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Obiceiurile comerciale. 

_ Răsbunarea, compătimirea premerg dreptului abstract. Obiceiul 
pământului, care e prima “treptă a dreptului. abstract, presupune. deja că 
“dreptul sa monopolisat de o clasă sai de o castă. 

. Cine crede, 'ca Taine, că legile engleze cuprind apocalipsa divină a 
drepturilor omuiui, acela-.caută legea naturală a societăţilor în o ariso- . 
.crație care face din serviciul public ocupațiunea sa de căpetenie. Obi- 
ceiurile de 'drept, născute sub înriurirea unei nobilimi generse, sunt în 
ochii lui expresiunea naturală a' dreptului care trăesce în consciințay 

- poporului. Desvoltarea dreptului în Germania se mișcă în acestă direc- 
iune. Noi credem, din .contră. că realisarea libertăţii ideale cere ca toți 
să ia parte serios la exerciţiul serviciului public ca în America. Dreptul 

„anglo-american statornicesce principiele următâre. Dreptul comun (common 

law) repausă esențialmente pe obiceiul comun (general customs). În 
-oposiţiune cu dreptul comun stă custom şi usage. Cuslom este un drept 

„_ consuetudinal local. Usage este legea subsidiară tacită pentru interpre- 
tarea convenţiunilor (lex contractus 1). Dreptul dar nescris e pe avant- 
:scena ordinei de drept în America. 

Popârele continentului saii desobiciauit de mult a lua parte la 
“eonducerea alacerilor statului, dreptul care trăesce în consciința popo- 

rului (dreptul neseris), în oposiţiune cu dreptul meșteșugit al juristului, 

„e ca un titlu perdut al omenirei, majorităţile parlamentare se conduc de 

cugetarea abstractă a juriştilor moderni, cugetare care atârnă în aer îără 

balast până ce vine brisa pasiunei saii a interesului care o împinge în 
fine într'o parte, cum era condusă monarchia absolută de cugetarea.. 
mistică a vezhilor jurişti. Legile, câ.nisce plante .de florărie, cari nu pot 
să existe: în timp de ploa şi vreme rea, es din fabrica puterei centrale, 
„ca în timpul începersei peirei împărăției romane, şi majorităţile parlamen-. 
tare,' negăsind nicăeri un punct de r6zăm în. consciinţa poporului, se 

N :supun, de tema anarchiei, decretelor oratorilor mituiţi de puterea centrală. 
„.* Acâsta este genesa adevărată a regulei de drept domnitâre astă-qi, 

că dreptul nescris, obiceiul pământului, e abrogat și pentru tot-d'a-una 
închinat morţei. Autorii întăţișeză lucrul sub aceste colori Îalse: «Dreptul 
mescris nu e contorm cu principiile n6stre constituţionale, pentru că 
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“ “voința. națională, care face legea, nu p6te să se vestâscă de cât după I 

condiţiunile și formele. hotărâte de 'constituţiune ; pentru că, daca în 

vechia .n6stră nionărchie, Regele, având tot de o dată puterea legislativă 

şi. puterea executivă, putea, să îie presupus a abroga tăcut legea, . prin 

aceea chiar că el suierea un obiceiit contrarii, nu mai este tot așa astă-di, 

„când puterea legiuitâre e multiplă şi despărțită ae puterea executivă :). 

- Voința naţională face legea ? Majoritatea parlamentară se silesce în 

zadar: se pipăe - pulsul naţiunii, căci: proprietarul, meseriașul, plugarul, 

cari ai ales'o, se depărtâză de la: serviciul public, unde ei.ar putea săși 

procure lumina și învățătura practică, rămân în întunerecul în care “i-a 

“ acutundat sistemul de. epitropisire al statului, se lasă a fi amăgiţi de 

retorii cari cerşese suiragiele lor. Valurile de. lumină cari curg în întru- , 

_nirile electorale -fac impresiune asupra. alegătorilor, fără cu ei să poti 

deosebi” lumina falsă de cea adevărată. “Ochelarii pe nasul unui orb! 

Pseudo-constituţionalismul s'a. stirşit cu un liasco complet. 

IN Dovadă că este aşa, este că se îngădue” negustorilor, cari singuri 

mai sunt în stare în dilele nâstre să se ocrotescă singuri, să se conducă . 

de legi nescrise, de obiceiuri, să legitereze tăcut prin autonomii lor.privată. 
- Daca este adevărat că dreptul nescris,nu e conform cu principiile consti- 

” „tuţionale, de ce se admit obiceiurile comerciale? Adevărul dar este că 
nu. voinţa naţională face legile și că până astă-di negustorii singuri sunt 

- 

a
 

R
r
 

în stare să ţie pept spiritului. legist fals. . 
-. In“Franţa, un avis al consiliului de stat din 18 Decembre ISIl 

stabilesce că : «les tribunaux de commerce doivent juger les questions 
- particulieres qui se presentent, suivant leur convietion, d'uprăs les termes 
“et Lesprit du code, et, en cas de silence: de sa part, Vapres le droit. 
commun:et les usages du commerte.» Potrivit cu acâsta, se admite, în 
general, că obiceiurile: comerciale se iai în semă numai în cas de tăcere 
a legii comerciale şi a legii civile 2). Sunt însă autori cari admit că obi- 
ceiul comercial premerge absolut legii, sai cel puţin codului civil 3). 

| D. Laurent nu menționâză acestă controversă şi dice, ca şi când 
lucrul sar înţelege de la: sine ca de dou&-ori-dou fac patru, că usul aro: 
o mare înriurire in. materie. comercială numai. în cus de tăcere a legii. 

| „Dobendile, de-exemplu,' trebue:să fie anume stipulate “după art.- 1587 
„codul civil. Să nu -se dică, observă Laurent, că în materie de comerciii 
interesele sunt datorite îără stipulaţiune,: când indatorirea de a le plăti 
_reese din obiceiul locurilor,. căci dreptul civil fiind dreptul comun, împru= 
mutul comercial e supus'art. 1587 codul civil. Legiuitorul ar îi putut şi | 
trebuit iără îndoială să admită o excepţiune pentiu imprumuturile comer= 
ciale, căci ele sunt de nătura. lor interesate, dar el nu a făcuto; deci 
ar regula civilă trebue să. primscă aplicarea 'sa.: Obiceiul ce se inv6că + 

N : , ii - . Ă 7 _ E A 

D Demolombe, Cotrs' de Code Napoltou, |, No, 35, . . 
ăi essus, Cours, No. 1,15 (i itiunile 5 şi 6 : 

usanța codului civil); Mass, I, No” 83. rs of go apa IASA Pee 
II, No. 558;. i i | " asnotgă, 55: Nonguier, Des Tribunaux de commerce, II, p.. 101; Gilbert, Codes 

3) Delamurre. et Lepoitvin I, No.26, 27, 264 şi 268 A ini tă i ai ? La e dp NO. a 2 268; Mulinier, Traite de droit - . 
comuanercial, I, No. 5; R ae na Dia A SI o it 
du mantissement, Pectace, VIL Fepdtitions core, pas. 10-15; Zroplong, raite 
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are fără îndoială -o mare înriurire în materiile comerciale, dar. numai în 

cas: de tăcere a codului; nimeni nu va susține (vădurăm, din contră, că: 

acâsta se susține de autori î6rte însemnați) că obiceiurile comerciului. 

ar avea puterea a deroga la lege!). . E e 

O controversă stăruitâre este-un râi şi urarea n6stră este dar ca 

Statul nostru să urmeze exemplul Germaniei şi al Italiei, cari ai pus un 

capăt rătăcirei în acestă cestiune. Ă - 

= Art. 1 al-eodului comercial italian din 1882 sună ast-iel: 

«In materie. de comerciii legile comerciale sunt observate. - Unde 

acestea nu dispun, se observă 'obiceiurile comerciale; obiceiurile locale “- 

sai speciale premerg celor generale. In lipsă de obiceiuri comerciale, se 

aplică codul civil». - Ş Ma i o 

Rangul dar juridic al regulelor de observat este acesta. Trebue să 

rezurzem : 1) la codul comercial; 2) în cas .de tăcere a legii comerciale, . 

la usurile locale sai speciale; 3) la obiceiurile generale; 4). în lipsă de - 

obiceiuri comerciale, Ja codul civil. Uemeză dar că avem să .recurgem 

întâi la obiceiuri înainte de -a căuta 0 soluţiune în dreptul! civil. Un alt 

punct însemnat este acestu: Legea italiană referindu-se” expres la obiceiuri, 

“ urmâză că violarea obiceiului recunoscut ca constant dă loc la casare 2). 

Nimie nu pâte opri curentul Bbiceiurilor comerciale. Troplong pre- 

tinde chiar că legiuitorul care sar încerca a constata obiceiurile comer- 

ciale ar semăna . copilului pe care St. Augustin ?| întâlni pe litorarul 

mărei şi care făcea 0, grâpă în nisip, pentru a băga întrinsa marea 3), 

„.. „Obiceiurile “comerciale ai isvorit istorie, din autonomia corpora- . 

ţianilor comerciale, -- „ DI | 

Ca să existe un obiceiii valid, se cere ca o regulă de drept să se 

îi aplicat ca o lege:) durabil (diuturnitas temporis), unitorm, prin “mai 

multe acte (actus plures) şi iără să existe o lege scrisă, care să oprâscă... 

dreptul neseris. | a - Pe a 

D. Riviăre.dă o definiţiune în care se coprind tdte aceste elemente, 

afară de cel dintâi: exerciţiul de fapt al unei .regule de drept. Acssta 

este o 'lacună... . - E 
e 

Obiceiul în sens larg există, este adevărat, abstracţiune făcând de 

acâstă condiţiune, dar el nu are putere de lege.: Obiceiul în sens larg 

ajută”, numai și. înlesnesce interpretarea toemelelor sai a legilor dispo- 

sitive, adică acelor legi cari presupun voinţa părților. . - 

_-D. Riviere' presimte acâstă deosebire, căci el qice: Obiceiurile sunt 

când auxiliaii de interpretare. a toemelelor, când mijloce auxiliare de in- 

_terpretare..a legilor, când în fine “regul€ a materielor asupra cărora nu. 

“există o lege scrisă. Impărăţia obiceiului asupra acestui. de pe urmă punct. 

e forte întinsă. Sunt în dreptul comercial mari principii, cari p'aii alt 

temeiii de cât obiceiul și din cari se fac dilnic numerose aplicări'5). 

„Aplicarea . de iapt a unei. regule de drepl este dar o condiţiune 

  

1) Laurent, Principes de droit civil, XXVI, No; 517, 

2) 'Aubry et Rau, |, $ 23, text şi nola 5. LL 

3) Troplong,. op. cit. Preface.. -.. , . E e 

: 4) Pracljca "judiciară nu echival6ză. cu un obicei, având pulere de lege. Za- 

“ harice, edit. Anschiitz, |, $ 23, nota 2; codul Calimach $ 16. " 

5) Rivitre, pag. 9—Il. . . . - . 
1 
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caracteristică a obiceiului având putere de lege. Ca exemple se pot cita: 

Dobândile saldului comptului-curent în contra opririi anatocismului, recu- 

nâscerea efectelor la ordin şi du porteur cu t6tă lipsa unei causa de- 

bendi, aplicarea de fapt a legei maritime îrânceze în porturile austriace, 

Obiceiul local sai special premerge obiceiului general (art. 1 cit. 

codul italian). Lex. posterior generalis non derogat priori speciali. _ 

Codul civil se aplică subsidiar în materie comercială numai în lipsă 

de obiceiuri. Obiceiul dar local saii special premerge legii civile generule. 
Art; 1589 codul civil modificat prin legea din 10 Decembre 1882, îixeză 
dobânda legală de 50%/a pe an pentru alucerile civile și, de 600 pe an, 
pentru cele comerciale, în tâte casurile unde nu su holărdât de părţi 
cuantumul eă, + , . _ 

Ingăduindu-se derogarea prin tocmâlă contrarie, e a forliori adimi- 
sibilă derogarea prin obiceiul local sai special. Dreptul lrancez, din 
contra, şi cel german, esclud posibilitatea unci asemenea derogări 1), 

Obiceiul se dovedesce prin documente sai prin mărturisirile Ca- 
merelor de comereiii a. negustorilor luminaţi. ” 

Cestiunea de a se sci dacă obiceiul e un simplu fapt a căruia ne- 
socotire nu dă loc la casare, saii o regulă de drept a căreia violare nu 
esclude recursul la Curtea supremă, e î6rte controversată. “Teoria îran- 
ceză admite prima alternativă. Acestă teorie pâcătuesce în contru prin- 
cipiului că obiceiul consistă în aplicarea de fapt a unei regule de drepL2). 

Aceea ce isbesce este că negustorii erai cei dintâi cari ati regăsit 
titlurile perdute ale omenirei. Dreptul comercial e reflexul consciinţei do 
drept a comercianților. a ă 

„Negustorii împărăţesc. Clasele de mijloc în. general aii eșit din sînul 
lumei comerciale. Clasele de mijloc şi-ai apropiat sciința vechiului eler, 

„averea şi armele vechei aristrocraţii. Negustorul duce îăclia civilisaţiunii 
în pustii, întemeiază orașe înfloritore, propovăduesce evanghelia binelui 
economic, | | 

NI Mare e însă deosebirea între negustorul ce-l avem în vedere ca 
“ideal şi negustorul în os şi carne. | | 

* Lăcomia înăbușesce cu timpul idealismul. Lumea se împarte în 
sclavi şi, milionari. Statul sare în ajutorul mulţime). 

Socialismul de stat în Englitera, în Germania, în Francia, are în- 
semnătatea unei evoluţiuni sociale în folosul poporului de jos. 
„Acesta este o râtăcire. Nu trebue să chiemăm poporul la masa 
gata. Stând cu mâna în sîn, nu vom îi nici odată stăpâni pe s6rta n6stră. 
Trebue să inoculăm poporului şi individului obiceiul de a se ajula singur. 
Cetăţânul trebue să fie crescut pentru drept, cum el se cresce pentru 
apărarea ţărei. Cea mai bună lege va fi aceea care va isvori din consciinţa 

” 

-de drept a tutulor. 
„Socialismul de: Stat j6că rolul Sphinxei, căci o rază plină a noro-: „Cului n'a cădut încă asupra poporului şi punerea înainţe a causei po- pulare, nu e de cât un mijloc fraudulos cu care se câștigă biruinţa in luptele electorale, - Su 

  

1) Rivitre,-op. cit, pag. 15; 1Windscheiă Pandecten, I, $ 18; text şi 2) Goldsclimidt, Tandeisrecht, 1, $ 35, nota 38. 7 5 Ip text i nota 2. „ 

,  
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Legile se schimbă ca mănuşile, căci ele se îac în realitate fără 

participarea poporului. După o lege psichologică nestrămutată, numai 

acele idealuri mişcă puternic şi cu un eiect durabil inima individului, 

"simţul “poporului cari, mesurându-se într'o luptă lungă cu ideille vechi 

împotrivitâre reformei, aă ajuns în ine la domnire. De altminteri, în 

zadar ar veni o lege să sancţioneze o idee nouă morală care s'a născut 

_în o altă atmosteră, căci, lipsind o voinţă durabilă a naţiunii în îa- 

vrea idealului împrumutat și fiind determinător pentru iacerea legii 

- numai capriciul momentului, norma imitată: nu este de cât o modă 

nouă, care se lepădă; când lumea începe a se sătura de dânsa. (Dreptul, 1885). 

aan An 

Fapte de comerţ. -- Inchirieri de imobile făcute de an. comerciant. — Dacă sunt 

fapte de comerţ, — Art. 4 codul coriertial. 
Incompetenţă. — Juridicţiune comercială. — Aiacere civilă. — Erdre în îndi- 

caţiune. — Incompetenţă <Ratione materiale». — Art. 895 (887) codul 

comercial. — (Cas, 1], 25 Ianuarie, 1899). - 

1. Contractele de închiriere a unor imobile, încheiate de un comer- 

ciant, sunt alaceri civile, iar nu fapte de comereii. . | 

2, După art. S95 alin. 3, modilicător al vechiului art. 887 codul 

“de com,, la tribunalele cari aă o secţiune comercială, acţiunile și apelu- 

x 

rile comerciale trebue să se adreseze, nu primului-preşedinte, în vederea 

unei repartiţiuni de făcut, ci însuşi președintelui secţiunii comerciale, 

, Ast-fel fiind, excepţiunea de necompetinţă a jurisdicţiunii comerciale 

pentru causele civile şi a iurisdicțiunii civile pentru Gausele comerciale 

nu e abrogată, ea pole să fie propusă în ori-ce stare a procesului - şi 

_ justiţia o pote pronunţa chiar din oficiă. 

3. Omisiunea sai erdrea în. indicaţiunea unei jurisdicţiuni sau a 

celai-Palte, nu pote da loc la o excepţiune de necompetinţă, dar ea se: 

pâte propune când reese din sentința apelată că tribunalul a judecat o 

alacere civilă ca jurisdicţiune comercială. | 

Curtea, deliberână, . a 

Asupra motivului ÎI. de casare, rămas în divergență : d 

«Curtea, refusând să discute cestiunea incompetențe! ratione materiae, basată 

pe necomereialitatea afacerel, sub cuvânt că în starea legislaţiunit n6stre nu mal are 

importanţă acestă cestiune, şi că, după art.. 108 proced. : civilă, trebuia propusă în 

limine litis, violeză textul de lega citat şi r&i interpreleză art, 21 din legea -. organi- 

săril judecătoreşti, comițând în acelaş timp un exces de putere şi o tăgadă de dreptate, 

de 6re-ce art. S din legea organisări! judecătoresci, prevede special pentru judeţul 

Jlfov o secţie comercială, şi dispune să păstreze atribuţiunile fixate prin legi speciale, 

şi, în speţă, codul de comercii are o secţiune specială pentru acţiunile comerciale de 

la art. 889 şi urm,, şi în art. 895 prevede că excepţiunea de incompetenţă se propune 

în orl-ce stare 'a procesului, şi mal mult, prevede că acţiunile comerciale şi „apelurile 

sa adresză direct secțiunii de comercii, şi jurisprudenţa a fixat perderea termenului 

ae apel în cas de declinare de competinţă, şi deci nu fără interes am ridicat la Curte 

acestă cestiune de necomereialitatea afacerel, şi trebuia Curtea a pronunţa întrun fel 

sai altul, iar nu a 0 respinge ca o cestiune de repartiție, ceea-ce importă chiar. în. 

casaţiune, căci competenţa secţiunilor diferă după natura afacerilor, violând în acelaş 

timp şi textul de lege aplicat, art. 108 prog. civilă, trecând "peste art. 109 din acelaş 

cod, care spune că excepţiunea de incompetenţă se invâcă în orl-ce stare a procesului, 

şi chiar din oficiăz. , . 
Considerând că reese din decisiunea. supusă recursului că, acţiunea dedusă în 

judecată având de obiect resiliarea unul coniract de inchiriere făcut de un comerciant,
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soţii Dobre Gheorghe, recurenţii de adr, au ridicat exoepliunea. că tribunalul comercial 
era competent a judeca acâstă causă civil: FR , „de Mo nu era ef că instanța de fond a respins acâstă excepţiune de necompetenţă, € i i judec: :scă, acelaşi tribunal 

cuvântul că,: după art. 21 al legi de organizare. judecătoresc , ŞI Peri atăt afacerile civile, cât şi cele comerciale, aşa: că, dacă s'a creat la tribunalul de Iilov, o (secțiune comercială deosebită, actsta s'a făcut numa! pentru Înlesnirea artiției afacerilor; _„- - : Da | , pa Sand că, judecând ast-fel, Curtea” de apel înțelege că excepliunca de - necompetinţă a” jurisdicţiunir comerciale pentru causele civile, și a jurisdicțiuni „€ vile pentru causele comerciale, e desființată ŞI înlocuită, prin excepțiunea de repar iţie £ şită, care, nefiind de ordine publică, se acopere prin tăcerea părţilor; incat Considerând însă că, după art. 895 alin Lil din codul comercial, modific: ora " vechiului art.: 887,. acţiunile comerciale trebue să se adreseze, din contră, nu primu ul preşedinte, în vederea uns repartiţiuni de făcut, ci insuşi preşedintelul secţiune comerciale ; -.. - o , Considerând că, aşa -fiina,.-e vădit lucru că, cu tot art, 2i din legea de orpa- nizare judecatorâscă, excepţiunea . de necompetenţă a jurisdicțiuni! comerciale pentru causele civile şi a jurisdicțiunil civile pentru causele comerciale, pote să fie propusă în orl-ce stare a procesului, şi justiţia o pote pronunţa chiar din oficii (art. 8sS7 cod. com); - E A ) Considerând că, după art. 887 (895) din codul comercial, numat omisiunea Sai "erdrea, în indicaţiunea unei jurisdicţiunt sai celer-l'alte nu pote da loc la o excepţiune de necompetenţă, şi dar neindoios este că se. pote propune excepţiunea de necompe- tenţă, când reese, ca în casul de faţă, din. însuși sentința apelată, că tribunalul a judecat o afacere civilă ca jurisdicțiune comercială ; Considerând prin' urmare că, judecând că excepțiunea de necompetență a juris- „dicțiuni! comerciale pentru causele civile şi a jurisdicțiunir civile pentru causele - comerciale, e abrogată, instanța de fond a violat: şi r&ă interpretat art, 895 din codul comercial,. . a: . Pentru aceste motive casâză, 
„„_ Adnolaţiune. — Două cuvinte, întâi și întâi, asupra art; 4 din codul nostru comercial, care hotărăsce: <Se socotese.ca fapte -de ca- merci. cele-lalte contracte şi obligaţiuni. ale unui comerciant, dacă nu. “Sunt .de natură civilă “sai dacă contrariul nu resultă din” însuși actul». Nasce așa dar întrebarea : Trece după art. 4 cit. drept fapt de comerciii contractul. da închiriere. al unei prăvălii, pe-care l-a încheiat un comerciant? Fără îndoială că nu. Daraverile, în, adevăr, cari nu pot avea un caracter comercial, nu se pot socoti iapte de comerciă.. “Așa nu se pot înfățișa ca acte-de comerziiă, cu tâte că sunt făcute "de un comerciant, dâraverile: de lamilie, de moștenire, tocmirea unui învăţător, a unui advocat, ba, după legea n6siră, și -cea germană, în. deo- _Sibire de legea italiană, zică chiar contractele asupra îmobilelor, de exemplu 'contractul de închiriere G unei prăvălii 1). a „= „Care dar-e înțelesul art, 4 cit. (ci. art. 4 ital: şi 274 germ.) ? Răs- punsul e simplu. Ari. 4 Presupune : că actele: făcute de un comerciant, Sunt comerciale, presupune adică că comerciantul a cumpărat ca să re- vindă, a făcut un transport. pentru Scopuri comerciale, a contractat un 

imprumut pentru un interes comercial 2). A Se " Ei bine, în speță, asupra căreia a intervenit hotărârea de mai sus 
a “Curţei de Casațiune, acţiunea pornită dinaintea. secţiunea comercială, avea de obiect resilierea contractului de închiriere a unei Prăvălii, făcut „de un comerciant, prin urmare o daraveră civilă. 1).V, Goldsclunidt; Han 2) Ibidem, op. cit., $ 58, pag.. 071. text şi notele 4a şi 40. 

  

dbuc], des Handelsreohis, cdiț. 11, $ 58, pag: 671, 
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_. Escepţiunea de: necompetință a tribunalului “de :a- judeca o ase-. 
menea causă civilă s'a pus deci inainte pentru întâia 6ră în apel, potrivit 

“cu. art. 887 din codul comercial, care. dispune că excepţiunea de .necom- 
-petenţă pâte să îie propusă în ori-ce stare a causei. 

” Instanţa” de fond însă -a respins - acâstă excepţiune, pe moliv că | 

art. 21 “din legea de organisare judecătorâscă a înlăturat. din sinul tri- 

Dunalelor adaosul. de -indecâtori-comereianţi, şi. că dar, aşa fiind, nu mai: 
_pâte să. fie nici vorbă de o escepţiune de. necompetinţă, ci cei mult de o - 
excepţiune de repartiție, care nu se pâte propune pentru întâia 6ră in apel. 

Curtea de apel din Bucuresci, secţ. II, judecând lucrul ast-iel, n'a 

"făcut, dacă ne uităm mai de aprâpe, de cât să se conformeze în totul 
şi intru tâte decisiunii Curţei de casaţiune secţ. II, No. 68 din 19 Martie 

„1897 .(Bulet. pag. 493 urm.), care cuprinde: - . 
«Considerând că, după art. 21 al legii de organisare judecătorescă 

din. 5l August 1891, posteridră codicelui de comerciii, tribunalele de judeţe 

fac oliciii de tribunale. de comerciii, îără participare de judecători comer- 

ciali ca sub regimul legii. anteridre; că: dar, din momentul ce aceiași 

judecători sunt chemaţi a judeca atât afacerile civile, cât şi.cele comerciale, 

"urmâză. neapărat că, din punctul de vedere al jurisdicţiunii, distincţiunea 

„unei cause în civilă sai comercială nu mai pâte da nascere la o incom- 
““petinţă din causa materiei; 

«Că, dacă art. 8" din citata lege de organisare -prevede pentru. . -- 

tribunalul litov o secţiune comercială, de aici nu se pole deduce că incom--  - - 

” petinţa unei secţiuni civile a acelui tribunal'de a judeca o causă comercială, : 

__ar constitui o incompetinţă din causa materiei, căci din momentul ce .- 

- secţiunea comercială se compune în acelaşi mod, adică prin tragere. la .- 

- sorţi, şi. din aceiaşi” judecători ce judecă şi în civil, nu se pote dica: că 

- judecătorul secţiunii, civile a judecat în o materie ce legea a voit a 0 da 
în judecata altor judecători de. cât cei civili; 

"“ «Că, afară de acesta, ar îi fără interes că, pe când la t6te cals-Palte 

“tribunale din ţară -judecărea causelor comerciale de judecătorii - civili. nu 

“pâte daloc la '0 incompetinţă' din. causa materiei, la tribunalul Ilfov .. 
judecarea unei asemenea cause de către judecătorii secţiunii civile să - 

"constitue o incompetinţă din causa materiei ; că dar, crearea unei secţiuni. 

“. comerciale la tribunalul itov nu este. de cât o măsură de administraţiune 

înteridră, privitore la modul de distribuirea causelor la diferitele secţiuni -. 

și pe care legiuitorul în:vederea numărului mare al causelor comerciale . . : 

-din districtul [ltov,.a crequt. a o lua în interesul justiţiabililor pentru-a- 

ajunge ast-fel-la. o mai repede distribuțiune a justiţiei» 1). -... ,- 

„Inalta. Curte, după cum vedem, se întemeiază, ca să hotărască lucrul... 

„ast-iel, pe .art. 21 din legea de organisare judecătorâscă, uitând că acest 

articol, departe de a destiinţa deosebirea între juridicţiunea comercială şi” 

juridicţiunea civilă, orânduesce, din contră, ritos că: “sentințele dale în 

“anaterie de comerciii, vor avea “un întitulat deosebit». - . 

  

“1) V. în acelaş înțeles, Cas. I, No; 346 din 11 Noembre 1894 (Bulet,, pag. 1043 

“urm.), care holărăsce că: tâte secțiunile tribunalului Ilfov: sunt în drept a judeca afa- 

cerile ce' vin cu apel de la j 
“natură comercială, fără să fie ţinute a le trimite la secţiunea comercială. 

udecătoriile de pace, : chiar când aceste afaceri sunt de. i
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Va să qică, deși, după art. 21 citat, aceiaşi judecători sunt che- 
maţi a judeca atât  causele. civile, cât şi cele comerciale, totuși acelaș 
articol udaogă că aceşti judecători trebue să se constitue ca juridicțiune 
comercială, când e vorba de o daraveră comercială, și să dea sentințelor 
lor.un intitulat comercial. . : E , 

Art.. 687. din codul comercial hotărăsce, este adevărat, că, <când 
“autoritatea judiciară ce se invâcă exercită amândouă juridicţiunile, comer- 
cială şi civilă, omisiunea sai erdrea în îndicațiunea uneia. sait alleia 
nu pâte da loc la vw declaraţiune de incompetenţă». 

Alta'i însă un intitulat omis sai greşit, ulta e un intitulat dat unei 
sentinţe după cererea părţilor și în deplină cunoscinţa de cuusa: jude- 
cătoria hotârăsce atunci categorie! că, de şi exercită amândouă juridieţiu- 
nile,- comercială şi civilă, se constitue totuși de rindul acesta exclusiv 

“ca juridicţiune comercială, etc,. o 
In asemenea cas, .excepţiunea de necompetenţă pâte să fie propusă 

iară îndoială în ori-ce stare a causei, precum hotârăsee -art, $37 cit., 
câci, de şi tribunalul care m'a judecat, exercita amândouă juridicţiunile, 
comercială şi civilă, însă s'a constituit. cu călcarea legei exclusiv ca juri- 
dicţiune comercială, de şi era vorba de o daraveră curat civila, 

„Tată dar că, nu numai la tribunalul de lilov, dar și la tote cele- 
Lalte tribunale din ţară, excepţunea de necompetenţă. a juridicţiunii co- 
merciale pentru causele .civile şi a iuridicţiunii civile pentru causele 
"comerciale, pâte'să fie propusă în ori-ce stare a causei şi judecătoria o „pote pronunţa chiar din oficii” (art. 887 cod. com.) 

Ă „Casaţiunea, secţ. [, No. 82. din 1889 (Bulet., pag. 252--253), a ho- „. tărât prin urmare cu drept cuvânt.că: stribunalul civil, la care s'a intro- dus în apel' o alucere judecată comercial la judecătorul de ocol nu pole să menţie apelul şi sa strâmute numai afacerea: la tribunalul comercial, 
ci trebue să respingă. apelul, ca fiind adresat unei instanţe Neconm- Detente». : ! . 

In zadar sur întâmpina că, după art. 108 din procedura. civilă, partea care este chemată în judecată inaintea, altui tribunal de cât acela care trebue „să judece contestaţiunea, va putea cere trimilerea sa îna- „ înlea judecătorilor. competenţi (ci. art. 170 în. câci acâsta este o gre- șală invederată. : a ” care. se co cei în adevăr, eo copie a art, 170 corespundător îrancez 
tot asi-lei, dar doctrina a dovedit-ea vorba «les Ten- vover devaut qui de droit», e nepotrivită Şi a lămurit că: «le tribunal ne renverra. pas, mais il declarera qu'il est incompâtent, saul uux parties „a Yoir quel est le juge compâtent» 1), - | 

care € eleles? „nalt Curte, în loc să menţie deslegarea de mai sus, Cplă, a apucat de odată o altă cale si a hotărât că, daca primul-președinte al, tribunalului [liov a trimes din gresală o causa la o seoțiune necompetentă, este loc numai ia strămutarea procesului. urm. din a pgeesen dice Cas. II din 18 Ssptembre 1889 (Bulet., pug. 783 , - 20 al legii de organisare judecătorâseă din 1865, modi- În N 
a, 

. 

în ine. V. Boitard,. «Lecons de procâdure civile», câit. IX, 
ă “3 - 

x 

  
1865, t. 1, pag. 391,
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COMERCIALITA TEA PROFESIUNI DE FARMACIST... ll 

ficat la 1S Martie 1881, după care «secțiunile comerciale: pe lângă afa-.. 

cerile ce le aparțin. vor fi compeleule a judeca şi actiuni civile suit 

corecționale, în cas când primul preşedinte le va lrimile asemenea 

acţiuni» 1). ' - 

Ce sa întâmplat însă? Apelanţii de rea credinţă, vădând că nu. 

mai ai ast-lel nici o răspundere şi ştiind bine că primul-preşedinte nu 

pote trimete .apelurile lor la o sectiune saii alta de cât tot după ară- 

tarea lor, ati făcut să se îndrepte apelurile lor pururea la secţiunea cea 

necompetentă, aii tărăgănat acolo mişelesce procedura şi după. strămu- . 

tarea causei aii reinceput din noii matrapaslâcurile lor. ă 

De aceca şi tocmai pentru a se pune un capăt acestei stări da lucru 

de nesuterit, s'a adăogat prin legea din 1895, la art. SS7.al codului . 

comercial, un aliniat în cuprindere : - | RR E 

“ «La tribunalele cu o secţiune comercială, acţiunile şi apelurile 

asupra cârților de judecată date în: materie comercială, se vor adresa 

preşedintelui secţiunii respective». a Aa A 

Legea ucâsta hotărăsce deci limpede şi lămurit : :Nu prămul-preşe- 

dinte al tribunalului Ilfov. trimete acțiunile sai apelurile la 0 sec- - 

țiune saă alta, ci însuși reclaman'ul - sai apelantul 'trebue să se 

adreseze secțiunii respeclive (jus vigilantibus). 
A 

Am avut aşa dar dreptate să combat hotărârea de mai sus a Curţii 

"de casaţiune secţia II, No. 68 din 19 Martie. 1897, câre a judecat din. 

contră, că acţiunile şi apelurile se trimet la o secţiune sai alta de primult 

președinte al tribunalului, deosiberea unei cause în civilă sau comercială - 

ne mai putând da nascere lao :necompeţență din causa materiei. - 

Hotărârea Curţii de casaţiune, pe care am publieato -'astă-di, a. 

revenit prin urmare cu drept cuvânt asupra acestei jurisprudenţe abă- 

tute şi a judecat câ excepţiunea de necompetenţă a: juridicţiunii comer- 

ciale pentru causele civile, pâte să fie propusă în ofi-ce stare a cause. . 

- (Dreptul, 1899). 

„Farmacişti. — Comercialitatea profesiunii de farmacist. — Faliment. — Art. 3,. 

" alin. 1 şi art. 7 codul comercial. — Violare. — (Cas II, 2 Noembrie 1898). . 

" Parmaciştii sunt cumercianţi şi ca atare sunt supuși regulelor co- 

mune Gomercianţilor şi pot fi declaraţi în stare de falhment când. înce- 

_i6ză părţile. a a i o 

Curtea, deliberând, pi 

„Asupra motivului 1 de casare, în următârea. cuprindere: - a , 

«Violarea art. 695 şi rea interpretare a art. 3alin.] şiart,€ din codul comercial. 

In adevăr, farmacişti! ca ori-ce alţi comercianți aă profesiune obiclnuită dea cumpăra 

mărfuri spre a le revinde, fie în natură, fie lvcrate şi combinate, emiţend pentru plata 

mărfurilor bilete la ordin, cambii, compturl-curente, etc. Or, aceşti farmacişti când înce- 

i 

teză plăţile, se află evident în stare de faliment şi trebue declaraţi ca ast-ie), ceea ce . 

instanțele de fond aii refusat de a face». | IE 

Având în vedere că Arnold Lerman şi Leopold Hofler, farmacişti din oraşul 

- . . - _ Ă - 

1) Legea de organizare judecătorescă din 189, departe de a abroga acestă 

dispoziţiune, hotărăsce din contră (art. 8) : «Atribuţiunile speciale ale secţiunilor rămân 

cum se găsesc fixate prin legi şi regulamente speciale».
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__Hoși, aă fost menţinuţi.. în comerciul lor, de şi încetaseră plăţile, pe molivul dat de: 

tribunalul de Fălciii şi împărtăşit de Curtea de apel din Iaşi, că farmaciştil nu sunt 

comercianţi, şi, prin urmare, nu. pot fi declaraţi în stare de faliment; . 

"..- Considerând că art. 3; alin. 1, din codul.d6 comerciiă cGusideră ca faple de co- 

_. merejii : '<Tâte cumpărările de producte sai de mărfuri spre ale revinde, fie în nalură, 

__ fe după ce se vor fi lucrat sai pus în lucrare, etc.; . : 

"Că Ardold Lerman şi. Leopold Itofter, cumpărând produete- şi mărluri spre a le 

revinde, după-ce. fuseseră lucrate” de dânşi!, făceau nişte adevărate acle de comerciă, 
- şi, prin“ urmare, sunt supuşi legii comerciale ; | Ă 
"Că nu se pote ice, după cun lace Curtea de apel din laşi, că la farmacişii, 
„arta şi sciinţa e principalul, iar maria accesoriul, de 6re-ce arta și sciința ce ei pun 
: în „exercitarea: profesiunel. lor. nu e mai mare de cât aceia ce se cere orl-cărul alt 
comerciant special, după natura comerciului săi; : 
„Că e, în:adevăr, în alară de orl-ce îndoială că un bancher, un giuvargiă, un 

:eroitor, etc, conduce cu sueces: negoţul lor, ca şi un farmacist în ramura sa, şi totuşi 
nimeni. nu tăgăduesce caracterul de comercialitate actelor săvirşite. de dânşii; 

= Că-dacă statul cere Gre-cari condițiuni de aptitudine farmaciştilor inainte de 
a-l autorisa să exereite comerciul lor, e fiind-că interesul general, sănătatea publică 

„ reclamă acesta, şi fiind-că comereiul farmaceutic, prin pericolul la care ar da nascere 
„” dacă ar fi lăsat. pe mâini neexperimentate, face parte din comerciurile puse de lege 
„Sub supravegherea autorităţilor: superidre; : ! : N 

: Că consideraţiunea trasă din impunerea unul tarif pentru vinderea produselor 
farmaceutice nu e asemenea un argument valabil în favârea necomercialităţit actelor 
săvirşite de farmacişti, de Gre-ce el'nu sunt singuri! comercianţi supuși unor regule 
restrictive ;, - . a pf o. . - o 

Că, ast-fel fiind, Curtea-de apel din Iaşi, considerând pe farmacişti ca pe nisce 
„profesionişti al, „unci-arte cu caracter sciinţific, şi refuzând a le -aplica regulele comune 

țe mercianţilor, a violat textele de lege ce se invocă şi, deci, decisiunea sa urmeză a 

Pentru aceste motive, cas6ză,- 

is Adnotaţiune. — Legea n6stră sanitară supune - exerciţiul farmaciei SL : Pi a multe mărginiri, așa că sar putea crede că farmacia nu are nimic do 
Comeroial, dar adevărul este, din contra, că mărginirile de cari-e vorba 
suni menite a' preîntimpina un. pericol social, şi nuaă prin urmare nimic 

A ace cu întrebarea de a se sci. dacă farmacistul e suă nu comerciant 1). 
alia nu lo ea adică că poliţia sanitară se ocupă cu o industrie sai 

| come jove esce.câtu-și de puţin câ acestă industrie nu are un caracter 
one cal e.are a. Îace una cu alta ? Legea n6stră sanitară. din 22 
= acela a ere Vede nu numai privigherea armaciilor, dar și a abatoriilor 
Îi şi J. or;. precum și a comereiului cu băuturi și alimente (art. 16, 

(concise Dacia nu se pote. de. sigur deschide îără o anume învoire 
- (ORE sune) a statului, dar de aici nu reese. că lurmacistul nu e comer- 
de 23 die eso că ȘI hangiii: şi cârciumarii din comunele rurale si  Tmolle pamurile, e e mari ȘI mici, ca să 'p6lă ţine usemenea stabili- 

sente, treb e să -dobendâscă .o autorizare specială 2)... 

- guniie 2) oul cod fomereial german din 10 May 1897 
| ic; după cari exerciţi Ei inds; ; - presupuneri, nu ating aplicarea ecapeitiul unel întreprinderi atârnă de la Greşi-cari 

) uiui comercial privilâre la comercianţi (compar. art. 277 al actualvlui i 
„e , ui cod comercial | i s'a pus în lucrare odată cu noul cod civil pere or Noul cod comereial „Seman 

ov, A : ) legea pentru poliţia rurală din 25 Decembre 1SU8, art. 108. Pentru a putea dobândi o a i 1 O asemenea autorisare, fie-cari ii sai i cel puţin de 5 persâne. : care hangiti sait cârciumar trebue să dea o garanţie e : -., I vor. răspunde d i i 
scrum de 9 Car punde despre onestitatea şi bun Seul hang ă sau cârciumar.. După legea germană (Gewerbcorânung du ie 150 E SR 3 ” 

hotărăsce ritos, că prescrip- 

 



Farmacistul, este adevărat, nu pâte să vîndă marfa sa ' după cum 

găsesce cu cale, ci e supus la anume taze, dar aceste taxe larmaceutice: 

nu exclud calitatea: de comerciant â farmacistului, precum nu lăcea. altă - 

dată -nici taxa pâinei sati a cărnei. ca prutarii sati măcelarii să nu fie. 

- comerdianţi,, pa a 

„“"Tâtă lumea scie, în adevăr, că şi pâinea. şi carnea aveai odată un 

tarii ca - articolele . de farmacie.. «Des dâcrets' et reglements gereraux, 

“lămuresce Ducrocq :),:apportaient, de graves et nombreuses limitations - 

au 'commerce de la boucherie et de la boulangerie». * | a 

Reese, după: cum “vedem din. exemplele de mai sus, la 'cari sar 

maj putea adăoga încă multe altele, că legile de înaltă poliţie şi de ocro? 

“ -“tire socială regulătore a. exerciţiului cărciumelor, măcelăriilor, brutăriilor, 

gte.?), nu aduc.nici cum cu sine urmarea de a se înlătura în privință-le 

aplicarea. regulelor codului comercial. privitore la comercianţi. -: 

“ Ori-cum, întâmpină unii, farmacia nu e totuşi o daraveră “comer- 

cială,. căci nu cumperarea şi revinderea medicamentelor o lace să fie 

rentabilă, ci tazele farmaceulice cele urcate, îără de cari - iarmaciștii ar 

bate apa în piuă, ar munci. până le: sare stele verdi din ochi:și n'ar câș- 

-- tiga mai nimie, -- 
In adevăr, se dice în. sprijinul acestei păreri, experiența dovedesce 

că venitul ce se pote trage chiar din larmaciile cele mai renumite, este . 

de tot mic, aşa că taxa caută se fie cât se „pâte 'de mare, pentru'ca - 

spiţerul să fie in--stare.să " trăiască, să. înzestreze farmacia cu tote cele - 

irebuinci6se, să se exercite în seiinţele naturale. -- 

Mai. mult, se adaogă, reese până. la evidenţă din regulamentele far- - 

maceutice, cari pedepsesc nu numai vindarea medicamentelor cu un preţ 

mai mare, dar și înstedinarea lor cu o taxă mai - mică de. cât'cea pre-. ... 

+ „vedută în tarii, că ori-ce! idee de câștig comercial trebue să fie. străină 

farmacistului 5). 
“ Dar 6re așa să “fie? Cumpărările de măriuri spre a se revinde se 

consideră, din contră, îâră indoială ca acte-de comerciii (art..3, No. 1; 

Cod. com.), fără deosebire. dacă comerciantul care le îndeplinesce trebue 

sati nu, ca să p6tă ajunge la crengă verde, să fie ajutat de taxe 0cro- 

titâre f6rte urcate. e aa a dă 

-“In adevăr, un. aşeqământ industrial își păstreză, de sigur, caracterul - 

stii comercial, cu tâtă ocrotirea. ce i-o acordă legea. (scutire de, imposit, 

de taxe: vamale, premiul de export, etc.), ca 'să'l facă rodnic; producător 

de venit, rentabil. Da A E 

7 
, / 

  

$ 33).ai nevoe de o autorisare, nu numai.birturile şi cârciumile de la țară dar şi acele 

„din. oraşe. Adăogăm că, după legea nâstră nu numai farmacistul trebue să fie'român 

(V. art. 130 legea. sanitară! din.1893), dar şi debitanţii de băuturi în comunele rurale, 

+? (V.:legea din 1. Aprilie 1873, art. 1). - , - . E i 

„3 1) V, Ducroeq, Cours de droit administrătif, vol. LI, No: 193. V. de asemenea .. 

De Fooz, Le droit adniinistratif belge, vol, Il, pag. 148. După legea nâstră comunală, 

- din 31 lulie 1894, art. 99, «măsurile de poliţie comunală se aplică de primar şi. aă 

- de obiect (No. 4) asigurarea îndestulărel obşte cu articole. de prima necesitate, pâine 

şi carne». : SSI 

. -2) In timpul revoluțiunii feance 

3) V. Robert Mohl, Die Polisei- Wissenschaft nach den Grundsătzen des Rechts- 

A staates, edițiunea II, vol, 1, pag. 215, text şi nota 6... ..- i , 

” 
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ze, s'a fixat un preţ maximum chiar pentru cereale. -
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- Ce este apoi pedepsirea vinqărei medicamentelor cu un preţ mai 
„mare saii chiar mai mic. de cât tuxu, lă urma urmei, alta de cât oprirea 
-numai sub o formă pâte prea: rigurâsă 1),-a concurenței neleale. care 
“bântue mai cu semă lumea comercială ? . . | 
„:. Dar apoi, deosebit de acesta, adevărat să fie ore că taxele nâstre 
iarmaceutice sunt. aşa de urcate ? Taxele n6stre iurmaceutice, r&spundem, 
suat prevădute într'un vechii regulament din 6 Ociombre 1363 2) şi nu 

„» Sati” mai reinoit de atunci, uşa că cea mai mare parte ui urticolulor ce 
- se .vind în farmacii nu sunt tarilate şi se vind cu preţuri comerciale. 

Art. 118'al legii nostre sanitare din 21 Iunie 1893 hotărâsce upoi 
“ritos :: «In fie-care un, ministrul luând avisul comisiunii furmaceutice și 
"al consiliului sanitar superior, va revedea -uceste tuxe, punendu-le in raport 
„cu 'valârea comercială u medicamentelor şi cu modificarile: introduse în - 
jarmacopee și va -publica un anex sai supliment al taxei farmaceutice», 
„  Ori-cum însă, sțărvese.a dice persânele curi cred ca farmaciștii 

nu sunt comercianții, şi ori-cât ar fi de udevâcat că farmacistul cumpără 
spre a' revinde cu: preţuri comerciale, nu este «nai puţin adevărat câ el 
revinde  mărlurile”. cumpărate, nu în natură, ci după co le-a lucrăât și 

„tocmai acâstă lucrare, -acest' meşteşug, ucestă artă, e lucrul du căpetenie, 
„Dac nu.acecesoriul.. vindut. : ! | 
„= Curtea din Montpellier, în. adevăr, cum ne spune Rivitre, a judecat 

„că farmacistul nu trebue să fie privit ca comerciant, pentru cuvântul câ. 
“el e. supus, in puterea. legii, lu condițiuni de capac late și e uşezat intrun 
„interes public, pentru a pregăti şi vinde composiţiuni chimice și medi- 
cumente, sub. garanția sciințe! şi a eaxperien!ei sale 5 SI 

”, „Ce are:a face insă ? Legeu cere Iară indoiala de - la farmaciști, şi 
„+ cu drept cuvânt, condițiuni de capacitate, dar acesta 'nu dovedesce nimic, „.. căci poţi să fii [6rte bine un om de sciinţa şi in acelaș timp un comer- ciant, bu; comerciul, ca să propâşască cum se cade, are în general: nevoe de ajutorul sciinţei. ..  .- E 

Inalta Curte, prin hotărârea pe care am reprodus'o mai sus, merge | 
= - . 

a 1.1) Legea germană (Gewerbeordnunga din 21 lunie 1859, $ £0) însăduc, din „onira, vindarea. medicamentelur sub taxă, bine-ințeles sub reserva răspunderel larma- cistulu! pentru concurența neleală. -., Da E “ “ „+ 2) Art. 5 al repulamentului nostru farmaceutic din 6 Octombre 1863 hotărăsce: «Nici un farmacist nu este liber «: publica că vinde medicamente ma! eltin de cât „ Prețuirea adoptată. în taxă. P6te îusă- să vindă medicamente cu prețul scădut, E giceptional pentru săraci, insemuând pe ordonanţă, atât preţul după taxă, cât şi scă. „d mentul» 4. codul Bujordiaa, pag.-1117). Regulamentul pentru orzanisarea intoridră - a larmaciilor din 7 Noembre 1893 adaopă apol (art 23): <lxpediţia medicamentelor se va face conform regulamentului taxel farmaceutice». Îar saucţiuneu ? Reese din re- za amentul din ?- Noembrie 1893 (V. Monitorul Oficial din î Noembrie 1893, com- 7 na -cu ari, LI9 al lepel sanitare din b2 Lunie 18Y-, că farmacistul care vinde peste axă sai sub taxă, se. pedepsesce cu amendă dela 109—$000-1y şi cu închiderea far= macie), Legile germane anteri ide : a vi ic 
sub taxă (Vi. Răi, ape re pedepseaii de usemenea vindarea medicamentelor „R. Ah t-loe. cut.), iar, după Gewerbe 8 din 2 ie 1Su$ $ 39, Igoiu sonic sunt să acorde nelmărgizit rabat. ordnung din zi unio 1500, = duiviere, Repdlilious ccrites sur le code de commerce cdiţi 

V. Epct C 
edițiunea V, pag. figisă nota 2, In acelaşi înțeles decisiunea Curţel de apel diu laşi veci. A No. 14 di ete. D. Gasiti e suslinulă şi de mari autori, precum Aougitier, Namur, Vivauti, şi imnul deva ep 2 : o. 9—51. din 1898, combate acestă teorie cu multe 

-
.
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chiar în acâstă privinţă până a dice că <6 în afară de ori-te îndoială că 
un bancher, un giuvaergii, un croitor, ete. pun.tot atâta artă şi seiință 
în specialitatea lor, ca şi un farmacist, şi totuși nimeni nu. lăgăduesce . 
caracterul de comereialitate actelor săvirşite de dânşii». 

Ori-cum insă şi ori-care ar îi părerea n6stră asupra acestei cestiuni, 
neindoios este în tot casul 'că nu se „pote dice că medicamentele inainte 
-de a [îi lucrate de farmacist sunt tot așa de puţin  însempate, ca. colo- 
rile înainte de a le întrebuința pictorul, căci adevărul este, din contră, 
că materia ce o cumpără spiţerul spre a o revinde, de exemplu chinina, 

„are o însemnâtate covârșitâre. 
Dacă dar pictorul, care cumpără colori spre a le. revinde jucrate ' 

nu e comerciant, de 6re-ce arta lui e totul, iar col6rea un ce cu tatul 
întemplător;farmacistul, din contră, care cumpără chinină spre a o revinde 
lucrată, e comerciant, de re-ce esenţialu! este, nu lucrarea lui, ci chi- 

„nina, ete). 
Jatr'un cuivent, farmacistul îndeplinesce acte' de. comerciiă, “adică 

cumpără măriuri spre u le revinde în natură saii lucrate (art. 3 No..! 
codul com.), şi face din exerciţiul: acestor acte profesiunea sa obicinuită 
(art. 7 codul com.), va să „dică trece după textele și Principiile legii 
n6stre drept comerciant. 

T6!A lumea înțelege, în adevăr, astă- di lucrul ast-fel, adică atât hotă- 
rârile jurisprudenţei în tote țările europene, cât şi . majoritatea autorilor 
irancezi, germani, italiani, şi: există prin urmare 0. communis opinio 

doctorum, în înțelesul că farmaciştii sunt e6mercianţi 2). 
“De bună semă, spiţerul cumpără spre.a revinde, nu are adică nici 

“nn amestec în diugnosa' doctorului, nu lucrâză după edinandă 3), nu are 

“nevoe să cunâsea personal pe clientul săii, 'expeduesce medicamentele 

aducătorului ordonanţei medicului, ori- care ur Îi. el, e un mercalor și nu. 
un artifer. 

Şi ai 6re, aşa fiind, farmaciştii- cuvânt să se plângă de sorta lor? 
:Nu reclamă 6re, din contră, interesul” lor bine înţeles să fie numărați 
printre . 'comereianţi ? N'ar îi ei 6re pâcăliţi, dacă nu Sar putea :jolosi de .” 
'dobenda comercială de 6%]. şi de disposiţiunile legii comerciale, privi- us 
tre la firme, la registrele comerciale, la conto-curent? 

- Nici vorbă, calitatea de comerciant aduce cu sine îol6se. așa de | 
mari i), în cât nu numai farmaciștii, cari sunt comercianți îi în tOLă puterea , 

4 IN Bi .. 

  

1) Art. 9 al legii năstre” sanilare din 1893 vorbesce, este adevărat, de'arta farma- 
ceutică, dar un cuvenit aruncat î2 trecăt întrun articol'de lege, şi mal ales un cuvânt - 
absolut nepotrivit cu realitatea lucrurilor, ca în cesul de față. nu dovedesce nimic. | 

2) V. Molinier, Traită de droit 'cumercial, |, No. 133. Aluuzet, Commentair e 
„du droit comercial, IV, No. “2047. Bedarride, Des: conmercants, I, No. :44. Iyon- 
„Caen et. Renault, Traite . de' droit “commercial, I, p. LU3, Goldschnidt, Handbuch 

- des Handelsrechis; “edițiunea a doua, I, Ş 46, pag. 520, text i nota, 4, Aflăm câ ” 
„şi majoritatea autorilor, italien! înțelege lucrul ast-fel. . 

3) Deutisul din contră, lucreză după comandă, el cumpără. dinți de hippopotam . 
spre a-'1 revinde lucraţi, âar” îl lucreză numa! după comandă, il potrivesce pe măsila 

clientului săă, etc, şi nu'e dar comerciant. 
4) Coruercianţit ati dreptul să fie judecaţi cu termene fârte scurte, sunt alegători 

pentru camera de cornerciă,.ati pentru vindările, amanolările lor, ete, un drept deo- 
sebit, mult. mai favorabil de cât dreptul comun. 

Ei
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cuvântului, dar înșiși agricultorii, cari nu sunt comercianţi, dar cumpără 
spre a revinde în interesul îndeletnicirei lor agricole, năzuese cu drept 

cuvânt să fie, puşi sub scutul legii comerciale. 
- De aceea şi hotărăsce noua lege comercială germană din 1897 (35), 

"că agricultorul sai silvicultorul nu are de cât să'şi înscrie lirma sa dacă 
găsesce. cu' cale, în_ registrul comercial, ca să beneficieze de legea comer- 

„» cială, puţin: importă că întreprinderea, sa nu e comercială și să înfăţi- 
ș6ză numai ca un accesoriii al agriculturei sui silviculturei. , _ 
”.  Comereiantul însă are firesce nu numai drepturi, dar şi dalorii și 
interesul obştesc raclumă prin urmare să se cunâscă de indată și cu Sigu-, 
ranță, dacă cutare pers6nă e comerciantă, ca să'i putem aplica, lu cas 

- de. încetare de' plâţi, 161ă rigârea legii comerciule şi să nu umblâm de lori de cuc ca să aflam de este sau nu loe la declararea de faliment. 

- dacă actele .lor sunt comerciale 2) 

„'Îace comereiu-“şi pr 
obligațiunile contraciale: de densul ca c 

„text şi nota 17, în'fine, -- 

„înainte nulitatea societăţii sub cuvânt că, faţă cu obiectul s “Și întinderea daraverilor tovărășiei, nu 'pâte să îie vorba de 

Împliniţi 3 2) să fie emancipat ; - N - o is ” .. 

Calitatea de comerciant. însă atârnă din nenorocire «le la definiţii nea “actelor de comerciă . care e de tot vagă. «Da cui si vede, dice Pidari, quanto. sia criterio: Îallace, ed : infido quello delPatto di commercio, e quanto: arbitrio: si lasei ai tribunali, che, di tal modo sono condannati a dibattersi. continuamente: îra mille incertezze»> 1), 
- Dieta comerciaiă' germană deci, vedend că ast-lel calitatea de comer- - ciant'e 0 adevărată -ghicitore, a cerut să se pue odată o stavilă acestei mari nesiguranțe a dreptului şi să hotărască prin o anume lege că vor -. trece: drept comercianţi toţi aceia -cari vor face să se inscrie în registrul comerciul că vor să lie comercianţi, fără săfie nevoe să se mai cerceleze 

- : „Noul cod comercial german din 1897 se Ieresce totuşi, „pentru un cuvent saii altui, să hotărască lucrul în general și categoric ust-lel, dar se. apropie cel puţin în parte de chipul de a vedea de mai sus şi orân- „ duesce pentru societăţile comerciale. în nume colectiv cele ce urmeză ($ 111)... IN ie . - - 3 . E 
„ “După trecerea în registru a firmei societăţii nu se mai pâte pune 

ai cu chipul i 
0 întreprin- dere comercială». (Dreptul, 1898), . . 

, 7 ae N 

Observări aforistice asupra articolelor. 10, il, 12 şi 18 . Sa Cc. com. | a 
"- “ Minorul de ori-ce “sex, hotărasce art, 10:c.: com. pentru a putea in urmare a fi considerat ca major, întru cât privesce ale comerciant, trebue să îndepli- ondiţiuni şi ormalităţi : 1). să aibă virsta de 18 ani 3). să fie. autorisat inscris de părinţii 

nescă urmălbrele.c 

1) Vidari, «Corso, di.diritto comerciale ediţia 111, vol 
, 

vol. Î, No. 34 
S 2) V. Cart Dicael, „Bemerkungeu zu dem "Entivurfe des neun Hand 
bach, mit besonderer Beriirksichtigeng der Zand-und. Forstuvir n acelaşi, înțeles, Zuden anu, Das deutsche Hanudelsrecht, e 

» in fine. 
clsgeselz- 

thschaft, 1597, pag: 3%, 
diţia III, Ş 13, pag. 51. 

' | _
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săi1) etc.; 4) actele de emancipare şi de autorisare să fie transcrise 
afişate, publicate. 

Nevirstnicul, presupunem însă, se apucă de comerciii samavolnicesce 

şi publicaţiune, adaogă art. 10 e. com., «minorul nu va pulea începe 
comerciul săii>. Va să dică, nu va putea să .fie declarat în stare de 
faliment, sai să fie: urmărit pentru bancrută,: saii să fie judecat..ca 
comerciant de tribunalul de comerciii, etc.2). - 

Faţă cu creditorii pentru cause comerciale, aşa dar, actele nevirstni- 

cului neguţător, Iâră observarea articolului -10. e. com, vor! Îi natie, 
abstracţiune făcând de vre-o vătămare ce ar îi sulerit'o el,.căci art. 10 
cit., cere anume formalități pentru minorii cari vor să lacă comercii 
(v. art. 1160 e. civ.) şi există deci o nulitate şi nu o simplă rescisiune 

pentru lesiune 3). IN a e 
E vorba aici fără .indoială de o nulitate relativă, pe care numai 

"nevirstnicul o pte invoca (art. 952 c. civ.). Urmeză însă 6re de aici că 
femeea nevirstnicului nu pote să se-apere dicând că soțul ei nu era 
comerciant în înțelesul art. 10 c. com. şi că așa îiind, art. 799 ce. com. 
care *i mărginesce ipoteca ei legală pentru zestre, nu i se-pâte opune? 

- Contrariul este adevărat. Soţia nevirsnticului, care se destoinicesce 
a dovedi că bărbatul ei nu era comerciant în condiţiunile art. 10 c. com, 
pentru a înlătura ast-lel aplicarea art. 799 ce. com., nu pune înainte o 

apără în contra mărginirilor constinţile de art. 799 c..com. 
- nulitate de care numai nevirstnicul se pote iolosi (arl,.952 c. civ.), ci se: 

Nasce acum întrebarea: Pâte saii nu' nevirstnicul mecomerciant să 

facă acte de comerciii: îsolale, îndeplinind condiţiunile art. 10 c..com.? - 

De sigur că da. «Disposiţiunea-art. 10, dice urt. 11 c. com, este apli-: 

“cabilă minorului emancipat,. chiar necomerciant, pentru actele pe cari 

“legea le consideră ca fapte de comerciă». - e 

:.“ Acestea dise, ne întârcem înapoi la nevirstnicul neguțător în disprețul“ 

ari. 10 c. com. Nule sunt actele sale, după acest articol, numai îață cu 

creditorii săi pentru “cause comerciale. Va să dică, actele sale pentru 

cause civile vor produce, din contră, efectele lor după deosebirile făcute 
_de art. 1l57:urm. ce. civ, 

Nevirstnicul, presupunem acum, a îndeplinit intocmai tâte condiţiu- 
nile și iormalităţile art. 10 c. com. Va fi privit atunci ca major, după 
glăsuirea” acestui art., întru cât se -alinge de obligațiunile conlractale 

1) «Moyennant acte devant le:preleur», dice art. 9 italian, de Gre-ce şi eman- 
ciparea minorului se îndeplinesce «par dtclaration devant le preteurs. (art. 311 codul 
civil italian). Emanciparea se face !a no! prin declaraţiune dinaintea Tribunaluluă (art, 
-492 codul civil român). Orl-cum, art. nostra 10 citat, se mulțumesce cu un simplu 
înscris al părinţilor, ete. Dacă însă emanciparea s'a făcut, nu de părinți, ci prin consiliul | 

de familie (art. 211 codul civil italian, art. 423 codul civil român), atunce! vor trebui 

să fie autorisaț! nevârsinicil şi pentru comerciă prin deliberarea consiliulul de-familie, 

omologală de tribunal (art. 319 codul civil italian, art. 429 şi 430 codul civil român). 
2) imprumutul ce'l va fi contractat el pentru comerciul stă, va fi un împrumut “ 

civil şi. dobânda dec! nu va fi de 6”],, ca pentru împrumuturile comerciale (art. 1489 . 

codul civil, modificat prin legea din 10 Decembre 18582). E 
3) VedI casaţiunea secţ. Il, No. 2, din 9 Ianuarie 1891 şi din 17 Octombre 1895, 

"AL. Degre, vol. IL. ne apere | 9 
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de dânsul că comerciant. Va rămâne deci necapabil pentru actele de 

fire ile lucru! Nevirstnicul neguţător în condiţiunile art. 10 cod. com. 

va avea ast-iel un îndoit stat civil: va fi capabili şi necapabil, aceea ce 

e o mare anomalie, de care sa ferit, cum ne spune Vidari , cu multă 

înțelepciune, $ 252 al codului civil austriac conglăsuitor întocmai cu $ 

334 al codului Calimach, care hotărăsce din contră: . | 
«Dacă stăpânirea va ierta tin&rului ca să începă o neguţătorie sai 

vre-un -meşteşug, atuncea îndată se publică acela ca un destvirșit la 
virstă. Virsta ce sa publicat ca desăvirşită are asemenea legiuită lucrare 
şi urmare către legiuitele lucrări din codul acesta ca și virsta cea cu 
adevărat desăvirşită>. 

Maărginirile dreptului civil p'aii în adevăr nici un cuvânt deafi 
faţă cu nevirstnicul neguţător potrivit cu art. 10 cod. com. Însuși cod: 
nostru comercial înlătură prin urmare în parte piedicele codului cisil, 
hotărând în art. 12: «Minorul comerciant?) în condiţiunile art. 10, peria 
tot ce privesce comerciul sâii, pote îpoleca şi înstrăina imobilele sale, 
Jără a avea necesitate de vre-o nouă aulorisațiune». 

Firesc lucru. Nevirstnicul neguţător are de bună semă deplină ca- 
pacitate să vindă şi să cumpere mărfuri în valore de milione: cun dar 
să supunem! la o autorisare stânjenitâre, când e vorba de întreinarea 
sati ipotecarea unui nemișcător pâle de mic preț, neînsemnat, netrebnic? 
Au trecut timpurile acelea când se credea că averea nemiszătore sin 
gură lace parale!. 

Vechiul nostru cod de comerciii, din contră, înriurit încă din cale. 
aiară, de spiritul strimt al codului civil, care ţipă în contra idei de 
drept imodern, a orinduit că nevirstnicul neguţător nu poto să instreineze 
ŞI să ipoteceze nemișcăidrele sale pentru cause de comercii de cât cu 
întărirea judecăţei, care trebuia să. cerceleze de este acesta spre înte- 
derai folos al negoțului săi (art. 4 com. ef. art. 401 codul civil). 

arti estica neentator în condiţiunile art. 10 codul comercial e în- 
"necapabil în privinţa „0. dată, sa facă fapte „de comerciii, dar remine 

actelor de fire civilă. Ei bine, după art. 4 codul 
„comercial, se socotesc ca iii ; obligatiuni pai 7 apte de comorci s ipațiunile nevirstnicului, dac p ci contractele şi obligaţ 

evit â nu sunt de fire civilă, saă d: rari reese din însuşi actul. ; Sai dacă contrariul nu re 

Incă un cuvânt. Art, 18 codul . CR "comercial cupă revocarea expresă a autorisării q - se ocupi cu C care trebug că fa pa a ice comerciii, hotărând că actul de neve 
 Adăogăm că sentința. e cu o servarea lormelor prevădute a art. 10. 
alui “dură pri al revocare, cu t6tă tăcerea legii, e supusă ape : Tita pPrancipiile generale de drept). 

care. In adevăr (Biuitorul atit ca şi cel italian, un alt cas de re a-și administra ip ierându-se că nevirstnicul emancipat e nedestoinic 
) unurile sale, el recade sub epitropie, indeplinindu-se într - Sa 

7 . . . e | 3 yidari, Corso di diritto comerciale, I, No. 159. i plinină art. 10 ora oul "ecomerciant, care face acte isolate de comercii, înde- 3) Vedi a - pote înstrăina şi ipoteca averea sa nemişcălure, | 181 ivilă tari yerea , No. 33 din 1895, Compare Durată ilaliană- Veqi şi articolul mea din Drephil, 
ît civil franşais, V, No. 242, 
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acesta formele legale" (art. 432. codul civil). In asemenea cas e de drept 

revocată autorisarea dată nevirstnicului de a face comereiii!). o 

Nu ştii de am scos la ivâlă în cele de mai sus nervul'cel viii al 

articolelor 10, 11, 12, 18 codul comercial, dar îmi dai bine sema că 

sciința dreptului este şi va rămâne scă, fără gust, păcătosă, dacă nu o 

vom trata. cu mai multă căldură, vioiciune, originalitate, căci tâtă .puterea 

nâstră este în noi înşine, în emoţiunea n6stră spontancă, în. convingerea 

m6stră seri6să, în consciința n6stră intimă 2). (Dreptul, 1897). 

  

Creanţa, civilă şi cea cambială. — Clausa la 

înfăţişetor (au porteur).— Natura juridică a hârtielor la, 

înfăţişetor.—Analogia cu biletele de bancă.—Revendicarea 

hârtiilor la înfăţişetor. Art. 58 codul comercial şi art. 

1910 codul civil.—Amortisarea hârtiilor la întăţişetor e o 
excepţiune. 

Creanţa civilă se mişcă pe t&remul negoţului celui: mic, unde toţi 

se cunosc saii locnesc aşa de aprâpe că-ori-cine le pâte număra și dinţii 

din gură. Col de pe urmă cesionar cunbsce, sail trebue să cunâscă tâte 

peripeţiile creanţei, tot ce datornicul are de dis în contra creditorilor 

anteriori. De aici principiul că datornicul pote opune “cesionarului t6te 

“mijlâcele de apărare ce le are în contra cedentului şi autorilor acestuia 3). 

Negoţul cel mie reclamă adică înainte de tâte -asigurarea datorniculuă, 

cu riscul de a împedica mersul repede al creunţei. 

, Ia materie. cambială, din contra, datornicul nu pte opune indosa- 

torului excepțiunile trase din pers6na indosantului (ari. 349 codul comer- 

dial), căci circulă iute valorile în negoţul cambial, în: negoţul cel mare şi 

„posesorul actuai, un al decelea indosator pe care-l despart nouă mari și 

nouă ţări de cel dintâi indosant, nu pote să cunbscă totă Odyssea creanţei 

„care a ajuns în cele din urmă în mânele sale, și așa asigurarea înainte 

de tâte a credilorului *), repedea circulaţiune a hârtiei, se pune aici 

înainte ca o condiţiune -neapărată. ă 

  

1) De ce nu sta hotărât anume că în asemenea cas trebue să se observe îor- 

-mele prevădute la arl. 10 codul comercial? V. Vidari, opul citat, I, No. 166. 

- 2) Invăţaţi, cât vreți şi puteţi, dar nu vă daţi aerul de autori, de cât dacă 

sunteti pe deplin stăpâni pe materia vâstră şi îl puteţi împrumuta cel puţin graiul 

unet retorice personale! Tot restul au este de cât papagalism, megalomanie, împodo- 

bire ridiculă cu penele autorilor străini! 
- 3) Conservă datornicul acest drept, cu 6tă notificarea sai acceptarea cesiunii, 

afară de casul compensațiunii, cu: privire la care art. 1149 codul civil, a hotărât - 

„alt-fel şi afară de casul de culpă mare din parte-l, aşa când există o simulaţiune ce 

a uneltit'o cu cedentut şi când acceptă totuşi cesiunea fără reservă. 

- 4) In timpul înflorirei republicel romane era forte favorabil dreptul roman inte- 

-sesulul negoţului celur mare, 'iar în cele de pe urmă secule ale imperiului, când 

negoțul mergea din scădere în scădere, se dete precădere datornicului în dauna cre- 

ditorulul şi a marelui negoț, introducându-se querela non numeratae pecuniae, cerința 

unel expressa causa debendi, -mărginirea cesiunit şi mal cu semă lex Anastasiana, 

reducerea dobândi! legale, mărginirea cursului dob&ndiy, desființarea tocmelelor pentru 

„laesio enorinis, slăbirea îndatorirel chezaşiulul şi a datornicilor coreall, întinderea 

= z
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Pentru acelaşi cuvânt datornicul civil dator e să cerceteze veritateir 

cesiunilor, şi, dacă plătesce în mâna posesorului creanţei. care a plăsmuit 

o cesiune, o face pe 'risico-pericolul săi 1), pe când datornicul cambial nu 

e ţinut sa examineze autenticitatea girurilor (art. 309 codul comercial), 

aceea ce i-ar îi cu neputinţă chiar, girurile fiind „pote datute din țarile 

cele mai depărtate, și ar opri circulaţiunea cambiei in dauna neguţului 

celui mare. , | _ 

Clausa la ordin e, cum vedem, o mare cucerire a negoțului celui 
mare, Nu se mulţumesce însă numai cu atât negoțul cel mure. li stă 

încă :mult în cale art. 309 codul comercial, după cure posesorul trebue 
să dovedescă că e proprietar prin seria neintreruptă de giruri cari uit 
ajuns până la dânsul, articol care stânjenesce repede circuluţiunea cam- 
biei, iucru pentru. care se reclamă cu stăruinţă introducerea scrisorii de 
schimb la înfâţişător (au porteur), 

Clausa la iniăţișător. totuşi excepţională de felul ei e o prerogativă | 
de care se bucură numai statul, fiind scutul drepturilor tuturor, socie- 
tăţile cu acţiuni, funcţionarea lor sănătâsă fiind asigurată prim art, 127 
urm. şi art. 236 urm. Codul comercial, Ianca Naţională pentru biletele 
ei de bancă (v. art. 12 din L. din 17 Aprilie 1850), stocul metalic înche-' 
zăşuind plata lor, particularii chiar pentru cecurile ce emit, ucoperite- 
fiind aceste hârtii prin. sumele disponibile aflătore la tras (art. 364 şi 
365 codul comercial). ” 

| Incolo însă principiul nestrămultat este că nu pole să existe o. 
creanţă civilă 2) sai cambială îâră anume arătare de creditor. Ilotârăsce 
în adevăr art. 270 codul comercial ritos: «Condiţiunile esenţiale ale 
cambiei sunt... No.3: Numele persone: sati firma prâmiătoruluă». Oprirea 
acesta e neapărată nu numai pentru ocrotirea publicului în contra fraudei, 

" dar şi pentru preintâmpinarea unei emisiuni clandestine de bancnote. 
In zadar Sar dice că trata au porteur.nu se dâosibesce de loc do 

„trata creată în ordinul tragătorului însuși şi pe care acesta o indoseză 

7 

" «ipoteci volante> din Moldova. Proiectul (l) a 

în alb), căci adevărul este din contră că indosamentul in alb, pe cura 

  

dreptului de amanet legal şi a privilegielor de concurs, îmblânzirea execuţiunil, pre- lungirea termenelor de preseripţiune. V. Goldschmidt, Handbuch des IIandelsrechts, ediţ. a doua, |, $ 3? nota 3. ” 
1) V. Aubry et Rau, Droit civil francais, ediţiunea a patra, t. IV, Ş 15, nota 15 şi autorii citați de er. V. însă Lureut, Droit civil franţais, 1. XVIL No. BAT. 

___2) Laurent, op. cit. XV, No. 453. Codul austriace Ş Luv set, $- 1339 Calimach) opresce el sinetele la înlăţişetor între particulari ? Da, după Sariyny (Obligationenrechit,. II, pag. 129 text şi notele g şi h), nu, după Unger (Inhaberpapiere, Ş 25). Jurispru= dența nstră a validat, intemeindu-se pe $ 1842 Ualimach (ct. $ 1:;93 austriac) vechile ot j unul cod civil german (Ş 701) însă emisiunea de sinete la îufăţişetor numar cu învoirea statului G eâue „_ 8) Părerea domnitâre deduce din art. t al legi! cambiule germane (cf. art, 255 italian şi 714 român) că trăgătorul pte să emită trata în ordinul stă proprii şi sto. îndoseze în alb, iar Tho. invaţă din contră că, de şi trata se pâte crea în ordinul trăgătorului însuşi, totuşi acesta de pe urmă 'nu o pote indosa în alb, căci dator este: după art. 4, No â al legii cambiale : germane (cf. art. 21u No. 3 romfin) să arte mwmele primatorulai, dreptul personal (contractarea cu o persână certă) precumpănind n materie cambială asupra dreptului real (trecerea prin simpla înmânare a hârtie! de va Sre). Am combătut prin urmare la Anvers trata, au porteur şi am (is: <La lettre Su change au porteur est inadmissible, parce que l'obligation du debiteur cambial doit re un engagement lic et nunc, et non ad fucertam personam; c'est .prcissement,  
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legea n6stră "| consiinţesce, se deosibesce esenţial de scrisârea de schimb 
Gu porteur, pe care legea n6stră o inlătură, posesorul unui indosament 
în alb. putând să adaoge clausa la ordin (art. 279 c..com.), iar posesorul 
unei hârtii Ja întăţişetor, nu. 

In adevăr, până .nu-se va hotări prin o anume lege că posesorul 
“unei hârtii la infăţișetor, pâte se adaoge clausa la ordin, indosamentul 
:în alb nu se va putea număra, printre hârtiele la întăţisetor, căci pose- 
“sorul unui gir în alb e anume îndrituit se umple girul (art. 279 e. com.). 
“Trata au porteur, aşa fiind, este şi rămâne cu drept cuvânt oprită. Ce 
ar fi în adevăr dacă particularii, pe cure nimeni nu'i pte controla, ar 
putea să emită hârtii la înfăţişetor ? Cei şireţi ar abuza de cei sităpli cari 
sunt aşa de mulţi la număr! 

Urmâză de aici că statul trebue să lacă tot, particulari nimic ? 
De buna semă că nu! Nu trebue să se socialiseze "tGte: întreprinderile 1), 
căci sar mări ast-iel într'uu chip înspăimântător iuncţionarismul, care e 
«cea mai mare plagă a societăţii, ci dator e statul să creeze, prin înmul- 
ţirea mijlâcelor de învăţământ şi de moralisare, condițiuni de fire de a 
face pe particulari să înveţe -să se ajute singuri. . Stan păţitul e un mai 
bun .cetăţăan de cât Bran, răsfaţatul! 

In adevăr, cea mai mare chezăşie în contra fraudei e inmuţirea 
mijl6celor de invăţământ. Cetăţenul trebue să înveţe să întrebuinţeze lără 
pericol hârtia la înfăţişetor cura. învaţă să mânuiască armele pentru 

_ apărarea patriei. Care dar e natura juridică a hârtiei Ja înfăţişetor ? Unii 
caută cheia pentru înțelegerea hârtiei la înlățişetor î în dreptul roman, în 
vechea delegulio, în. contractul. lilteris, iar alţii în analogia cu biletele 

.de bancă, de la care vom porni şi no. 
Elementele caracteristice ale hârtiei 'la înfăţişetor sunt: 1) un 

înscris 'şi o isealitură constitutive (adică solemne şi nu numai doveditâre) 
a unei obligaţiuni de a plăti; 2) un semn exterior (inscris, hârtie) primitor 
de posesiune şi de proprietate, Cine are proprietatea semnului, a simbo- 
lului, acela e, creditor. Creanţa e un fel de drept real. Precum e legată 
servitutea predială de praedium dominans, aşa e, nedespărțită creanța 

pour ce motif que les lettres de change crâtes & Vorâre du _lireur ne: peuvent âtre 
endossses en blanc...» (V, <Actes du congres international de droit conimercial d'Anvers 
(1883), publies par les soins du secrâlariat» pag. 363). lar în Bruxelles, ('8*8) jam 
adăogat că, admiţend chiar de valabilă cambia trasă în ordinul trăgătorului însuşi şi 
pe cure acesta o indoseză în alb, există totuşi o mare. deosebire între indosamentul 
îu alb şi trata az porteur, de Gre-ce posesorul unul indosament în alb pâte să adauge 
clausa la ordin, iar posesorul unei trate ax porteur, nu. (V. Brunner, «Inhaberpapiere» 
in «<Holtzendorifs- nechislexikon», edit. a doua, t. II, pag. 814) şi am propus dec! sai 
să se înlăture trata au porteur, Sau să se hotărască cel puţin: că posesorul unel trate 
la îufăţişetor are dreptul să adaoge clausa la ordin, propunere pe care congresul a 
consfințit'o, hotărând: «Trata se pâle emite au porteur, sub rezerva expresă a dreptului 
posesorulul de a adăopa clausa lu ordin şi a dreptului statelor de a preîntâmpina 

” pericolul unel emisiuni clandestine de bancnote prin legi penale şi financiare». (V. mar 
ia. vale relaţiunile asupra congreselor div Anvers şi Bruxelles). Semănă în adevăr cu 
un bilet de bancă ma! ales. cambia purtând obligaţiunea de a plăti a emitentului 
(promisory note, billet â ordre). Legea engleză opresce prin urmare emisiunea vnel 
promisory nole au porteur pentru o “sumă mal mică de 5 livre sterling. V..G. Cohw . 
<Beitrăge zur Lebre -von einheitlichen Wechselrechts>, p. 94, 

1) Engels, Dihrings Umnălzung, ediţia a doua, pag. 248, nota, doresce „sociali- 
zarea tuturor întreprinderilor, adică desființarea societăţilor cu acţiuni private.
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de hârtia cu care e incorporată. Pierind hârtia, piere creanţa, dacă o 

lege de amortisare nu hotărasce excepțional alt-lel. 

„Art, 12 a legii pentru înființarea unei bănci de scompt și circu- 
laţiune hotărăsce: «Banca are privilegiul a emite bilete de bancă lee 
purlător...». Trec în adevăr drept hârtii Ja îniâţişetor biletele do bancă 
căci ai menirea de a circula, coprind obligaţiunea de a plăti din partea 
băncei (art. 14), obligaţiune strins unită cu hârtia în care o incorporat. 
Pierind hârtia, piere creanța. In privința celor-balte hârtii la intăţișetor 
s'a admis o excepţiune la acâsiă regulă (V. L. din 21 lanuar:0 1359), 
iar în privinţa biletelor de bancă nu. A 

Art. 23 al legii din 21 Ianuarie 1883 asupra hârtiilor la înfăţişetor 
pierdute, Îurate, desființate, orinduesce în adevăr: <Disposiţiunile legii de 
faţă nu se aplică biletelor ipotecare sait biletelor de bancă». Va sa dică, 
biletele de bancă, în deosebire de cele-lulte hârtii lu inlaţișetor, nu se 
pot amortisa. Trec în adevâr drept bani. Legatul numerarului coprinde și 
biletele de bancă. Dimpreună cu pieirea biletelor de bancă piere şi suna 
rostită într'insele, tot așa ca şi când o sumă cpală de bani de metal ar 
îi căqut în Ocean!). 

Biletele de bancă cuprind ast-tel obligaţiunea de a plăti în mâna 
înfăţișetorului, oră-care ar îi el, iar cele-Palte hârtii la ințăţişetor, care nu 
represintă banii de metal, coprind obligaţiunea de a plăti în mâna pro- 
prielarului ?) saii a posesorului hârtiei, posesiunea fiind o presumpțiune 
de proprietate, de unde urmarea că, pe când banca naţională scupă de 
ori-ce răspundere, plătind non-proprietarului, creatorul unei alte hârtii la 
înfățişetor scapă de răspundere numai dacă plătesce non-proprietarului 
de bună-credință şi (ără culpă (arg. art. 357 codul comercia!3). - 

  

1) V. Unger, op. cit., pag. 10. Banil nu se pot revendica de cât «si extant>. V. $ 487 Calimach, 
2) Creditor e numai proprietarul hârtiei. V. Randa, Das Figentluumsrecht mit Vesoudderer Riicksicht auf die Wertpapiere des Handelsrechis, 1893 $ 12 text şi nola U. In acelaş înţeles ş 845 a proiectului Il at uuul cod civil german (1891). 3) Cel mat mulţi autori văd lucrul ast-fel, iar Bluntschli (Deutsches Prival- reci, 'edit. Felix Dahn, $ 166 No. 5 text şi nota 2) şi alți autori (Penaud, Deseler, Gerber) nu admit în contra posesorului nic o excepțiune saă admit cel mult de o grabnică soluţiune, Toti lumea Insă recunosce că I întemeiată pe un titlu au porleur, excepțiunile trase n tat u falşitatea) titlului, sai din textul său însuși (de exemplu neindeplinirea unei condițiuni), Controversa pârtă numal asupra puntul de a se ici dacă datornicul pote opune excepțiunile personale aceluia care exercilă acţiunea (de exemplu excepțiunea de dol, ae culpă mare în dobendirea hârtie) ? aere tre ( ger, op. cit, p. 130 nota 5; Savigny, op. Cit. p. 136, 179 —180, 'Zh6l, IZandelsrecht, >$ 5t f£, No.1, Goldschmidt., Rauda, op. cit., $12 nota şi autorii citați de el) răs- puude că da. Analogia art. 349 codul comercial ne impune şi nouă acestă soluţiune. e din daravera personală cu posesorul e apol ritos 89) cât şi de proiectul II, ($ 125) a unut cod civil 

de cât orl-care alta tâte fenomen into Aeon anca maresc mal be credem no, aceea care învaţă gați ât şi creaufa e a rea e a hârtia, că însă obligațiunea de gaţiune contractia can 
. Emisiunea scripturel cu 

hotărăsce - proiectul german 
re mecanică), şi dobândirea 
titutive a hârtier la înfăţişetor 

intenţiunea de a se obliga din ia (iscăli 
unea a 5 C partea unuia (iscălitura (|. $ 685 Şi Il $ 722), se pote inlocui prin o (Cca iture, Proprietății hârtie! din partea altuia, iată elementele cons  
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Hârtia la întăţişetor adică e supusă art. 1909 codul civil, care ho- 
tărăsce că lucrurile mișcătâre se preseriii prin faptul posesiunii lor, 
posesiune care trebue să lie de bună-credinţă (art. 972 codul civil), aceea 
ce însemnă lără îndoială că nu ori-ce îniăţişetor e îndrituit a reclama 
plata, ci numai acela care a dobândit proprietatea hârtiei, saii acela care 
a dobândit hârtia de la un noii pr&prietar, dar de bună credinţă. 

Dacă prin urmare iscălitorul hârtiei a pierdut'o, înainte de a o 
înmâna. altuia de bună voe, saii a pus iscălitura în urmarea unei erori), 
fraude, „glume saii simulaţiuni, el nu e ţinut faţă cu posesorul de rea 
credinţă, dar e îndatorat laţă cu terţul-indosator de bună credinţă, care 
a dobândit hârtia fără să cunâscă viţiul posesiunii autorului stii, care 
are o posesiune neatârnată de aceea a autorului săi, o posesiune 
neprihănită. 

Primitorul unei hârtii la înfăţişetor nu e,'cum vedem, un succesor 
cu- titlu particular al unei creanţe civile, căruia săi pâtă opune dator- 
nicul excepţiunile ce le-ar îi putut întrebuința în contra cedenţilor, hâr- 
tiile de valre, obligaţiunile lilleris cârmuite îiind de dreplul real şi nu 
de dreptul personal, ci un succesor cu titlu particular al unui lucru cor- 
poral, al unei hârtii de valdre, şi nu-l privesc prin urmare obligaţiunile 
personale ale posesorilor anteriori (V. şi art. 3-19 codul comercial). .. 

Mai mult încă, un posesor de bună credință al unei hârtii la întă- 
țişetor nu are a se. teme de revendicare, nu.e adică ţinut să înapoieze. 
hârtia, nici în cas de pierdere sai îurt şi cu tâte că pierdătorul ar oferi 
să întârcă preţul ce Pa costat hârtia, căci art. 58 codul comercial (ci. 
art. 57 italian și 397 german) derogând la art. 1909 partea a doua şi 
la art. 1910 codul civil, hotărăsce ritos: 

«Revendicarea titlurilor la purtător pierdute sai furate nu. se 
admite de 'cât contra aceluia care le-a găsit sau furat şi contra acelora 
cari le-ati primit cu ori-ce titlu cunoscând viţiul causei posesiunii». 

Hârtiile la întăţişător aşa dar, ca şi scrisorile de: schimb (art. 357. 
codul comercial, ci. art. 333 ital. şi $ 74 leg. camb. germ.), nu .se pot 
revendica in contra posesorului de bună credinţă. În adevăr, ar pierde 
aceste hârtii de val6re creditul lor, dacă un posesor de bună credință ar 
avea a se teme că i se va zădărnici câștigul, pe care l-a așteptat, că i 
se va întârce adică numai preţul ce “l-a costat hârtia, lără a se ţine 
s6mă de urcarea cursului 1). 

(V. Randa, op. cit, pag, 358). Emitentul, căruia i s'a furat hârtia, nu are intenţiunea 
de a so obliga; pâte: deci opune furului excepţiunea de doi, etc. Dacă însă în acestă 
materie interesul comerciulul şi textele de lege îndreplăţesc admiterea unei obligaţiuni 
unilaterale fără un convurs de voință, lucrul e mai îndoelnic când e vorba de o obli- . 
gaţiune unilaterală în materie de stipulațiune pentric altul. Am susținut validitatea, 
şi a unel asemenea stipulațiunt în „Dreptul“, pe 1882, No. 42 p. 839, dar soluţiunea 
nu e aşa de netăgăduibilă comme bonjour, cum i se pare d-lui Dim, Alexandrescu 
(V. „Dreptul“, 1894, No. 19), care nu mă pomenesce nici de astă dată, şi bine face. 

1) V. Vidari, Corso di diritto commerciale, edi 3-a, III, No. 1732 şi 1733. 
Endemann, (Handelsvecht, $ 86 text şi nota 10), adaogă, că art. 307 german cores- 
pundător cu art. nostru 58 cuprinde o regulă de dreptcivil general păşind peste hotarul 
dreptului comercial, făcându-se abstracţiune de materie în hârtii de valdre de causa 
civilă sai comercială, care le-a ocasionat. V. şi $ 371 austriac. (cf. $'487 Calimach). 
Principiul acesta de non-revendicare se aplică hârtiilor de valdre menite pentru circu- . 
laţiune (compar, Laurent, op. cit. XXXH, No. 566 urm.) iar nu biletelor de legiti-
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„7 Pierdătorul nu pâte îace in principii nici chiar o poprire de phiă, 
fiind .vorba de o hârtie la înfăţișător şi creanţa fiind prin urmare condi- 
ţionată prin posesiunea, hârtiei şi urmarea ar Îi că, neînfâţişăând nimeni 
hârtia până la expirarea, termenelor de prescripţiune, datornicul sar inavuţi 
în dauna pierdătorului, care “ia dat o valută șia primit în schimb de la 

- el numai un' petec de hârtie, care s'a rătăcit, aceea ce ar îi din cale 
afară nedrept. . 

„Iată de ce legea nostră din 21 Ianuarie 1883, asupra hârtiilor la 
„întăţişetor pierdute, furate, desființate, dă pierdătorului putinţa să reclame 
plata, de și nu pâte întăţişa hârtia. Echitatea şi însăși interesul mârirei 
creditului hârtiei la întăţișetor îndreptățesce pe deplin acestă excepţiune . 
consiinţită de lege. Vom cerceta cu un alt prilej dacă acestă lege impucă 
pe vechiul proprietar, lără să jignescă pe noul posesor de buna credința. 

Faţă cu un posesor de bună credinţă trebue să piară ori-co drept anterior (vetustiar contractus evanuil) că hârtiu la iniâţizetor, nu ce un inscris doveditor:) a unei obligaţiuni ci un act solemn, o obligațiune lilleris, o hârtie de valbre desbrâcată de ori-ce relaţiuni personale intre creditor și datornic, hartia singură fiind simbolul și organul creuinţei, o hârtie de val6re prin urmare care nai mult do cât ori-care alta dă o puternică îmboldire negoţului celui mare. (Dreptul, 139.4). 

  

„> Locul plăţei (art. 1104 codul civil şi 59 codul comercial). In materie comercială, arătarea locului plăţei e atributivă de jurisdicţiune (art 889 codul comercial) ? „De ce s'a dat precăderea art. 324 codul comercial ger- „man (ci. art.:. 59 codul comercial român) înaintea art. 58 codul comercial italian ? Teoria, asupra contlictului legilor maţionale şi „Sstr&ine ne duce ea la aceiaşi soluțiune ca, art. 58 citat ? Capacitatea cambială se regulăză, ea tot- | d'a-una, după statutul personl ? 

cote î%0 "tară mda, C,dstărin de ratie vipaiută carea ne inta anna aie el co 0 aplică, o face mecanicesce. fară cre- dinţă, fără o hotărâre Statornică, fără o voinţă luminată cure, când există NI 
maţiune (biletelor, de băr, de teatru | r "de cale erat? persone, iar nu circulațiunii. Biletele At 

ă) menite de a servi unel anume u e de cale ferată all i 

perone, 1 WE. Bi arăta catior et retour, pentru băr, sa 
acele ate funcţionarilor ŞI în interesul serviciuluI ai un caracter e AU l “e l 

prin urmare care le-ar negocia 
Calet corrsonale 

Y.B al e  S'ar expune a fi urmărit : i . 
x era, Des chenuius de fer, No. 215 şi Banda, op. cit., Se 5 tea age etionalt. Savigny consideră, hârtia la. ini Savigny € astă-di părăsită de tota lumea, in ndovtr 

un lucru corporal paul a pnfățişetor ca un mijloc de dovedire şi în acelaş timp ca 3 8. Laurent (XXXII î "cos posesiune, aceea ce e contradicător, V. Unuer op. cit 
cipiul este că, piezind Pg 06) învață că, în lipsă de o lege de amortisare prin. pierdere, existența şi cupri ur Biete Orl-ce acţiune, stărue apoi a dice că, în cas de 
No. 450) d prinsul unut act solemn nu se pote dovedi cu martori (XIII, 

N ar Susţine totuşi înlmalri CIN 5 i i 
titlu au Dorteur se pâte dovedi ce a îo, 975), că pierderea  Suprinsul unul 
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„LOCUL PLĂŢEI - 25. 

nu se ubate cu o linie măcar din calea pe care a recunoscuto odată ca 

îiind cea adevărată.  . - ” e - 

In adevăr, dacă vom sci cum a şovăit raţiunea pipăindă înainte de 

a ajunge la teoria adevărată-a locului. plăţei, vom bine-cuvânta legea care 

“ne cârmuesce, căci ea" a pus un capăt haosului. Datornicul nu pâte să 

“următori : 

ofere, nici creditorul să ccră plata în alt loc. de cât cel arătat pentru . 

- plată. In lipsă de acâsta, ofertă se pâte face şi la domiciliul. ales (art. 

1156, No. 6, codul civil), plata însă nu,. pers6na la care sa ales domi- 

ciliul neavând mandat întru acesta. IN e ă E 
Unde este locul plăţei? in cele mai multe casuri, datoria are de 

obiect lucruri îungibile, bani, ete,, cari circulă din mână în mână, se 

mută repede din loc în loc, nu sunt lipite de un anume loc. In tăcerea 

legii prin urmare locul plăţei ar fi orl-unde sar cere plata. Creditorul 

ar putea să,urmărâscă pe datornicul stii in biserică, la plimbare, în călă- 

torie. Dar acâsta ar fi absolut de nesuterit ! .- 

In curând trebuia dar să se pună înainte o idee mai precisă. 
Romanii diceaii' că locul plăţii e ubi pelitur, unde se reclamă. Creui- 

torul însă putea să reclame, nu -numai la domiciliul .datornicului, ci şi 

ori-unde sar fi întemeiat pentru obligațiune o juridicțiune deosebită 

_ prin ânvoirea expresă saii tăculă a părților 1, 

| Resumând cele de .mai sus, urmeză, în ultima analisă, că locul 

plăţei e acolo unde "| arată convenfiunea expresă sai tăcută a păr- 

ților. 'Tălmăcirea tocmelelor nu atârnă de la bunul plac, ci e supusă la. 

_regule lămurite, precise, pipăibile (art. 977—985 codul civil), Obiceiul, : 

natura lucrurilor, interesul părților, ţ&rmuresc aprecierea judecătorului. 

Art. 1104 codul civil consfinţesce anume teoria acâsta în termenii 

«Plata trebue'a se îace în locul arătat în convenţiune. o 
“«Dacă locul nu este. arătat, plata, în privinţa lucrurilor certe şi 

determinate, se va face în locul în care se. găsea obiectul obligaţiunii în 

timpul contractului. : i 
«In ori-ce alt cps plata se face la domiciliul debitorului». | | 

Plata: trebue ase. îace în locul arătat în convențiune. Convenţiu- - 

nea însă asupră locului plăţei pote să fie expresă sai tăcută. Ea este 

expresă când. se arată, de exemplu, anume că plata se va face la domi-,. 

„ciliul creditorului” (dette portable, Bringschuld). Contractul e legea părţilor. 

chen Rechte, VIII,-Ş 310. -: 

E dar vorba de domiciliul creditorului din timpul contractului. Puțin 

importă deci că dânsul "şi-a schimbat domiciliul după contract. Plata se 

va lace totuşi la vechiul săi domiciliăi. a E A 

Cuvintele întrebuințate pentru arătarea locului plăţii nu vor îi tot- 

d'a-una cele mai nemerite. Interpretul va avea - dar de urcă. Dacă sai 

arătat două locuri de plată (Ephesi et Capuae), plata se face în parte” 

întrun loc, în parte într'altul. lar de saii însemnat alternativ două 

locuri de plată, datornicul are alegerea, dacă ea nua îost acordată expres 

creditorului. (art. 1027. codul civil). po | 

“În tăcerea părţilor, din contră, lucrul nu e așa de simplu. Când . 

putem să dicem că există o.convenţiune - făcută asupra locului plăţi ? 

  

1) Savigny, Obligationeurecht, Ş 49, text şi notele n-o, şi System des rămis-
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Alcătuirea asupra locului plăţii e tăcută, când se îndeplinesce prin faple conchidătore, cari se PureBo „22, de Sre-ce se trage de la densele 
iunea la existenţa învoirii părţilor. a conelusiunea certe ital singură ne pote arăta ast-lel principiile de 

“urmat. Analisa faptelor este o mai bună călăuză de cât vorba de clucă, 
Preotul modern nu mai îndrăsnesce să dică: «crede și nu cerceta», 
ideea de drept modernă e întemeiată pe fapte și observaţiune; pomel- 
'nicul de autori ce unii aii obiceiul săi citeze în loc de argumente este 
un lucru de riş. 

Insuşi art. 1104 cit. privesce tăcerea părţilor drept o faptă con- 
chidătâre în casul următor : Dacă locul nu este arătat, dispune art. 1101 
alineatul al doilea, plata în privința lucrurilor cerle și delerminale, 
se va iace în locul în care se găsea obiectul. obligaţiunii în timpul cor- - tractării, 

Câte-va cuvinte pentru lămurirea lucrului. Corpul cort și determinat 
ce'l are în vedere art. 110.1 codul Civi), e-un lucru grei de lransporlal (vin, grâă, porumb, etc.), care, dacă părţile nu se învoese expres alt-lel, trebue să r&inână acolo unde este. Datornicul nu'l pote muta în alt loc, „ Creditorul, dacă are interes să”! transporte în alt loc, o îuce cu cheltuiala sa. Une-ori reese din insăşi natura lucrurilor că locul plăţei e la locul siluaţiunii lucrului, așa că, chiar de s'ar învoi părțile alt-fel, evidenţa ar protesta in contră. Așa când e vorba de lucrări de executat la o moșie (de exemplu: munci agricole), de facerea sait meremetisirea unei zidiri, de predarea unui lucru nemișcător vindut sai dat în locaţiune. Mai este și un'alt element, care pote să ne pună în lumină învoirea tăcută a părţilor asupra loculuj plății: obiceiul. Omenii de bine cruţă pe bine-lăcătorul' lor, nu'l impovărâză, nu'] necăjesc. Imprumutatul dar, care se lolosesce de un împrumut Jără dobândă, căruia prin urmare creditorul i-a făcut un Serviciu de amic, cu ce obraz ar aştepta el, [a domiciliul săi, o somaţiune din partea bine-lăcătorului scă Plata, așa dar, se fuce acolo unde sa făcut împrumilul Jără dobândă (arg. art. 1585 codul civil), şi nu la domiciliul datornicului caci așa vrea obiceiu). Părţile, Îaţă cu un asemenea obicei, trebuiati să ci &5că, dacă inţelegeaii lucrul alt-tel. “Tacerea lor dar e o faptă con- chidătâre. Qui tacet, quurm loqui potuit ac debuit, consentire videtur. Un alt criterii este înleresul ilor igaţi 

! Î su părţilor. Obligaţiunea udu a îolo numai creditorului (donaţiune) ? a. «datoriei 
| Plata se face la domiciliul datornicului. La goniractele Sinalagmatice însă sunt: două locuri de plată. Predarea pu oral | REPiScător Vindut, de exemplu, se face" la locul situaţiunii ; E culuPEee ui, din cantră, are loc la domiciliul cumpărătorului, al dator- „a Contractele de locaţiune se sti ul&ză obicinuit expr ă pl: 

se va lace la domiciliul creditorului P pres <ă plata Obligaţiunea in tine nu int i 
a . r eres6ză ea (un. interes zeliciţ nu intră 

aie înţeles în socotelă) nici pe creditor nici pe datornic ? Plata se face 
adica casio „unde Sa Scvirşit delictul saă quasi-delictul. Fâptuitorul 
a u che tuiala sa trebue să aducă lucrul de acolo unde lu mutat 
ără drept, inapoi la locul de unde Pa luat, ! Însuși legiuitorul, după Pi : i = pă cupe ce a așezat în art. 11014 i piul că locul Plăţei atârnă de la învoire 01 codul ei 

- : N Ă 

t vi], princi- a expresă saii tăcută a părţilor, 
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vine şi ne arată în articolele 1362, 1585 şi 1615 codul civil mai multe 
exemple deosebite de aplicaţiune. Articolele acestea nu consfințesc excep- 
țiuni la regula art. 1101 cit., ele hu îac de cât să interprete voința păr- 
ţilor (consensus praesumtus), ele trag de la 6re şi-cari obiceiuri în de obşte 
urmate conclusiunea la existența învoirei părţilor. 

lată mai întâi ce hotărăsce art. 1362 codul civil: «Dacă locul plăţei 

-nu 6 arătat, cumpărătorul este dator a plăti l& locul în care se face 

predarea lucruliti». De ce la locul execuţiunii și nu la locul domiciliului 

datornicului ? Pentru că, după un obicei statornic, la vindarea de lucruri 

mişcălore, predarea lucrului și plata preţului se fac de odată, în același 

timp, simultan, aşa că, cu tot caracterul sinalagmatic al contractului, nu 

există de cât un singur loc .de plută pentru amândouă părţile: locul 
executiunii. , 

Lucrul e simplu, când se arată anume că lucrul vindut se va preda 

în cutare loc. Predarea şi plata se vor face în acest loc. Cestiunea însă 

se incurcă când e vorba de contracte făcute prin corespondenţă sai prin 

mijlocirea unui prepus-călător (commis-voyageur). Unii susţin că contractul 

devine în asemenea cas perlect abia. prin primirea măriei din partea 

cumpărătorului, adică că locul plăţei e la domiciliul cumpărătorului, în 

deosebire de-alţii, eare cred că deja expediarea mărtei ce o face vinqă- 

torul constitue execuţiunea reală și periectă, adică că plata trebue a se .. 

iace la domiciliul vinqătorului. În materie comercială, art. 35 codul comer- 

cial, a curmat controversa. e 
Trecem acum la art. 1585 codul civil, alin. II, care hotărăsce: 

«Dacă nu sa determinat, nici timpul, nici locul plăţei imprumutului, 

- plata urmâză a se lace de către împrumutat dupg valrea curentă din 

timpul în care şi în locul unde s'a contractat». -, 
Da ce, întrebăm, se-pune aici înainte drept loc de plată locul unde 

Sa încheiat contractul? Răspundem: pentru „că, după art. 980 codul 

civil, îndoială fiind, convenţiunea se interpretă după obiceiul locului unde 

S'a încheiat contractul. Preţul lucrurilor fungibile (vin, cereale, ete.) fiind” 

deosebit în 'deosebitele locuri, e clar că, dacă locul plăţei ar îi la domi- 

ciliul datornicului, interesul creditorului ar îi jertiit. Art. 1585 cit.,.r&s- 

punde deci intenţiunei părţilor, esenței contractului. a 

„In tâte ipotesile de mai sus (lucrul acesta are o mare însemnătate) 

nu există indoială asupra intenţiunei părţilor, Natura lucrurilor, obiceiul, 

interesul părţilor, însăşi legea, ne arată, unde e locul plăţei în aceste 

casuri, ne pun înainte fapte, din cari isvorăsc presumpţiuni neclintite in 

lipsă de dovadă contrară, ne aprind un îelinar, care pune în lumină 

urmele pipăibile ce le-a lăsat învoirea tăcută a părţilor. | . 
O îndoială pâte să: existe asupra voinţei părţilor numai în lipsa 

tuturor semnelor caracteristice enumerate mai Sus. Un exemplu, pentru 
lămurirea lucrului. Stan, care e domiciliat în Bucuresej, aflându-se mo- 

mentan în Craiova, vinde acolo lui Bran un lucru care nu e greii de 

transportat şi nu e supus la variaţiuni de preţ ca cerealele (un inel, un 

lanţ de aur, un cesoraic) de predat în opt dile. In care loc va trebui să 

se facă plata ? | a | 
Nimic, în ipotesa acesta nu ne tradă intenţiunea părţilor. Nu ne 

putem opri la „locu! unde s'a incheiat contractul, căci părţile petreceaii



! Codul Calimacn, că | 
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acolo numai în treacăt. Contractul apoi. nu arată unde se va preda 
lucrul. Interesul vindătorului merită aceiaşi luare a minte ca şi acela al 
cumpărătorului. Vre-un obicei care să: ne pună pe urma intenţiunei păr- 

- ţilor nu există. Intr'un cuvânt, există îndoială asupra cestiunii unde e 
locul plăţei. _ | , , - Ei bine, după-art. 983 codul civil, când este îndoială, convenţiunea se interpretă în favârea celui ce se obligă. Art. 1104 codul civil, alin. HI, cuprinde o aplicare specială a regulei generale înscrisă în art. 0984 citat, căci hotărăsce:. «În ori-ce alt cas, plata se face la domiciliul dator- nicului». Ipotesa acâsta se realiseză mai cu semă când se cumptră un lucru de la un.călător, cas Lipie pe care 7] vedem deja pus inainte în L. 19, $ 2 Basil: VII, V, unde cilim:. nam qui sciens emit, ab eo, «ui contestim prolecturus est, vel praeternavigat, vel transvehitur, domicilium ejus sequitur. 

„Regula- acesta pare a fi simplă, doctorii însă au întunecat'o. 'Totă lumea recun6sce că, la 'cas de îndoială, datornicul nu trebue să ducă lucrul datorit la domiciliul creditorului (dette portabie, Bringschuld), ci „creditorul trebue să câră lucrul la domiciliul datornicului (dette querable, Holschuld), însă autorii nu sunt de loc uniţi asupra deslegărei cestiunii: Unde e Jocul plăţii în Gasul când datornicul 'şi-a schimbat domiciliul după „contract ? La domiciliul din momentul contractului, sai lu noul domiciliă ? : __ VEdurăm mai Sus că, când contractul arată drept loc de plata domiciliul creditorului, puţin importă că creditorul "şi-a schimbat domi-  “ciliul după contract. Plata se face totuşi la domiciliă din momentul con- „tractului. Toţi autorii Văd lucrul ast-fel. Contractul ne trimite in asemenea cas la domiciliul creditorului ; e dar, vorba de domiciliul din momentul „Contractului, T6tă dar întrebarea este: art. 1104 alin. UL, care legiuesce Că în ori-ce alt cas, plata. se ace la domiciliul datornicului, coprinide el un consensus praesumlus saă un ce deosebit de convenţiunea tăcută a părţilor ? Me | | 
nu stabilgsta04 alin. III, die unii, nu interpretă numai intenţiunea părților, voința coca ai un cOnsensus Draesumtus, nu Suplinesce nu "al nu de fe voința! or jocu Plaţei atârnă după art, 1101 alin. Ul, cit, înţeles și ela părţi or, cei Ie la Juridicţiune, Pollier, „se adaogă, a lucrul trebue iati, 252 căci e învaţă, după Dumoulin, că în acest. cus, W€ plătit la locul unde acţiunea trebue pornită, ubi pelitur adică la domiciliul datornicului. 

N ! R mic însă mai netemeinie. Ia adev e dom (A Tu di pet, cred 
iune o juridicțiune urale ei Și ori unde star îi întemeiat pentru obliga- așa că, în ultitaa analeăe a prin INvVOirea expresă saii tăcută a părţilor, expresă saă tăcută painea plăţei era acolo unde"! arăta convenţiunea 

„Ori cum însă, spiritul legii n6stre trebue să * i iţi Ă 
ţărei şi nu în dreptul vechii fan l căutăm în tradițiunea 

CI ȘI n ( 1 cez. Reguia abi pelilur e absolut străină 
obiceiului pămentului, Reese, dia contra, până la evidenţă din $ 1917 
€ i a noi s'a înțeles ururea c: implineseă tocmela atârna în tota : scor unde a să se 

K - casurile si ițion: invoira: 
expresă sati tăcută & părților. « „ȘI necondiţionat de la invoirea 

ăr,. dovedirăm mai sus că la 
orul putea sa reclame, nu numai 
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Textele nu duc la aceiaşi soluţiune. Art. 1104 alin. III, se înrădă- 
cin6ză, după părerea tuturor, în art. 983 codul citi]. li bine, acest de 
pe urmă articol hotărăsce ritos : «Când este îndoială, convențiunea se 
interpretă in iavârea celui ce se obligă». E dar vorba în art. 1104 alin. 
II, de interpretarea convenţiunii părţilor şi nu de o regulă deosebită de 
convenţiunea părţilor. E 

Textul art. 1104 cit., e categorie în înţelesul părerei n6stre şi din- 
dintr'un alt punct de vedere. In adevăr, a dice câ plata se face în locul 

“arătat în convenţiune şi a adănga apoi două presumţiuni, este a arăta 
limpede şi lămurit că, unde în cel dintâi alineat se vorbesce de conven- 
țiunea expresă a părţilor, în cele-lalte două, din contră, se pune inainte 
intenţiunea presupusă a părţilor. E . a 

Alt-ceva încă. Dacă teoria, pe cara o credem adevărată, nu e destul 
de precis iormulată în art. 1104 cit., avem însă, de altă parte, art. 59 
codul comercial, care înlătură ori-ce îndoială, hotărând (alin. 11): «În lipsă 
de o cluusă expresă contractul trebue să fie executat în locul unde cel 
ce su obligat 'şi avea stabilimentul săi comercial sai cel puţin domiciliul 

” ori reşedinţa, la formarea contractului». - a RI 
- Şi cum ar putea să îie alt-lel? Teoria opusă în adevăr ar fi con- 

trară bunului simţ și echităţii. Dacă. schimbarea domiciliului ar aduce 
cu sine schimbarea locului plăţei, urmarea ar fi că datornicul ar putea: 
ori-când să păcălâscă pe creditorul săi, mutându-se la un loc mai depărtat. 
Cred.torul, după părerea pe care o combatem, ar trebui atunci, cu chel- 
tuiala sa, să transporte lucrul la locul mai depărtat. . | 

“Costul transportului insă e mai mic saii mai mare după cum locul. 
de predare e: mai aprâpe saii mai departe de lacul de producţiune. Cre- 
ditorul, plătini deosebirea, ar fi în daună. Starea de lucruri putându-se: 

schimbau de adi pu mâine, ori-ce calcul sar zădărnici, Ce lege ar [Îi aceea 
care ar îngădii înadins datornicului să tragă butucul creditorului s&ă ?. 

Autorii francezi sunt desbinaţi asupra cestiunii n6stre. Zazarie, 
'- spune că locul plăţei este și rămâne la domiciliul datornicului din timpul 
“contractului. Aubry et: Rau şi Larombibre -invaţă. contrariul, insă re- 
cunose că creditorul are drept la despăgubire, dacă strămutarea domici- 

liului datornicului "i-a causat o vătămare. Demolombe crede că răspun- 
“derea datornicului pentru faptul că "şi-a schimbat domiciliul pote să 
reiasă din act saă din alte imprejurări.: Laurent însă întâmpină că, a 

îndatora pe: datornie să plătescă o despăgubire, ar [i a'l indatora să iacă 

plata la vechiul domiciliii 1), i „= 

1) Vegi Zahariae, -Franzăsisches Civilrecht, edit. Anschiitz, IL, $ 319, pag. 
„216, nota 11, Aubry el Rau, Droit civil francais, edit. 1V, tom. ÎV, $ 319, pag. 162,. . 

nota 15. Larombitre, Thsorie des obligations, tom. Il, asupra art.:1247, No. 8. Demo- 
lombe, Cours de Code Napoldon, tom. XXVII, No, 261. Laurent, Drnit civil francais, 

tom. :XVII; No. 267. Vedi şi ălarcude, Explication du Code Napoleon, tom. IV, asu- 

pra art, 1217. To! aulorii recunosc totuşi că art, LiiH, aliniatul de pe urmă, nu are 

nimie.de imperativ. Părţile dar pot stipula un loc de plată altul de cât domiciliui 

datorniculuy. Aşa fiind, e clar că art. 1104, alin. IIL. are caracterul unel legi: dispo- 

sitive .E1 bine,. care e natura juridică a legilor dispositive ? Interprelă ele numat voința, 

părților sai coprind ele o regulă deosebită .de voința părţilor? |Vdchter, , Pandecten, 

|, $ 20, pag. 93-95 şi Viirttembergisches-Privatrech, II, pag. v, învaţă. că legile 

dispositive interpretă numat voința părților, Adăogăm că art. nostru 1104 e textual 

deosebit de art. 1249 italian, care taie controversa de mal sus. E
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Codul Calimach ($ 1217), în deosebire de codul nostru actual, 
orâaduesce că, îndoială îiind, predarea lucrurilor mişcătâre se fuce, nu 
la domiciliul datornicului, ci în locul ande s'a făcut făgăduinţa. Credem 
însă că nu a nemerit'o, legiterând ast-iel. In adevăr, datornicul era pOlo 

numai în trâcăt acolo unde s'a. făcut jăgăduinţa, pe când densul trebue 
pururea să se întârcă la domiciliul săi. _ 

Art. dar 1104 codul civil, care stutornicesce că, îndoială fiind, plata 
se ace la domiciliul datornicului, merită precăderea. Părţile însă se pot 
învoi ca plata să se tacă la un'loc altul de cât domiciliul datornicului, art. 1104 citat neavând caracterul unei legi imperative. Arâtareu unui "loc de plată altul de cât domiciliul datornicului, nu aduce totuşi cu sine o alegere de domiciliii în acest loc, adica o supunere la juridicţiunea „acestui loc .(art. 64, No. 2 procedura civilă), căci părţile aă Tăcut ară- tarea de care e vorba pentru executarea de bună voe, jur nu pentru proces. 

„În materie comercială, din contră, arătarea locului plăţei e atri- butivă de juridicţiune (art. 889, No. 3, codul comercial). Cu drept cuvent. „Cămpătimirea cu datornicul, adică cu partea mai slaba, e la' locul ei numa! în Cercul mărginit al daraverurilor ce se petrec între non-comer- cianţi, cari se cunosc obicinuit, sunt cumelrii, veri, sait amici. Intre co- „ Tereianţi, „din contră, interesul e totul. Creditul internaţional ar pieri, dacă nu Sar da precăderea crediloruluy în totul și intru tote. Drept aceea, art. 889 codul comercial hotărăsce: 
, «În materie comercială, acţiunile pe intenta, după alegerea reclamantului: 

„L* la tribunalul unde cel ce su obligat 'şi are stabilimentul stă co- „Mercial, saă cel puţin domiciliul ori reşedinţa; „..20 la tribunalul unde oblig ' bui executată ; _ 
pă la tribunalul locului unde s'a stipulat a se face plata; ce i „Dacă sa ales un domiciliă pentru executarea unui act, acţiunea pe Putea intenta la tribunalul acestui domicilii (ef. art. 120 proced. civilă iranceză)».. 

ă sebira PURE Cum „ vedetm, e vorba în acest articol de o juridicţiune deo- vădit lucru că ma tati jpomerciale : Jorum  conlractus. Așa fiind, e când însăși ei e loc la aplicarea - av. 939 codul Comercial, atunci în sfera în ela contractului e serios lăgăduită. Reintrăm, din contră, porta au p iune a art. SS9 codul comercial, în casul când gâlcâva , asupra existenţei obligaţiunii, ci asupra punctului dacă iseali- 

5. LI, din 16 Mai 1890, Bulet ag. 725 i , „pe 1890 pag. (25—727). în lego eolamaniul, după art. 889 cit., are alegerea între locurile enumtrate . Berea a inceteză când Părţile sai învoit expres saii tăcut o obligaţia „unui. conto-curent. Reclamantul nu are igatiuni say „gavune deosebită, alegerea de care e vorba căci mat fe eupiiuul 5 ai „contopit 161e în contul-curent, aşa că nu pote să plata diferenţei. Părţi de cât de liquidarea contului-curent sui de 

rsonale și mobiliare se vor putea 

aţiunea a luat nascere sai unde va ira- 

Prin art. 13 din condiţiunile generale de asigurare, trecute pe verso 
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poliţei, se regulâză că pentru ori-ce neințelegere ivită între asigurător şi 
societatea de asigurare, părţile se supun juridicţiunii tribunalului co- 
mercial de lilov. Înţelesul e acesta. Reclamantul nu mai are alegerea . 
prevădulă de art. 889 codul comercial, ci trebue să pornâscă acţiunea 
sa dinaintea tribunalului comercial din lifov (V. decis. Cas. române, Secţ. 
unite, din 3 Maiii 1890, Bulet. pe 1890, pag. 693—6951). 

. Atât în privinţa art. SS9 codul comercial. Ne întâreem acum iarăși 
la teoria locului plăţei. Afară de art. 1101 codui civil, se mai ocupă, 
cum vădurăm mai sus, şi art. 59 codul comercial, cu cestiuneu de ase. 
sci unde e locui plăţei. Pentru mai bună lămurire reproducem aci textul 
articolului 889 codul comercial. Jată-l. a - 

<Ori-ce obligaţiune comercială trebue să fie executată în locul 
arătat prin contract saă în locul care ar resulta din natura operaţiunii 
ori. din intenţiunea părţilor contractante, . 

«In lipsă de o clausă expresă, contractul trebue să lie executat în 
locul unde cel ca sa obligat "și avea stabilimentul său comercial, saii 
cel puţin domiciliul ori reşedinţa la iormarea contractului. 

«Dacă insă urmeză a se preda un lucru determinat, care după 
cunoscinţa părţilor se găsea într'altă parte, atunci predarea se va face 
în acel loc». 

Art. 59 codul comercial “şi are isvorul săi, nu în art. 5S codul 
comercial italian, pe care legiuitorul nostru Va înlăturat, ci în art. 324 
codul comercial german. De ce, întrebăm însă, s'a dat precăderea art. 
324 german înaintea art. 58 italian ? Nu o scim. Art. 58 italian coditică 
re cari principii de drept privat internaţional. Legiuitorul nostru credea 
dar pâte că teoria asupra conflictului legilor ' naţionale și străine ne 
duce la o deslegare analogă și în lipsă de un anume text. 

Aşa fiind nu strică să cercetăm dacă, şi întru cât, principiile drep- 
tului ne duc la același resultat ca art. 58 italian. Cât mai întâi pentru 
iorma actelor (autenticitatea sai aplicarea art. 1179 şi 1180 codul civil) 
reese fără îndoială din principiile dreptului şi din art. 885 codul civil, că 
li se aplică regula locus regit aclum.. Contractele și testamentele se 
îndeplinesc în forma întrebuințată în locul unde se fac. ! 

1) S'ar putea totuşi întâmpina că societatea are în fie-care oraş o filială, de 
Gre-ce dânsa e represintată în fie-care oraş prin agenţi primitori, Fie-care filială însă 
constitue un domicilii deosebit (L. 5 şi 17 $ 13, Dia. ad municipalem et de incolis - 
50, 1). Art. 13 din condiţiunile generale de asigurare coprinde dar, s'ar putea dice, 
numai 0 alegere de domiciliă la tribunalul Ilfov şi nu excluderea alegerei prevădută 
de art. 889 codul comercial. Contractele în adevăr, trebuese executate de bună credinţă. 
Ar fi prea împovărător pentru asigurat să vină pâte de la cei-lalt capăt al țărel să se 
judece la tribunalui de lifov-! Laurent, (op. cit.,: t XVII, No. 588), ne citeză un cas 
analog, în care jurisprudența franceză a învățat minte pe societatea de asigurare. lată 
casul de care e vorba: In condiţiunile generale de asigurare se ma! slipuleză că prima 

„trebue plătită la domiciliul societăţel de asigurare sai la agenţii primitori cu efectul 
că nu e loc de'despăzubire pentru sinistrele întâmplate în cursul întârdiere!, însă s'a, 
hotărât că cu tot sinistrul întâmplat în aparenţă în cursul întârdierei, totuşi nu se 
pâte dice că asiguratul era în întârdiere, de 6re-ce nu avea primită somaţiunea de ' 
cât după sinistru şi de 6re-ce societatea, departe de a aştepta de fapt plata prime! la 
domiciliul ef, trimitea pe agenţii ei lu domiciliul asiguraţilor ca să primscă acolo 
prima datorită, derogând printr'acâsta la clausa de mat sus. Laurent aprobă soluțiunea. 
La conduite des compagnits est louche, dice el, et les tribunaux font bien de leur 
apprendre que les conventions s'executent de bonne foi, 

,
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In ceea-ce privesce apoi condiţiunile esenţiale ale obiigațiunilor, 
validitatea, etectele, interpretarea lor, e clar că totul atârnă do a intre 
barea : ce aii înţeles părţile ? Părţile se pot supune, dup& cum cred mai 
hine, sai legii statului, cărui aparţin amândouă, saii legii unde sa 
încheiat contractul, saii legii execuţiunii; nu pot opta însă pentru o lege 
absolut străină de daravera dintre dânsele, legile privitâre la condiţiunilo 
de validitate a contractelor, fiind legi de ordine publică, la cari nu se 
p6te deroga prin învoiri particulare. Doui români, cari închee un contract 
în Franţa, nu se pot de exemplu supune dreptului rusesc, care nu are 
nimic a Îace cu daravera lor. o 

Din dou una, saii. reese într'un chip neindoios din act ori din 
împrejurări, care e.voinţa părţilor asupra dreptului local de aplicat, sui 
nu. in casul dintâi, lucrul e simplu. Aşa de exemplu, când pârţile apar. 
ţineaii aceluiași stat. E clar în asemenea cas că densele, contractând, se 
gândeau mai de grabă la legea ţărei lor, lege pe care o cunosceaii, de 
cât la legea locului unde sa încheiat contractul, sait la legea locului 

“execuţiunii, legi de cari nici habar nu aveai. (V. art. 9, disposiţiuni pre- 
liminare ale codului civil italian). . 

„- Nu există apoi îndoială asupra dreptului local de aplicat, nici când 
e vorba de. măsură, greutate, soiii de monetă. In asemenea cas sa aplică 
legea locului “unde se execută contractul. Pentru ca acesta reese, in 

» Ceea-ce privesce soiul de monetă, din art. 1 codul comerciul, și pentru 
că nu. se. vor găsi în locul execuţiunii, alte mâ&suri, greutăţi, soii de 
monetă, de cât acele ale țărei respective. | : 
„In casul de'al doilea, din contră, adică când părţile nu sunt din acelaşi stat, sai când nu se vede din natura operaţiunii sat din inten- țiunea părţilor care e dreptu! local de aplicat, avem art. 950 codul civil, care hotărăsce ritos: «Disposiţiunile indoi6se se interpretă după legea țărei unde s'a încheiat contractul». Va să dică, îndoială îiind, validitatea și electele contractului se. reguleză după legea locului, unde sa incheiat contractul '): 

Art. 58 italian mai .vorbesce şi de forma actelor de lăcut pentru exercițiul ŞI Conservarea drepturilor ce decurg din obligaţiuni comerciale. Nu e îndoială: că lorma de care e vorba aici, se reguleză după legea locului unde se fac acele acte. Când e Vorba, de exemplu, de protestul unei cambii de îăcut. întrun stat strein, se aplică legea acelui stat, Forma de altă parte, cerută pentru validitatea cambiei (art. 270 codul comercial) ȘI a fie-cărei dezlaraţiuni cambiale (indosament, aval, : accept, etc.) .se judecă după legea locului unde Sa.-emis cumnbia sad unde s'a făcut iie-care declaraţiune cambială. A 
o NI 

1). Un autor român, care cum mi se ) 
. român, , 1 Se spune, s'a supărat pe noi, nu sciti de ce Di rgun Palaur, ce dia. gură varsă foc», aplică legea locului, în care actul s'a făcut, nu Deal În casul unei îndoeli, ci în tâte casurile fn lipsă de stipulațiuna expresă. goi dira Caprei elit că întențiunea contrară a părțuior pote să resultle nu numal 56, Cl şi din împrejurări conchidătâre. Om-eum î ă i i tului nostru confrate; dacă i am i G ci at bine de mt atare stima 

1 - păcătuit. Dânsul scie mar bi d troversa e 'de esența, vieţei juriai 
"pentru Stea CĂ, con 

juridice. Not nu ne luptăm dâr tru i (dovadă răceala pisma, atmosfera antipatic: îndesă în jurucne) e esul te 
resul. seteI de adevăr, care ne consumă. - că ee se Andesă n jrahei, €i penteu inte- * 
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In cât se atinge în îine de validitatea intrinsecă și de efectele cam- | 
-biei, e hotărâtâre pentru trăgător legea locului unde s'a emis trata, pentru 
indosanţi aceea a locului fie-cărui indosament, etc. Intrebarea, de exemplu, ” 
dacă acţiunea în recurs în.contra unui indosant naţional, presupune saii 
nu existenţa unui protest pentru lipsă 'de plată, se deslegă nu după legea 
locului unde trebue lăcut protestul, ci după dreptul local al indosantului. 

Ori cum însă, ar fi pâte mai bine dacă am avea o disposiţiune legală 
„ca cea coprinsă în art. 58 italian, de 6re-ce cu ajutoru-i am tăia multe : 

“ controverse, de şi nu se pâte tăgâdui după cele de mai sus, că teoria 
asupra conflictului legilor naţionale şi străine ne pune în măsură, și în 
lipsă de un anume text, 'să nemerim ădsvărul. Aceea ce ne-ar trebui, 

“din contră, mai mult, ar fi 'credsm 0 lege ca art. St codul cambial- 
“german, : | Ie E 

In adevăr, după art. 84 codul cambial german, străinul nu pâte. 
. ÎNVOCa + incapacitatea sa. cambială în contra naționalului posesor de bună 
credinţă al unei cambii,.dacă cambia e sub-serisă in Germania, şi străinul 
e capabil după legea germană. Jurisprudenţa îranceză hotărasce şi ea, cu 
tâtă lipsa de text francez în acest înţeles, că “ străinul nu se pâte ajuta 
de incapacitatea sa în contra francezului, posesor de bună credinţă al 
unei cambii, sub-serisă. de dânsul în Franţa, mai cu semă , când * şi-ar îi 

"atribuit pe 'cambie chiar un domiciliti în Franţa. 
Consecuenţa principiilor. cere însă să dicem că, în lipsă de un text 

“contrar, capacitatea cambială .e supusă, în tâte casurile și necondiţionat, 
statutului personal. Consecuenţa de.drept e 0 necesitate, o condiţiune 

- Sîne qua non a ordinei de drept, iaţă cu care nu încape nici o îndoială, 
. Şovâire, incăpăţinare, Statutul personal sar putea -inlătura numai dacă 
ar Îi în joc un drept contrar al statului, al societăţii. Cambia însă ne - 
pune inainte numai interese private, bănesci, de-a doua mână. . 

, Ori-ce stat are de altminteri dreptul şi datoria de a se conserva, și 
faţă cu acest drept trebue să amuţescă ori-ce drept contrar al străinului.- 

După art. 2 codul civil, imobilele aflătâre in România sunt supuse 
legilor române, chiar când ele se posedă de străini. Art. 2 se aplică el 
şi “succesiunilor, c cari coprind. imobile ailătâre în România ? Art. 2 vor- 
besce, este adevărat, de imobile şi nu de o universalitate de drepturi, 
însă reese din $ 205. codul Calimach, că succesiunile copringătâre de 

- imobile sunt supuse statutului real, - 
Insuși Savigny, care învaţă că străinul, care reclaraă cu titlu de 

moștenire un imobil aflător în altă ţară, e cârmuit de statutul stă personal, 
“admite o excepţiune -pentru substituţiunile îidei-comisare, care ţin mai . 
mult de ordinea politică de-cât de 'ordinea privată. Legea care opresce. 
'substituţiunile lidei-comisare are dar un. caracter politic și îşi intinde 
împăraţia sa şi asupra străinilor. - Se 

“Art. 7 din Constituţiune așa dar nu e aşa de stranii, cum cred 
unii, După părerea dominătsre înțelesul acestui. articol e că străinii nu 
pot dobândi imobile” rurale în România nici prin acte între vii, nici” prin | 
testamente saii succesiuni ab înteslalo, aii însă dreptul de a primi: partea 
aferentă în bani (arg. art. 742 şi 906 codul civil). 

„ Legiuirile Statelor-Unite aă un. sistem analog. Hotărăsc adică că 
străinii pot dobândi imobile rurale prin succesiune, sai pe cale de vingare 

„AL Degră, vol. IL a E 3:
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ili asigur: însă datori a le instreina l entru asigurarea creanţelor lor, sunt îns I a. ş 
abea unui & ermen care e în unele.state de 5 ani, în altele mai 
lung 1).. (Dreptul, 1892). . 

  

„ 

Reforma societăţilor de comerciu. 

Societăţile de comercii se reguleză ele, în lipsă de toemelă sai 
de lege, prin -obiceiurile particulare comerciului ? _ N 

Răspunsul la acâstă intrebare se găsesce în art. 1531, codul civil. 
«Disposiţiunile titlului present, dispune acest articol, se aplică la socie- 
tăţile comerciale, întru cât nu sunt contrarii legilor şi usurilor comerciale», 

Usurile comerciale pot dar să derâge la dreptul civil. Autorii și 
jurisprudenţa sunt de acord că art. 17 codul comercial (18 irancez) nu 
menţioneză usurile numai din uitare şi nu în vedere de a deroga la art. 
1531 (1873 trancez)2). 

Codul german (art. 1) şi legea italiană (art. 1) dai, în general, usurilor comerciale precădere înaintea codului civil. Proectul român în art. 1, corespundător cu art. 1 italian, nu vorbesce de obiceiurile comer- ciale. Inţeles'aii autorii proectului să desființeze obiceiurile ? E trebuinţă de o normă formală în acestă privire. Negustorii noştrii aflându-se în contact dilnic cu negustorii străini vor eşi o dată din umorţirea lor neexplicabilă, vor așeza principiele comerciale pe basa solidă a obiceiurilor, nu vor mai lăsa ideologilor să regulamenteze comerciul. Experienţa dove- nesce că obiceiul e un element de viaţă: al comerciului. Codificarea obi- „ceiurilor comerciale e un lucru f6rte bun, dar cu timpul se vor putea stabili noui obiceiuri 
| Societăţile civile pot ele, fără să prdă caracterul lor mute iormele societăţilor prin acţiuni? - „Codul 'belgian relusă forma anonimatului societăţilor civile. Numai societăţile pentru exploatarea minelor lac o excepţiune în acâstă. privire. Părţile nu pot stipula contrariul. Neresponsabilitatea personală e un rc 

civil, să împru- 

*), Proeetul îrancez din 1882 (art, s9) 
- 

i i 
2 9 

adoptă şi el acest sistem. 
ialian (art, 299) Interesul practic, care se lâgă cu acestă acela ce reese din necesitatea de a sa îngă comerciale societăţilor al 

cestiune, este mai cu s&mă 
dui intrebuinţarea formelor căror obiect este cumpă i J 

comerciale 
mperarea de imobile pentru 

De aceea se admite de cele mai multe legislaţiuni recente (v. de PI 
1) V. 1. Vocke 3 H îi den Voaisp 

Ameriti, sa eee, i amăbucie der Rechispflege în den Vereinigten Staaten von „2) Boistel, Precis de droiţ com 254; e darride, Des socidiăs, No. 77, cil No. 168; Zyon-Oien et Renault, No. ravard et Dă, ; - : Boistel, No. 166, mangeai, |. pag..119. şi urm.; Pont, “Societe, No. 122 ; 
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exemplu art... 174 și 208 ale codului comercial german) că societăţile 
civile luând îormele comerciale devin societăţi de comerciii. 

Acelaşi principiu e înscris în proectul român, al cărui art. 236 sună 
ast-fel: «Societăţile civile vor putea să împrumute formele societăţii prin 
acţiuni; în acest cas ele sunt supuse disposiţiunilor presentului cod, excep- 
tându-se cele privit6re la ialiment şi competenţă». 

O întreprindere dar, asupra imobilelor (transiormarea unui oraș, 
expropiarea unui cuartier prin iniţiativă. privată) trebue să aibă, după 
teoria proiectului, la disposiţiunea ei t6te îniesnirile societăţilor cu acţiuni 
şi să nu fie mărginită la formele învechite și adesea netrebnice ale legii 
civile. 

Dar, dacă e aşa, înteebăm de ce s'a-sărit în art. 3 al proectului 
român, care corespunde cu art. 3 italian, peste acâstă disposiţiune a art. 3 
No. 3 italian: | 

«Legea consideră ca act de comerciii: - 
No. 3. <Cumpărările și vinderile de bunuri?imobiliare, când ele 

'Saii lăcut în vedere de operaţiuni comerciale ?». 
Inţelegem î6rte bine deosebirea din punctul de vedere al principiilor 

generale. Regula este că contractele asupra imobilelor nu sunt acte de 
comerciă (art. 275 german), excepţiunea, din contră, că o societate. cu 
acţiuni valoreză ca societate comercială şi când obiectul intreprinderei 
nu este an act de comerciii (art. 208 german). 

Intrebarea este numii daca autorii proectului ati înțeles să cons- 
finţescă principiul că societăţile cu acţiuni sunt societăţi comerciale și 
«când obiectul întreprinderii e un îmobil rural? Ar. îi bine să se hotă- 
rască iormal acâstă cestiune, care a desbinat la noi mai deunădi spiritele 
cele mai bune. 

O societate cu acţiuni pâte să îie creditâre. Ea trebue dar să aibă 
şi facultatea urmărirei imobiliare şi a dobândirei imobilului urmărit prin - 
olerirea preţului celui mai mare. Să nu se dică că printr'acâsta imobilele 
se scot din comercii. Proprietatea ionciară dobândită de o societate cu 
acţiuni trece cu mai mare inlesnire din mână în mână de cât cea cum- 
p&rată de particulari. Ca să lips6scă ori-ce neajuns în acâstă privire, 
trebue să .mărginim durata societăţii cu acţiuni. Proiectul român; (art. 191 
şi urm.), nu vorbesce de.disoluţiunea societăţilor anonime. Legea belgiană 
din contră (art. 71), hotărăsce că durata societăţilor (exceptându-se acele 
cari ati de obiect exploatarea unei concesiuni) nu pâte să oxcedeze trei- 

eci ani. - 
? Mai grea şi controversată este cestiunea dacă o societate cu acţiuni 
pâte să servescă unei întreprinderi, care are direct de obiect un imobil. 
Legea belgiană, îmbrăţiș6ză negativa, în oposiţiune cu tâte legislaţiunile 

_ moderne, 
De mai mulţi ani încâce, dice Troplong, vaste întreprinderi Sail 

format pentru a cumpăra şi revinde moșii; câștiguri mari aii fost făcute 
prin acest fel de pretacere a proprietăţii imobiliare în o mariă ; şi trecând 
prin mai multe fatalităţi, numerâsele societăţi, cari ai operat asupra 
acestei valori, aii avut câștiguri f6rte profitabile. Nu trebue totuși să le 
privim ca societăţi comerciale; art. 632 codul de comerciii se iîmpotri- 
vesce. Cumpărarea de imobile, în scop de a le revinde, nu sa , calificat,
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i t de -comercii; de sigur, acesta este o lacună?). 

do e eo * rofesâză d-l  Vidari, ilustrul profesor. de la univer- 

sitatea din Pavia. A se preocupa, observă el, de vechile scrupule juridice 

și, printriun deşert «doctrinarism», a se abţine de a introduce regulele 

ce raţiunea timpului şi puterea chiar a lucrurilor cer cu tot inadinsul, 

ar îi tot așa“de jalnic ca de a se jertii dreptul faptelor. Formele comer- 

ciale, şi în deosebi acelea ale societăţii. anonime, fiind „mult dorite de 

întreprinderile civile, ar îi stulteţă a se menţine o prohibiţiune care asta-di 

nu mai are nici o rațiune de-a îi2). Ori-cum fie, nu trebue să uităm 
însemnătatea ' superidră ce o are legământul intre popor ŞI pămenl, Ces- 
tiunile privitâre la proprietatea asupra pământului aparţin dreptului civil 
şi naţional şi nu dreptului natural și universal. Art. 7 al Constituţiunii 
n6stre ne arată în acâstă privire drumul pe care avem să pâșun, levi- 
suirea codului de comerciii ne oleră cea mai bună ocasiune să precisâm 
mai bine ideia coprinsă în acest articol. 

De ce se-excepteză în “art. 236 al proectului român regulelo pri- 
vitâre la faliment şi competență? Răspunsul e simplu. Părţile nu pot 
prin tocmelele lor să derâge la legile de ordine publică; do acest lel 
sunt legile privitre la competenţă şi la faliment. Părţile pot împrumuta 
pentru o societate civilă lormele comerciale; Numai lorma va li comer: 
cială şi societatea va păstra de altmintreli caructerul săi civil. Societatea 
dar nu va putea să fie declarată lalită și competenţa tribunalelor se va 
“regula după principiile generale. „ ” 

„Proectul român prescrie, după modelul tutulor legiuirilor, publici- 
» tatea societăţilor (ari. 88 şi: urm.).. Actul de societate nepublicat este, după 

art. 99 al proiectului (cf. art.. 99 italian), absolut nul. Nulitatea pronun- 
țată de acest articol se pâte invoca nu numai de terţii, dar și de înșiși 
asociaţi. Acesta este, credem noi, o rigâre prea mare, Asociaţii cunosc 
actul și nu ai trebuinţă de publicitate. Publicitatea nu este dar preserisă 
de cât în interesul terţiilor. Logica. cere ca o măsură introdusă în folosul 
terţiilor să dea numai acestora dreptul de a se plânge că ea nu a lost păzită. Preterim dar sistemul belgian, care se pâte resuma ast-fel: Actul 
ae speiatate nepublieat nu este nul de cât în folosul terţiilor. Intre denșii 
asociaţii egaţi. Dar - societatea nu pâte să exercite nici o acţiune in justiţie (v. art. 11 belgian). Art. 99 al proiectului este și dintr'un alt punct de vedere criticabil. Acest articol şterge lără cuvânt acestă dispo- zițiune -înţeleptă ce se găsesce în articolul corespundător italian (99) : „<Ia i6te casurile, promotorii, administratorii şi toți acei cari a o erat E Tot pzieeietății peniru care Iormele şi publicaţiunile prescrise nu vor îi supuşi ili ivi ; : 
t6ts.. obligaţiunile luate de E ocietaveee sabilitatea civilă şi solidară pentru „_._ Care este rolul registrului judiciar ca or italian cere numai pentru societăţile anonime 
cial a tutulor. faptelor însemnate (art 95 ital 
Registrul are, din contră, în sistemul legii ger “mai mare. Vidari susţine, cu drept cuvânt, e răi că n'a urmat în acest k 

gân de publicitate ? Codul 
trecerea în registrul comer- 
ian şi 96 proectul român). 
mane, o insemnătato mult 

ar egiuitorul italian s mat ă privire exemplul cod perna an a cui 
1) Zroplong, Socidtes, I, No. 319, .. | _ - 2)Vidari, Corso, II, No. 579, app. IVyssens, op. cit, pag. 82. 
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“Tată în resumat sistemul de organizare a registrului de 6oiriercii 
întocmit de legea germană. Mi 

Fie-care tribunal de comerciă ţine un registru public numit Han- 
delsregister, de care ori-cine pâte să ia cunoscinţă.: Fie-care are dreptul 
mijlocind o taxă minimă, de a cere copie după menţiunile coprinse în 

registru. Tâte faptele trecute în registru sunt de îndată publicate în zia- 
rele locale. * Registrul coprinde : “îirmele negustorilor, procuraţiunile şi 
retragerea lor, t6te faptele însemnate privitore la societăţile comerciale. 

“Textele legii n6stre actuale privitore la societăţile în mume coprân- 
_ delor şi în comandilă simplă ai dat loc la abusuri și procese. Relorma 

e vii reclamată mai cu s6mă pentru societăţile anonime. 
- Avem dar. puţine de qis asupra schimbărilor introduse de proectul 

român cu privire la societăţile în nume colectiv şi în comandită simplă. 

In acâstă ordine de idei merită înainte de tâte t6tă luarea n6stră aminte 
art. 117 al proectului care sună ast-iel: . «Asociatul comanditâr răspunde 
până la concurența misei sale de perderile și de datoriile sociale, etc,» . 

(ef. art. 117 ital.). Cuvântul subliniat s'a înserat în scop. de a se tăia o . 

controversă existentă astă-qi. Cestiunea de a se sci dacă creditorii sociali 
aii o acţiune directă în contra comanditarilor trezesce -sub codul actual 
multe îndoeli. De aceea, ca să nu mai fie nici o indoială că creditorii ai 
acest drept, s'a hotărât că comanditarii răspund până în concurenţa misei 

lor de perdele şi de datoriile sociale. Creditorii sociali ai dar o acţiune 
directă .contra comanditarilor. pentru afi sili să verse misele lor. Dar este 
evident că, cu t6tă acţiunea directă, creditorii nu pot urmări în contra 

comanditarilor de cât plata ce aceştia datorese. Comanditarul dar despu- 

ternicesce acţiunea lor dovedind că datoria sa stins prin plată sai 
compensare. Dar comanditarii nu ar putea opune creditorilor excepţiiu- 

nile și mijlâcele de apărare ce ei ar avea în contra coasociaţilor lor -. 

- personalmente: ei mar” putea în special să invâce, pentru a scăpa.de. 

condemnare, îrauda săvirşită în contra lor de către gerant.1).. Acesta este 

părerea care a biruit în_cele din urmă şi sub codul francez din 18082). 
“Observăm totuși că codul lederal elveţian admite soluţiunea contrarie.. 
-«Creditorii societăţii .nu ai, dispune art.-603 al codului elveţian, cât - 
timp subsistă societatea, nici o acţiune directă contra comanditarului. Când . 
societatea ia sfirșit alt-fel de cât prin faliment, ei nu ai o acţiune directă 
contra comanditarului de cât „pentru, suma comanditei. care nu sa vărsat 

Saii care s'a retras. Dacă societatea .cade în faliment, creditorii săi pot 

numai cere depunerea la masă a sumei comandilei nevărsată saă retrasă». 

Un alt punet care merită să fie notat este -ucesta. După art. 27 al 

“codului nostru comercial în vigâre,  comanditarul, care se amestecă in * 

“gestiunea socială, 'e îndatorat solidar pentru t6te îndatoririle și legăturile -. 
tovărăşiei, chiae dacă n'a făcut de cât un act de gestiune isolat. Art. 

-. 118 al proectului, păşind 'pe urma art. 23 belgian și 118 italian, hotă- 

răsce, din contră, că comanditarul, care n'a făcut de cât unul saii mai 

multe acte de gestiune isolate, nu e solidar răspungător de cât de obli- -- 

gaţiunile ce resultă din actele de gestiune ce el a făcut, căci abaterea 

  

1) Namur, Socictes, 1, No. 902, e e | 
2) Lyon-Caen, et Itenault, op. cit, No. 354. _ A ae
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sa n'a putut să vatăme de cât pers6nele cu caro el a contractat. Relevăm 
în fine încă o disposiţiune interesantă în materie de comandită simplă. 
Art. 117 al proectului (ef. art. 117 italian şi art. 21 belgian), dispune 
că comanditarul nu pote fi constrins să restitue părţile de interes și 
dividendele sociale ce a perceput de bună credință şi conform bilanţu- 
rilor regulat făcute din cari resultaii acele beneficii. Codul nostru actual 
nu coprinde o disposiţiune equivalentă. Art. 117 al proectului e conlorm 
cu părerea care a biruit în cele din urmă în Franţa sub domnirea art, 26 
al codului din 1808 (art. 25 român). Comanditarul nu este un împrumu- 
tător, el e un asociat care nu are drept de cât lu beneticii. Dividendul e 
fictiv, când, în loc să fie preluat asupra beneticielor reale, el e luat asupra 
capitalului social. Trebue să considerăm: ca beneficiii real acela co urma 
să se credă ca legiuit după prudenţa unui bun părinte de familie. Art. 605 

“al codului federal elveţian consfințesce aceleaşi principii. 
„Vedem ar că în materie de societate în nume colectiv și în coman- 

dită simplă teoria a fixat de mult regulele co urmeză a se aplica şi că 
numai ici colo era irebuinţă de o schimbare legislativă. 

Societăţile anonime, din contră, ne vor da mult de lucru. Ne vom 
ocupa altă dată cu acâstă materie. Va fi totuşi de folos să discutăm 
chiar acum un punct privitor la societăţile anonime: garanţia verificărei 
prin tribunal, care a înlocuit în legislaţiunile moderne autorisarea statului 
cerută pentru validitatea societăţilor anonime. 

___O societate anonimă nu există după regulementul din 6 Februarie 
1868 pentru societăţile anonime, dacă contractul de societate nu este „aprobat de Domnitor. Administraţiunea trebue să se informeze pentru „ acest sfirşit, între altele, despre moralitatea sati solvabilitatea subseri- 

. N itorilor ionduluj societăţii. | | 
Acestă măsură preventivă este ast 

legislaţiunile mai noui ai părăsit! 
"tribunal. Tribunalul verifică da 

tă-di în deobsce osândită. Tate 
o, Substituindu-i garanţia verificării prin bun că îndeplinirea condiţiunilor statornicite „Pentru constituirea legală a societăţii au avut loc si ordonă în cas de afirmativă transcrierea în registrul de comercii si ici i 

irmativă d și publicarea actului con- stitutiv și a statutelor (art. 91 ŞI 9S italian ; art. 176, 178 serm.: art, 621 şi 623 codul federal elveţian glezo d 
L € art. 17 şi 18 al îă 0 din 7 August 1862). Tribunalul se mărginesce a cercet dacă ze n de lege'aiă îost păzite, dacă capitalul social a fost întreg subscris, dacă acțiunile sunt parțial liberate ; el nu exercită nici un control preventiv, mu: re.să se intormeze despre moralitatea sati solvabilitatea fonda 

Aprâpe pretutinden 
condițiuni legale cerute. 
belgian lasă celor intere 

i sa înlocuit autorizare 
ei constituire 

- -verifina na Sail Singuri, fără intrare la miiloe a tribunalului „Sula de e egiliea indeplinirea ormelor prescrise de lege. Controlul se 
îraudei (răspunâees „îiStem, indirect prin ocrotirea represivă in contra îon datorilor de apa măsprită a iondatorilor) şi prin indatorirea impusă ţiale (obiectul între i in, actul de subscripțiune tote elementele esen- " apporis, tolâsele ul erii, capitalul, numărul acţiunilor, preţul pentru înființat! Lips s ipulate de iondatori, data statutelor) ale Societăţii de i Lipsa actului autentic al societăţii (respective a procesului- 

a . guvernamentală prin 
a societăţilor anonime. Codul: 
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verbal al adunării generale) întemeiază nulitatea societăţii, Formalităţile 
ce premerg adunării constituitâre nu sunt ocrotite prin nulitate. Ajunge 
nepăzindu-se aceste formalităţi, răspunderea fondatorilor. Nulitatea,” din 
contră, e o consecuență necesară, dacă în actul constitutiv al societăţii 
se constată, în contră adevărului, presupunerile materiale pentru validi- 
tatea socielaţii (subscrierea întrâgză, plata parţială). 

*- Credem că garanţia verilicării la tribunal, oferă o ocrotire mult, 
mai eficace, Se nasce întrebarea, dice în acestă privire raportui Camerei 
italiane, dacă legiuitorul-trebue să lase interesaţilor singuri grija de a 
verifica îndeplinirea formelor şi dreptul, în cas de călcare a legii, de a 
ataca în tot minutul existenţa legală a societăţii şi validitatea actelor 
sale, sani dacă verilicarea îndeplinirii acestor codiţiuni trebue, înainte de 

__Ori-ce existenţă legală a societăţii, să fiă încredințată unei. autorități 
nepărtinit6re şi competente. Prima soluţiune pare periculsă, pe când 

„„Secunda, cu desăvirşire conciliabilă cu principiul libertăţii societăţilor, 
este un mijloc judicios de a preîntâmpina daunele câte o dată nerepa- 
rabile și manoperele iraudul6se în contra bunei credinţe a comerciului 1). 

Proectul român reintroduce sub o altă formă autorisarea guver- 
namentală părăsită de toţi. Art. 138 al proectului coprinde, în adevăr, 
între altele, următârele disposiţiuni: | 

«Tribunalul, după ce va obţine avisul Camerei de comerciii în 
privința utilității întreprinderii, șnoralilăţiă iondatorilor și administratorilor, 
exactităţii inventariului şi estimaţiunii bunurilor mobiliare și imobiliare 
ce 'se pun în societate, și după ce va verifica dacă s'aii îndeplinit con- 
diţiunile stabilite de lege pentru constituirea legâlă a societăţii, în ședință 
publică, ascultând pe ministerul public și pe representanţii societăţii, 
admite saii nu cererea de autorisaţiune, ori arată modilicările ce trebuesc 
lăcute în. statute. 

«Incheiarea tribunalului în acestă privinţă e supusă apelului, în 
“termen: de 15 dile de la pronunţarea ei. , 

<Curtea de apel se. va pronunţa, fără recurs în casaţiune; cel mult 
în termen de o lună din diua facerii apelului, ascultând pe representanţii 
„societăţii și pe ministerul public. în conclusiunile sale». 

„Acest sistem imbrâncesce justiţia pe o cale îalsă. Sistemul preventiv 
nu e compatibil cu funcțiunea naturală a justiţiei. 'Tribunalele nu trebue 
să înc6pă activitatea lor de cât după cererea părţii vătămate. Controlul 

„ judiciar normal este ocrotirea represită în contra îraudei. Activitatea 
„judiciară se infăţişază numai ca o funcţiune logică, care are să sprijin6scă, 
“că o putere auxiliară, iniţiativa individuală. 

Sistemul preventiv exercitat de administraţiune” ori de justiţie e în 
“sine o nenorocire, căci. el. adârme încrederea, individuală prin aprobări 
administrative sau judiciare neînsemnate, neîndestule, vitrege. Censura nu: 
este admisibilă nici în 'afacerile industriale, nici in cele morale. Nu este 

„de cât un mijloc: în contra abusului: propria experienţă a publicului. 
Acâstă experienţă îndemnă pe indiviqi la aplicarea prudenţei şi a mode- 

"raţiunii trebuinci6se, ca să se ferescă de daune, fără ca dânșii să se 
încredă în acestă privire. grijei administraţiunei sati a justiţiei. Cu cât 

1). App, Nyssens, op. cit, pas. SI,
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resce sistemul de epitropisire a statului, cu atât mai încet şi mai slab 

se desvoltă circumspecţiunea publicului şi cu atât mai mult se inlesnesce 

unor fondatori şireţi. şi. vicleni -apucăturile lor neoneste. Câte misuri 

preventive nu se luară în Englitera înainte de a se aprob faimosa 

Royal-Britisch-banc ! Ea se făcu cu tâte acestea culpabilă de abusuri și 

proiecte chimerice nepomenite 1). Scandalul e mult mai mare când admi- 

nistraţiunea saii justiţia vine şi. dă, din “erdre pote, un brevet de mora- 
litate unui bandit pericolos. Estimaţiunea bunurilor mobiliare şi imobiliare 
“este pâte, cu t6tă verilicarea administraţiunii sai a justiţiei, o mare 
minciună. Cei interesaţi sciind că justiţia 'şi-a însușit rolul providenței, 
vor r&mâne cu braţele în sin. Dându-se apoi pe 'laţă că estimaţiunea era 
Iraudul6să, toţi se vor scula în contra statului şi aședămintelor sale. 

Dacă se dă cu t6te acestea precădere sistemului preventiv, credem 
că luarea de măsuri-preventive și poliţienesci este de resortul admi- 
nistrațiuniă şi nu al justiţiei. Cercetarea în şedinţă publică și dupt 
desbateri contradictorii a moralității tondatorilor şi administratoritor 
reamintesce tribunalele pro salule anima. Care “promotor al unci între- 
prinderi: industriale ar primi să pue cap sândtos sub evanghelie ? La acesta 
'se obiecteză că este o analogie între societatea cu acţiuni şi adopțiunea 
(sic !) şi că, după art. 319 codul civil, tribunalul e chemat să verifice 
dacă pers6na care își propune de a adopta se bucură de o bună reputa- 
țiune. Analogia între dreptul famillei şi dreptul obligaţiunilor ce fară 
îndoială o descoperire f6rte ciudată. Se uită cu acestă ocasiune că tribu- 
nalul face verilicarea vorbită în materie de adopţiune în camera de consilii, 
cu eaclusiunea publicităţii şi “fără -a enunța molive.: llotărârea s2 
Strula PR ceasurile, în „termen de o lună de lu pronunțare, dupt 

rui celei mai diligente, Curţei de apel care procedeză întocurzi 
ca tribunalul de prima instanţă. | 

- Interesele economice ale țărei întregi ai ele 6reo însemnătate mai 
mică de cât interesele economice ale unei societăţi cu acţiuni ? Manda- 
tarii liber aleşi d 'otez: a raul £ SAnda er aleși de popor voteză budgetul statului lără nici un amestec „al administraţiunii, al justiţiei. Consecuenţa cere să lăsăm aceiasi lil tale celor interesaţi la o întreprindere industrială. Este un singur sil fi y în contra, abusurilor : organisarea selfgovernmentului “Sclavul politie e. - _ | Fi . A . . , tot ela, ace, ori ce am drege, O+ jucărie în mâna înșelătorilor de 

Tp a ÎN . . i IRI 

| ebue dar să incredințţăm Justiţiei o misiune curat juridică, adică 

  

1) Achilles Renaud, Das Ziccht der. Act 
_2) M&surile poliţienescl Derpe o „er, Aetiengeseliscnaften, Ş 37, pag. 300-370 

a se aștepta lot de la puterea centrală; ele iceiul de <lasă-mă să te las>, obiceiul de. 
poporele. Autorii proiectului român înriuițesce i perană Sen lolul servi p. 

2 „poliţi : , 1 

Comer aa al proieetulur, de exemplu, hotărăsce: a cale afară măsurile târea viză, ele.» Nici a gacă HSCrierea în registru e regulat făcută o... faţă cu 

se întinde cpitropisirea aşa de depuia L adevărata patrie a măsurilor der poliție, nu 
nu asi păzi parte, <Lepgea, dice E , ju asigureză păzirea ine PutereEivilSre la inerea reglate mp(Idandelerecit, paz. 95) 

ovedilâre del: : 25 polițienesc!, 
ers6nă T a Observar i 

reproşat proiectulut mural căi aere că "o dnsă nu a avut timp gg Lenin, deep . „urci . insu ? . ... . ăte 3 

„Xegistru să se opereze cu exclusiunea scricier ejeesițiunile art. 32 german: Trecerea În 

!, ele-narcolistză
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grija de a verilica dacă -actul constitutiv e contorm cu legea şi dacă 
-condiţiunile cerute pentru existenţa societăţii ai fost îndeplinite. i 

'Quid însă când s'ar strecura o scăpare: din vedere în operaţiunile 
- judiciare, când adică, cu t6tă. verificarea, s'ar vădi că actul- constitutiv 

e pătat de nulitate? Nulitatatea ar aduce cu sine, în asemenea cas, conse-. 
cuenţe fatale. Ante-proiectul legii asupra societăţilor comerciale, elaborat 
de d. Nyssens pentru marele. ducat de Luxembourg (188) hotărăsce, ca 
să preintâmpine .răul, că 'verilicarea. tribunalului o dată făcută, nulitatea .. 
e acoperită (art. 11). Art. 94 italian (conform art. 98 al proiectului român) - 
dice, din: contră, că societatea nu este legal constituită înainte de înde- 
plinirea publicaţiunilor ordonate, dar că ori-cine contractâză în numele” 
ei va îi ţinut solidar şi fără restricţiune de t6te obligaţiunile contractate. 

Iacheiăm aici convorbirea nâstră critică şi promitem să o reluăm 
“cu altă ocasiune. Nu este fără interes să ne ocupăm cu o parte a 
dreptului, unde: învoirea tăcută a negustorilor, luptând dilnie pentru 

“- “dreptul lor, a ajuns la expresiune: mai mult de. cât înţelepciunea legislativă 
a statului: centralisător. (Dreptul, 1886). | a a 

  

_- Reforma societăţilor pe acţiuni. 

“Societatea cu acţiuni e o lormă de drept. excepţională, ale căreia . 
principii se depărteză de acelea ale dreptului comun. Ea deșteptă lăcomia. 

Legiuitorul are îaţă cu aceste pericole o misiune esențialmente ne- . 
gativă. Formula legislativă deschide ochii publicului ca să nu fie prada 
greșelei sai a înşelăciunii. O neincredere mai mare a statului ar tutbura- 
desvoltarea “sănătâsă a lorțelor economice, şi elementele solide speriate 
n'ar mai lua parte la societăţile cu acţiuni, N Da 

i In expunerea de motive a proiectului german din 1883, se recunosce . 
că legea singură nu ne pâte scăpa. de relele ce însoțesc anonimatul. Numai . 

“propria grije a celor interesaţi oferă o chezăşie în contra amăgirei și 
_er6rei, în contra ilusiunii și uşurinţei. Legea nu are de cât să deschidă 
calea propriei înţelepeiuni a celor interesaţi și să o ocrotâscă 1). + 

„. Regulămentul nostru asupra societăţilor anonime din 6:Februarie . 
1868, coprinde câte o măsură protectore iârte însemnată; dar experiența 
dovedesce că e trebuință de un paladium mai eficace în contra atacurilor : 
îraudei şi a relei credinţe. Regulamentul hotărăsce (art. 10) că capitalul. 

"“ societăţii trebue să fie sub-scris în totalitate. Acestă idee o regăsim în 
proiectul român şi în tâte legislaţiunile moderne. A se permite contrariul 

“ar fi a se înlesni agiotagiul şi, întreprinderile temerare; căci, daca cutare 
capital s'a credut: necesâr, societatea ar fi expusă la ruină, dacă ea sar 

„constitui cu mai puţine mijloce. Regulamentul mai prescrie .că din capi- 
„talul social va trebui să lie vărsat în.casa societăţii cel puţin a:patra - 

-“ parteinainte de a se: da autorisarea, Și acesta este o garanţie ce o găsim 
(cu. deosebire în privința cuantumului) în proiectul român și în tâte legis- 
Jaţiunile recente. Vârsămiîntul este dovada caracterului serios al subscrie- 
rilor, căci el apără îi contra așa numiţilor coureurs de prime, adică în - 

  

„.1) Expunerea de molive a proiectului german din 1883, pag,:59. 

DR
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contra acelora cari subseriii acţiuni numai în scop de a se deslace de ; 
ele, fără a fi supuşi la: pierderi în cas de. neisbândă. Aceste forme ade- : 
vărat juridice preţuiese mai mult de cât cele-l alte mesuri prescrise de i 
acelaşi regulament: cercetări administrstive, uvisul Camerei de comercii, ii 

: autorisarea domnescă. Technica legislativă modernă mai reclama multe 
alte cautele. Lipsesce în regulamentul de mai sus o garanţie că subscrirea 
va Îi sinceră, adică că nu se vor pune înainte Iiguranţi. Lipsesce apoi o 
formă care să împiedice ca nu cum-va ondatorii, cu tot vărsâmentul efectuat, să rămână în posesiunea iondurilor, pe curi ei le-ar putea de- turna sai încredința .în mâini puţin sigure. Mai este în regulament şi un "alt gol. Evaluarea obiectelor mobiliare sai imobiliare ce compun fondul social pote să fie, cu tot concursul cercetărei administraţiunii şi a avi- sului Camerei de comerciă, exagerată. Ce mijloc ai acţionarii să provoce o evaluare exactă ? Nici unul. Plecarea naturală a acţionarilor de a se abţine de ori-ce cercetare și activitate proprie, găsesce un sprijin în aceea că regulamentul nu prescrie de a se indica în actul de subscriere tote elementele esenţiale ale societăţii de înfiinţat. Regulamentul da o isbire de morte libertăţii asociaţiunilor, statuând (art. 22) că “guvernul va putea a se asigura de indeplinirea condiţiunilor stipulate prin statute, sai prin AI revisiă renduite din parie-ă ori când va găsi de cuviinţă, sui prin anume comisar, care va îi plătit de călre societate». Regulamentul prescrie .; formarea unui fona de reservă (art. 18) numai pentru societăţile streine, ;. „hotărând (aceea ce încă este o măsură restrictivă) că fondul de garanțe i va trebui să fie depus în Casa de consemnaţiuni și va servi la asigurarea i angajamentelor contractate de societate cu Dersone din țară. ş „> “Aceste observări ne conduc la proiectul român. care, imitând tipul italian şi păstrând în acelaşi timp cercetările administrative prealabile, avisul Camerei dn: comerciiă Şi autorisarea prescrisă de regulamentul de mai sus (înlocuind numai autorisarea domnâscă prin autorisarea  tribu- nalului), a introdus un şir de torme! protectâre servind ca ocrotire în „contra -relelor de mai sus, - 

«Societatea anonimă, dispune art. 121 al proiectului român, trebue să aibă un numer de cel puţin şepte asociaţi». Mai multe legislațiuni prescriă acâstă condițiune, Aceste legislaţiuni Sunt cea engleză. (actul din.7 August 1867, art, 6), cea iranceză (legea rt.,23. Proiectul irancez din -] i : iţi 

cea belgiuii (2 240 883 menţine acestă condiţiune), iar , „Uin 1883 cere cinci persone. ;; 
Acest minimum vine din Englitera. . Motivele cel justilică sunt, .se dice, iune, șoeie Dimă Sar putea confunda cu | ȘI apoi că cu mai puţin de 'cât şepte sai cinci 

.* > 
, 

. .. ._. 
[ 

| a nbrii nu Sar putea forma organele Societăţii : administratorii, censorij, !; 
pe rea Sonerală, Părerile sunt totuşi f6rte împărţite în privinţa valorei 
ac Stei con iuni. Vidari o numesce fantastică şi de pur capriciă. Garanţia ;; 
d re e -vorba, întrebă d.. Nyssens, nu este. ea absolut ilusorie: nu se i 
Or găsi 6re pers6ne. complesa imți ua câ acţiuni pentru i 

fină pPIECLA cil E asociaţi? Şi, o dată constituită, acţiunile i da aa în țişător, societatea ea să subsiste cu un număr - 
soci i mi cât : iui 

| Organi Rai mio de cât șâpte, ră ca legiuitorul să : ishuteseă a „ Pentru acest cas, o causă de disoluţiune ? Cum, qice 

      2 
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Vidari, este deia destul că în acest timp de libertate se impun societăţii 
condițiuni cari constituesc adevărate garanţii; t6te pedicele inutile trebue 
să piară. De aceea, conchide d. Nassens, după exemplul legilor italiane, 
sviţerane şi germane, noi nu cerem ca să fie şepte pers6ne pentru consti- 
tuirea unei societăți anonime 2). 

Constituirea societăţii anonime prin învoirea simultane a tutulor 
asociaţilor, nu Qă loc la. dificultăţi. «Societatea se pâte constitui, dice art. 
129 al proiectului român, printr'unul saii mai multe acte autentice sub- 
scrisa de toţi asociaţii ; acest act va arăta dacă condiţiunile prescrise de 
lege s'aii îndeplinit şi va coprinde numirea administratorilor și a censorilor 
până. la întrunirea celei dintâi adunării generale». 

Constituirea societăţii anonime .prin subscrieră publice succesive, 
din contră, e o formă mult mai periculGsă. Fondatorii se adresâză la un 
public numeros și lesne credător, ei întind mrejele lor şi atâtea interese 

„se văd o dată amenințate. 
De aceea necesitatea unei. represiuni penale rigur6se și a unor 

cerințe de forme precise. 
Proiectul român (art. 130-—131, coniorm art. 129-—130 italian), 

consfinţesce, în ceea ce privesce cerinţele de forme privitore la materie, 
teoria prospeclului, care işi are origina ei în legea engleză (comp. actul 
din 1867, art. 38). Fondatorii sunt datori să aducă la cunoscința publică 
prin un prospect t6te contractsle şi intemplările atingăt6re de constituirea 

- societăţii, Prospectul trebue să' coprindă scopul, „Capitalul social, clausele 
principale ale actului constitutiv, > partea ce "şi reservă fondatorii din 
beneliciele societăţii. . 

Proiectul german din 1883 nu admite teoria prospectului obligatoriă. . 
Soliditatea întreprinderei, se dice în expunerea de motive a proiectului 
german, nu se ajută printr'un prospect. Prospectul, de altă parte, ar putea 
să compromită acele întreprinderi al căror elemente de viaţă este secretul 
de exemplu când e vorba de utilisarea practică a unei invenţiuni 2). 

. Acestă critică a teoriei prospectului e, credem, puţin întemeiată. 
Nu trebue să părăsim o garanție necesară pentru terţii şi pentru - acţionari 
sub pretext că. secretul pote să profite câte o dată şi-unei întreprin- 
deri seri6se. Prin expresiuni ambigue întrebuințate de fondatori s'ar putea 
zădărnici: tâtă utilitatea prospectului? Posibilitatea abusului nu ne indri: 

“tuesce să osândim o măsură care va» A în cele mai multe casuri o 
precauţiune. 

Subscrierea este un act. formal cu up coprins anume hotărât. de 
lege. Fie-care 'subscriere are să arate numele şi domiciliul aceluia care 
subscrie, data: subserierei şi declararea expresă că subscriitorul cun6sce 
şi: primesce prospectul şi proectul de statute (art. 131 al proiectului 
român, contorm art. 180 italian). 

Proectul înăspresce mult răspunderea fondatorilor (art. 264 și urm.) 
Acesta merită t6tă lauda. Nu putem însă să aprobăm că se refusă fon- .. 

'datorilor și dreptele lor pretenţiuni. Regulamentul nostru pentru societăţile 

  

1) A. Nyssens, Avant-projet "de loi sur les socidtes. commerciales, râdig& ăla 

demande du puavernernent du Grand Duch$ de Luxembourg, 1884, pag. 112—113. 

2) Expunerea de motive a proiectului german din 1883, pag. 10.
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anonime prescrie că «sub nici un cuvânt „serviciile aduse societăţii nu 
„vor putea fi. plătite prin liberare de acţiuni». Acâsta e o rig6ro prea 

“- „mare,, Fondatorii fac cheltueli in vederea realisării întreprinderei. Este 
juridie și economicesce îndreplăţit a li se acorda în acestă privire o 

" indemnitate. In Francia, în. Belgia, în. Germania se dă iondatorilor o 
“indemnitate '«pentru studii, demersuri, examene necesare pentru crearea 
societăţii». Numai. proectul român (art. 128, conform art. 27 italian) 
opresce ori-ce preluare pentru acest scop din capitalul social în nume- 
rarii sai în acţiuni. Critica este aci la locul ci. Oprirea e nedrepta. Nu 
's6 pote cere de la fondatori ca ei-să facă jeriie pentru un interes aca- 
demic. Trebue să ţinem s6mă de interesul fondatorilor, căci interesul 
acesta coincide adesea cu interesele economice generale. Interesul e un 
„resort -natural pentru înlesnirea unei activităţi servind interesului obşlese, 
Oprirea ar putea avea de elect de a -zădărnici realisarea unor intre- 
prinderi iolositâre; Pun, de exemplu, patenta mea (dată pentru 0 inven- 
ţiune utilă ce am făcut'o) la disposiţiunea unei societăţi cu acţiuni, și 
stipulez, în cas de reuşită a întreprinderii, din venitul net o bonilicaţiune. 
Este echitabil să mi se respingă acestă cerere dreptă ?:) După art. 193 „citat al proectului român fondatorii 'și pot reserva numai o parte ncex- „cedând 0 decime din beneficiile nete ale societăţii în unul sai mai multe exerciţii. (nu. însă pentru mai mult de cinci exerciţii), netrecend peste treimea 'duratei societăţii, neputând ei stipula ca plata să aibă loc | inaintea .aprobării bilanţului (art. 127 italian). Serviciul dar făcut de îon- datori. pentru realisarea întreprinderei, fie ei chiar apreciabil în bani, nu -pOte să fie, după acest sistem, obiectul unui raport care, o dată regulat evaluat, să servescă la liberarea parțială saă totală a acțiunilor. Fon- datorii cu alte cuvinte trebue să verse în numerariă cel puţin jumătate din val6rea.. acțiunilor luate de dânșii. Proiectul francez din 1853 nu en ule acestă restriețiune şi Slatueză, din contra (art. 7), că «les apporis totaliis soia Le re pe presents par des actions liberees, scit en imputes, sot Su 19 e d a lib6ration partielle des actions et ctre ultârieusee SI ve nt du premier quart, soit sur les versements 
a core oeetul român vrea ca acţiunile să fie liber “Concurența unei jumetăţi (conform proectului austriac din 18$S2 care prescrie liberarea până la concurenţa de cinci-deci la sută sii l casuri vărsămîntul integral). Codul italian (: L: Salt pi caele 

ca VELSE 4 integral). C italian (art. 131) se maulțumesce cu un - vărsământ de trei decimi. “Proectul . îrancez dia 1833 si So mutţuan 1883 ridică cotitatea la o pătrime, Codul svițeran, (ie 013) : esce cu o cinci belei : Cea donă-glecime, Gestiunea coantuin sia ybeieian (art. 20) o tară oile a a Ay “4 . . . < . a S de în începu epeuțiunile economice fo văzdsli LPOBOE A cere însă ca, mare număr da: Sed 19 Versaţi, este a se prescrie în un  Ciului și indata sari o” imobilizare a capitalurilor, Vătemătâre comer- 

| D N ia | . “din 188, Dvesens, op. cit. pag. 118—121. Expunerea - de: motive a proectuluy german 2) Nyssens, op. cit, pag. 116, e 

ate în numerariă până | 
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Subserierile trebue să fie autentificate de un notar după prescrip 

“ ţiunea art. I3L.al codului italian. Proectul român îace abstracţiune de 

“acestă cerinţă, pe care nu o intâlnim nici în art. 31 al legii belgiane. 

Subscrierile fiind adunate şi vărsămiîntul făcut, se conv6că adunarea 

generală, care procede la verilicare şi la facerea actului constitutiv. Pro- 

eciul român nu cere de astă-dată un ac! aulenlic. (compară art. 32 

belgian). Fondaţiunea simultane (art. 129 proect) să se constitue prin- 

trunul sati mai multe acte âutentice, şi, în ceea ce privesce fondaţiunea 

succesivă, care coprinde în sine mai multe pericule, să nu fie necesară 

nici autentilicarea subserierilor, nici autentiticarea procesului-verbal al. 

adunării generale ? | _ ! a 

Vărsămintele ar putea să fie, cu 16tă verificarea adunării generale, 

ficlive, şi să consiste numai în jocuri de scripturi, în loc să îie .reale. 

- Proectul român ordonă dar (art. 131, conform art. 133 italian) ca văr- 

 sămiîntul :să se facă la Casa de depuneri, consemnaţiuni și economie... 

şi să nu se restitue de cât administratorilor numiţi, cari vor. proba că 

contractul s'a transcris în . registru .şi- sa publicat, sait subscriitorilor, 

dacă transcrierea na avut loc, - fondatorii “neputând să retragă nici -0 

parte. | - o - 

_.. Societatea cu acţiuni nu are existență legală de cât din momentul. - 

transerierii în registru şi a publicaţiunii (art.. 98 proect,. coniorm art. 94 

italian). Tribunalul comercial (civil după legea italiană) e “dator, înainte 

de a ordona transcrierea în registru, să -veritice dacă condițiunile cerute 

de lege sunt îndeplinile: (art. 96 proect, conform art. 95 italian). 

Cari sunt aceste condițiuni? Răspundem la-acâsta că trebue :să 

numărăm printre aceste condițiuni : constituirea societăţii prin act autentic, 

“actul formal al subserierii cu coprinsul săi prescris de lege, subscrierea 

integrală şi vărsămintul” parţial, aprobarea evaluărilor şi a statutelor de 

"către adunarea generală, numirea administratorilor şi 'a'sindicilor. : 

Codul italian nu îa nici o măsură de precauţiune eficace în privirea, , 

aporturilor în natură. Cât se atinge de aceste aporturi, dacă este vorba 

- de o fondaţiune simultaneă, nici o garanţie nu e scrisă .în lege. Pentru - 

_casul unei fondaţiuni succesive, art. 134 statueză : «Adunara generală . 

"trebue să aprobe val6rea. obiectelor mobiliare sai imobiliare puse în 

societate dacă ai fost determinate ; în. cas contrarii, ea” numesce unul . 

sati mai mulți experţi pentru evaluarea adevăratului lor preţ». (Conform. 

art. 135-proectul român!).. . - : o a 

| Proectul român, care arată mai multă solicitudine în acestă privire 

adaogă '6 dispoziţiune rigursă. Art, 138 'al proectului român cere avisul 

Camerei de comerciii asupra evaluării făcute de iondatori. Transcrierea 

în registru nu se pote dar ordona de cât după ce sa îndeplinit și acâstă 

formă 'sâcă. Camerile de comercii îac verificările cerute de la densele 

cu paza unor îorme administrative -neindestulătâre ; garanţia dar ce pre- 

"zentă avisul Camerei de comerciii $ problematică și iluzorie. 

Proecteia „moderne. coprind dispoziţiuni de protecţiune mult mai 

îndestulâtâre. o i | a 

„După legea îranceză din 1867, două adunări generale trebue să 

— 
| . 

-1) Nyssens, op. cit, pag. 137. 
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“aprobe, ascultând mai întâi raportul comisarilor, evaluarea aporturilor în 
natură și avantagele stipulate de fondatori. Proectul francez din 1882 

“mai adaogă acâstă măsură tutelară: «Dacă “cererea e făcută de a patra 
parte a acţionarilor presenţi la a doua adunare, raportul comisarilor e 
supus la aprobarea unui sati trei experţi numiţi de președintele lribu- 
malului de comercii al scaunului societăţi». , 

„ Proectul german din 1883 introduce în: technica legislativă O formă juridică și mai periectă. Membrii consiliului de priveghiare (Aulsichtstrath) 
sunt îndatoraţi să facă raport înscris, arătând dacă cifra sumelor lixate pentru aporturi sati cesiuni e justificată prin împrejurările date (art. 269). Dacă societatea. e constituită pe cale de subscrieri, o adunare Generală deliberând sub direcțiunea tribunalului de comerciă, aprobă sai relusă “constituirea, societăţii. | | : Ante-proectul . elaborat ' pentru marele ducat de Luxemburg orga- “niseză şi el o expertisă judiciară, al cărei singur scop este a lumina pe asociaţi, şi, mulţumită publicităţii, a deștepta pe terţii. Fondatorii trebue -să supună în tâte casurile evaluările aprecierii unui saă trei experţi numiţi „de președintele tribunalului, Raportul experţilor se comunică “asociaţilor „Sai sub-seriitorilor (art;-33—35), 

Ori-cum ar îi, e constant că, după proectul român, tribunalul e dator să verifice, intre altele, dacă subscrierile răspund în tocmai cerin- ţelor legii. E - 
, Quid când Sar dovedi că; cu _t6tă verificarea iăculă, subscrierile nu intrunesc condiţiunile cerute de lege? Acestă omisiune ur atrage ea nulitatea Societăţii ? 

” Afirmativa ar implica o vătămare nedrâptă a intereselor terţiilor, cărora nu li se înlesnesce inspecțiunea mersului subscrierilor. Alt-fel ar îi lucrul, daca proectul ar hotări, aceea ce el însă nu face (v. art. 131), că Subscrierile acţiunilor trebue să se iacă numai de cât în două exzem- plare, din care unul să se oprescă la grefa trtbunalului, Terţii nu sar poz unei plânge de ac6stă 'rigore, căci un exemplar fiind depus la scrierile! Bind ast de] Pus în posiţiune să verifice acâstă operaţiune. Sub- cu care sa combătuţ 1U50 la Ccunoscința publicului, ar cădea obiecţiunea 
- belgiane. <A admite o nulitatea aaa fă nunțile E beu jramerei 

nu sunt publicate. se gi te pentru viţiu enunţărilor subscrierilor, cari , cea in acest raport, ar îi a se compromite fără 
motive îndestule drepturile terţiilor». Proectul german din 1883 cere ca 
pubserievile șă se facă în dou& exemplare din cari unul să se oprâscă 
a tribunal (art. 209d ). Contractul e pătat de nulitate, dacă nu” se pă- 

zesce acestă cerință. Ante-proectul pentru Luxemburg (art. 34) coprinde 
lis » Cu deosebire că după sistemul ante r i -proectului, 

verilicarea o dată făcută contractul, ori "cât de viţios ar Îi, rămâne valid Art. 104 al Proectului româ n 
„d al ] man. (conform arţ. publicitatea prescrisă în interesul end in interesu i i, şii 

icați 

societăţii, 
» publicaţiune sat anunciă, 

italul societăţii în comandită, prin 
ma electiv v&rsată



REFORMA. SOCIETĂȚILOR PE ACȚIUNI | 47 

resultând din oltiraul bilanţ aprobat». Iniracţiunea acestei regule e isbită 
__de o sancţiune penală (art. 250 proectul român). Să nu se dică că bi- 
lanţul se publică în fie-care an şi că nu ar îi gar trebuinţă de vre-o altă 
măsură pentru închedăşuirea intereselor terţiilor. Terţiul, care vrea să 
cunâscă siluaţiunea societăţii, nu pote să recurgă continui la Monitor. 

Pentru modilicarea statutelor se cere, în lipsă de stipulaţiune con- 
trară, presenţa unui număr de asociaţi, cari să represinte trei pătrimi 
"din capitalul 'social, şi votul afirmativ al unui număr de asociaţi, cari să 
represinte cel puţin jumătatea aceluiași capital (art. 160 proectul român 
coniorm art. 158 italian). Reducerea, reconstituirea, sporirea capitalului 
social, sunt supuse la aceleaşi formalităţi ca modificarea statutelor. După 
art. 101 al proectului român (art. 101 italian), reducerea nu se pâte 
executa de cât trei luni după publicarea hotărârei privitâre la acest 
punct a adunărei generale, cu 0 însciinţare expresă că fie-care interesat 

___p6te îace oposiţiune în acest termen. Sporirile capitalului social presintă 
aceleaşi pericole ca și subscrierile primitive. Dacă sar îngădui sporirile 
fără observarea vre-unei forme, atunci sar putea fonda o mică societate 
onest şi fără nici o amăgire, resorvându- -se îraudele asupra. vărsămintelor 
şi aporturilor pentru sporirile succesive. 

Acţionarii şi terţii trebue să fie exact informaţi despre . starea 
capitalului social. De aceea se prescrie (art. 142 proectul român, conform 
art. 140 italian) că administratorii societăţii sunt îndatoraţi să ţină, alară 
de registrele prescrise pentru ori-ce comerciant, registrul asociaţilor, care 
trebue să coprindă, între altele, vărsămintele efectuate şi persnele obligate 
la vărsămintele ulteridre. 

Registrul asociaţilor are şi dintrun alt punct de vedere o mare 
însemnătate. Proprietatea acţiunii nominale nu se pâte stabili de cât prin 
înscrierea în acest registru (vedi art. 35 al,codului de comercii în vigdre, 
art. 171 proectul român, art. 169 italian). "Cesiunea acţiunii se opereză 
prin o declarare iscălită de cedant şi cesionar și trecută în același registru, -. 
Cesiunea acţiunei la purtător se îndeplinesce prin singura tradiţiune a. 
titlului. Amintim cu acestă ocasiune că nu se pot emite acţiuni noui de 
cât după plata integrală a celor dintâi (art. 132 proectul român, contorm : 
art. 131 italian şi proectul german din 1883, art. 2152 ; coulra : proiectul 
irancez din 1883, art. 32). Art. 171 al proectului român mai reguleză 
chipul trecerei acţiunii la moștenitori în cas de morte. Trecerea în registru 
a declarărei de mutare a proprietăţii nu e admisă în asemenea cas de 
cât dacă se produce actul de incetare din viaţă, titlul acţiunii și âncheerea 
tribunalului locului deschiderei. succesiunii, care să constate calitatea 
sa de succesor. În articolul corespundător italian- se găsesce, în locul 
cuvintelor aici subliniate, expresiunea '<act de notorietate». Proectul legii: 

" belgiane coprindea o disposiţiune analogă, disposiţiune care s'a respins; 
pe motiv că e mai bine a se trimite în acâstă-privire la dreptul € comun. 
Ori-cum fie, nu putem să pricepem înțelesul cuvintelor cu cari autorii 
proectului român ai peritrasat vorba corespundătâre. act de noturietate» 
din art. 169 italian. Persyna care se presintă ca moștenitor dinaintea - 
tribunalului locului deschiderei succesiunii pote să nu fie ruda cea mai 

„ apropiată. Moștenitorii adevăraţi sunt pote absenţi sai împiedicaţi prin o 
- iorţă majoră să accepte moştenirea. Ce elemente de apreciare ar avea
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dar tribunalul locului deschiderei succesiunii ca să constate printr'o inclicere 
că reclamantul are calitatea de: succesor ? Nu rămâne dar. de cât să 
aplicăm regulele generale. Tribunalul care va avea să constate calitatea 
de moştenitor-a reclamantului va. îi tribunalul locului scaunului societăţii. 
Actele de. notorietate nu sunt prohibite, dar. ele nu ac numai de cât 
credinţă : apreciarea acestor acte e lăsată tribunalului 1). Acţiunile sunt 
nominative până la întrega lor liberare (art. 168 proectul român, contom 

„art. 166 italian). Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor 
pers6ne, aceste persâne. trebue să desemne un titular unic (art. 152 
proectul român, conform art. 170 italian. Compară art. 37 Ş 1 legea 
belgiană). - - i . 

Acţiunea trebue să fie aşa întocmită ca ea deja prin lorma ti 
exteridră să deschidă ochii publicului. De aceea se „prescrie (art. li? 
proectul român, conlorm art. 165 italian) a se indica în acţiune elementele 
cele mai . însemnate ale societăţii și epoca. adunării generale anuule. 
Portorul cun6sce ast-lel averea societăţii, sarcinele de cari iondatorii ai 
apăsat'o, etc. Este apoi de cea mai mure însemnătate a se opri fondatorii 
de a trece acţiunile la persâne de complesenţă, la figuranţi, la Gmeni de pae. Mijlocul cel mai nemerit pentru acest slirșit este do a so opri vindarea de acţiuni interimare (Interimscheine) înaintea constituirii legale a societăţii. Art. 139 al proectului român (coniorm art. 137 italian) pronunţă dar nulitatea vîndării sati a cesiunii de acţiuni interimare. Nulitatea are loc cu tâte că -vindarea a fost făcută cu clausa cactuul- mente pentru când societatea .va îi constituită» sad! alta de asemenea. „+ Arătarăm mai sus că acțiunile râmân nominale până la întrâga lor „liberare, Acţiunile însă se pot ceda înainta de întrega lor liberare. Irauda dar ar avea Joc ușor, dacă.nu sar lua măsuri în contră-i. Art. 1653, proectului : român (art. 166, italian) coprinde o asemenea măsură, Subscriitorii” și diferiţii cesionari sunt răspundători, după acest articul de plata totală a acţiunilor lor, cu t6Lă cesiunea urmată. După proectul german din 1883 trebue să. se tragă la răspundere mai întâi ultimul posesor, și. în 'cas de insolvabilitate a acestuia, autorul săii si asa mai „departe până la +: subscriitor. Codul italian şi -proectul român jasă în acestă privire societăţii alegerea să tragă după plac, cu ocolirea ulti- | d a posesor, deadreptul pe subseriitor la r&spundere,. aceea ce nu e 
E Art, 146 al proectului român” (art. 144 italian) restrinze dreptul societăţii a Cumpăra propriile ei acțiuni, autorisând : numai cumpărarea benefic seaata Și gasglacă A Aprobârea adunarii generale eu di dar cumpăra ș „î Cupe intrega li erare a acțiunilor. Societatea pste C pera_ propriile ei acţiuni pentru a lo păstra, “nu însă enlru a le specula, Quid însă când acţiunile unei case de bancă sar fi urcat In urmarea unui joc: de speculaţiune la o țitră fără raport ! enilul lor şi ar fi de temut că publicul deșteptându-se va ist. CU Ve bruscă ? Să nu fi k UL 0e$ va isbucni o scădere acţiuni cu b a permisă. casei de bancă cumpărarea propriilor ei eneiiciile realisate, în afară de reserva statutară legală, și cu dreptul „de a le revinde spre. a restatornici echilibrul rupt între capital 

- “ i i 
îi „1 Namur, Droit commercial, No. 1004,
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şi dividende? Proectul lrancez. din 1883 prevede cestiunea -şi o deslâgă 

în favârea casei de bancă și de credit. Corolarul necesar al opririi 

„cumpărării de acţiuni „proprii pentru a le specula este că societatea nu 

pâte să facă împrumuturi sai. înaintări de bani asupra propriilor ei 

acţiuni. (art. 146 proectul român, coniorm art. 144 italian). . E 

Organele societăţii ati a se mișca în limite fixe, art. 125 al proec- 

tului român (art. 124 italian) stabilesce o durată maximum de patru, ani - 

pentru 'udministratorii numiţi prin statute, și. 0 durată de duci ani în 

cas de lipsă de stipulaţiune. Administratorii . sunt supuși la: cauțiune . 

(art. 124 proect, contorm art. 123 italian), Administratorul, care nu e 

_ în culpă, nu răspunde. de greşelele celor-i'alţi administratori, dacă a făcut - 

_să 'se constate imediat împotrivirea sa în registrul deliberărilor, însciinţând | 

şi pe censori. Art. l52'al proectului român (contorm. art. 141 italian) 

interdice de a lua -saă de a conserva.un interes direct sai indirect 

întro întreprindere. sai întrun 'contract făcut 'cu societatea sait. pe 

comptul ei, afară: numai dacă ar fi: autorisaţi de adunarea generală. . 

Censorii ai a priveghea gestiunea administratorilor. Proectul român 

. determină cu de am&nuntul atribuţiunile. şi datoriile censorilor. i 

Organul de căpetenie al societăţii e adunarea generală. Ea e . 

puterea suverană a societăţii. Puterea ei totuși e limitată ca ori-ce putere 

socială. Statutele, legea, drepturile dobândite, iacă limitele puterei adunării 

generale : înlăuntrul acestor limite “puterea ei e absolută. Ea pâte chiar - 5 

să schiinbe obiectul esențial al societăţii (art. 160 proect, conform art. 

158 itâlian). Codul sviţeran (art. 627 $ 3) şi proectul irancez din 1883 

cer pentru a se schimba obiectul esenţial, de exemplu: pentru a se iace 

un canal în loc de un drum de fer, unanimitatea acţionarilor. După codul . 

nostru în vigâre, nici o modificare a statutelor nu p6le să fie făcută de . 
a 

cât cu învoirea unanimă a acţionarilor, alară de o disposiţiune „contrară 

în statute: Acesta este o piedică fatală. Societatea nu trebue să fie silită. 

“să conserve o clausă rea din causă că pâte unul singur din acţionari, 

de rea credinţă,.se împotrivesce la modilicare.: Adunarea generală ordi- . 5 

nară se întrunesce cel puţin .0 dată “pe an. Adunarea se. întrunesce 

- regulat -convocată, „pentru o. deliberare extra-ordinară, când cererea a - 

fost tăcută de un număr de acţionari representând a cincea partea capi- 

talului (art. 161 proect, conform art. 159 italian). Art: 159 al 'proectului : 

-româa.(157 italian) constinţesce sulragiul universal: «Fie-care asociat are 

- un vot». Stipulaţiunea contrară e exclusă din' legea germană, art. 224, și 

„cea engleză-din 1862, art. 52, o admit. Până la cinci acţiuni un vot. | 

-“De la “cinci. până la o sută de acţiuni un..vot pentru fie-care cinci: : - 

acţiuni. Peste o sută acţiuni un vot pentru fie-care dou&-deci şi cinci. 

acţiuni. Un grup da. acţionari, întrunind jumătatea capitalului social repre- 

-sentat în adunarea generală sai o treime din numărul membrilor presenți, 

ai dreptul de prorogare (art. 164 proect, conform art. 1162. italian). - 

„ Art, 178 al proectului român (conform art. 176 italian), impune : 

administratorilor societăţii îndatorirea de a presenta un bilanț şi insăr- 

“cinâză pe censori să lacă-.un raport coprindend resultatul cercetărei 

bilanţului, ete. Bilanţul presintă o mare utilitate, căci iără dânsul censorii 

n'ar. putea: îndeplini misiunea lor de control și de privighere. Adunarea 

Al. Degre, vol. II: Da : | o. ca .
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ală discută bilanţul. Bilanţul se publică în lonilor Şi se comunică || 
| E cționarilor nominal. Situaţiunea capitalului social trebue să lie publicată i; 
pe fie-care an împreună. cu bilanţul exerciţiului social (art. 169 proect, i 

E trei ani, şi care să nu tr 
„ȘI art, 29 al proectului francez din 1883 “imposibilă construcţiunea, de drumuri de 

- plinit pentru 'emisiunea de obligatiuni. „obligaţiuni. pentru O sumă care 'ar tree „după constatarea celui din urină bilanț a 

plinirea “Scopului: social 
capitalul-acțiunii, Proectul 

„obligaţiunii prin tragere la sorţi. 

„pi Ă ” E ” 
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conform art. 167 italian)... - 

  

Prevederea cea mai elementară a unui bun părinte do familie este -: 
“de a avea pururea o reservă de' bani pentru întemplără extra-ordinare, 
Art. 185 al-proectului român (coniorm art. 182 italian) reguleză dar Ces- + 
tiunea fondului de r&Servă. <Asupra beneticielor nete ale societăţii, dispune 
acest articol, se .va prelua în. fie-care an cel puţin a două-decea partea ! 
capitalului social pentru a iorma un fond de reservă, până co acesta ra Ş 
atinge “cel. puţin. a cincea “parte a capitalului social», statutele nu pot : 

„dispensa de a -se constitui îondul de 'reservă. 
Nici un dividend nu pâte să fie. plătit acţionarilor de cât asupra 

fictive de 'la acţionari (art. 183 proeciul român, conform art. 1S1 italian). 
» Rațiunea  deosebirei sare în 'ochi. Marele număr al acţionarilor face ori-ce 

...beneticiilor reale. In materie de comandită simplă arătarăm cu altă oca- 
“siune:că se pâte reclama repetiţiunea dividendelor fictive, fără deosebire 
daca ele ai fost primite de-bună sai de rea credinţă. In materia cu cara ! 
“ne ocupăm în momentul de faţă, din contră, nu se pot reclama dividendele i 

  

control imposibil..Nu este nici. un mijloc de a se regăsi detentorii titlu- : 

. . sc. S . » . . . priveghierei şi în pedepsele ce ating pe udministratori, giranţi Şi censori. „„..„„ Publicul nu sar interesa-de s6rta unei. întreprinderi de realisat cu *: * ajutorul -unei societăţi anonime, daca acţiunile ar fi absolut neproducătere „de dobândi, - Proectul: român (art. 
„-Stipulaţiune exprasă,. procente în Îav6rea acţionarilor, prin o preluare de | 

le în cari este necesitate.de un spaţii -. 
ului social, dar nu pentru mai mult de! 

că peste cinci la sută (conlorm art. 181 italian , 
). O oprire rigurâsă ur fi facut S 
ler, Coastrucţiunea canalului de E 

153) admite dar a se prevedea, printr'o 
capital, îa aceie societăţi industria 
da timp. pentru constituirea 'obiect 

Suez, ete... - n 

„Art. 178 şi: urm, ale proectului ara 

probat. Vidari critică acestă solu- trebue -să uibă numai de cât pentru înde- un; capital-obligaţiuni mult mai mare de cât francez coprinde în acâstă privire o disposi- , e A - 

țiune. Multe: societăţi, dice el, 

țiune măi echitabilă, 
scăpa Rock irancez din 1883 "maj resolvă „şi o altă cestiune care a 
scăp. cresiilora ui italian. Art. 3L.-al proeciului francez pruvede casul ui a continuat de a percepe dobândi cu t6tă amortizarea : s igățiunea s'a tras la sorti ai ai 
cunoscință de acâsta. Tu ei dar dobândi, cu totă eşirea la ora 

« 

„ilor lu înfăţișător. Dreptul de repeltiţiune ar fi ast-lel sterp în cele mai | 
"multe ceasuri, şi ar fi o: mare nedreptate a_se desfășura totă riuârea | - numai în contra acţionarilor nominativi, atunci când acţiunile lu infâţişâtor ;; scapă 'de ori-ce răspundere. Garapţia stă 'pentru societăţile anonime, nu :! “în acâstă” repetiţiune Zadarnică, ci -in orgunisarea administrațiunii şi a .! 

tă cari sunt condiţiunile de înde- . 
Societăţile anonime nu pot emite : 
e peste capitalul vărsat şi existent : 
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gațiunii, în curs pote de doi ani şi mai bine. Societatea descoperă în îine 
greşala. - Plătindu-ţi capitalul ea iţi opresce dobânda plătită fără să fie 
debită. Articolul citat al proectului irancez decide acestă coutroversă în . 
coritra societăţii. Societatea a oprit capitalul, este dar echitabil ca ea să 

- plătescă dobânda. . 
.-Cei de-al treilea ai o acţiune directă numai în: contra societăţii şi 

_nu şi în contra “acţionarilor, dar -ei sunt. în drept să exercite - indirect 
drepturile societăţii” (art. 974 codul civil) în contra acţionarilor pentru . 
plata vărsămintelor. Interesele celor de al treilea sunt îndestul de garantate. 
Acţiunile, în adevăr, rămân nominative “până la întrega lor liberare. Subserii- 
torii răspund, cu t6tă cesiunea urmată. Acţiunile se vînd pe preţul curent . 
când acţionarul omite de a efectua plata vă&rsămintelor ce datoresce art. - 
170 -proectul român, conform art. .168 italian). 
-” Reamintim-cu acâstă ocasiune. că crediterii ai o acţiune directă î în 

“contra; asociaţilor nominali şi: în comandita simplă şi în contra comandi- - 
"taţilor în comandita prin acţiuni. Creditorii, cu t6tă acţiunea lor directă, - 
nu pot reclama plata de la asociaţi individualmente înaințe de a îi exer- 
citat acţiunea în contra societăţii (v. art. 106 proectul român, conform art. 
106 italian). Răspunderea individuală a asociaţilor- pentru datoriile socie-: 
tăţii este o răspundere subsidiară. Datornicul principal e societatea. E 
“dar răţional şi echitabil ca “condemnarea societăţii să premergă sai să 
însoţescă condemnarea asociatului. : Mai “este 'și o. altă consideraţiune. 
Contrarietăţile de hotărâri ar fi inevitabile, dacă s'ar lăsa: să se urmă- 
r6scă asociaţii isolaţi înainte de a-se pronunţa o condemnare-în contra . 

_-societăţii. Asociatul i6că, am „putea dice, cu: privire la datoria societăţii, 
rolul de cauţiune 1). 

Cei: de al treilea găsese adesea în “minoritatea acţionarilor auxiliarii - 
lor naturali. Protecţiunea minorităţii servesce: și intereselor lor. Art. 155 

““al:proectului român (contorm. art. 153 italian) ocrotesce minoritatea în . 
“contra. pornirilor viclene ale administratorilor, sprijiniți de o. majoritate ; 
6rbă şi devotată. Asoriaţii. representând' o optime din capitalul social pot. 
denunța faptele abătute şi tribunalul comercial, examinână casul, pote 
ordona verificarea registrelor și a socotelilor societăţii. IE ae 

“Tâte acţiunile derivând din“ contractul de societate sai din. opera- 
ţiuni sociale se-preseriă prin -cinci ani, dacă 'publicările prescrise în cas - 

„de retragere din societate saă în cas de disoluţiune a societăţii au fost 
regulat iăcute (art. 912 proectul român, contorm art.. 919 italian). Art. 
69 al codului nostru comercial actual stabilesce deja prescripţiunea de 
cinci ani în favârea asociaţilor non-lichidatori. Proectul român şterge 
deosebirea între asoziaţii lichidatori și non-lichidatori. Acestă scurtă pres- 

-cripţiune este o. necesitate a comerciului. Care comerciant, observă. 
Troplong (Socieles, No..1049),.ar mai putea să participe la o întreprin- 

- - dere utilă, dacă răspunderea sa într'o Societate „ca el a părăsit'o ar dura 
trei-deci de ani. . 

Proectul .german din 1883 adoptă o. sanctiune penală” draconică Şi 
tară precedent legislativ în contra abaterilor dart. 2193a ao 213% ).€ Codul . 

- 

2) Guillei-y, Commentaire legistatiţ, 1 H, 182, o o



_ român). - -: | | i 
| Ori-ce ţară p6te să iavoriseze pe naţionalii sti mai mult de cât. 

. pa străini. Deosebirea totuşi nu pâte să mergă până la isgonirea absolută ; 
„a capitalurilor şi a talentelor strâine. «Străinii, dice art. ll codul civil, i se bucură în de-obște de aceleași drepturi ca Românii». Acestă soluţiune : e coniormă cu echitatea naturală şi cu principiile internaţionale. Fie-care : stat trebue să respecte drepturile naturale, cari staă sub ocrotirea inter. : 

„ un termen de trei luni spre a'şi regul - norme restrictive. - | 

_Opune celor de a] treilea, dacă nu s'a publ 
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italian şi” proectul român (art. 264 urm.) se disting în acestă privire prin 
0 severitate cumpânită și dreptă. a „: 
_” : . Care este situaţiunea societăţilor constituite în ţară str&ină ? 

Societăţile “anonime având scaunul lor în ţară strtină, pot face 
„operaţiunile lor și :să stea în judecată în România. 

| Principiile nu:se opun de a se supune societăţile comerciale în : 
general (nu numai: cele anonime), al cărora principal aşezământ este : 

„în România, . legii române, cu tâte că actul constitutiv s'a petrecut în : 
țară străină. Este de asemenea conform cu principielo de drept interna- 
țional .de.a se declara aplicabile societăţilor str&ine, cari 'și stabilesc în : 
România un scaun secundar, legile relative la publicarea actelor șia: 

„_ bilanţelor şi art.: 104 al proectului român (compară art. 238 proectul 

naţională. . ..: 
_ Proectul român face puţin cas -de aceste principii. «Guvernul, dis- : pune art. 241 al -proiectului, va putea, ori de câte ori va găsi cu cale, : “a revisui operaţiunile societăţilor 'străine>. Art, 2.44 stabilesce apoi căo | C ă va putea să'și inliințeze un scaun secundar : Sau 0 representaţiune în' România, fără a avea mai întâi autorizarea „guvernului român, care trebue să îie precedată de lormalităţile pres- crise de regulamentul pentru societăţile anonime din 186£,.. Aceste res- - 

societate anonimă străină nu 

„tricţiuni se introduc: cu eiect retroactiv, acordându-se societăţilor străine 

caci peeest Sister este, credem noi, o anomalie inutilă şi pericolsă. Inutilă, ei pă co s'au introdus atâtea măsuri .ocrotitâre tindând a preintâm- pin: - erile. și după ce „S.a inăsprit represiunea penală, ajunge, pentru garantarea intereselor naţionalilor, a se supune societăţile străine la dis- Posiţiunile legilor ţărei. Pericul6să,. căci o rig6re excesivă în contra străi- - nilor ar putea provoca măsuri de retorsiune. — (Dreptul, 1886). 
SO 

Societate în nume colectiv ——Aot sozis constitutiv, — Dacă se pâte opune terţilor “Sti, Aapanimea pent amet d, sosi a „Com. — Art, 1517 codul civil. Gat 1, do Sepriate yp08 gi 99 cod, Actul scris constitutiv al societăţii în nume colectiv nu so pâle icat coniorin legii (arg. art, 99 comb. cu art 91, 94 şi 98 alin. 2 cod. com.). 

a poziţiunea în contormitate cu aceste : 

ți 

îi i 
pi    
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- In adevăr, însuși asociatul neautorisat, care mai înainte de consti- : - - 
“tuirea societăţii prin publicitate, etc. (art. 98 alin. 1 cod. com.) lucreză 
în numele firmei sociale, obligă pe cei-lalți asociaţi (art. 98 alin. 2 
cod, com.). | - a 
ă Trebue însă, pentru ca să existe o asemenea răspundere nemărgi- 
nită a._tuturor asociaţilor, să se dovedescă de fapt că a existat o firmă 
socială şi că: actul iscălit de asociatul neautorisat constitue un act de 
administraţiune şi.nu un act de disposiţiune (arg. art. 98 comb. cu art. -" 
107 cod com. şi cua rt..1517 cod. civ.). | a 

Nici vorbă prin urmare de o asemenea răspundere solidară şi nemăr-, 
ginită a-tuturor asociaţilor în nume colectiv, atunci când reclamantul, în 
loc să facă acestă îndoită dovadă de fapt, se referă, din contră, la actul 
scris înfățișat de societatea pârită, act scris din care reese că asociatul 
cu care a contractat el, nu avea dreptul să iscălescă în numele firmei 
sociale. _. .. - Le 

Curtea, deliberând : 
Asupra: molivului de casare rămas în divergință : i - 
«Existenţa de fapt a une! societăți comerciale în nume colectiv, nefiind de loc - 

pusă în discuţiune, se violâză art. 9I, 94, 96, 99, 104 şi 10% din codul de comerţ, 
când se opune unul terţiii un contract de societate cu disaosiţiuni speciale şi restrictive 
care ma fost publicat conform art. de ma! sus, şi când nici s'a cerut măcar a se susține 
înaintea instanțelor de fond,. că acest terțiă ar fi avut cunoscință de fapt despre 

- existenţa şi disposiţiunile acelui contract>.  . | - E di 
” - Având în vedere sentinţa supusă recursului, din” care resultă că recurentul de 
ad! a cerut instanțelor de fond să se oblige firma socială Eftimie Ionescu şi C. Simionescu 
ca societatea în nume colecliv, să'1 plătâscă ler 500 ce'1 dator6ză cu o poliţă semnată 
de C. Simionescu în numele firmei şi la ordinul recurentului; ! 

Considerând că, după art. 88, 89 şi 90 codul com., societăţile comerciale nepu- 
tându se constitui legalmente de cât prin act scris, în care să se arate expres diferitele 
condițiuni impuse de lege pentru modul de constituire şi de funcţionare, urmeză că 
orl-cine pretinde înființarea unei asemenea societăţi trebue să se refere la contractul 
scris, cu tâte condiţiunile coprinse în el, independent dacă acel contract este sai nu 
transcris la tribunalul respectiv şi publicat prin Monitorul Oficial, contorm art. 91, 92, 
94 şi 95_ cod. com. şi numal în lipsă de act scris pot cel interesaţi să invoce existenţa 
de fapt a une! socielăți, în condiţiunile pe car! dânşii ar putea să le probeze prin alte 
mijlâce legale (art. 99-cod. com.) ; “ | IN . 

Considerând că, între condiţiunile impuse de lege pentru constituirea şi funcţio- 
narea societăților comerciale, este şi aceea de a se arăta în actul scris numele asociaţilor 
cari aă semnătura socială, sai a administratorilor cari ai dreptul-să opereze în numele 
societăţii, iar din coprinsul art. 106, 116 şi 123 cod. com. resultă că numa! operaţiu- 
nile făcute de asociaţii car! ai semnătura socială, și acele ale administratorilor gocie- 
ăților, obligă socielăţile ; . a , ÎN a E 

r Considerând că, din cele expuse, resultă că simpla afişare a unel. firme sociale, 
precum şi declamaţiunile personale ale -unul coasociat, nu se pot invoca ca probe 
pentru existenţa şi funcţionarea 'unel societăţi comerciale, în care fie-care cosocielar ar” 
avea dreptul să oblige societatea prin operaţiunile făcute în numele firme! sociale, ci 
trebue să se probeze de călre partea interesată, fie prin contraclul-scris al societăți, 
fie prin- alte probe legale, în lipsă de contract scris, că societarul care a efectuat- ope- 
rațiunea avea dreptul să lucreze în numele socielăţii ; 

: Considerând că, în speţă, s'a probat înaintea instanțelor de fond, că între intimaţii 
Eftimie Ionescu şi Const. Simionescu a existat o societate în nume colectiv, constituită 
prin act autentic, care n'a fost transcris şi publicat. prin Monitorul Oficial, şi prin 
acel act, recunoscut de recurent, se stipuleză expres că numa! coasociatul Eltimie 
Ionescu are semnătura socială, iar polița, pe basa căreia recurentul prelinde plata unel 
sume de la acea socielate, este iscălită, în numele firme sociale, de. către coasociatul 
Simionescu, care, după contractul societăţii, n'avea asemenea drept ;
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în: ca circ a incipiilor de dr i d-că, în asemenea circumstanţe şi în vederea, principii dr; 
mal sugea d că că recurentul Lăzărescu” nu pâle să invoce alte condițiuri . 
pentru iaființarea şi funcţionarea societăţii de cât cele coprinse în contractul seria, și 

i inti imi - iale, nu pâiz ! -fel,' polița sub-semnată de intimatul Simionescu, În 'numele firme! sociale, pi 
Stig PO el şi pe coasociatul Eflimie Ionescu, ci trebue să remână în sascina . 
numal a: sub-scriitorului Simionescu ; : 

Considerând că asemenea 'soluțiune. urmeză să aibă loc, cu atât mat mult, co . 
„cât recurentul, ca reclamant, n'a produs alte mijlâce de probe legale peniru înființarea | şi funcţionarea societăţi! în alte condițiuni de cât acele cuprinse în actul produs da : intimaţi ; . Si , Sa a | 

| Considerând că tribunalul, prin sentinţa atacală cu recurs, respingând preten țiunea recurentului Lăzărescu pe baza principiilor şi faptelor mal sus expuse, na violat nici unul din articolele arătate în motivul de casare ce s'a invocat, ci din contră - a făcut o bună aplicaţiune a legi! şi ast-fel urmâză a respinge recursul ca nefondat, „Pentru aceste motive, respinge. | . 

 Aânotațiune.—D. G. Lăzărescu, în ordinul căruia d, C. Simionescu : a iscălit o cambie pentru 500 lei in numele lirmei sociale Eftimie Ionescu și C. Simionescu, a reclamat acestă datorie de,la societatea în nume : colectiv de mai sus, care nu s'a constituit incă contorm legii. | * Pârita însă, societatea în nume colectiv Eltimie Ionescu Şi Gu - Simionescu, a întâmpinat “că prin aetul scris intemeetor a tovărăşiti Ş chemată” în judecată, act căre nu s'a publicat încă conform legii, se : stipulză ritos că numai Eftimie Ionescu e în drept să iscălescă în numela | firmei sociale. 
N Din dou& una prin urmare. Nu există altă dovadă de cât actul 

virşiro netrebnică, :; 
pactul social îl imputer- ă 

u, care nu are 0 asemenea E 

scris ?. Cambia de mai sus e atunci o hârtie cu desă fiind iscălită, nu de Eltimie: Ionescu, pe care = Dicesce să facă lucrul acesta, ci de C. Simionese autorisare. = a | 
“Doveditu-s'a, din contră, că societ vorba, deşi neconstituită încă coniorm legii, întrebuințat o firmă socială cunoscută de t6 „ face. atunci două parale, nefiind publicat, | celor de al. treilea (art. 98 alin. 2 coq, com.). - In. casul de faţă, sar părea, nu s'a PR E . died „Sar. , pus inainte altă probă de cât contractul social. Instanţa de fond, în adevăr, a respins reclamaţiunea asociau cap Pentru Cuventul că titlul reclamantului POrtă iscălitura unui îi a Upe. glăsuirea convențiunei sori îndrituit s: . sinte societatea. * țiunei sociale, nu e indrituit să repre 

_ Inalta Curte, Sar putea dice, înţelege lucrul “tot ast-lel, căci și ea se întemeiază ca să respingă r i , | gă recursul d-lui G. Lăzărescu, între altele pe luarea aminte că <recurentul, 
> alte 

: ecur ca reclamant, n'a produs alte mijl6ce 
de E tieaţeBale pentru intiinţarea societăţii de cât actul scris înfățișat care ce a9los , inalla Curte nu Se opresce la chipul. acesta de a vedea, 
tote, po an CA, gama gilei, CI se pune încă, mai virtos, şi înainte de 
pot Pg A crem. care nu Dl se parea îi cel adevărat precum se 

ver osia aurmătorul considerent, care ne pune pe gânduri : 
si 50 codul goană, se rostesce Curtea de casaţie, că, după art. S8, $9, 

ie capat » Societăţile comerciale neputându-se constitui legalmenta 
| prin acţ Scris, urmâză că ori-cine pretinde înfiinţarea unei ase- 

atea în nume colectiv de care e E 
a existat totuşi de fapt, a: 

tă lumea ? Pactul social nu | 
at, şi asociaţii nu "| pot opune :.
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menea societăți irebue să se refere la contractul scris cu tâte „condi-. 

ţiunile cuprinse în el, independent dacă acel contract este sait nu tran- 

scris la tribunalul respectiv şi publicat prin „Monitor“, conform arl. 

- 91, 92, 94 şi 95 cod. com, şi numai în lipsă de aci scris pot cei 

interesaţi să invâce existența de fapt a unei societăţi, în condiţiunile pe 

“cari denşii ar putea. să le probeze prin alte mijloce -legate (art. 99 

cod. com.)». IN | a Ie 
Cum! Asociaţii mai publicat actul scris şi ait 'prilejit . ast-iel amă- . 

- girea' celor de al treilea, cari s'aii incredut - în existența de. fapt a so- 

cietăţii. şi în iscălitura unui asociat care a lucrat în numele societățiz, 

şi aceşti asociaţi călcători ai legii să potă totuși opune celor de al treilea . 

“actul seris, ca să le zădărnicescă dreptăţile lor? : 

Vădit lucru este, din contră, că legea n6siră comercială, departe. 

de a face din actul scris, care nu sa publicat încă, un document pro- 

ducător de efecte juridice:faţă cu cei de al treilea, precum presupune 

- Inalta Curte, înţelege, din contră, că actul scris, care nu sa adus la cunos- 

cința publicului, nu.se pote opune -celor de al treilea de bună credinţă. 

Art. 98 cod. com. hotărăsce, în adevăr, limpede şi lămurit: ., 

«Societatea nu este legal constituită, mai înainte de îndeplinirea . 

_ formalităţilor prescrise de art. 88,. 91, 92, 94 și 95 (adică mai înainte de 

“a exista un act scris şi publicat). 
“«Asociaţii, îondatorii, administratorii şi toţi” acei cari mai înainte - -- 

de constituirea societăţei, adică mai înainte de a exista un act, seris şi . 

„publicat, lucreză în numele el, își iai o responsabilitate nemărginilă 

“şi solidară, pentru t6te obligaţiunile ce contracteză» 1). . , 

Ce pâte să fie mai clar? Asociaţii cari, mai înainte de constituirea 

societăţii, de exemplu mai înainte de a se publica contorm legii actul 

scris constitutiv al societăţii, lucreză în numele ei, își iai o răspundere 

nemărginită şi: solidară : deci ei. nu se pot folosi de actul scris dar ne- 

“publicat, ca să mărginescă acâstă răspundere... - 

Cei de al treilea aşa dar, orice ar dice hotărârea de mai.sus a 

" Curţei. de casaţie, sunt în drept, cu totă 'existenţa'aciului scris dar ne- 

publicat, să dovedescă că a existat de fapt o firmă socială, şi acestă - 

dovadă o dată făcută, să opue “tuturor asociaţilor actul iscălit de unu! 

din ei, în numele firmei (art. 98 cod. com.)?). -. - 7 - 

1) Unit cred că răspunderea solidară privesca numa! pe ace! cari Increză în 

numele societăţii şi nu se pâte întinde la cel-i'alţi asociaţi car! n'aă luat parte la 

” acestă daraveră. Greşală | In adevăr, r&spuoderea solidară s'ar putea “mărgini,: dacă 

ar fi aşa, la unul singur, dacă numai unul lucrâză în numele firmei sociale, dar sare 

la ochi că-unul singur nu pote să fie solidar răspundător, solidaritatea presupunând 

neapărat conlucrarea mal multor: asociaţi, Art. 98 cod. com. hotărăsce prin urmare . 

” prin teatul săă chiar. că, în minut ce, Înainte de constituirea legală a societăţii, unul 

din asociați a lucrat în mumele ei, răspunderea se întinde şi asupra celor-l'alți, puţin 

importă că el aii. rămas străin! daraverel de care e vorba. (V. Vidari, «Corso di diritto 

commerciale», edit. 3, 1888, vol. I, No. 570, pag. 533, text şi nota 1), Asociaţii, cari - 

nu sunt în culpă, n'aă de cât să câră disoluţiunea societăţii (art. 99 cod. com), dacă 

vor să scape de acestă răspundere. (V. şi art; 97 cod. com). Ba, art..266 cod. com; 

merge până acolo că pedepsesce cu o amendă omisiunea „publicităţii în materie de 

societate în comandită, prin acţiuni sai anonimă, : -. . | . 

- 9) Comentarul legislativ al legi! belgiene din 18 Mai 1873, . par J. Guillery,. 

pag.: 103, No. 25, iu mnedio, lămuresce. lucrul fârte bine ast-fel: «Il en est de la 

publicit& des actes de societ comme de la publicit€ des actes qui aftectent la propri6t€ 

pe
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“-Ori-cum, hotărârea de mai sus a Inaltei Curți e întemeiată, o spunem 

încă o dată, pe două considerente.-Un considerent lasă de dorit? Nu 
face nimic. Nu avem de'cât să ne întârcem la cel-lalt considerent, care 
deslâgă. problemul nostru într'un chip magistral, nu ne lasă nici o nedo- 
mirire, face deplină lumină în causă. | ” 

Vădurăm, în adevăr, mai sus că Inalta Curte argumenteză, în al 
doilea rând, că recurentul,. ca reclamant, în loc să respingă actul scris 

- înfăţişat de intimaţi, arătând că nu'l cun6sce, neliind publicat, și să re- 
curgă la alte mijlâce de dovedire, n'a adus altă probă de cât tot actul 

"scris, pe carel trunchiază, aceea ce nui'i este iertat. 
-- Două cuvinte pentru lămurirea: lucrului. Recurentul, ca reclamanl, 

a spus adică dinaintea instanţei de fond, că societatea chemată în jude- 
cată e o societate în nume colectiv 1), care e ţinulă să plătescă cambia 
din litigiu, pentru că unul. din asociaţi a iscălit acestă cambie în numele 
firmei sociale, mai înainte de “constituirea legală a societăţii (art. 93 
cod. com.). DR 
„__? Reclamantul trebuia deci să dovedâscă, nu cu contractul de societate, 

din care reese, din contră, că cel ce a iscălit.cambia de care cra vorba 
"nu era în drept să lucreze în numele societăţii, ci cu alte elemente, că socie- 
tatea pârilă a existat de fap!t şi deci e r&spundătâre, după art. 98 cod. com. 

Nasce așa dar. întrebarea: Ce anume puteri ai asociaţii în nume 
colectiv cari, înainte de constituirea legală a societăţii, Jucreză în manele 
e: jRespunsul la acestă întrebare îl găsim în art. 106 şi 107 cod. com. 
ombinat cu art. cit., care a derogat numai întrun singur punct la 

art. 106 cod. com. a E . e 
ina In adevăr, după art. 106 cod. com,, asociaţii în nume colectiv sunt 
în atoraţi solidar pentru operaţiunile făcute în numele şi pe socottla 
Bocietăţii sub semnătura adoptată de dânsa de către personele aulorisale 
ie a administra, deci nu ati o asemenea răspundere solidară, dacă opera: junea_ emană de la un asociat neauţorisat. 

| 1 bine, art. 98 cod. com. hotărăsce, din contră. d â i 
Pi bine, . - hotă | erogând la prin- 
Gipiul de mai sus, că, dacă mai înainte de constituirea legală a societăţii, rii asociaţi, fără deosebire de este sati nu autorisal de a admi- SUTA, luc în. numele socielățiă, toți jaţii au i o r&s solidară și nemăriei hi , toţi asociaţii ai atunci o răspundere 

” stabaeă pică, reclamantul Lăzărescu, ca să câștige procesul s&ă, trebuia au Sab se e irma, socială Eitimie Ionescu și C. Simionescu a existat ao iab a a i anal înainte de constituirea legală a sociețăţii, unul din 250 Ii cu a lucrat în numele el 2), a iscălit, adică, cambia 
, - 

Do - DI 

immobiliăre, Quelle est la, sanctio « 
c - n ? - La non-o i pitice, Cea 11 al Lei! belgiane din 18 Mai oa - în fn , ever, în-acâstă privință în J. Guilleruy (op. ci : 25 6), cele ce urmeză :; «Quană un tiers traite avec une IO i Pites, i adie quant au contract qu'il forme lexi ' i 

pan! au « not a | existence d'une socicte, dont il peut cependant rejeter 
ormâe entre ceux 

it€ aux: tiers des actes non 

Ss our n' i 7! . 
avec quiila traite e Y Yoir qa.une socidi€ en non colectif, 

2) Dacă n'a lucrat, din --; vorba atunci de cât : er căuta în causă. i respunde 

ntră, de cât 28 ua 
n p « 

. ele scu Dropriii tt u ste să fie Tea sa personală ŞI art. 98 cod, com., nu mai are ce 

e
m
m
a
 a 

pe
 

e 
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Nu încape -prin urmare, după cele .de mai sus, nici o indoială e 

Inalta Curte are. mare dreptate să qică că. întru cât recurentul, ca recla- 

mail, nu sa destoinicit să dovedâscă că firmă socială a:societăţii pârite 

a existat de fapt:), cu t6tă neconstituirea legală a societăţii, instanţa 

de iond bine a făcut că i-a respins reclamaţiunea. 
Mergem însă mai departe. Chiar de am presupune că Lăzărescu a 

  

A 
Si. 

au 

„învederat că firma de mai sus, în numele căreia C. Simionescu a iscălit - 

acea cambie, a existat de fapt, ete., ar îi justilicat el 6re cu acesta 

numai pe deplin şi în tote privinţele reclamaţiunea sa? .. , 

". Ar ajunge” 6re atât pentru a'i întemeia cererea? Fără îndoială că 

nu. Întrebarea, în adevtr, ar li încă, dacă asociatul în nume colectiv, care 

- a” iscălit acestă cambie, avea după lege puterea să tragă cambii în numele. - 

“societăţii, sciut fiind că, în lipsă de stipulaţiune deosebită, asociaţii în 

“nume colectiv nu sunt volnici să facă acte de disposițiune. 

„__„ „Reese, în adevăr, până la evidență: din art. 98, combinat cu art. 

'107 cod. com. că asociatul în nume colectiv care, înainte de constituirea - 

legală a societăţii, lucreză în numele ei, nu are alte drepturi decât 

acele prevădute şi regulate- de art. 1514 până la-1517 din codul civil. - 

Ce dar hotărăsce art.: 1517 .cod. civ.? Art..1517 No. 1 se rostesce 

ritos ast-iel: «In lipsă de stipulaţiune . specială în privinţa modului de 

administraţie, se presupune că asociaţii 'și-aii dat reciproc iacultatea de 

a administra». Asociaţii: nu ai, va să dică, puterea de a dispune de 

avntul societăţii. . Io DI 

“In casul judecat prin hotărârea de mai sus a Curţii de casaţiune însă 

reclamantul nici nu s'a gândit măcar să câră ca instanța de fond să - i 

“hotărască, în fapt, dacă, avându-se în vedere comerciul cu care se - înde- 

letnicesce societatea pârită, tragerea unei cambii în numele acestei societăți 

constitue un act de administraţiune sati un act de disposiţiune, 

Ei bine, punctul de a se sci, dacă actul făcut de unul din asociaţi 

e un act de administraţiune sai un act 'de disposiţiune, e fără indoială 

_ un punct de fapt şi de apreciare 2), care nu se pâte invoca în casaţiune, 

- dacă nu Sa propus dinaintea instanţei de fond. _ | 

__ Cuvântul aşa dar întradevăr: hotărâtor, pentru care trebuia să se 

„respingă “recursul d-lui G. Lăzărescu, era că dânsul nici nu sa încercat 

măcar să dovedâscă în îapt că scrisârea de schimb iscălită de unul din 

asociaţii. pâriţi constitue un simplu act de admiânislraţiune, care obligă 

solidar pe toţi. asociaţii. e IE e | 

'Cestiunea, după cum vedem, nu e aşa de simplă, cum sar părea 

la întâia ochire. Din contră, fără un studiii adâncit al problemului nostru, . 

am fi rămas absolut nedumiriţi. Intuneric besnă ! Nu mi se va lua dar- 

pote în nume de r&i, că am deschis un luminiș în desişul amănunţimilor 

de mai sus. (Dreptul, 1900). - i 

— N 

1) Inalta Curte,.ce e drept, mat' dice: «Considerând că simpla afișare a unel 

firme sociale... nu se pâle invoca ca probă pentru existenţa une! societăţi comerciale», 

şi considerentul acesta, o mărturisesc, mă zăpăcesce. - - i i 

2) V. Paul Pont, continuateur de V. arcadă, Commentaire-traite des socidles 

„ ciuiles et conunerciales, No. 5214, pag. 368. a 
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„Naţionalitatea societăţilor anonime şi a altor 
asociaţiuni comerciale, industriale şi financiare (art. 237 

Ie “urm. codul comercial). 

„O societate anonimă străină nu pâte să luncţioneze in Franţa, să 
exercite drepturile unei persâne, de cât dacă e „autorisată de guvernul 
francez 1), afară de societăţile anonime belgiane, cari exercilă drepturile 
lor în Franţa, pe temeiul legii chiar. (art..1 Legea din_30 Maiă, 1657), 

”; Intrebarea însă este: Odată autorisată,. societatea str&ină trebue ea 
să se corisidere ca societate iranceză,. dacă ea, conform cu „concesiunea . obținută, “și-a stabilit aşezămânlul ex principal în Franţa ? , | Cestiunea se- resolvă în sens divers, După unii locul, care lixeză “ naționalitatea -unei societăţi comerciale, este locul unde ea s'a contractat, „constituit, născut 2); după alţii, din. contră, locul unde ca îşi aro scaunul ei principal). - | 

- Societăţile constituite în țară străină nu pot funcţiona în Franţa ds cât: cu autorisarea guvernului, . |. | In Belgia domnesce un principiă mult mai larg. Societăţile comerciale străine ai, după legea - belgiană, întocmai ca pers6nele fisice, un statut personal, care se respectă în Belgia. . Legea locului, unde societatea e domiciliată, determină după legea belgiană, Statutul ei personal, naționalitatea ei, cu t6te că actul consti- „tutiv sa făcut în -altă țară. Dacă societatea s'a constituit conlorm cu legea locului, unde ea își are scaunul ei principal, ea se consideră, lără - Privire la reciprocitate, ca valabil constituită și în Belgia %), ——  Aceiași regulă este admisă în Germania, de și ea nu este în lege. Vedem în expunerea de motive (pag. 287) a legii germane asupra socie- tăţilor cu acţiuni din 1884 că sa credut de prisos de a se sancţiona expres regula de mai sus, fiind nediscutabil principiul că capacitatea juridică a societăţilor străine se determină după legea ” ţărei unde ea o domiciliată. : N 
- Codul de comerciă italian din 1882 „consfinţesce aceiași soluţiuna „n articolul săi 230 ş 4, care sună în traducere ast-lel: | «Societăţile constituite în ţară străină, cari ăi în regatul nostru ipal al întreprinderii lor, sunt considerate ca 

ions, constitutes conformâment aux li 
e 

ă i ent aux lois de. leur pays 
zendu ere ereet în France tous les droits accordes aux clrangers, lorsqu'un atei autoris les societte $ e reglements d'administration publique aura, par mesure generale, e ce pays ă exercer tous leurs droits et â ester en justice en France». 

Lyon Caen, iii Pai L 
des rapposis de o De ta condition legale des Socidies dirangires en France ek Recht der Actiengeselischaften, 187: ere ge/ionnaires, ap. Achilles enaud, Das 
N oeliz, Droit suternatio îv6, edit. D ge | 

3) aut tagDroit d en 2 2 edit. Demangeat, II, No: 311. 
, ! m, Sil belgiane asupra societăți] i i i 

Emil Sacs, Die Revision des Handelsreclutes în Belgian pe 20, ME 1813. Vedl. i 

S
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constitutiv, de și incheiat în strâinătate, la t6te disposiţiunile presen- 
tului cod». - e , 

Codul nostru de comerciii, separându-se în punctul acesta de tipul 
italian, hotărăsce, din contră, că societăţile constituite în ţară străină, 
cari ati în România scaunul: şi obiectul prâncipal al întreprindereă - 
lor şi al căror act constitutiv e' conform cu legea română, se consideră | 
ca societăți streine (art. 239 combinat cu .art. 135 codul comercial). 

_ Resultă în adevăr din art. 239 combinat cu art. 138 codul comercial 
că o societate străină, fie ea chiar domiciliată în România şi. autorisată 
de tribunalul comercial român, rămâne supusă la îndeplinirea . preserip- 
țiunilor excepţionale edictate în contra societăţilor străine. 

“ Importă să examinăm înainte de tâte sistemul de măsuri excep- . 
ţionale ce legiuitorul nostru a găsit cu cale să statornicescă în contra 
societăţilor comerciale străine. Legea n6stră comercială imbrâncesce socie- 

tăţile constituite în ţară străină, cari aii scaunul lor principal (art. 239 

codul comercial) sai numai scaunul lor secundar în România, pe o cale 

fârte spin6să, supunându-le la mărginirile următâre : . Aa 

Art. 237 al codului nostru de: comercii hotărăseca că: societăţile 

străine își pot stabili un sedii secundar saii o representaţie în România: 

d) dacă vor dovedi că există deplină reciprocitate 1), b) dacă vor îndeplini 

prescripţiunile: din. presenta secţiune, adică din secţiunea care trat6ză 

societățile străine cu o rigâre extremă. 
Vom discuta mai pe urmă norma coprinsă în articolul următor 

238 al legii comerciale. Aceea ce trebue să accentuăm din capul locului 

"este.că, după art. 239 citat, societăţile străine, cari aii scaunul lor prin- 

cipal în România, sunt: supuse la aceleași prescripţiuni excepţionale ca 

societăţile străine, cari aii numai o sucursală în România. Cari dar sunt. 

mărginirile ce privesc: de o potrivă pe unele și pe altele ? 

Societăţile străine nu "pot îuncţiona în România fără a avea o prea- 

labilă autorisare a guvernului român, dată după avisul Camerei de comerciii 

din Bucuresci şi din localitate: (art. 244). Cererea .de autorisare trebue să 

fie însoţită : 1) de statutele societăţii și. de o declaraţiune că societatea 

se supune legilor române; 2): de dovada că s'a depus o cauţiune de - 

300,000 sai de 230,000 lei, după deosebirea casurilor; şi 3) de o decla- 

--1) Societăţile străine sunt ele supuse -regimului excepțional stabilit de legea 

„comercială şi în casul când națiunea, căreia dânsele aparţin, acordă societăţilor comer- 

ciale române dreptul comun * Evident că nu. Contextul întreg . al art, 237- citat ne. 

silesce în adevăr să separăm una de alta normele coprinse sub litera a) şi sub litera 

țb ale“acestul articol. Art. 237 litera a) sancţionâză principiul reciprocităței, el stabi- 

lesce adică că societăţile străine se bucură în România de aceleaşi drepturi: de cari se 

bucură: şi societăţile române în statele streine, în oposiţiune cu art. 237 litera d) care 

supune societăţile car! funcţioneză. în România unul regim odios. Or, reciprocilatea 

exclude absolut mărginirea & priori-a drepturilor societăţilor străine, Ar fi o contra- 

'dicere în termeni, dacă legea ar aplica societăţilor străine principiul reciprocităte!, şi 

“le-ar supune în acelaşi timp în t6te casurile unel legi . excepţionale. Deci, art. 3317 

"citat “permite societăţilor străine să-şi stabilâscă o sucursală . în România : .a) dacă 

există reciprocitate sai, în lipsă . de - reciprocitate, b) dacă ele primesc să se supună 

regimului excepţional stabilit de codul nostru comerciat.. Dar, dacă e aşa, nu înţelegem 

" de ce se respectă de legea nâstră reciprocitatea numai faţă cu societăţile străine, cari 

at suctrsală în România, şi nu şi faţă cu acele cari ai scaunul și obiectul. principal 

al întreprinderer lor în România ? o - . . 

E N
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rare, omologată de guvernul străin, că cauţiunea garantză numai alacerile 
„îăcute de societate în România (art. 245). , a 

Societatea prin acţiuni străină trebue să-și alegă domiciliul în țară 
şi representantul ei se confirmă de guvernul român, care-l pâte Supune 
supravegherii unui comitet de administrațiune compus din cel puțin doi 

- membri domiciliaţă în ţară. Societatea trobue să publice bilanţul ci și să 
înainteze dările de semă și bilanţurile guvernului român (art. 2-46). 

„ “Guvernul are facultatea să impună societăţilor străine şi alte restric- 
țiuni (art. 246) şi să revisuiască ori de câte ori păsesco cu cale Opera- 
țiunile lor (art. 241). 'Tâte actele ce se invâca de societăţile străine și 
cari emană de la adminislraţiunea lor centrală (prescripţiunea acesta 

- dar nu privesce pe societăţile cari își ai scaunul şi obiectul principal 
al întreprinderii lor în România) trebue să fie autentificate și legalisate 
de autorităţile consulare române (art. 243). Societăţile străine sunt supuse 
acelorași imposite ca societăţile române (art. 242). Acţiunile lor nu sunt admise la cota Bursei române de cât după ce dânsele vor îi. funcţionat cel puţin un an în -România, având publicat bilanţul lor pentru exerciţiul respectiv (art. 246 No. 6). 

Societatea străină nu p6te continua să funcţioneze în țară, când dânsa saă representantul ei contravine la 'disposiţiunile de mai sus sai când. încetză reciprocitatea (art. 248). Guvernul pâte să-i retragă auto- risarea acordată :: a). când capitalul societăţii se reduce la jumătate; b) când se pierde tot saii parte din cauţiune, şi c) când se constată că societatea face -operaţiuni Străine actului constitutiv (art. 2-16 No. 4) Representanţii societăţilor străine făcând operaţiuni oprite de lege, sunt „Supuși. la pedepsele prevădute de art. 323 codul penal (art. 250 codul comercial). o | 
de ţioreE€2 NOStră stringe, precum vedem, societăţile str&ine într'un cere > e runcă pe patul lui Procrustes, le înconj6ră cu o atmosferă de Suspiciune şi de privighere poliţienescă, le impune lanţuri ce le impie- - dică libera mişcare, le. declară r&sboii pe viață şi mârte, le opresce să  Sugă, să ploreă, să speculeze ţara. . 

Legiuitorul nostru, care e aşa de liberal, larg, generos, Îaţă cu străinii 4 a . . ov 
3 Hi acordându-le a PIiNCipiit aceleaşi drepturi ca Românilor (at 11 codul DE e ce destide el. societățile strâine, de ce le supune el unui sistem e mesuri preventive și poliţienesci, care trebue să le inăbuşâscă ? Inirăţirea naţiunilor fiind idealul de atins, o leg ilă străinilor i 

e un br E ] A ge ostilă străinilor nu progres, un jus pulclrum, o ideă creat6re, dar ori-e iune treb Să se lupte pentru dreptul ei, să ridice un : id d e pațiuro trebue vrăimaşilor ej. Naţiunile cel ut i e i 00 apărare in contra e puternice exploateză pe cele slabe Şi acestea 

„re r ă indoială unei legi care Că ŞI care 'i va face mai curând sai mai ar condițiuni i i ista i 
astă-di. Intoneal ițiunile de fapt pentru realisarea ei nu există încă iubirea neinteresată 
nu le zîmbesce,. 

Trebuinţa mom i na i mentului nase ] observă Taine, sce idoli, 

dar nimănui prea mult, 

la cari se închi am - hină lumea. Daca | avea trebuință să credem că crocodilii sunt Dumnedei, .
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mâine,. pe: piaţa .Carrousselului, li sar ridica un. templu. Dacă dar e 

statornicit că societăţile străine, adică capitalul străin şi industria străină, 

speculâză.. neexperienţa şi: uşurinţa n6stră,. ne pârtă de nas, ne golesce - 

buzunarele, nu -este de cât un act de legitimă apărare, daca ne ocrotim 

prin legi excepţionale in contra pericolului ce ne ameninţă. ( 

“ Ori-cum ar fi, adevărul este că în .nici o ţară civilisată societăţile 

comerciale străine nu ati o existenţă aşa de precară, jalnică, deplorabilă, 

ca la noi. Aiurea deosebirea între” societăţile străine și cele naţionale se 

„reduce la un interes secundar (numai corăbiile societăţilor naţionale pot - 

întrebuința pavilionul naţional, etc:); la noi, din contra, este, putem dice, 

o cestiune de existență pentru o societate funcţionând în țară ca ea . 

_să-nu fie considerată ca o societate străină. Care dar este. criteriul - 

deosebirei ?.. - E Ma _ | 

“ “Constituirea: unei societăţi anonime pune inainte două, puncte esen- 

ţiale : 1) un contract ; 2) o personă juridică. . Legea, care cârmuesco ” 

" eontraciul. e.legea locului “unde el sa constituit. Locus regit actum, 

Legea, din contră, la care e supusă .pers6na - juridică, e legea locului . 

unde densa îşi are scaunul ed principal, - căci persâna juridică 'are 

menirea să servâscă întrun chip durabil unui scop social. Trebue. dar '. 

să presupunem că persâna juridică sa constituit-acolo unde ea e domi- . 

ciliată. Or, societatea anonimă €& o persână juridică și anume 0 corpo- . : 

rațiune privată. Ea PN a | 

Raportorul legii belgiane exprimă acestă idee f6rte exact, observând: 

«Societăţile înceta-vor ele de a îi belgiane dacă, născute în cursul.unei 

călătorii a fondatorilor în sr&inătate, ele vin pe urmă să stabilâscă în 

Belgia scaunul principal al operaţiunilor lor? Evident, acesta nu pâte să. 

fie. Dar care va îi regula 'care va fixa naționalitatea unei societăţi în 

privinţă-ne ? Scaunul societăţii, scaunul ei principal, dacă are mai multe, . 

determină legea după care ea este cârmuită. Când o societate are prin- 

cipalul ei așezămint, într'o ţară, nu este 6re acâstă ţară.care are interes 

a-i. impune regulele sale? -Nu este 6re legea, sub ocrotirea căreia ea . 

trăesce şi funcţioneză, care-trebue să o cârmuâscă, -mai de grabă de cât - 

o lege străină, sub care un accident sai o îraudă a îăcut'o să se nască ?. 

Acesta e principiul ce- proclamă proectul (belgian) 1). - 2. 

"Art. 2839 al codului nostru de comerciii hotărăsce, conlorm cu. 

acestă teorie, că societăţile cari, de și constituite în ţară străină, aă însă... 

în România sediul şi obiectul principal. al întreprinderii „lor, sunt 

supuse chiâr pentru forma şi validilatea actului lor constitutiv, de și 

încheiat în străinătate,-la tâte disposiţiunile legiă române, dar el declară 

_ în același timp, în contradicere făţişă cu teoria de mai sus, că asemenea: .. 

societăţi, constituite şi organisate contorm cu: legea română, rămân 

societăți străine, actul constitutiv . primitiv fiind încheiat în străinătate. 

lacă în adevăr textul art. 239 citat: 

«Societăţile cari, de şi constituite “în ţară străină, ai însă în Ro- _ 

mânia sediul şi obiectul principal a! întreprinderii lor, vor'îi supuse (s'a . 

„şters disposiţiunea din art. 220' Ş 4ilalian corespundător, care dice: vor. 

fi considerate ca naționale), chiar pentru 'iorma şi validitatea actului. 

  

1) Commentaire legislatif de la loi du. 18- Mai 1873, par Gutillery, TI, 86. : 

- -. A _ ;
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lor' constitutiv, de și încheiat în străinătate, la tote disposiţiunile presen- 

tului cod, ' rămânând “supuse şi la îndeplinirea prescripțiunilor sec- 

țiunii de [aţă pentru a pulea funcţiona în ţară (remânenăd avică 

„ societăţi străine)». 
Regulamantul din 6. Februarie 1868 pentru aplicarea art. 36 al 

_ vechiului. nostru cod.. de comerciit consideră şi el societăţile anonime 

constituite în ţară străină - îără deosebire daca. dânsele aii saă nu scaunul 

lor principal în România, ca societăţi străine, dar el nu supune socie- 

" tățile constituite în țară streină pentru iorma şi validilalea aclului 

lor ' constitutiv prescripțiunilor. legii române, şi stabilesce un criterii 

- positiv (omologarea 'statutelor în străinătate) cu ajutorul căruia se pâle 

„ 

-. deosebi îndată o societate străină de o societate naţională. | 

-- Art, 15 al regulamentului pentru societăţile anonime din 6 Februarie 

18681) sună „ast-îel:. . --- : 
«Societăţile anonime ale căror stalule zor fi omologale în. strei- 

- nătaie, nu pot îuncţiona în ţară de cât cu condiţiunile urmatore : 

“Art. 16: <O dată. cu cererea de autorisare ele vor: presenta pe 

'2ângă statutele lor şi un osebit act de autorisare dat în aceiași formă 

- de către guvernul (străin) ce a omologat statutele primilive, prin care 

„să se autorise societatea a'și. întinde operaţiunile .sale în România şi să 

dea asigurare: că sentinţele date de tribunalele locale contra societăţii, se 

-- vor executa de-acel guvern». - - 
“Codul nostru de comereiii astă-qi în vigâre, în deosebire de Begu- 

'lamentul citat, nu ne oleră o. conducere sigură, un semn exterior ca să 
putem deosebi la prima vedere chiar-societâţile străine de cele naţionale 

„ Este dar treba doctrinei să umple golul. 
„i „Două teorii, o repetăm (V. supra notele 2 şi 3), își tăgăduesc l&- 
-r&mul în materia nâstră, una -care admite că naționalitatea societăţii se 
-regul6ză după locul unde-ea "și are scaunul principal, cea-taltă care sta- 

- bilesce că naționalitatea societăţii s'a determinat după locul unde ea sa 

  

constituit 2), Societatea străină, care are. scaunul şi obiectul principal al 

" 1) Inaintea 'regulamentului din 6 Februarie 1858, chip : nainte U $, chipul de a proceda pentru 
aplicarea art. 36 al vechiului nostru cod de comercii era cel următor : Actul d con- 

„ Cesiune se întocmia în forma unei convențiuni (sic) încheiate intre Domnul ţărel şi 

. otomană» (vechia firmă a 

- constituită -în țară străină ? Negativa resultă. din 'consideraj 

„torilor cari, înarmaţi cu densa, i 

„Yepresentanţii societăţii anonime, convenţiune 'care se făcea şi se iscălia la Bucuresci. 
Insăşi statutele socielăţiI concesionate iscăli i ISăşi ci i purtau iscălitura Domnului şi contra-se a 
miatriloe respectivi, Cităm drept exemplu actul de concesiune din 17 Octozabe 1953 
al Ba cel de scompt și circulaţiune, numită <lanca României», act de concesiune în 

e nu se declară că societatea concesionată s'a instituit în țară str&ină. Nici «Banca 
„«băncel României») -nu era botezată în: vechiul act de con- 
Societatea anonimă sub firma <Banca otomană» era ea 

lunea următâre : Guvernul 
a în România înainte chiar 

cesiune ca bancă străină. 

aostru a dat «Băncer otomane» concesiunea de a funcţion 
stitui societatea i e a i ea anonimă de care e 'vorba, a dat adică concesiunea fonda- 

sbutiră să coustituiască la London o societate anonimă sub firma «Banca otomană». Socitatea dar de care e vor - timp la Bucurescl şi la London: | ba s'a: constituit în acelaşi 

„Acâsta e o mare rălăcire, asupra căreia nu trebu 

A la Bucuresci, căct aici s' 
(infans conceptus pro nato habe iui alei Sa dat pruucului zămislit 
născut pruncul. N dur) concesiunea, de at 

2) Intro hotărâre,. care a f (X se i Pi ” | A a fost casată, se dice că naționalitatea unei i anonime se regulâză după naționalitatea acţionarilur, a adrolinaitatea unei societăţi - , sorilor. 
e să pierdem multe cuvinte. Acţiunile 

= 
4 _ = 

răi, la London, căcl acolo s'a
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întreprinderii ei în România, și se constitue şi se organisâză contorm cu 

legea: română (art. 239 codul. comercial), are caracterul unei societăţi 

naţionale, atât după prima teorie, scaunul ei principal îiind in România,. 

cât şi după secunda teorie, ea fiind constituită în România. .* . 

” Articolul dar 239 al codului nostru. de comertii, statuând că o 

societate născută din întâmplare în ţară străină, care are așezământul 

ei principal în “România și s'a -constituit şi organisat conform cu legea 

română, se consideră ca o societate străină, proclamă prin acâstă dispo- 

sițiune : două idei diametral opuse, antipode, contradicătâre în sine : 

- anume una că o societate născută în ţară străină, care are scaunul ei 

principal în România, lrebue să se constitue şi să se organiseze confor 

cu legea română, aceea ce implică că nu există nici o deosebire între 

o.asemenea societate şi o societate națională; cea-Valtă că o asemenea - 
- “A 

“societate trece totuși drept o societate străină. AIE 

-- +". 'Trebue -să existe un text de „lege precis, categoric, concorâant. în 

“tâte -părţile sale, ca să admitem o derogare 'la dreptul comun. Mărginirea : 

drepturilor societăţilor străine constitue o. ezcepțiune exorbitantă, căci 

principiul consfințit de constituţiune (art. 11 coniorm art. 128 belgian), 

sună că: străinii se bucură în România de prolecțiunea dată. de legi - 

personelor şi averilor “în genere. Deci trebue să interpretăm restrictiv 

disposiţiunea .art. 239 citat, care coprinde o contradicere în termeni 

(contradictio în adjeclo), căci, îndoială fiind, caută să ne reîntârcem la 

legea comună. Nu trebue să întindem .o normă excepţională. 

Art.. 239 'd8. mai sus tăgăduesce tâte - criteriele stabilite. de teorie. 

în materia nstră. şi se pune” ast-iel în oposiţiune cu însăşi natura lu- 

crurilor.. Natura lucrurilor însă, gonită cu iurca, revine în galop. In legis- 

Jaţiune, 'ca în artă, trebue să: dispară ori-ce inovaţiune. contrarie 'stilului . E 

- originalului imitat. “Art. 239 citat se înlăţişeză ca un torso al art. 230 : 

Ş 4 italian corespunqător, torso care nu se pâte.raţional întregi de cât. 

reintegrându-se bucata italiană lepădată și. aruncându-se afară bucata. 

eterogenă adăogită. 
". “'Trebue de sigtir, după preseripţiunta formală a art. 239 al codului . 

nostru de .comercii, să admitem că, în privinţă-ne, 2 societate se con- - 

 sideră ca naţională numai. dacă densa se constitue pentru prima Gră 

în România; dar, dacă o societate are scaunul ei principal în România, 

şi actul constitutiv nu 'spune că dânsa, sa -constituit. în ţară străină, 

_ juridica presumpțiune, după cum arătârăm mai. sus, este că dânsa sa - 

- constituit. pentru prima. Gră în-România. -: -: 

  

-. 6mise fiind au porteur, trec iute din mână în mână, din mâna străinului în 'aceea a 

fiului ţărel şi vice-versa. Fie-care acţiune 'are pote o altă naţionalitate. Administratorii 

şi censoril, cari se aleg periodic, aă şi e1 pote fie-care O altă patrie, lăsând a dice că J 

naționalitatea mandatarulul nu pâte să 'determine naționalitatea mandantului. Orl-cât 

ar fi apoi de,exact că, nu societatea anonimă, ci acţionarii sunt adevăraţi! destinatari, 

a! drepturilor cu cari legea a îmbrăcat'o, e- de aită parte.clar şi neindoelnic că scopul 

“economic, în vederea căruia sa creat forma anonimatului, nu star putea nici cum - 

yealisa, dacă. ni s'ar recun6sce că societatea anonimă este O persână deosebită de 

persâna asociaţilor, -a acţionarilor. Dacă în adevăr ar trebui să concure toţi acționarii - - 

la contractele ce societatea are de încheiat, la procesele ce societatea are de susţinut, 

afacerile societăţii nu ar face un pas înainte, acţionarii cu carlar trebui să contractezi 

- fiind adesea necunoscuţi şi cheltuelile proceselor în cari ar fizura un: numtr aşa de 

imens de persâne riscând să âtingă o cilră enormă, ecsorbitantă. “ : - E 

= . _. 
N
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“Societatea anonimă, în adevăr, care e o persgnă juridică, are 
menirea esenţială să exercite o funcţiune socială durabilă. Așa fiind, 
trebue neapărat să presupunem că ea sa constituit acolo unde este 

- scaunul ei principul, dacă nu reese contrariul din actul consecutiv sai 

. 

din actul de concesiune al guvernului sai, sub imperiul noului cod de 
comercii (art. 138), din autorisarea tribunalului comercial 1). 

„Deci titlul VIII secţiunea VIII a codului nostru comercial (art. 23 
urm.), secțiune : care e. croilă anume şi mai cu s&mă po trupul socie- 
tăţilor cari ai scaunul lor secundar în România, se aplică societăţilor 

„cari aă scaunul lor .prîncipal în România şi s'uti constituit şi organisat 
coniorm cu legea română, numai dacă în actul constitutiv, sai în actul 
de concesiune al guvernului, sai în actul de autorisare al tribunalului 
comercial se lămuresce anume că societatea concesionată sai autorisată 
S'a constituit în ţară străină. a 

„In deosebire de societăţile având scaunul lor principal în România, 
"cari, după art. 239 al codului nostru de comerciii, trebue.să se consti- luescă -și să se. organizeze contorm cu legea români, societăţile avtnd numai sediul lor secundar în România, nu trebue să se constituiască ŞI să se organiseze coniorm cu legea română. Drepturile naţionalilor sunt în de-ajuns ocrotite în contra acestor. de pe urmă, dacă so hotărăsce că dânsele sunt supuse regimului de publicilale în vigore. în țara unde ele - Vin Să-'și aşeze scanul secundar al operaţiunilor lor, şi dacă so supun pers6nele presupuse la gestiunea sucursalei la aceiaşi răspundere ca administratorii societăţilor naţionale (art. 231 italian si 130 belgian). Legiuitorul nostru dă naţiunilor o ocrotire anal6gă (art. 235 codul comercial), dar el mai supune societăţile străine şi la dare de cauţiune, şi le lasă absolut la discreţiunea guvernului (art, 239 urm, codul comercial), aceea ce deosibesce. esenţial legiuirea n6stră- de cea belgiană și de cea italiană. Sistemul belgian, dice d. Pirmez, face să dispară una din nume- rosele bariere cari separa deosebitele popâre unele de altele şi din cari ie-care -an: vede cădend câte una. o a Excepţiunile sunt de strictă interpretare. Art. 237 urm. al codului nostru de comereii se aplică: dar societăţilor străine cari ai o sucursală Acesta pia, Bu Însă acolora „cari lac în România operaţiuni accidentale. . “urmă po pa Po X România în ni Ă arges, operaţiunile lor. ŞI pot sta în judecată in 
de cas ocietățile străine în general nu pot dobân stu gamers Dale dar ma or fat d jetnieente țari căci art. 7 $-5 al Constituţiunei declară e si din ie ae n Românie, imobile rurala în România. Po ircini pecapabili de a dobandi Art. 237 urm. al noului nostru cod de comercii se aplică și socie-- ionat în țară la: punerea - în lucrare” a „legii noui, le, un termen de trei luni ca să se conlormeze pres- —————————— - Ei : - 

i | 
„_1) Aparține tribunalului comerci anonime naţionale, cât şi ii 

di alte drepturi în România
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„ cripţiunilor moderne (art. 249 1). Deci aceste societăţi nu mai pot dobândi 
imobile rurale în România, cu tâte că li sarii recunoscut prin actul lor 

: de concesiune dreptul de a face operaţiuni imobiliare în România. Art. 7? 
$ 5 al Constituţiunii dice, este adevărat, că «drepturile. până acum 

„câştigate sunt respectate», dar drepturi câștigate (jura guaesila) sunt 
numai acele drepturi cari s'a exercitat deja şi există în domeniul nostru, 
iar nu drepturile facultative, posibilitatea abstractă de a dobândi drepturi. 
Societăţile străine dobândesc concesiunea de a funcţiona în ţară, nu în 
temeiul unui contract, ci în temeiul legii, care le supune autorisărei 
Statului sati a tribunalului. Drepturile lor dar stau şi cad cu legea care 
le-a născut. N . 

Art. 191 al codului nostru de comerciii hotărăsce : 
: «Societăţile comerciale încetâză.: 

10 prin trecerea timpului pentru care aii lost contractate; 
20 prin lipsa saii desfiinţarea obiectului societăţii, saii prin imposi- 

bilitatea de a'l realisa; | | 
30 prin terininarea întreprinderei ; - 
4% prin îalimentul societăţii, atunci chiar când ar fi urmat de un 

concordat ; | 
50 prin perderea întregului capital saii prin pierderea lui parţială 

prevădută de art. 148, când asociaţii nu mai voesc a'l reconstitui sai al . 
limita la suma rămasă; 

6” prin decisiunea societăţii; . N 

70 prin Îusiunea cu alte societăţi». E | 

Art. 191 citat se aplică şi societăţilor constituite în ţară străină, cari 

aă în România sediul şi obiectul principal al întreprinderii lor, aceste 

societăţi fiind supuse legii române chiar pentru forma şi validilatea 

actului lor constitutiv (art. 239 codul de comerciii). Cât pentru causele 

de disoluţiune a societăţilor străine, cari aii în România numai o sucur-" 

sală, avem să aplicăm principiul locus regit actum. Art. 248 al. codului 

“nostru de comerciii adaogă că societăţile străine se disolvă: a) când socie- 

tatea saii representantul ei nu observă principiele esenţiale ale legii care 

reguleză societăţile pământene (adică nu se supun regimului de publicitate 

al legii române, art. 246 codul de comercii) şi dărei de cauţiune, etc.; 

b) când încetâză reciprocitatea internaţională. | . , 

Intrebarea este dacă statul pote să desființeze o societate anonimă 

(străină saii naţională), care devine pericul6să binelui public, şi în aiară 

de causele de disoluţiune de. mai sus? Se dice că statul are un jus emi- 

pens dinaintea căruia ori-ce interes privat trebue să-și. închine st6gul2), 

dar nu sciit dacă art. 19 al Constituţiunii nu a pus un capăt omnipo- 

tenţei statului: Trebue neapărat să admitem principiul: salus reipublicae 
suprema lex esto, dar credem că tribunalul comercial, a cărui autorisare 
se cere pentru înființarea societăţii (art. 138 codul comercial), e singur 

  

1) Observăm în trâcăt că art. 249 se lovesce în cap cu art, 950 codul comercial. 
Art, 950 hotărăsce că societăţile existente la epoca punerel în aplicare a noului cod . 

nu sunt supuse priveghierii guvernului şi la sarcinile relative, în oposiţiune cu art. 249, 

care” implică că aceste societă|i sunt supuse priveghieril guvernului şi la sarcinile relative, - 
2) Vedi Achiles Renaud, Das Recht der Actiengeselischafien, 1815, Ş 88, . 

pag. 815—822, . ” 

A. Degre, vol. III. | N | DE 5



66 ALEXANDRU DEGRE 

competent să pronunţe disoluţiunea societăţii pentru motive do ordine 
publică, ascultând pe representanţii societăţii şi pe Ministerul public, , 

Codul nostru resolvă cestiunea nostră expres, dar necomplect și 
necorect, numai. în: materie de societăţi străine. Guvernul, dispune art. 
246 No. 4 codul comercial, pâte să retragă autorisarea dată pentru mo- 
tivele de ordine publică anume arătate de lege. Ac6sta este o anomalie. 
Tribunalul comercial autorisă societăţile anonime. Puterea dar de a retrâge 
autorisarea! dată revine în bună logică tribunalului comercial și nu guver- 
nului. În cari anume casuri se pâte retrage autorisarea acordată? 

Art. 246 No. 4 răspunde la acâsta: | Ă 
«Guvernul va putea retrage autorisaţiunea acordată, observând 

formalităţile prevădute pentru autorisaţiune (formalităţile prevădute pentru 
autorisaţiune sunt: tribunalul comercial, ascultând pe Ministerul public 
şi cercetând lucrul în şedinţa publică, acordă autorisarea cerută de art. 
138 codul de comerciii) ; 

a) când capitalul de acţiuni al societăţii autorisate se va [i redus, 
prin ori-ce imprejurare, la jumătatea sumei arătate când s'a făcut cererea 
de autorisaţiune ; SI | 

b) când, prin ori-ce împrejurare, ar diminua cauţiunea depusă, fără 
„ca societatea, în termen de trei-deci dile, să o fi completat; , 

6) când se va constata că societatea face operaţiuni străine celor 
prevădute în actul de constituire. (Dreptul, 1889). 

7 

  

Poliţă sau Bilet la ordin. 

Un proiect de lege pus la timp sub controlul publicului competent 
este de sigur un lucru rar la noi în țară. Minunea este şi mai mare când critica dorită se face în realitate şi se ace sine îra el studio. 

„____ Exprim dar cea mai căldurâsă mulţumire autorului articolului «Poliţa contra bilet la ordin», publicat în Dreptul No. 52 din 1 Aprilie „a. €., şi singura observare ce "mi iai voe a'i iace în privinţa col6rei ce o întrebuințeză el, este că dracul nu e aşa de negru cum "1 zugrăvesce. Că este rea traducerea lui Zenri Marcy,  acâsta recunâsce censorul lucrării mele împreună cu mine. Et m'am ferit dar de acâstă traducere şi m'am condus mai mult de traducerea mai corectă a lui John Bohl. De aceea, discutând ordinul în măriuri, Spuneam că am daţ de o cam- dată precădere termenului mai larg <ordin în mărturi> (ordre en mar- chandises), întrebuințat de Zlenri Marcy, 
eventual cu termenul mai restrâns «ordin in mărturi de mâncare» ordre en denrâes), întrebuințat de Jon Boll 1). Sunt dar recunoscător diarului Dreptul, „Care "mi-a arătat tot-d'a-una așa de mare bună-voinţă, că el „Di vine în ajutor şi constată că îndoiala mea era i6rte intemeiată origi: nalul italian coprindând vorba <ordin in derrate». De ce însă se întaţi 6ză » lucrul așa, ca şi când elaboratul mei ar îi sub înriurirea fatală dinar ducerii prâste a lui Zlenri- Marcy şi nu se adaogă că ei "miam făcut - în Dunclo puncti chiar reservele mele exprese ? «Acestui traducător ? 

A 3 
a 

1) 'Y. Dreptul No. 95 , pag. 194, text şi nota G. 

4 

, 

sub reserva de u'l inlocui i 
! !
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dice Dreptul, îi datoria şi alte greşeli ale proectului, Ast-tel, ordinul în 
mărfuri din art. 833, în loe de ordin în zaharele: (italian ordine în 
derrale, german Produetenwechsel)». Fie-care are însă maniera sa de a 
critica şi nu se pâte cere de la ori-cine săși obiectiveze absolut cugetarea 
sa şi să nu zugrăvâscă cu colori prea posomorite şi în interesul vanităţii 
sale personale. 

-După ce ne-am oprit - un minut asupra unui punct de amănunt, 
să discutăm acum cestiunea cea mare ce se repune pe tapet: Poliţă 
saii bilet la ordin? 

Esenţialul este că progresul timpului a înlăturat pedicele comereiului 
cambial, că polița sia apropiat de biletul la ordin, că amândouă nu mai 
sunt de cât două îeţe al aceluiaşi raport, că dar se pâte adopta pentru 
amândouă un termen generic cu adăogire de vorbe potrivite pentru 
însemnarea deosebirii. ! 

=... Asupra acestui punct esenţial Săd că diarul, care. supune. elaboratul 
mei censurei, nu e în desbinare cu mine. EI îşi însuşesce, din contră, 
ideea mea fără să o-dică, și acesta cu drept cuvânt, ideile obiective fiind 
ale tutulor şi nimeni 'neputându-și revendica paternitatea lor. 

Dar dacă concepem esenţialul în același chip, nu este 6re de puţină. 
însemnătate ce termen vom alege, destul numai să ne hotărâm, pentru 
alegerea unei vorbe, care să nu ne mai reamintescă cerința părasită acum a 

| distanţei locului ? Aceea ce se numesce'rosă, dice într'o parte Shakespeare, | 
ori-cum Sar numi, ne-ar mirosi plăcut, 

Am dat, cu titlu de încercare, precăderea termenului «bilet Ja ordin» 
numai pentru că el nu ne rechiamă în memorie, prin o Îatală asocia-. 
țiune de idei, remiterea de la un. loc: la altul. Nu este adevărat că numai 
în codul de comercii egiptean se mai găsesc cuvintele : biglieiti al ordine. 
"Legea belgiană, pe care nu avem cred nici un cuvânt so alricânisăm, 
legea belgiană, dic, din 1872 copringend titlul codului de comercii, «relatii 
ă la letire de change et au billet & ordre» nu numai că păstreză -ter- 
menul incriminat «bilet la 'ordin>, dar ea dă încă și poliței botezul de- 
«mandat & ordre>. Dacă dar Zenri Marcy-.a greşit adoptând biletul . 
la ordin ca termen generic, și dacă am greșit şi ei după densul, noi 
suntem cel puţin în bună companie. Ar îi iost pâte mai nemerit, dacă 
am îi luat ca termen: generic termenul «bilet de - comerciii». Raportorul 
„comisiunii belgiane din 1867 propunea cu drept cuvânt să se adopte, ca 

-, termen generic, expresiunea «eitets de commerce», care să îmbrăţişeze atât 
mandatele la ordin (letires de change) cât și biletele la ordin. 

| Imi zimbesce totuşi și mie propaganda care se iace pentru poliţă. 
“Nu trebue să ştergem 0 vorbă aşa de populară.. Proectul n'a -cădut în 
acest: păcat. «Biletul la ordin coprindând obligaţiunea de a iace- să. se 
"plătescă, dispune art. 250 al proectului, se mai pâte numi poliţă suă trată».. 

“Poliţa pâte să servescă. î6rte bine și ca termen generic; dar în 
aceslă privire am încă îndoeli. Poliţa (de la polliceri, a tăgădui) exprimă, 
se dice, tocmai adevărata îire a acestui contract, care este' o făgăduială 
de plată şi definesce mai bine contractul după raportul de drept schimbat 
de cât italianul cambiale şi germanul 1Vechsel, cari. amintesc și unul şi 
altul faimosul contract de schimb. Dar, dacă se pune în carantină, și cu 
drept « cuvânt, contractul de schimb, ce insemneză poliţă alt de cât o hârtie 

d.
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făcând oficii de monedă ? Poliţa are un preţ de schimb anume deter- 

minat de lege. Acesta'şi alte considerări îndreptăţesc italianul cambiale 

şi germanul Wechksel. Ce argument însă se p6te invoca în favârea poliţei ? 

Că ea este o făgăduială de plată ? Insuşi Dreplul recunbsce cu câte-va 

rînduri mai sus că nu ori-ce lăgăduială de plată este o poliţă 1). Dacă 

dar poliţa însemnâză făgăduială de plată, şi dacă este o deosebire esen- 

ţială între simpla promisiune de plată şi promisiunea cambială, cu ce 
drept se dice că vorba poliţă indică caracterul esenţial a efectelor de 
comercii de care se vorbesce în art. 250 şi urm. ale proectului? 

Poliţa, se mai dice, este întrebuințată deja în limba legii actuale și 
în limba usuală ca termen generic. Acesta nu răspunde tocmai adevărului. 

„ Poliţia se trage dintrun loc într'altul, hotărăsce art. 106 al codului 
nostru actual. Cerinţa strămutării de la un loc la altul nu se aplică, după 
art. 182 al aceleiaşi legi, biletului la ordin. Poliţa dar nu numai că nu 
val6ză ca termen generic, dar ea se deosibesce esenţial de biletul la ordin. _ 
Nu limbagiul vulgar trebue să ne servâscă de normă, ci limbagiul legal. 
Sciinţa nu se scobâră în uliţă. Este un ideal îrumos ca legea să vorbescă 
aceiaşi limbă ca poporul, dar din nenorocire un ideal până astă-qi nerealisabil. 
„Presumpţiunea că ori-cine trebue să cunâscă legea, insemneză că ori-cine 
are o nedomirire trebue să se adreseze la un jurist. Ile ad Sccevolam. 
Cerinţa distanţei locului e înlăturată de proect. Vorba poliţă este dar o pedică, 
căci ea reamintesce acestă cerință, aceea ce pâte să causeze o coniusiune. 
[ste o particularitate a metodei romane, care merită t6tă aprobarea 
n6stră, de a schimba numele când se schimbă lucrul. Aşa, numea pretorul 
moştenirea dată de dânsul bonorui possesio, în opoziţiune cu hereditas 
care era moștenirea dată de jus civile, Obiceiul în acestă privire era a 
se alege un termen de tot noi,-un termen de carenu se lipea un înţeles 
diierit, o vorbă neutrală, un verbuin vacuuni. Potrivit cu acestă metodă 
ar îi, credem, mult mai nemerit să adoptăm expresiunea «bilet de comerciii> 
ca termen generic. Pentru chârtia-monetă se întrebuințeză în general 

"cuvântul bilet. Poliţa are asemănare cu chârtia-monetă, cu deosebire'că 
ea este un bilet comercial. - Sa 
„.„ Poliţa are în limba juridică germană, franceză, etc., un înţeles res- 
trins. Vorba «poliţă» se întrebuințâză numai pentru polifa de asigurare 
(v, art. 333, 337, 355, 432 îrancez şi art. 802, 505, S96, 901 si 905 
german). De ce să se deosibâscă limba nâstră juridică, fără nevoe de 
limba juridică a celor-lalte naţiuni civilizate ? Deja se vorbesce de o 
conierinţă internaţională având de scop de a studia şi de a pregăti un 
acord asupra legislaţiunii comerciale şi maritime: a tuturor naţiunilor. 
Păstrând jargonul juridic care dă cuvântului «poliţă» într'o parte un înţeles 
esenţial diferit de acela ce i se atribue în altă parte, vom îngreuia. în lo. să înlesnirm realizarea idealului, | ! o ” 

„Curentul totuşi, o scii, este iavorabil politei. Vii 
poliţei. Nu este mai bine să înoţi cu curentul, a car aporul este sar a “ A | L pui ? Atunci scapi Fe puţin de disputele de lana caprina cu Dreptul. 

ri-cum lie, aceea ce dorim este ca stimaţii noştrii coniraţi, cari ai avantagiul că pot consulta originalul italian, să ne ajute şi ca acum 
— 

1) V. Dreptul, No. 32, pag. 250, text şi nota 11.
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înainte cu. aceiași bună-voinţă și iubire creştinscă cu sfaturile și 

luminele lor. i ' : 

Dacă este o parte bună în proectul meii, sciii bine că mare s'0 

spue nimeni, şi acâsta îmi suride complect, căci ideile cele adevărate se . 
recomandă singure şi n'aii trebuinţă de apologie. - 

“Calea sciinţei ar înceta să fie o cale spin6să şi sciinţa ar perde 

16tă gloria ei (fără luptă nu este biruinţă), dacă o încercare teoretică 

sfiici6să, precum este motivarea proectului din cestiune, ar trezi simţi- 

minte echitabile, şi nu, cum se întimplă mai tot-d'a-una, o împotrivire 

nemilostivă. Nu sunt cele mai rele acele îructe la cari rod vermii. 
(Dreplul, 1885). 

N E and 

_ Provisiunea cambială în desvoltarea ei interna- 

țională, după actele oficiale ale ultimului congres inter- 

| naţional de drept comercial de la, Anvers. 

Cititorii Dreptului cunosc deja proectul de lege-tip elaborat de 

comisiunea regală belgiană de organisare a ultimului congres internaţional 

de drept comercial de la Anvers, proeet publicat și analisat în: Dreptul 

din 1885, No. 71—752). | 
Acest elaborat reproduce regulele tradiţionale şi învechite privitre 

la provisiunea cambială. Congresul a prelungit, s'a dis în „Dreptul No. 

74 din 1885, viaţa acestor regule greii amenințate. Soria lor viitâre 

totuşi. rămâne nehotărâtă, căci împotrivirea majorităţii statelor representate 

la congres prin delegaţi, deschide perspectiva că în curând cestiunea va 

căpăta o altă judecată, o altă critică, o altă tâlmăcire. 

Avend acum în mână actele oficiale ale congresului?), sunt în 

stare a împlini dorinţa, ce o hrănesc de mult, de a reproduce exact 

aceea ce s'a dis pro și contra în cestiunea cea mare, care desbină 

statele, în cestiunea provisiuniz, care e cestiunea cea mai importantă 

şi mai greii.de resolvat în acestă materie. 

Vom extrage dar din protoclele autentice ale congresului, darea de 

s6mă a discuţiunilor privitâre la $ 2 care trateză despre provisiuni și 

vom presenta apoi câte-va observări pentru lămurirea acestei cestiuni. 

I. 

Ş 2. — Despre provisiune (pag. 369—311). 

D. Preşedinte. —D. Dorn (Leipzig) a făcut o propunere tindend la, 

desființarea paragraiului 2, care trateză despre provisiune. Discuţiunea 

este deschisă asupra acestei propuneri. jr | . 

D. Nagy (Cluj) sprijinesce propunerea d-lui Dorn. Teoria codului 

  

1) V. înfra. o o , SI 

2 D. Demon, ministru de stat, preşedinte al congresului internațional de 

drept comercial de la Anvers, a bine-voit a'ml trimite o carte, forte de 440 pagine, 

înțitulată <Actes du Congrăs international de droit commercial d' Anvers, publis par 

les soins du s6cr6tariat>.
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francez asupra provisiunii trebue să cedeze dinaintea principiului CONS» iinţit de legea germană şi de mai tâte legislaţiunile moderne, precum și de proectul Institutului de drept internaţional. Scris6rea de schimb e un contract -literal, neatârnată de ori-ce causă sati obligaţiune. Destiinţându-sa tâte disposiţiunile privitâre la “provisiune, se înlesnesce Stubilirea uni legislațiuni uniforme. 
D. Hubert Brunard (Bruxcis). — Eă sunt adversarul propunerii d-lui Dorn. [| | 
Acestă propunere repausă pe o neințelegere. Acci cari o aperă ai credut că noi vrem să facem din provisiune o condiţiune esenţială a „cambiei, Nu e nici acum așa. Articolele deja adoptate dovedesc in destul că cambia:6 un contract literal și că existenţa sa: cu desevirşire nea- târnată de provisiune. Asupra acestui punct, nu este nici o desbinare, Noi dicem numai că provisiunea, cu t6te că nu e indispensabila, e „totuşi f6rte olositâre; și, din acestă .causă, ea trebuo să facă obicetul unor disposiţiuni legislative. Nu este 6re tot așa în privința acceptului? - „Nimeni, de sigur, nu gândesce a desființa regulele asupra acceptului; și „Cu tote acestea el nu e, întocmai ca și provisiunea, necesar pentru exis : tența cambiei. . 

* Provisiunea, e pentru cambie o puternică garanţie. Cambia, în adevtr, - e un contract literal cât privesce existenţa și validitatea sa. Dar acâsta “Du impedică ca ea să aibă o causă, care consistă în datoria trasului către irăgător. Importă, în interesul comerciului, ca să nu se dărâme ideea acestei cause. 'Trebue să evităm ca scris6rea de schimb să nu devină o hârtie-monetă. Ac6sta nu este tăgăduit de nimeni. Desfiinţându-se 'ori-ce disposiţiune legală asupra provisiunii, se inles- nesce crearea de trate în aer, Raporturile președinților tribunalelor nâstra de comerţ arată că electele de complesență jscă rol în cea mai mara parte a falimentelor. Omenii practici reclamă energic măsuri represive contra circulaţiunii de complesenţă, care e fatală pentru credit. s 2 „D. Levy (Amsterdam). — Admit Propunerea d-lui Dorn, Desființarea | e 0. consecuență necesară a principiului „Că scris6rea de schimb e un 
contract curaț literal. Legea n6stră nu trebue să se ocupe de causa cam- 
biei; ea nu trebue să vizeze de cât aceea ce e scris pe cambie. ae u puPărtăşesc temerile d-lui Brunard în privinţa etectelor de com- piesență. Desfiinţând disposiţiunile $.2, noi vom dice numai că nu ne 
„Pronunţăm asupra cestiunii provisiunii,. - sare en el (faris). regi Besiţiual asupra Provisiunii sunt absolut nece- 2, trebue, dia că € cp rile terţiului posesor. Departe de a desfiinţa 2, , „contră, lărgită definițiunea Provisiunii pentru a se da mii 
multă Siguranță Pauli Și a-i permite de a exercita dreptul săi nu “pra creanţei trăgătorului, dar încă asu i 

: L ra ăror iurnitură e basa acestei creanţe. -- . pr mărlurilor a câro al e Born (Leipzig). — Disposiţiunea fondamentală a $2 este în art. 10 
a Bu oeelului, care dă posesorului uz drept exclusiv asupra provisiunii 
ce axată în mâinele trasului în -momentul exigibilităţii tratei, E vorba de 

i , Jus se ioni, i său i 

i, e 
să aibă locul săi în legea 

psupra falimentelor,” dar de care, , legea asupra catabiilor nu 
ue să se. ocupe. Dacă noi o introducem în proectul nostru, multe 

- 

ÎN 
ă | 

ă 

i
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state nu vor voi s'o accepte. Ast-fel, legislaţiunea germană asupra îali- - 
mentelor. stabilesce între creditori o periectă egalitate :şi nu dă nici un 
privilegii posesorilor cambiei. Cum dar s'ar putea lace să so adopte de 
Germania disposiţiunea art. 10 al proeetului ce discutăm ? 

D.' Guzyot (Paris). — Art. 10 nu vatămă nici cum principiul egalităţii. 
El nu este de cât aplicarea regulei suun cuigue. Pentru a demonstra 
acesta, să'mi fie permis a cila câte-va exemple. Un creditor trage asupra 
datornicului sâii și girâză cambia unui terţiii; a doua di, el îace o poprire 
în mâinile datornicului săii. Să se dică că giratarul 'nu e proprietar al 
provisiunii şi că creditorul-trăgător are dreptul să incaseze creanţa care-e 

"causa tratei ? Un alt exemplu. După cea emis astă-di o cambie, un creditor 
trage mâine o alta În „vederea aceleași datorii. Să mergem până a recu- 
n6sce secundei trate aceleaşi drepturi la provisiune ea primei? 

- D. Robinson (London) e adversar al-regulelor asupra provisiunii. 
Ar îi loc de a se vorbi de provisiune dacă ar Îi a se determina, pentru 
prima ră, natura şi electele cambiei. Dar noi nu mai suntem acolo. 
Diieritele state ai stabilit în acestă materie principii ce le privesc ca . 
delinitive, .: a _ , 
„În tâte casurile, disposiţiunile proectului par neadmisibile ; ele rup * 

egalitatea înlre creditori și pot lesne da loc la îraude. De altă parte, ele 
sunt inutile, de 6re-ce există tot-d'a-una un mijloc de a crea, prin act, 

„separat, un privilegiii asupra sumei care este în mâinile debitorului. 
Onorabilul membru stirşesce declarând, că multe ţări, în special: 

Englitera, ar relusa de a adopta un proect de lege coprindând disposiţiuni 
asupra provisiunii. a. 

D. Degre (Bucuresci). — Voiii vota propunerea d-lui Dorn. 
Cambia trebue, este adevărat, să aibă o causă. Dar aceea ce este 

special în acâstă materie, este că: nu se pâte excipa de lipsa de causă. - 
Ast-iel, acceptantul e ţinut de a plăti, puţin importă că el are sai nu 
are provisiune. Rațiunea este că scrisârea de schimb este un contract 
lilleris, iăcând abstracţiune de causă. De ce să nu se aplice acest principi 

“ giratarului şi portoruiui ?. e IE e 
Se invâcă echitatea. 'Dar îmi pare că comerciul internaţional nu 

reclamă nici de cum disposiţiuni excepţionale. In Englitera, în Germania, 
în talia şi aiurea, portorul nu. are nici un. privilegii asupra sumelor - 
datorite de tras trăgătorului. Şi totuşi/cine ar îndrăsni să dică că scrisorile | 
de schimb circulă în aceste ţări cu mai puţină facilitate -de cât în Belgia 
sait în Francia ? | 

Obligaţiuriea de -a Îace provisiunea nu este esenţială, căci alt-iel ea 
ar. trebui să fie menţionată la art.. 3. Trăgătorul nu ia de cât angajamentul - -: 
de a îace să, se plătescă trata la scadenţă. Ar îi dar inexata sa dice 
că emisiunea tratei aduce cu sine o cesiune a provisiunii în îavorea 
portorului. " | - e e E 
D. Speiser (Basel). — E cert.că ţările cari ait introdus în legisla- 

ţiunea lor. principiul german .nu vor consimţi a acorda portorului un pri- 
vilegiii asupra provisiunii. Ac6sta ar îi de altminteri contrarii tendinței 
generale a legislatorilor de a reduce cât se pâte privilegiile. - 

Trebue totuși să ridicăm o critică contra sistemului german, așa, 
cel puţin, cum el e interpretat de jurisprudență. 'Tribunalele germane
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recunosc trăgătorului care a girat trata dreptul de a revoca ordinul dat 
trasului. Se întemplă 'ast-tel că sindicul trăgătorului falit interdice trasului 
de a plăti biletul la scadenţa sa. Atunci, nu rămâne portorului de cât 
recursul, i6rte neîndestulător, contra îalitului. Acesta 'mi pare nedrept, 
căci primitorul tratei nu ințelege numai să primescă o simplă promisiune 
de garanţie, dar tocmai o delegaţiune sai o asignaţiune asupra trasului. 
Inţerpretarea jurisprudenţei germane cade în excesul contrar aceluia ce'l 
consfinţesce sistemul francez, care dă portorului un drept de preierinţă 

„asupra provisiunii, Depărtându-se aceste dou consecuenţe extreme, s'ar 
putea găsi un tărâm de conciliaţiune?). 

D. Marghieri (Neapoli). — Voiii căuta să răspund cât se pâte mai 
lămurit la argumentele ce sati presentat în favârea paragratului privitor 
la provisiune. , 

„Mai întâi, s'a pretins că desbinarea repausă pe o simplă neînțelegere 
Nu este nici cum aşa. Adunarea este în presenţa a dou păreri radicul- 
mente opuse. De o parte, este sistemul codului din 1507, de alta, acela 
al legii germane, care e -contorm cu teoria economică și socială a 
secolului. . . | 

Unul din onorabilii preopinenţi a dis că $ 2 îigureză în proect pentru 
a exprima că provisiunea, fără a îi necesară, e toluşi î6rte utilă, cu 
același titlu ca paragralul care tratâză de acceptațiune. Este totuşi o mare 
deosebire între cele două cestiuni. Suntem de acord că acceptaţiunea nu 
e necesară, in. acest înţeles că o trată pote să fie valabilmente creată Şi 
să circuleze fără să fie acceptată. Dar dacă acceptaţiunea intervine, ea 
crează -raporturi de drept cambial. Este 6re tot aşa cu provisiunea? 
Nici de cum; ţrebue să recun6scem că ea nu are nimic a îace cu scri- sorea de schimb și raţiunile ce se pot invoca pentru a justifica provisiunea nu ai nici un raport cu dreptul de schimb. Voiii încerca să dovedesc acesta pe scurt. ” 
_ „Se.cdice că este vorba de o cestiune de pură teorie; dacă ar i intr'adevăr așa, nu ar trebui să ne ocupăm de provisiune. 

Art, s dice că provisiunea trebue să fie facută de trăgătar. Dacă nu ar îi”de cât acest articol, sar putea crede că, cu tâte că trăgătorul e îndatorat a face provisiunea, nu este nici o îndatorire pentru tras de a accepta trata. Dar art. S e complectat prin art. 12, care dice: «Intre comercianţi și pentru „datorii comerciale, creditorul are dreptul, atară de Convenţiune contrarie, a trage asupra datornicului săi o trată” pentru 0 sumă „care nu irece peste țiira datoriei, şi trasul e ținut de a accepta». al prose irita dar al comisiunii acceptarea este considerată ca corelativ 
că nu el când sa acut codul din 1807, câţi A 
vale. Bo si Se vorbescă în cod de Provisiune, nici de. clausa de țelor ut peste sposiţiuni nai intrat în cod de cât mulţumită stăruin- i erin Și a câtorva jurisconsulţi cari - împărtășiaii părerea sa. 
E 1) Sistemul intermeâiar ce 

: fus, 9 Arăgăto trasului e un mandat civil, care se p macia2ă puri Cică pe cat sate încă es întegra, Plata î No. 74, beat şi mo în unea andati coniraria 

-va jurisconsulţi susțineaii 

'L are în vedere oratorul e sistemul lui Thăl. Ordinul 
Gte revoca numa! până a nuse ăcută înainte de revocare înte- a-trasului, V. Dreptul din 1885, 
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Bgouen susținea că provisiunea nu trebuia să intre în cod, pentru o 
- rațiune practică. El qicea că dacă voim ca seris6rea de schimb să răspundă 
trebuinţelor vieţei practice, ca ea să fie într'adevăr chârtie-monetă pentru 
comerciant, trebue să se lase la o parte principiele valdrei şi ale pro- 
visiunii, căci esenţialul sunt iscăliturile. Așa, întradevăr, trebuia să se 
pună cestiunea. Caâci dacă trasul acceptă, el e cambialmente obligat, şi 
i6te raporturile materiale ale provisiunii nu înriuresc întru nimic asupra 
obligaţiunilor persânelor cari ai pus iscălitura lor pe trată. Paragratul 
privitor la provisiune nu pâte să fie discutat din punctul de vedere al 
sciinţei pure, ci numai din punctul de vedere al privilegiului portorului: 
şi sub acest raport, el isbesce dreptul modern. . 

D. Preşedinte. — Intenţiunea autorilor proectului n'a îost de a 
crea un privilegii. Ri ai vrut să dică că dacă provisiunea există, cesiunea 
ei e valabilmente efectuată prin mijlocul indosamentului. - : 
_- D. Marghieri (Neapoli). — Acesta revine la același lueru. După - 
părerea mea, art. 10 pâte da loc la grave abateri. Ei permite creditorului 
de a'şi crea un privilegii trăgând asupra datornicului săi, gata a cădea 
în faliment, și punându-se de acord cu primitorul, Căci, ori-ce s'ar dice, 
€ii stăruesc a crede că art, 10 stabilesce un privilegii. | 

D. Suf. Kohey (Japonia) declară că e partisan al principiului provi- 
siunii, Disposiţiunile proectului în acestă materie îi par bine redactate 
şi el le va vota. 

D. Nyssens (Louvain).—Două păreri radicalmente deosebite despart 
adunarea; intre cari conciliaţiunea este cu neputinţă. După una, conform. 
cu noţiunea adoptată de codul.din 1808 şi de tâte legislaţiunile cari ai 
luut acest cod de tip, indosamentul implică cesiunea creanţei ce o are 
irăgătorul contra trasului. La acâstă creanţă originală, care a dat nascere 
iratei, se adaogă drepturi noui, garanţii resultând din deosebitele iscălituri 
înscrise pe bilet; _nu rămâne mai puţin adevărat, în acest sistem, că 
fie-care indosament constitue o cesiune nou5 a creanţei originale şi că 
portorul are, în puterea acestei cesiuni, drepturi la provisiune. 

In cel-P'alt sistem, mai noi și care a îost consfințit prin legile Engliterei, 

Germaniei, Ungariei, laliei etc. scrisârea de schimb este un contract 

litleris, care nu valoreză de cât prin îiscăliturele ce el pârtă, prin anga- 

jamentele ce coprinde materialmente, relaţiunele -ce pot să existe între 

trăgător și tras rămânând, pentru primitor, pentru portor, 0 res înter 

ălios acta. Transmisiunea tratei nu transferă primitorului drepturile tră- 

gătorului şi acesta rămâne singur proprietar al provisiunii care se găsesce . 
în mâinele! trasului. | a | 

Cum am dis, cele două sisteme se deosibese prin basa lor şi nu 

Sar putea concilia. PI 
Comisiunea belgiană, din care am ondre de a iace parte, a prelerit 

sistemul francez, care se găsesce consfințit şi prin legea nostră belgiană 

şi care nu "mi pare, ori-ce sar dice, nici contrarii principielor, nici răii 

în practică. Dreptul portorului la provisiune nu 'mi pare a da loc. la 

neajunsuri, și utilitatea sa practică este, în unele casuri, netăgăduibilă. 

Ei sunt dar departe de a critica Saii de a condamna preferenţa dată de 

proect sistemului iranco-belgian. a | 

” Totuși nu pot să 'mi ascund că principiul care dobândesce pre- 
r 

7 , II
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_îerența eminenţilor noștri colegi englezi, germani, ete. ispitesce ceva prin 
simplicitatea sa şi presintă, din causa acestui caracter special, avantagiă * din punctul de vedere al unei legislaţiuni internaţionale unilormne. Și daca mai adaug acestă consideraţiune de interes practic, că va fi mai Ușor a atrage Franţa, Ispania, Belgia, etc. pe calea nouă de simplicitate, de cât de a îace să revină Englitera, Germania şi cele-Palte ţări asupra unzi Ssoluţiuni ce ele privesc ca un progres, eii nu staii pe gânduri a arde ca adorasem şi. a îndemna pe Francezii moderni a face, cu privire la pro- visiune, sacrificiul ce: aii făcut strămoşii lor. „_. Noiă.vota dar desiiințarea paragrafului privitor la provisiune cu legile tinere contra celor vechi, mai puţin prin convingere că progresul este pe acestă cale de cât: prin considerațiunea că, de altminteri putin pericul6să, ea ne va conduce mai ușor și mai repede la scopul silinţetor - „n6stre, care e unificarea. _ | „D. Piaull (Paris). — Principiile mari ce militeză în favorea provi-  siunii fiind expuse, ei nu voi reveni, In deobste este acord pentru a sa ! admite că trebue garantată, pe cât se pote, situațiunea terţiului porlor. . De aceea eii îmi voi propune de a completa art. 10, dacă noi”! discutăm, cum. sper. Se qice: este 6re nececar ca 'să existe provisiune ? SA Jisam acestă cestiune legiuitorului care juce o lege asupra falimentelor. Nu sunt de acestă părere, şi ei voii face să bage de stmă acei cari țin acest „limbagii că ei recunose printr'acâsta chiar necesitatea provisiunii, D. Worms (Paris). — Not am hotărât să facem un proect d lege-tip asupra, unei materii de drept comercial, în care echitatea trebue să j6ce rolul principal. Trebue să tinem scmă de t6le: jacilităţile ce pot da: creditului. cea maj mare desvoltare. Iși închipuesce cine-va. serios că, desființând  provisiunea, ajungem a crea o stare de lucruri de dorit? Cât pentru mine, eă nu o cred, şi merg mai departe. Et sunt convins, din 

"contră, că provisiunea i6că un rol considerabil în cestiunea scrisârei d 
- Schimb. a - „Existenţa provisiunii va av 
IE „Provisiun ea ea o inriurire 6re-caro asupra s6rlei 

ȘI a desvoltărei scrisârei. de schimb ? Iacă Ccestiunea ce trebue pusă. 
R&spunsul uşor, Ei cer de la toţi membrii adunării să facă mutual- 
mente sacrificiul ideilor. lor personale pentru un moment si să facă abs- 
iracţiune de starea actuală a legislaţiunii lor proprie.  Gândesc că in 
calitatea mea de irancez sunt specialmente autorisat a ține acest limbagii. 
Toţi Francezii câţi suntem aici declarăm că recunoscem slarea de infe- 

"Ploritate a legislaţiunii n6stre. Noi cerem lumină şi vrem să re 6scem 
aceea ce este progresul, | e i pecunesee 

| Deja un număr Gre-care din cont „vorbesc de acei carj veneaii să declar > Că Sar cuveni a se. pune articolele 
a : 

Ati 
“schimp, Amentelor mai de grabă de cât intr'o lege asupra scris6rei de visiunii. Ei bine onteu 1 mipecunoscut de mai nainte necesitatea. pro- 
Și veţi vale 2 p nu NI a pp irage, ei le voiă dice: Citiţi proeetul belgian un articol privitor la o situ i no sueerbi de o pasiune, căci el șoprinie 

8 o lege asupra falimentelor! en cară deal so rau a. putea e egu 
In legea” dar asupra scrisrei de schimb acesta carpen în ca 1% Cei 

radicătorii mei par a şovai. Ei e, la începutul desbaterilor n6sire, relative la provisiune într'o lege 

* 

4
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„_D. Level (Paris). — Permiteţi-mi ca representant al unui grup impor- 
tant de comercianţi, «Uniunea bancherilor din Paris şi provincie», să 

„Spun -că am primit mandatul special de a declara că noi dăm o mare 
importanţă provisiunii, şi chiar că acest principii, așa cum este înţeles” 
de legau franceză, e neîndestulător! şi. că este loc de a'l întinde din 
punctul de vedere al creditorului-trăgător precum şi al măriurilor înseși. 
Milionele ce trec pe fie-care an prin mâinele acelora în numele cărora 

culaţiunii daca sar desfiinţa provisiunea. e i 
D. Guillaume (Paris). — În numele Băncei Franciei ei mă declar 

de acord: cu onorabilul preopinent. e 
D. Preşedinte pune la vot propunerea d-lui Dora. | A 

> “Acestă propunere este respinsă prin 27 vâturi, contra 16 și două 
abstențiuni, - 

Ai votat. contra: o - A e i 
"D-nii Brunard (Bruxelles), Baggini (Roma), Bonitace (Rouen), Buston * 

(Angers), RBovy (Bruxelles), - Chaumat (Paris), Daguin (Paris), Dubois 

„ eii vorbesc, militeză în lav6rea părerei lor. Ar îi o lovire latală dată cir-. 

- (Bruxelles), Duckerts' (Verviers), De Bois Chevalier (Charleroi), De Nobele - - 
(Gand), Level (Paris), Midosi. (Lisbonna), Oboussier (Anvers), Piault (Paris), 
Payşen (Bruxelles), Pappaert (Alost), Pirmez (Bruxelles), Perrin (Angers), 
Renaudin (Bruxelles), Ruyssen (Courtrai), Ruyters (Bruxelles), Staes 
(Louvain), Sclosse (Lille), Suit Isohey- (Japonia), Van Niouwenhuysen 
(Bruges), Wurth (Luxembourg). a . 

Au votat pentru:  . - a 
D-nii Barclay (London), Baschilow (Petersburg), Degr6 (Bucuresci), 

Dorn (Leipzig), Dove Wilson (Aberdeen), Guyot (Paris), Huergo (Repu- 
blica Argentină), Zitta (Amsterdam), Levy (idem), Marghieri (Napoli), Nagy 
(Cluj), Nyssens (Louvain), Oliver (Madrid), . Robinson (London), Speiser 
(Basel), Zapatero (Madrid). i | 

- Sai abținut: e A | 
D-nii Delvaux (Anvers) şi C. Norsa (Milan). | 

„IL 

__ D. Pirmez a redus însemnătatea divergenţei internaţionale privitâre - 
la provisiune și a înriurirei ei posibile asupra operei de unificare a legis- 

- laţiunii eambiale la adevărata lor măsură. a _ | 
“Rezultatul la.care am ajuns, acestea- sunt vorbele d. Pirmez, este 

că, abstraţiune făcând de cestiunea proviziunii, divergenţele sunt așa de 
secundare că. nimeni. din noi.n'ar şovăi a ace sacrificiul părerii sale în 
schimbul „bine-facerii unificaţiunii. In ceea ce privesce proviziunea, cele . 
două sisteme în prezenţă aii lost fârte bine . desvoltate și puse.faţă în 

“faţă unul de altul. Teoria legii germane a fost introdusă în nai idte 
legislaţiunile moderne, în special în Austria, Ungaria, Sviţera şi Italia, în 
Țările-Scandinave. Alte ţări, ca Francia și . Belgia, ai păstrat . sistemul 
codului de comercii din. 1808. Și cu tâte acestea, eii socotesc că acestă 
desbinare nu. ne-ar împiedica de a stabili o lege uniiormă asupra tutulor 
punctelor, afară de provisiune.. Eă găsesc dovâda despre acesta în starea 

legislaţiunii engleze ; este, pentru Englitera şi pentru Scoţia, o legislaţiune 
- _ *
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uniformă “asupra scrisorilor de schimb, afară de punctul special al pro- 
visiunii, Acestă deosebire este fără înriurire în practică: nici o Bancă 

nu distinge tratele plătibile în Englitera și tratele plătibile în Scoţia. Ar 

îi pote greii, o recunosc, de a îace să se acceptein acest moment teoria 

germană în Francia şi în Belgia ; cu tote acestea, observă către sfirșit 

d. Pirmez, acestă teorie 'mi-pare menită a se răspândi pretutindeni Şi 

sunt gonvins că, prin studiul legislaţiunilor străine, ţările cari se ţin incă 

de sistemul codului din 1808 vor îi trase de curentul general şi vor 
admite principiul modern (pag. 407). 

- Curentul dar-general este favorabil sistemului anglo-german. Dar se 
pretinde că progresul nu e pe acestă cale și o idee fulșă stăpânesce câte 
odată spiritele sub coldrea progresului. Maxima hegeliană : «Was wirklich 
ist, das ist verniinitig» e născocită pentru sclavi. Cu ce drept am turna 
asupra unui vechiă sistem leşia sarcasmelor n6stre pentru că numai e 
tînăr? Trebue dar să examinăm cu deamânuntul sistemele ce'şi dispută 
câmpul. E 

“Transacţiunea nu e posibilă pe tărâmul principiilor. Stăpânirea se 
“cuvine acelui sistem. care răspunde mai bine principiilor dreptului și 
intereselor comereiului. 

Nu se tăgăduesco că sistemul anglo-german e mai juridic, dar se 
crede că. el isbesce interesele vitule ale comerciului cambial, că el slăbesce 
rădăcinile desvoltării creditului cambial. Viaţa nu se conduce eselusiv de 
logică şi dreptul e expresiunea, vieţei.. 

Teoria franceză, care presupune că indosamentul implică o cesiune 
a proviziunii, e fără îndoială contrarie logicei juridice. Bravard dice în 
ac6stă privire: «In scris6rea de schimb, obligaţiunea trăgătorului nu este 
aceea a unui vindător; obligaţiunea sa consistă pur şi simplu a face să 
se plălescă ; acesta este o adevărată obligaţiune de a lace. Proprietatea 
proviziunii nu este dar strămutată de către trăgător asupra primitorului 
sai asupra portorului, cesionar al.acestuia... Sistemul contrariii schimbă 
iără cuvânt poliţa fie într'o cesiune de creanţă, îie într'o str&mutare a 
provisiunii ; el identilică suma de plătit, obiect al cambiei, cu provisiunea 
mijloc de a plăti „cambia ; el schimbă o simplă obligaţiune in un mod 
de a dobândi... Scris6rea de schimb nu exprimă nici nu implică nici o 
cesiune de. creanţă, nici o cesiune de proprietate, nici un privilegii. Nu 
este dar posibil a se dice că portorul trebue să aibă dreptul a îace săi 

" se atribuâscă provisiunea prin escluderea masei de creditori ai trăgătorului». 
„Să nu se dică că indosamentul coprinde în sine o cesiune a pro- visiunii de fapt şi după întențiunea probabilă a părților. D. Jacobs, iutrol advocat și deputat belgian, a dovedit, în şedinţa Camerei belgiane din 2. Decembre 1869, până la evidenţă contrariul, arătând: 1) că, din „Coniră, cel puţin până la scadenţă, trăgătorul pâte să dispună liber de provisiune, care se pretinde că nu “i-ar aparține. Nimeni “în ad 8 u 
gândesce să atribuâscă portorului un drept lusi | Ser De ia înai ; „drept esclusiv asupra provisiunii deja înainte de scadenţă. Art. Gal legii belgiane din 20 Mai 1872 

" iorm art. 9 al proectului comisiunii e i În Au Sta (con : „IL ongresului de la Anvers) se măr- ginesce a stabili regula că «portorul are îaţă cu Gitorii S E 
un drept esclusiv asupra provisiunii care se găses e i itoriă trăgătorului 
momentul scadenței tratei». Se presupune dar că rodigiuuna, trasului în “ | | provisiunea se găsesce  
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incă în mâna trasului în momentul scadenței, aceea ce însemnâză că 

trăgătorul are până la scadenţă dreptul să retragă provisiunea, iără ca 

trasul, care n'a acceptat, să se potă impotrivi la acâsta şi apoi că pro- 

visiunea sa trimis când trăgătorul avea încă disposiţiunea liberă asupra 

averii sale; 2) că, în cas de faliment al trasului, portorul nu are nici 

un drept, de privilegiit saii de revendicare" asupra provisiunii, afară numai 

dacă ea nu constitue un corp cert încredințat trasului numai cu titlul 

de deposit; 3) că provisiunea nu e obligatorie și că adesea tratele nu 

represintă o creanţă, ci o înaintare de bani, un împrumut. E 

Dar, se dice, ori-care ar fi soluţiunea ce reclamă consecuenţa juridică, 

să nu se uite că avem să facem o lege nouă, şi că dar nu trebue să'ne 

punem pe tărâmul curat juridic şi teoretic. Care este principiul cel mai 

echitabil, adică principiul care ocrotesee mai bine interesele comerciului ? 

lacă singura întrebare ce este a se deslega. Simţul însă echitabil e 

favorabil provisiunii. Desfiinţându-se provisiunea, sar da o - lovire îatală 

circulaţiunei scrisorilor de schimb. Mulţi ar sta pe gânduri de a primi 

efecte de comerciiă, fie în - plată fie la escompt, dacă ar lipsi garanţia 

provisiunii. Acâsti garanţie dar măresce creditul biletului. Fără dânsa ar 

merge o ruptură adâncă prin tot comerciul cambial, pentru că neîncre-. 

derea ar îndepărta speculaţiunea. e 

Aceste temeri sunt, credem noi, puţin întemeiate. In Englitera, în 

Germania, în Italia şi în alte ţări, portorul nu are nică un privilegii 

asupra sumelor datorite de tras trăgătorului, Şi. cu t6te acestea cine ar 

putea să dică că scrisorile de schimb circulă în aceste ţări cu mai puţină 

facilitate de cât în Franţa sait Belgia ? 

Privilegiul portorului asupra provisiunii pote lesne da loc la îraudă. 

Soluţiunea dar ce o combatem, daparte de-a îi contormă cu echitatea, 

pu ar fi de cât o capeană, în care sar prinde persânele de bună credinţă. 

Creditorul ar putea să tragă o scrisore de schimb în profitul „unei persone 

de complesenţă asupra debitorului săii gata a cădea în îaliment. O mare. 

parte a activului ar trece atunci în busunarul înșelătorului, în dauna 

creditorilor cari Sar găsi dinaintea unui zero. Să nu se răspundă la 

ucesta că,. daca plata fictivă s'a efectuat în cele dece dile ce premerg. 

încetării plăţilor, ea e nulă şi primitorul” fictiv al scrisârei de schimb 

trebue să înapoeze sumele ce le va fi primit, iar daca acesta s'a întemplat 

în afară de acest'termen, trăgătorul, dispunend de provisiune, a usat de 

dreptul stii, — căci Îixarea epocei încetării plăţilor nu r&spunde tot-d'a-una, 

realităţii şi dar adesea, sub aparența dreptului, stă ascunsă îrauda. N 

Dar; chiar fondate de arii temerile de mai sus, credem că privi- 

legiul portorului asupra provisiunii pâte să aibă „locul săi într'o lege 

asupra îalimentelor, iar nici cum într'o lege cambială, | | 

Argumentul ce se invâcă în contra acestei păreri, că acceptule tot 

aşa de puţin necesar ca provisiunea, în acest înţeles că o trată pote să 

fie valabilmente creată şi să circuleze- fără să existe accept sau provisiune;. 

şi că dar legea cambială ocupându-se cu tâte acestea de accept, trebue: 

să se ocupe prin urmare şi de provisiune, € un bastard dialectiv care 

se jâcă cu noi de-a baba Grba. Acceptul nu e: strein legii cambiale, căci. 

iscălitura acceptantului pusă pe bilet aduce cu sine cu necesitate respun- 

derea sa cambială. Provisiunea, din contră, nu e de cât. causa, scrisârel: 

7
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de schimb. Legea cambială nu trebue să se ocupe de causa ratei ; ea 
nu trebue-să vizeze de cât aceea ce este scris pe bilet. Scris6rea de 
schimb e un act iormal, o toemâlă ilteris, emancipată de ori-ce reluţiune 
cu drepiul civil, de ori-ce relaţiune cu provisiunea, care are locul ei 
în cadrul legii. civile. Primitorul cambiei și giratarul câștigă drepturi 
numai din cambie, din coprinsul literal al scrisârei de schimb, din schema 
sai iorma sa. Acceptantul e ţinut de a plăti, puţin importă că el are 
saii nu provisiune. Iscălitura dar. obligă şi causa nu j6că nici un rol, De ce dar să se pâtă prevala de. causă primitorul scris6rei- de schimb, giratarul saii portorul? | | 

> Dar să susține că cei ce cred că privilegiul portorului "şi are locul “Săi. în legea asupra îalimentelor, recunosc printracesta de mai 'nainte necesitatea provisiunii. Nimeni, în adevăr, nu tăgăduesce necesitatea provisiunii. Divergenţa pârtă numai asupra cestiunii de a se sci care e caracterul adevărat al provisiunii? Părerea n6stră este că legea cambială nu trebue să se ocupe cu provisiunea, care e obiectul unei “obligaţiuni civile între trăgător şi tras. Privilegiul rupe. egalitatea între creditori și nu trebue dar admis cu prea mare ușurință. Ori-cum ar fi, privilegiul unei creanţe civile în cas de ialiment - iși are locul ei în legea asupra îali- menteior și nu în legea cambială, (Dreplul, 1886). 
Anna. 

  

„O convorbire 'cu'un confrate asupra art. 321, 365 şi 367 Da „noul cod de comercit, - | 
„„_ Defeetele proectului de revisuire a codului de comercii, biciuite de critică, sunt rectificate, şi noul cod de comerciă, în care întâmpinâm o combinaţiune înțeleptă a Compilaţiunii italiane Şi a unui sistem de modi- iicări reclamate de trebuințele nâstre deosebite, răspunde, credem, urărilor raţionale ce le“pâte iormula națiunea în împrejurările date. > Nu amestecăm : glasul nostru nici cu corul admiratorilor, cari fac 0 laudă exagerată operei de revisuire, nici cu acela al pamiletarilor, cari aţâţă pasiunile cele rele, şi preferim să continuăm cercetările nstre de amenunt. Ne folosim: dar de"ocasiunea ce ne oferă conversaţiunea ce am avuto mai deunădi cu un conirate, i j ca să r&spundem la o critică de podea care Sogură merită 0 discuţiune, generalităţile “şi vorbele g6le 4 u-se in vint. E vorba de inova iunea introdusă prin art. 321. du5 ȘI 907 ale noului cod de. comercită. . e Prin art Sel d Art. 321 citat sună. ast-le] :. «Debitorul cambiei 1) nu pâte fi opri ta. ei AL i 

, nbiei prit de la plata ei de cât în cas 
de pierderea cambiei și de faliment al posesorului. ! Ț ————— 

a 
Ă ” | ” - 1) Termenul cambie, Or[- se păsesce în $ 2000 audi? Clic? ar dice pseudo-Juvenalii, nu e o născocire, căcl el el se întrebuințâză, de negus n Ciupe 0 spune (dar acesta șe Păte_ contesta) că 

tori în pieţele nâstre comerei i i 
i i ciale. Dar, chiar de a ile că în desuetudine (obiceiul are, o rec e se am admite 

S € recunâscem, o mare însemnătate . Si usus volet, dicea Horaţiu), să nu uităm că necesitatea Comisiunii belgiane din 1867 pre jarmole se simte şând atat polița (lettee ae propunea expresiu nea <effets q Şi În alte țări, Raportul 

8 i bi „ES de commerce» ca îmbrăţi- 
* nise) cât şi biletul la ordin (v. Emile Sachs, Die Reus 
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” Formula acestui articol: «Debitorul cambiei nu .pâte fi oprit de la 
plata ei» şi formula corespundătâre a art. 144 al vechei nostre legiuiri 
din 1S:10 (conlorm art: 298 ai codului ds comerciii italian) : <Impotrivirea: 
Ja plată nu este primită» - sunt evident două locuţiuni exprimând aceiaşi 
idee. Redacţiunea diferită a articolului 321 a noului cod de comerciii are, 
aşa se pare, de scop de d accentua că aci nu este vorba de o oprire în: 
înțelesul art. 455 proc. civilă, oprire ce creditorii posesorului ar putea 
jace în mâinele acceptantului. O âsemenea sequestrare din partea .credi- 
torilor ar îi absolut necompatibilă cu clausa la ordin, ea sar putea. . 
ori-când zădărnici de acceptant, care nu ar avea de cât să gireze cambia. 
mai departe, ca să facă sequestrul ilusoriii, căci fie-care indosament -se 
consideră ca o cambie deosebită şi cesionarul'are aceleaşi drepturi ca şi 
când cambia s'ar îi iscălit de la început în îolosul săi. Ante-proeetul 
elaborat de mine coprindea în acestă privire disposiţiunea următâre 
(art. 293): <Impotrivirea la plată nu este admisă de cât în singurele 
casuri de pierdere a :biletului, de faliment a posesorului sai de încapa- 
cilalea sa de a primi». Adăogirea cuvintelor «saii de incapacitatea sa 
de a primi» tindea a curma o controversă, care există. astă-di. Aceiași 
adăogire o regăsim în art. 39 al legii belgiane din 24 Mai 1872. Adop-- 
tând-o, ne-am [Îi reapropiat de dreptul comun. Ast-iel, în cas de: interdic- 
țiune judiciară, plata făcută în mâinele intergisului, cu -tâtă împotrivirea 
şi contradicerea tutorului, sar îi socotit 'ca nevalabilă: De asemenea, ar: 
Îi iost supusă criticei plata făcută în mâinele unei femei măritate căreia 
S'aii constituit zestre bunurile viitore şi care ar îi primit. o moştenire în 
care se găsesce o cambie, Ori-cum ar fi, adaosul de care e vorba s'a 
inlăturat. Nu avem nimic 'de obiectat. Interesele incapabililor merită de 
sigur o ocrotire, dar_ creditul cambial suteră, dacă se adaogă şi alte casuri 
în cari se pâte face impotrivire la plată. In pură teorie (argumentele pur 

„teoretice sunt loviri în aer).am putea. să disputăm mult pro şi contra, 
lâră să ajungem .la un resultat. Numai consideraţiuni praclice pot să 
lacă să atârne cumpăna într'o parte sai în cea-laltă. Neavând insă o 
experienţă îndestulă în afaceri comerciale şi teoria abstractă lăţindu-se la 
noi peste măsură 1), trebue să îim drepţi, şi să nu iacem o imputare 

  

des Handelsrechtes in Belgien, -pag. -45). Un jurist olandez (John Bohl) recomandă 

Francezilor cu stăruință o nomenclatură nouă: «Se scie, „observă el, prin: experiență, 

că poporul francez.nu e o naţiune stinsă, nici stricată... Nimic dar, mal simplu de cât - 

a-l propune noul expresiuni având un înțeles special şi lămurit, îndată ce trebuința 

acestui lucru se simte. Obligaţiunile născute dintr'o poliţă sau bileţ la ordin (perifrasa Ă 

e lungă) se numesc în limba olandeză şi flamandă: Wisselverbindlenissen ; în italia 

Oligazioni cambiarie ;- în limba germană: IVechselmăissige -Verpflichtungen; aceea 

ce exprimă perfect dreptul de care e vorba. Dar, luând în:mână autorii francezi cari 

-se ocupă cu acestă materie, constat că frumâsa lor limbă e lipsită de un termen juridic „ 

echivalent şi că trebue să se recurgă . la perifrase mai lungi de cât clare. EI bine! Să 

loăm pe Romani de exemplu: adiectivul cumbial, luat din latinesce (jus .cambiale, 

aclio, obligatio canmbialis) este torte propriă de a desemna tot ce privesce trata: 

drept cambial, valârea cambială, protest cambial, obtigaţiune cambială (v. John: Bohi, 

Code. de commerce du Royaume d'Italie, Appologie, pag. GA—640), Ş 2 

1) Sai scris foliante, dic unit, ca să se desvelescă, defectele legi! italiane, De 

ce dar s'a imitat tipul italian fără să se ţină s6mă de aceste critici ? Codul de comerciii 

italian lasă de sigur, ca orl-ce lucrare omenescă, mult de dorit, dar el se apropie fără 

îndoială mal muit de perfecţiune de cât orl-ce altă lege existentă. Nici legea cea mal 

7
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nemeritată legiuitorului, care s'a condus de tipul italian și a ţinut scmă 
mai mult de interesul creditului cambial de cât de acela al incapabililor. 

Art. 321 citat se depărteză, dicem, de legea comună. În materie 
de drept civil, plata trebue făcută creditorului capabil de a primi (art. 
1098. codul civil). Debitorul, care are îndoeli asupra verității cesiunii sai 
asupra. capacităţii cedentului, pâte să reluse plata. In materie cumbială, 
din contră, acceptantul e ţinut să plătescă, dacă există o legitimare 
formală a posesorului (art. 309 codul comercial) și nici un pretext nu-l 
pâte scăpa de acâsta îndatorire, Quid când posesorul cunoscea incapa- 
citatea girantului saii că e în culpă că nu o cunoscea? Unii cred că 

„acceptantul pâte să opună falșitatea ultimului indosament sai incapa- 
citatea ultimului indosatar. Fie-care cedent trebue să răspundă do existenţa 
cedentului săi și de veritatea iscăliturei acestuia. Acceptantul pâte să 
opună excepţiunea de dol imputabilă posesorului. (arg. art. 3-19 codul de 
comerciii). Falşitatea ultimului indosament nu se pote opune posesorului, 
după o părere mai rigur6să, rămânând acceplantului numai expedientul 
să însciințeze pe pierdătorul cambiei, ca să facă împotrivire la plată. 
Legea (art. 321 citat) permite ezcepționalmente împotrivirea la plată în 
cas de perderea, cambiei şi de îaliment al posesorului. Acestă mărginire 

..rigurâsă a casurilor în cari se pâte lace împotrivire la plată e necesară, 
căci îără densa ar pieri siguranţa ce trebue să aibă posesorul că va avea 
fondurile la seadenţă, încrederea în comerciul cambial sar slăbi şi circu- 
laţiunea repede a cambiei nu ar mai fi posibilă. Acestă rigâre preîntâmpină 
ŞI conivența între -un acceptant de rea credinţă şi persânele interpuze, 
cari ar face oposiţiune numai ca să provâce o întârdiere de plată. 

Impotrivirea la plată, de care e vorba în art, 321 citat, nu e, o 
repetăm, o împotrivire la plată în înțelesul art. 455 proc. civilă, ci o simplă opoziţiune ce o face pierdătorul cambiei sai sindicul falimentului ), Dacă dar nu se face nici o împotrivire și acceptantul plătesce de bună credință în mâinile posesorului, el e valabilmente liberat. „Dar să fie 6re valabilă plata și când acceptantul nu ar întrebuința DIC O precauţiune, nici o prudenţă și când el ar omite de.a verifica identitatea înfățișătorului cu primitorul sai giratarul arătat în bilet? “Contrariul „esuită din art. 140 al legii comerciale în vigore, care sună „ast-iel: «Cine plătesce o poliţă la împlinirea sorocului ei şi fără împo- trivire despre partea cui-va, se socolespe (se presupune) bine plătită şi „Slobod despre ori-ce cerere». Acceptantul nu trebue dar să plătescă cu „Ochii închiși, el trebue să se încredințeze că înfăţişătorul se numesce în adevăr aşa cum se arată în .bilet (dacă sunt mai multe persone având acelaşi nume, nu se mai cere încă şi dovada că înfăţișătorul e pers6na 
perfectă nu e în stare să exclua (Gte taie de îndată orr- Ă dâte cont 

roversele, Legea nu trebue să intervină ca să ce controversă ce so ives A ă inte ie ce, căci sciința trebue să'şI pronunțe mal de teoril seci. Am dori ca societatea singură 

1  
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vrută), căci legea vorbesce numai de o presumpțiune de plată valabilă. 
Art, 1:10 citat nu se vede reprudus nici in legea comercială italiană, nici * 
în noul nostru cod de comerciii. Art. 309allegii n6stre comerciale revi- 
zuite (contorm art. 287 italian şi 36 legea cambială germană), dice că 
«acela care plătesce nu e îndatorat să examineze autenticitatea girurilor», 
şi Sar părea dar că acceptantul e scutit să facă verilicarea de care sa | 
vorbit mai sus. Dar e evident că trebue să distingim identitatea înfăţi- 
șetorului cu persâna desemnată ca posesor în bilet, identitate ce accep- . 
tantul e ţinut să o constate, şi verificarea - autenticităţii indosamentului 
care nu încumbă acceptantului 1). „ | Da - 

Trecem la cele-lalte articole puse pe tapet de coniratele nostru în 
convorbirea de care sa vorbit mai sus: art. 365 şi 367 ale codului 
nostru de comercii.. o 

Art. 865: «Cecul -trebue să arate suma de plătit, să fie dat și 
semnat de emitent. El va putea îi emis la întătișător saii în Iolosul unei 
pers6ne numite. Vu putea fi plătibil la vedere sai întrun termen care: 
nu va [i mai mare de cât dece dile de la înfăţişare». 

Art. 367: «Posesorul cecului trebue să'l îniăţişeze trasului pentru 
plată în cele opt dile de la dată, daca el este emis în locul plăţei şi în 

“cele câncă-spre-Qece dile, dacă el e plătibil într'un loc osebit de acela. 

unde el este emis. Jiua datei nu este coprinsă în acest termen». 

Aceste două articole, aşa crede interlocutorul nostru, sunt greii de 

conciliat. Primul hotărăsce că termenul nu pâte să fie mai mare de cât 

dece ile de la înfăţişare şi secundul adaogă că cecul se pâte înfățișa în- 

cele cînci-spre-dece dile de la dată. a Ă 

Numai o interpretare din cale afară superiicială pote să vadă o 

contradicere acolo unde domnesce, din contră, Cea mai periectă armonie. 

O distingere sărind la ochi nu trebue într'adevăr să ne scape din vedere, 

Cecul e, după art. 365 citat (coniorm art. 340 italian), sai plătibil 

la vedere sai într'un termen, care nu pâte să îie mai lung de cât dece 

dile de la vedere (sai înfăţişare). Cecul este el plătibil la vedere? Pose- 

sorul nu- se pâte lăsa să” înfăţişeze într'un- termen de un an, ca posesorul 

unei cambii (v. art. 311 codul comercial), căci eo deosebire mare între 

o cumbie și un cec, cea dintâi fiind o chârtie de credit, cel de al douilea 

din contră o chârtie de plată. De aceea se prescrie (art. 367 citat, con- 

form art. 342 italian) că posesorul cecului trebue să întăţişeze trasului 

pentru plată, după deosebirea casurilor, în opt sai cinci-spre-dece - dile 

de la dată. Cecul este el, din contră, plătibil întrun termen 6re-care de 

la vedere (înfățișare), care nu pote să fie mai mare de dece dile (art. 

365 citat)? Cecul are a se înfățișa atunci trasului penru plată, după - 

deosebirea casurilor, în cele opt saii cinci-spre-dece dile de la dată (art. 

367) şi termenul stipulat, care .nu pâte să fie mai mare de dece dile,- 

va începe să curgă de la înfăţişare. (Dreptul, 1887). | 

RR III 

  

1) V. WVăchter, Wechselrecht, pag. 211, 

AL. Degre, vol. II. e 6



s. Se ALEXANDRU DEGRE: 

„ Paralelă între articolele 364 —369 ale codului 
- nostru comercial şi proectul de lege austriac asupra 

cecului. Răspunderea pentru cecul falş sait falşiticat. Teoria 
riscurilor la contracte. Daravera în propriul interes pe 
propriul risico-pericol. Darevera în interesul altuia, pe 

risico-pericolul altuia, 
„Intre două pers6ne, cari ai reciproc bani de dat şi de luat, se în- deplinesce răfuiala, lără numerarii, prin compensaţiune, . iar îuteresul economisirei numerariuiui o dată ast-fel deșteptat merge din sporire în sporire şi băncile de depunere cu întinsul lor sistem de cecuri la „Îniâţişetor concentrâză în cele din urmă tote compensaţiunile reciproce „într'o singură mână, dând ast:fel o val6re productivă unor capitaluri cari ar rămâne alt-iel neroditre. 
In Germania se .pregătesce abia tărâmul pentru acâstă reformă, iar în- Englitera și în Statele-Unite americane, particularii sai obicinuit de mult să depue tte economiile lor, mici “saii mari, la o bancă de depu- „nere, care le plătesce o dobândă pentru sumele depuse, bancă unde ei „Se înfăţișâză cu cecurile lor şi răluese creânţele Şi datoriila lor prin compensaţiune reciprocă, numai o mică rămăşiţă plătindu-se în numerariă. i Aşa se face că, cu tâtă producţiunea în mînus a aurului întrun timp dat și. cu stă. scăderea timpurară a preţului argintului, prețul „mărfurilor remâne 1d nivelul. sei normal, de 6re-ce plăţile se fac mai „Cu semă prin compensaţiune, fie-care parte pierdend şi câștigând în acelaș „timp din causa agiului 1), pe când din contră la noi nu există încă banci „de depunere Organisate în chipul arătat mai-sus și lipsesce chiar spiritul _de intreprindere de fire de: a îmboldi negoţul cecului. 

, m inceput insă şi noi să încurajăm negoțul cecului, dovadă art, 15 lit. 6 a legii timbrului care supune cecul numai la taxa fixă de 10 bani, pe când art. 25 $5 al-aceleiași legi prescrie pentru cambie taxa pro- porţională de 10'bani la suta de lei, o deosebire care ar putea da loc la  îraudă, dacă 'nu sar lua. măsuri în contra. | - deose pita de ce agticolele 364-—36y ale codului nostru comercial lămuresc în praelică core Te cec și cambie, biciuesc mijlâcele întrebuințate Că pentru a coniunda cecul cu cambia, pedepsesc amăgirea liscului, 
lată și nu' are deci nevoe de lungi uncţiunii sale ecunomice,- în deosebire de Ș ŞI ea drept plată, se înfățișeză totuși în general ca un mijloc de credit şi nă' pri "me i lungi 

de circulaţiune, | Şi reclamă prin urinare termene maj lungi 
AeL 364 sună. ast-lel: 

Si - 
_„Ori-cine are sume de bany disponibile la i - 

personă, va. putu dispun p la o bancă sati la ori-ce , . < e aceste sume, aă î Î unui al treilea prin un ceea. - , n toi sau in parte, în folosul 
. 1) V 

parlamentul german la G i i , i 

din Doeatul Pe 1985, îmg, Martie 1885, discurs pe care l'am pomenit în articolul mei 
| : 5 ag. 203 i la acelaş nivel urcat ca în timpul aziulul cau , maţiurile aă pemas la pol până astă-di 
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PARALELĂ ÎNTRE ART. 364-—-360 CODUL COMERCIAL 83 

Există o sumă disponibilă în. înţelesul acestui articol când emitentul. 
are în numerariii o sumă de bani în mâna depositarului,. saii când el are 
0 creanță asupra trasului, însă, cum în principiii un datornie nu e ţinut 
să plătescă suma datorită creditorului sai unui al treilea lipsit de o 
procură autentică !) pe temeiul unui cec, se cere încă în acest de pe. 
urmă cas o anume înyoire între părţi. . . 3 a 

Cecul -se pâte emite în Franţa, în Belgia, în Spania, în Svitera şi 
la noi asupra a orik-ce personă, în Italia însă şi în Portugalia numai 
asupra unui comercianț, iar în Englitera și în Statele-Unite numai asupra 
unui bașchier, negoţul cecului fiind strins unit cu băncile de depunere. 
Proectul de lege austriac asupra cecului, de curând elaborat, consfinţesce 
sistemul anglo-american. a - Ca 

Ce trebuie să coprindă și cum. se pote negocia cecul? Art. 365: 
hotărăsce : . ” a DE 

<Cecul trebue să arate suma de plătit, să fie datat şi semnat de : 
“emitent. EL va putea îi emis?) la înlăţișător sai în folosul unei persâne 
numite. Va putea îi plătibil la vedere saă.într'un termen care nu va: 
fi mat mare de dece dile de la înfăţişare. El va putea îi :subscris în 
ordin şi transmis chiar prin gir în alb>. | NE - . 

Cecul în folosul unei persâne numile se pâte negocia numai pa 
calea unei cesiună ordinare. Un asemenea cec negociabil prin ordine e. 

nepraclic şi prin urmare rar. Părţile-?1 pot întrebuința, dacă vor, dar în . 

general. ele vor întrebuința. mai “bine cecul la. ordin, ba chiar cecul la . 

infâţişetor, care se apropie mai mult de bancnotă și se primesce prin ur- 

mare bucuros de ori-cine drept bani, asigurat fiind prin sumele depuse 

labancă de emitent. o e 

Cecul, hotărăsee art.. 365, pâte fi. plătibil la vedere sai. întrun 

termen care nu va fi mai mare de dece dile după vedere). Același 

sistem în Italia şi în Portugalia, iar legea îranceză și proectul de lege 

austriac “asupra cecului nu cunosc de cât cecul la- vedere. Termenul 

după vedere e însoţit, o recunâscem, de neajunsul că posesorul e înda- 

torat să constate în tâte casurile laptul înfăţişărei cecului, prin o visă 

saii un protest, o învăluire de procedură, care pâle să ingreuie luncţiunea 

economică a cecului; dar acesta nu este un cuvânt ca să oprim stipu- 

Jaţiunea unui termen după vedere: 

1) Laurent, Droit civil francais, XVII, No. 520. PR NR 

2) Terminologia de <emitent> şi <emisa, pe -care o gâsim şi în codul italian 

tradus de AMarey, e forte nemerită. In “adevăr, terminologia de «trăgător» şi «tras», 

“care s'a introdus pentru cambie din causa deosebire! ce există între cambie purtând 

obligațiunea de a plăti şi cambia purtând obligaţiunea de a face să se plătescă, e 

străină cecului, cecul nepulând să cuprindă de cât obligaţiunea de a face să se plătescă. 

” Autorii germani! întrebuințeză aceiaşi terminologie ca codul nostru, ei ic: « Austeller», 

inta a rmessaneCira jr seă curge de la data înfăţişărel iar faptul înfăţişărel trebue . 

constatat în tâte casurile prin o visă sai un protest, pe când la termenul la vedere 

nu e nevoe de protest atunci când trasul plătesce cecul de îndată la vedere. Posesorul 

ceculul care nu ?1 înfăţişăză în termen de 8 saă 15 dile. de la dată, sa, când cecul 

-e plătibil dap& vedere, zi cere plata la scatlența termenului, care. curge. de la data, 

protestulat, pierde acţiunea sa în. contra giranţilor, ete, Cuvintele subliniate aie se sul 

înțeleg în art, 368 (V. art. 312 ital. din ediţiunea Marcy. V. însă art. 343 ital. din 

“edit. fe. a lut Bohb). De sigur, «ce qui va sans dire, va encore mieux en le, disant», 

dar acâsta nu este un cuvânt ca să acusăm pe legiuitorul nostru de semidoctism, 

 



84 o ALEXANDRU DEGRE 

In care termen posesorul cecului trebue să reclame platu ? Art. 
&spunde : a | 

s07 " Posesorul cecului trebue să-l înfăţişeze trasului pentru plată, în 

cele opt qile de la dată; dacă el este emis în locul plăței, şi în cele 15 

dile, dacă el e plătibil întrun loc osebit de acela. unde el este emis. 
Diua datei nu .este cuprinsă în acest termen!). | 

Fără un asemenea termen scurt, trasul ar putea să înceteze plăţile 
sale şi suma care era disponibilă la el să se zădărnicescă ast-lel în dauna 
emitentului și a giranţilor. Cecul, care e un mijloc de plată, se împacă 

-cu termenele cele mai scurte, iar cambia nu pote atinge scopul ei eco- 
nomic fără termene mai lungi. lată de ce se prescrie pentru cec un 
termen'de 8 sai 15 dile (art. 367), iar pentru cambia la vedere un ter- 

“ men de un an de la dată (art. 311). 
Care 6 sancţiunea art. 367 ?' Iată ce dispune în acâstă privinţă 

art. 368: ă 
«Posesorul cecului care nu -'l îniăţișeză în termenele de mai sus: 

(adăogăm : sati nu cere plata la scadență) pierde acţiunea sa în contra 
giranţilor; el pierde chiar acţiunea sa în contra emitentului, dacă suma 
nu este disponibilă prin faplul lrasului, la scadenţa termenelor de 
mai sus». : | MR 

Posesorul, aşa dar, care nu înfăţișeză cecul în termenul de .S sait 
15 dile, sai nu cere plata la scadenţă, pierde acţiunea sa pe temeiul 

- cecului şi nu se mai pâte întârce, adăogăm, nici la acţiunea pe temeiul 
vechei sale creanţe înlucuită prin cec, de 6re-ce sa îndatorat, primind 
cecul, să aplice legea. cecului, aceea ce n'a făcut, şi nu se cude prin 
urmare să arunce urmările nepăsărei sale asupra vechiului săi datornic. 

Iar dacă înfăţiș6ză cecul în termenele de mai sus saii cere plata 
la seadenţă, şi iace protest, etc., în cas de împotrivire la plată din partea 
trasului, el conservă nu numai acţiunea sa pe temeiul cecului, dar și 
vechia sa acţiune, pâte adică, după alegerea sa, să acţioneze pe dator- 
nicul săi, sau pe temeiul cecului, saii-pe temeiul vechei datorii, în lipsă 
de voinţă contrară lămurit rostită (art. 1180 codul civil), neputând să : 
île vorba de novaţiune, sub-ințelâsă fiind reîntrcerea la vechia. daraveră 

e drept. : i 
Mai mult încă, cu î6tă i | Stă pierderea prin neinlăţișare sai nelacere de 

protest in termenul legal a amânduror acţiunilor de mai sus, posesorul 
- Mai are incă o acţiune cel puţin in contra emâlentului 2), anume acţiunea 
intemeiată. pe principiul că nimeni nu trebue să se inavuţescă în dauna 
altaia (arg. art. 366 comb. cu art. -351),. înavuţire care ar exista de exemplu atunci când emitentul mar avea o sumă disponibilă în mâna trasului saii ar lua-o înapoi. înainte de scadenţa termenelor. PI 
Ă 1) Art. 342 ital., care hotărăsce, de asemenea, că di i în termen, stă în legătură cu art. 43 procedura civilă tal, dia Atel pna peste cuprin nu se socotesce în termen. Urmâză de aici că art, nostru 307 doro l pir 129 al procedurei nâstre civile, după care nic! diua a guo nici diua ad ae 9- - tesce în termen ? Nu, căci disposiţiunile - privitâre la scadenţa pred nu Sea i cecului (art, 366), şi art. 307 reproduce ritos repula consfinţită 4 mobilei se aplici i 

. 2). După proectul austriac ($ 18), posesorul are Carte 229 proc. ei nota a ranilor. Thăl, Wechselrecht, reclamă aceiaşi solugiiune pentru inavutire şila a-17). - 

  

 



PARALELĂ ÎNTRE ART. 364—369 CODUL COMERCIAL 85 

Adaogă totuși art. 368 cu drept cuvânt că posesorul pierde 

acţiunea sa chiar în contra emitentului, dacă suma nu este disponibilă . 

prin faptul irasulul, la scadenţa termenelor de mai sus, de exemplu 

prin falimentul trasului” declarat la acea epocă, căci suma era atunci 

disponibilă inainte de scadenţa termenelor și nu -avea posesorul de cât, 

să infăţișeze cecul în termenul legal saii să ceră plata la scadenţă, lueru 

care netăcându-l trebue să-şi impute sie-şi dauna ce o suieră. 

Ce contravenţiuni se pot săvirşi cu prilejul cecului ? Care e. pedâpsa 

- acestor contravenţiuni? Ne dă art. 369 în acestă privinţă deslegarea. 

următâre : - - , 

«Acela care emite un cec fără dată, sau cu o dată îalșă, saii fără 

să existe în mâinile. depositarului suma disponibilă, va îi pedepsit cu o 

amendă egală cu dece la sută a sumei arătate în cec, alară de pedepsele - 

prevădute de legea penală, dacă va Îi cas». | 

Art. 369 nu îngădue, cum vedem, să se emită un -cec iără qată, 

sai cu o dată falşă, saii iără șă existe în mâinile deposilarului suma 

disponibilă, nu ingădue adică să se înlocuiască cambia, care e mai scumpă, 

prin cecul, “care e mai eltin, în frauda legii timbrului, și pedepsesce 

contravenţiunea cu o amendă, sai dacă ai mijlocit uneltiri. viclene, cu 

pedepsa prevădută de art. 332 urm. codul' penal. 

Care din regulele privitâre la cambie se aplică cecului ? Art. 366 

care se ocupă cu acestă însemnată cestiune, cuprinde: 

«Sunt aplicabile cecului t6te disposiţiunile privitâre la gir, la aval, 

la semnăturile persânelor incapabile, la semmnălurile falşe sai falșificale, 

la scadenţa şi plata 1) cambiilor, la protest, la acţiunea în contra emiten- 

tului şi în contra giranţilor, la biletele pierdute: sait susirase». 

Întâi si întâi un cuvânt asupra cecurilor pierdute sai sustrase în 

privinţa cărora după codul nostru (art. 366 şi 354 urm.) pierdătorui nu 

are de cât calea amortisării, pe când după legea engleză emitentul 

cecului, în cas de pierdere sau furt a cecului, nu. e nevoit să se încurce 

într'o procedură lungă” de amortisare, de 6re-ce se bucură. în general, 

chiar în cas de neplată a valutei, de dreptul ds revocare până la expi- 

rarea termenului de înfăţişare 2). a e 

Sistemul acesta e pâte bun pentru Eoglitera, unde negoţul cecului 

a prins de mult rădăcină, nu se potrivesce însă în țările unde negoţul: 

acestei hârtii lasă încă mult de dorit. In aceste ţări, în adevăr, se. va - 

primi cecul drept bani numai daca va îi nerevocabil înlăuntrul terme- 

nului de înfăţişare. Proectul austriac, care recunâsce şi el dreptul de 

revocare a emitentului ($ 12), a deşteptat cu drept cuvânt multe critici. 

  

1) Nu pote prin urmare posesorul să refuse o plată în parte (arg. art. 366 com: 

cu art, $14) pe când după proectul austriac ($ 10) posesorul nu e ținut să primâscă o 

plată în parte, Intătură încolo proectul austriac, ca şi codul nostru, acceptul în acestă 

materie din causa-învăluirilor de procedură ce-l însoțesc, Există totuşi şi în acestă 

privință o mare deosebire între proeetul austriac şi codul nostru, Unde, în adevăr, după 

codul nostru, posesorul nu e îndrituit să câră un accept dat de bună voe, după 

proectul austriac ($ 1) din- contră, acceptul dat de bună voe se consideră ca nescris, 

0 xig6re, care e necunoscuță în Statele-Unite unde cecurile acceptate (certified checks) 

sunt fârte răspândite. a RR - RR o 

2) Acest “termen odată expirat şi cecul “plătit, rămâne numai calea revocării 

plățel făcută cu rea credință. Obicinuit, trasul e de îndată însciințat prin telegrat despre 

pierderea cecului şi refusă plata. 

/



s6 a “ ALEXANDRU DEGRE 

Coprinde cecul, nerevocabil fiind, o cesiune nerevocabilă a sumei 
disponibile aflătâre în mâna trasului ? Unii susţin că da. Posesorul cecului, 
dic ei, e un cesionar gropler rem şi are prin urmare „precădere inaintea 
creditorilor emitentului care ar cădea în faliment. Alţii din contra tăgă- 
duesc existenţa unei cesiuni. Cum să presupunen, întrebă ei, că emitentul, 
căruia i sa iurat cecul, a învoit o cesiune în folosul hoţului ?1). | 

Un cuvânt acum asupra cecului îalș sai falșilicat. Cecul îalş obligă, 
după art. 366 combinat cu articolul 352, pe giranţii sati pe emitentul 
ale căror semnături nu sunt falșe sai falșificate, prin urmare nu obligă 
pe girânţii saii pe emitentul ale căror semnături sunt ialşe sai falșificate, 
iar cecul îalşiticat în .coprinsul săi, de exemplu în privinţa sumei de 
plătit, obligă după art. 366. comb, cu art. 353 pe giranţii sai pe avaliștii, 
cari Vaii iscălit după îalșificare, prin urmare za obligă pe emitentul sai 
pe giranţii şi avaliştii, cari Vaii iscălit înainte de falşificare. 

Emitentul, așa dar, nu r&spunde de un cec fals sati falşificat, 
Trasul, prin urmare, dacă 1 plătesce, o face pe risico-pericolul sâă. Tot 
așa în Eoglitera şi în Statele-Unite. Proectul austriac, din contră, hotărăsce 
că trasul răspunde de plata unui cec îalş sati ialșilicat numai întru cât 
nu e de bună credință. De ce? Există, se dice, mai tot-d'a-una o culpă 
într'o parte sait alta și 'ajung prin urmare priăcipiile regulătâre ale 
răspunderii pentru quasi-delicte. - 

Adevărul însă este, din contră, că în cele mai multe casuri nici o 
parte nu e în culpă. T6tă dar întrebarea esto: Cine trebue să sulere 
riscurile însoţite cu negoţul cecului? 'Teoria riscurilor la contracie e hotărâtâre în cestiunea n6stră şi nu teoria culpei. Care dar e principiul de urmat în materie de riscuri la contracte ? Este că daravera în interesul 
altuia merge pe risico-pericolul altuia, - 

- Cine e interesat în cas de deposit, mandat, cec? Depun un cal bolnav, fără să sciii că e bolnav, în grajdul prietenului mei și se mo- lipsesc și pier caii depositarului. Puțin importă că nu există nici umbră 
de culpă din parte-mi, căci depositarul a primit calul mei în grajdul stii în înleresul mei exclusiv şi art. 1618 codul civil aplică prin urmare principiul de mai sus și hotărăsce că deponentul este indatorit a desdauna „pe depositar de tâte pierderile cășunate lui din causa depositului. » „. Mandatul apoi intereseză obicinuit numai pe mandant. Mandatarul adică lucrză obicinuit numai în interesul altuia şi principiul este că daravera in interesul altuia merge pe -risico-pericolul altuia. Art. 1549 
consfințesce ritos acest principiti hotărând : «Mandantul trebue să des- dauneze pe mandatar de pierderile sulerite cu ocasiunea 2) însărcinărilor sale, dacă nu e în culpă». | | 2 

1) Există atunci, S'ar putea întâmpi ) cesi i 
de bună credinţă, cea p ntămpina, 0 cesiune legală în fol Va -primit de la cel ce la găsit sai sustras, 

ul răspunde numat de daunele ce le-a 

osul posesorului 

„ferată, lată o daună pe care o suferă lui. Ajunge însă acelaş m aris mandantului săă şi e atins ac e atat, punea la d mandatului, 

i m olo a ist. î | lată o daună întemplată numar cu ocasitnea datulațabă PUsă de un anarchis i 

4:  



CONTRACTUL DE TRANSPORT 87. 

_D. Unger aplică acelaşi .principiii “cecului. Dânsul deosibesce în 
adevăr. Trasul, dacă plătesce un cec îalş, o face pe risieo-pericolul săi, 
căci n'a primit mandat de plată, iscălitura emitentului fiind îalşă. Trasul . 

din contră, care plătesce un cec purtând iscălitura adevărată a emiten-: 

tului, dar îalşificat în cuprinsul stă, de exemplu în privinţa sumei de 

plătit, pote cere daune-intereşe de la emitent pentru acestă pierdere 

sulerită ez causa mandali 1), a n 

Nu impărtăşim chipul acesta de a vedea și credem din contră, în 

conglăsuire cu. părerea domnitâre, că art. 1549 codul civil nu se aplică 

cecului. Cecul în adevăr, interes6ză mai mult pe mandatarul (bancherul) 

care "1 plătesce, de cât pe mandantul, care "] emite, în deosebire de man-. 

datul ordinar, care interes6ză obicinuit numai pe mandant. i 

Este ast-iel în interesul bine-înţeles al bancherilor de a lua asupra 

lor riscurile, căci ei ţin la desvoltarea negoţului cecului și nu pot.să 

ajungă la ţel de cât cu acest preţ. Ta | i 

Bancherul 'şi face de bună s6mă o meserie din negoţul. cecului şi 

trebue prin urmare să întrebuinţeze o privighere . deosebită (arlis suae: 

peritiam praestare debel), să dea formularelor de cec o întocmire tech-: 

nică cât se pote de desăvirşită şi preîntâmpinătore de -plăsmuire, etc. şi 

dar, dacă plătesce un cec fals sai îalșificat, o face pe risico-pericolul 

săi, dacă nu există o culpă contractuală din partea posesorului carne- 

tului (livret) de cec2). : | ME 

Nu sciti de am fost aşa de clar în cele de mai sus, cum ași îi 

dorit, cred însă că vulgarizator de idei, în înţelesul înalt al cuvântului, 

nu e acela care reproduce părerile. străine papagalicesce, de şi întrun stil 

limpede, sai acela care bate câmpii, ci numai acela care deduce din 

analisa amânuntelor sintesa cea. clară şi exactă. Ce qui n'est: pas clair, 

dice cu mândrie Voltaire, n'est pas îrangais». (Dreplul, 1894). 
. ! - | N 

Contract do transport. — Scrisâre de cărat, — Declaraţiune talşe, — Expeditor.— 

Clausă penală. — Destinatar. — Impiegat. — Lipsă de diligență. — Art. 

431 codul comercial.—Art. 45 şi 50 regulamentul căilor ferate române.— 

(Cas. II, 23 lunie 1898). - ” _ , 

1. Taxa îndoită la care este .supus, drept pedepsă, expeditorul care - 

a făcut o deelaraţiune falşă în scrisorea de cărat, nu se pote reclama de 

la destinatarul care a primit maria, întru cât regulamentul căilor ierate 

nu întinde clausa penală asupra destinatarului, şi acesta nu este obligat 

  

H detin au fremde Gefahr „conferinţă ținută în sâra de 19. 

lanuariă j eg! er audein aul din Viena. Principiul, «daravera în interesul altuia 

merge pe “risico-pericolul altuia». n'a fost nicl-odată expus cu mat multă claritate, 

Principiul acesta Unger îl aplică, nu numal depositului şi mandatului, dar şi cecului. 

Riscurile însoţite cu mandatul reciproc al asociaților (vedI art, 1571 $ 1 codul civil 

român), adaogă el, se împart pro rata, mandatul interesând aici pe toți asociaţii de 
2 

- , - Ă 

0 polrivă, - . De “2 vrimitorul (articularul Car 

cistă în adevăr între dătătorul (bancherul) şi primitorul (particu arul) 

netulur 6 Pi ua raport de mandat general, care obligă pe acesta de pe urmă să 

păstreze bine (diligentia, custodia) livretul de cec. E gar răspundător faţă cu banc erul 

posesorul livretului de cec care, uitându-l de -exemplu pe masă într'o cafenea, 

printr'acâsta prilejul la o plăsmuire de cecuri. - .
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a plăti de cât numai taxele după scrisârea de cârat, r&mase neachitate 
la predarea transportului. | | | 

2, Impiegatul căilor ferate, amendat pentru lipsă de deligență, nu 
pâte pretinde să fie despăgubit de primitorul „măriei, acesta neputând îi 
resposabil de consecinţele unui fapt care nu i este lui imputubil. 

Curtea, deliberând, | 
Asupra motivului de casare invocat: , «Violarea art. 7 din convenţia internaţională, a art. 45 şi 50 din regulamentul - de transport al Uniune! căilor ferate române, 
«Predătorul este responsabil pentru exactitatea indicaţiunilor şi declaraţiunilor din scris6rea de trăsură, el suportă tote consecințele cari resultă din declaraţiunile neexacle, neprecise sai nesuficiente, - . <Destinatarul este considerat obligat a plăti taxele de transport neplătite la pre- darea transportului, - 
<Fiind-că în casul unei declaraţiuni falşe urmâză a se plăti ca penalitate un adaos de taxă, fiind-că principiul este: că orl-ce penalitate este personală, şi nicăeri legea neobligând pe destinatar a suporta el consecințete dolulut, culpei, s:ă imprudenţei predătorului; tribunalul condamnându-mă a plăti ler 45+4 reediţionarului V. Uţa, comite un exces de putere, interpretă răi art, 1 din convenţiune, art. 45 şi 50 din regula: mentul sus vorbit şi regula că prin analogie nu se pot întinde disposiţiunile penale». „_„Avend în vedere că se constată că Vasile Uţa, reediţionar la gara Bacăă, chemând în judecată firma Lăbel Bril T. Abashn pcntru a-l plăti suma de 43-1 lc!, datorită dintr'un transport de marfă primită de numita firmă cu scrisGrea de trăsură No. 707 din 1898, tribunalul judecând în apel acestă afacere, prin sentința supusă recursului constată în fapt că de la gara Zolna, din Ungaria, s'a trimes firmel Bril T. Abashn din Bacăă un vagon cu piatră măruută pentru care taxa de plătit era de 227 Ie1; că în acel vagon s'a găsit prundiş măcinat supus la o taxă: ma! mare de 299 ler, iar nu piatră măruntă cum fusese declarat de expeditor; că diferința ce are de plătit şi la 

,„ este de 454 ler, pe temeiul art, 
ultă, susţine tribunalul, că taxele 
cina destinatarului, şi că adnosul 

i axel de la locul predărei până la .cel de destinaţiune ; xelor de transport de la 
rumâne ; Şi 50 din regulamentul de transport al căilor ferate 

, Considerând că dună art. 45 dătorul r&s B i iu- 

nilor dia seamă că Basri îo predătorul răspunde penlru exactitatea declaraţiu : e ă „având a suferi tote consecințele curt resultă din iuiegezaliuni neexacle iar prin alin. II al aceluiaşi articol se prevede că calea ferată are de trăsură ; reptul să examineze conţinutul transporturilor cu indicaţiunile din scrisârea 2 

Ca după art, 50 taxele q 
e „art. 50, fas e transport ne sideră ca iransmise în sarcina destinaterulul Considerând, că din aceste texte reese că predătorul având a răspunde de 

neexaclitatea declara iunil sale şi 5 i ini : 
a plăti alte 4 traii sa o şi de tGte consecințele declaraţiunit sale, destinatarul nare i prin art, 50 asupra sa, de cât acelea din scris6rea de trăsură; 

Că acesta este așa, se dovedesce şi „Prin art. 454 cod, com. care “obligă pe 
scrisârea de căt a plăti ceea ce se datoresce pentru transport după Consid-at aeărel regulă e consacrată şi prin regulamentul de transport; de transport după scisgu e, marfa fiind predată destinatarului care a. achitat 
dace! u „de trăsură, dacă în urmă s'a descoperit că maria 
penuportală a Jost ră declarată ŞI răi taxată, şi că taxa urmâză a îi platita îndoit, 
unul [age Să Nu! ținut destinatarul, pentru că el nu pâte r&spunde pentru consecinţele 
fără să Ca s ? ul imputabil i. Că de o cam dată impiegatul care a predat marfa 
că na ps servi na ura el adevărată ŞI taxa care avea a fi plătită, e în culpă, pentru 
pentru DUS £ „azer ţa gerută a observa, şi de aceia acest impiegat nu pâte ase despăgubi 

Că triptaeloi e la destinatar -îatru nimic vinovat. ! “ 
fină as ibunalul obligâna pe destinatar a plăti ast-fel întemeiat, sentința sa are a fi casată” Pentru aceste motive,. casâză, 

plătite la predarea transportului se con- 
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Aduolațiune.— Taxa de plătit căilor ferate pentru transport e mai 
mică saii mai mare, după deosebirea măriurilor. Trimiţătorul e prin 
urmare ţinut să arate în scrisdrea de cărat natura măriurilor de trans- 
portat. Experienţa insă dovedesce că scrisorile de trăsură cuprind adesea 
arătări lalşe, ceea-ce amenință cumplit interesele întreprindătorilor de 
transport. E 

Ce dar e de îăcut? Calea ferată e de sigur îndrituită să cerceteze, 
dacă maria adusă pentru transport se potrivesce sait nu cu arătarea 
făcută, dar în realitate ea nu se pote îolosi.de acest drept, pentru cuvântul 
simplu că o asemenea cercetare ar învălui din cale atară operaţiunea 
transportului şi ar încurca lucrul şi mai mult.: Şi 

Trimiţătorul este apoi fără indoială răspundător de  daune-interese 
pentru arătarea falşă ce a lăcut'o -el, dar irauda nu se descopere de cât - 

arare-ori, și înșelătorul, care a isbutit de atâtea-ori să amăg6scă căile: 

ferate, nu primesce deci pedâpsa ce o 'merită, dacă răspunde numai când 

îl prindi cu ocaua.mică, lăsânda dice că şi atunci te pâte trage. pe sidră. 

Da aceea, sa căutat pururea să se aplice ocolitorilor taxelor de 

transport 0 rig6re -mai mare. Aşa, sa dis, că amăgitorul, odată prins. 

cu mâna în sac, a lăcut probabil arătări falşe şi cu -prilejul transpor- 

turilor de mai înainte, s'a cercetat deci registrele sale, şi, găsindu-se 

bănueli, s'aii -adjudecat căilor ferate ex aeguo et bono daune-interese 

I6rte mari. a 

«Plus la iraude est facile, lămuresce J. Bedarride, plus elle trouve 

dans la nature des choses des chances de rtussite, et plus on: doit 

recourir ă des moyens prâventiis. Or, dans notre matiăre Vallocation de 

dommages-interâts peut olicir ce caractere. La. crainte de payer vingt 

iois plus que la somme qu'on se procurerait par la îraude, peut retenir 

ceux qui seraient tentes d'y recourir»> 1). a Se 

Un alt mijloc, ce s'a încercat pentru a se veni de hac iraudei de | 

care e vorba, este, adăogăm, afişarea hotărârei prevădută „de art. 1036. 

procedura civilă franceză, o măsură primită de unii, dar respinsă de alții 2), 

o urmare în tot casul la care nu trebue să ne oprim, sciut fiind că . 

regula consfinţită de art. 1036 irancez e străină legii nostre. j 

Mai departe. Casaţiunea îrenceză, ca să pue o stavilă abusului de 

mai sus, privesce declaraţiunea îalșă ca 0 contravențiune polițienescă, 

care supune pe autorul ei nu numai la daune-interese, aceea ce nu Var 

speria de loc, dar şi la o amendă penălă, care e o. sancţiune mult 

mai gravă 3). i SR a | 
Practica germană, în îine, are un alt: sistem. Căile ferate germane 

prevăd, în adevăr, anume în regulamentele lor (Betriebs-Reglemente) că, 

în cas de declaraţiune falșă, administraţiunea volnică e să reclame nu 

numai de la expeduitor, dar chiar de la - destinatar +), drept clausă 

  

1) J. Bedarride, Des chemins de fer au point de vue du transport des voya- 

geurs ef des marchamndises, I, No, 245, in fine. . | > 

i ide, op. cit. o. Pai e 

3 Peart suc casaţiunea franceză. V. Bedarride, op. cit. :t, 1, No. 258. 

Constitue declaraţiunea. falşă o înşelăciune în înţelesul legii penale ? Nu. V. Bedarride, 

op. cit. „ 251—256, - , 

. Si Endemann, Das Recht der Eisenbahnen, $ 115, pag. 549, text şi 

nota 31, E - „.
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penală, suma îndoită a adaosului: de taxă de plătit (compară art. 45 şi 
'50 din regulamentul de transport al căilor. ferate române). , : 

| Trecem, în fine, la regulamentul nostru, care pare a îi o copie a 
regulamentului -german. In adever, art.-45 din regulamentul nostru hotă- 
'răsce că predătorul, care a făcut o arătare îalșă în scris6rea de trăsură, 
e ţinut, drept pedepsă, să plătâscă taxa îndoită, ete. aa 

E supus la acestă clausă penală şi destinatarul care a primit 
maria ? Regulamentul nostru, răspundem, se deosibesce în punctul acesta 
de regulamentul german, căci se mărginesce a dice (art. 50): «'Tazele 
de transport neplătite la predarea transportului se consideră ca transmise 
în sarcina. destinataărului». _ 

Destinatarul care primesce lucrurile e, în adevăr, chiar după art. 
434 din codul nostru comercial, îndatorat să plătâscă taxele de transport, 
însă numai taxele dupe scrisdrea de cărat, cum se rostesce anume legea 
n6stră comercială, iar nu taxa îndoită pentru o declaraţiune falșă, care 
n'a iăcuto. el, ci expeduitorul. | 

“Regulamentul german totuși cum vidurăm mai sus, aplică clausa 
penală de care e. vorba, prin o disposiţiune expresă și neindoelnică, şi 
"destinatarului, iiar în regulamentul nostru nu se găsesce nimic din t6te 
acestea, și e elementar lucru că o clausă penală nu 'pâte să existe îără 

„0 stipulaţiune categorică. . 
„.- Căile ferate sunt de sigur îndrituite să stipuleze în regulamentele 
lor că, la cas de arătare jalșă în scris6rea de cărat, clausa penală se va 

- putea reclama saii de la expeditor saii de la destinatar, dar regula- . mentul. nostru păzesce tăcere în acâstă privinţă, N 
Nu ar îi, de sigur, încolo; o spunem în treacăt, nimic de dis în contra unei asemenea stipulaţiuni, care lipsesce din regulamentul nostru, „căci se recunâsce de t6tă lumea că tarilul-regulament. pote să suplinescă 

„voinţa părților și are prin-urmare o putere convenţională *). . „„„ „In adevăr, faţă cu o asemenea stipulaţiune, vădit lucru este că și destinatarul, primitor al măriei, e supus la clausa penală, căci, primind maria, el a acceptat tăcut 16te condiţiunile cuprinse în regulamentul- tarii, care a iost adus la cunoscința publicului doritor de a contracta cu „calea îvrată 2). 
ă | Nicăeri însă în regulamentul căilor nâstre ierate, nu se dice că, la cas de arătare îalşă in _scris6rea de cărat, calea. ferată pâte reclama taxa îndoită, nu. numai de la expeduitorul care a uneltit ialșul, dar şi „de la destinatarul care a primit maria. a - inalta Curtea hotărât prin urmare în cusul că tribunalul, obligând pe destinatar a plăti t de mai -sus al regulamentului. căilor ferate ro - penală asupra destinatarului, 

d “i Mai adaogă insă înalta Curte că <împiegatul care a înmânat maria estinatarului, fără a îi observat natura ei adevărată și taxa care avea oz 
3 

1) Laurent, Droit civil francais. XXV, No. 535—536, „535—530 2) Calea ferată are însă de fapt e a care, i 

2) „de iapt un monopol, de care ar să iii 2 făcut pe Bea „comercială germană ($ 453 şi urm. a E ie ca baseze, i , us căilor ferale un şir de mărginire. V. si a „comercial. Compar. Laurent, op. cil, A XXV, NE, 543 şi Et SÂ1 al codului nostru 

nostru, cu drept cuvânt 
axa îndoită, a violat art. 50 
mâne, care nu întinde elausa 
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a îi plătită, e în culpă, pentru că n'a pus diligența cerută a observa», 

o culpă însă care, adevărul căutând, nu exisă de loc. 

In adevăr, împiegatul căilor îerate e în drept, dar nu e nici cum” 

ținut să facă o asemenea verilicare, care în realitate nică nu se înde- . 

plinesce vre-odată, cum lămuresce Bedarride care dice : «Sans doule, 

îl west pas d'usuge de se livrer d ses vcrifications» ?). o 

Urmarea ciudată totuşi ce se păzesce la noi, este că “împiegatul 

amendat pentru lipsă de verificare, se întoree în contra destinatarului 

care a primit maria şi reclamă de la el, drept desdaunare, plata taxei - 

îndoite 2), reclamaţiune pe care hotărârea de mai sus a Curţii de casaţie 

o respinge ca neintemeiată. (Dreptul, 1898). -. 
7 

O ei 

Asigurare maritimă, — Vas sculundat. — Probe. — Presumţiuni. — Instanţs ante- . 

' zidre. — Hotărâre de absoluţiune. — Acte de instrucţiune nule—Art. 1203, 

1869 şi 1870 codul civil. 

Martori, — Proba cu martori. — Instanţa, de fond. — Nepronuntare. — Apreciere 

suverană. “ - : o 

Asigurare maritimă, — Vas scuiundat. — Barateria căpitanului.—Inţelegere îrau- 

dulosă cu asiguratul.—Neresponsabilitatea asigurătoruini.—Art. 630 codul |. 

comercial. 
. , - | 

Asigurare maritimă.— Mărfuri scâse din vasul scuiundat.— Aruncarea lor în Du- 

” _năre. — Măsară sanitară, — Dacă asiguratorul e în culpă. — (Cas. [], 283 

“Ianuarie, 1898). . ÎN _ : 

1. Presumţiunile lăsate la lumina. şi înţelepciunea judecătorului 

putând îi luate şi din instanţele judecătoresci anteridre, ele pot să resulte 

şi chiar dinto hotărâre de absoluţiune, puţin: importă dacă actele de 

instrucţiune pe cari sa întemeiat ar Îi nule saii neregulate. . 

2. Nepronunţarea instanţei de fond asupra probei cu martori pro-, 

puse, nu constitue o omisiune esenţială atunci când din împrejurările 

causei resultă că o cercetare cu martori nu putea să ducă la nică un 

resultat: practic. . E Îi i 

-3. Asemânat art. 630 codul comercial, asigurătorul nu răspunde de 

barateriile căpitanului când afară: de faptul că nu se arată că s'a convenit 

într'alt-fel, instanţa de fond constată că asiguratul în înţelegere îraudul6să 

cu căpitanul aii făcut să se scufunde vasul.- . 

4. Asigurătorul nu este în culpă pentru neîngrijirea mărturilor scose 

din_vasul scutundat faţă cu disposiţiunea.luată de autoritatea sanitară, ca 

acele măriuri să se arunce în Dunăre. 

Curtea deliberână, 
| 

Asupra motivului I de casare: - . i i , 

«Excea. de putere şi violarea regulelor de- probaţiune. Prin poliţa de asigurare 

dovedeam că ara asigurat pe vasul «Coroneos>, ce s'a scufundat, marfă în valdre de 

21.000 lei. ” | ae 

- «Societatea, în apărare, susține că ea nu pâte fi ţinulă la plată pe câtă vreme - 

vasul a fost înadins scufundat de asigurat în întelegere cu căpitanul vasului. Faptul 

  

„1) Bedarride, op. cit, No 253, ui IE î 

2) Apărătorul împiegatului e obicinuit un advocat al căiel ferate. După infor- 

maţiunea ce am.luat'o amendarea impiegatului nu e seri6să, împiegatul e pus înainte 

ca un o de pae, şi adevăratul -împricinat e în realitate calea ferată. VE puteţi închipui 

&ment buni, un lucru mal comic? : ” !
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acesta îl dovedese pe deplin cu decisiunea corecțională a Curţei de apel din Galaţi, 
care de şi a fost casată fără trimitere, în privinţa aplicaţiuni! pedepsei, face deplină 

"credinţă despre faptul articulat, precum şi cu i6te actele de instrucţiune aflate în do- sarul corecţional; că în tot casul, ele pot servi de presumţiuni, cari sunt admisibile în materie comercială. Curtea primesce acest mod de apărare şi respinge reclamaţiunea nâstră, prin faptul însă că decisiunea Curţei de apel din Galaţi s'a casat fără trimitere, prin acâsta instrucțiunea şi judecata s'a considerat că a fost făcută şi pronunțată de o instanță necompetentă, dec! actele Gresate de o instanță necompetentă anulându-se, pentru acsta nu' pot face nici o dovadă în justiţie, numâscă-se acea dovadă scrisă, testimonială ori presumțiuni, afară numat când legea ar dispune alt-fel. Argument din art. 1869 şi 1870 codul civil». - >_- Considerând că hotărârea supusă recursului respinge acțiunea lut Alex, Garbis, a recurentului de ad, pe motiv că dovedit este prin presurmţiunile ce le amintesce anume, Că dânsul, după ce a asigurat o marlă de tot neînsemnată pentru suma con- siderabilă de 27.000 lel. a făcut, în înțelegere cu căpitanul şlepului, ca vasul să se scufunde, ca să se înavuţt-că ast-fel prin dolul săi; , Considerând că instanţa de fond adaogă, că, de şi decisiunea care condamnă pe Garbis pentru înşelăciune a fost casală, totuşi probele adunate cu ocasiunea urmăririi înşelăciune! pot îi primite ca simple presumţiuni, căci însăşi Curtea de casaţie găsesce că frauda e probată, și pronunţă casarea de mal sus numal pentru cuvântul că ant, 332 codul penal.nu pedepsesce tentativa de înşelăciune; | Considerând că presumţiunile lăsate la luminile şi înţelepciunea judecătorului (art. 1203 codul civil) pot reeşi şi din o hotărâre qe absoluţiune, căci în asemenea cas se recunosce că faptul imputabil inculpatului are ființă, dar nu cade sub previsiunile nici unui text de lege (art, 10 procedura penală) neindoios find de alt-fel că presum- țiunile pot fi luate şi din instanţele judecătoresci anteridre; , Considerând că argumentul tras de partea recurentă în înţelesul părere! contrare din art. 1869 şi 1870 codul civil e fără îndoială cu desăvârşire greşit, act. 1869 şi 1870 codui civil fiind privitâre la prescripţiune şi neavând prin urmare ce căuta în causa n6siră; că deci instanța de fond n'a s&virşit un exces de putere şi ma violat . regulele de probaţiune. ă 
Asupra motivului I[ de casare: „ » «Omisiune esenţială din următorele puncte de vedere: Ă a) Am susţinut dinaintea Curţii că actele de cercetare şi de instructiune, chiar de Sar putea invoca, sunt nule, pentru că ele nu s'aă făcut conform regulelor stabilite de „Procedura penală, prevădând, asupra fie-cărui act, viţiile de care era atins; onor. Curte omite a se pronunța; b) am cerut să dovedesc cu martori că cantitatea măriei scosă din vaporul -scufundat, cra mal mare de cât cum se arată în 

litiganți, privându-m& prin acestă omisiune de de unosce și îl admite; c) am cerul ca instrucţi e martori şi numirea unor ex erţi. La acesta s” i i 

Dania as oiea perţ acesta s'a opus d. Grădişt 
onsiderând că art, 1293 codul civil dă judecătorului puterea ai i ă a 

a lua presumţiunile sale de unde ăs A i i ar din 0 poale 

a absbiajinii pei găsesce cu - cale, prin urmare chiar din o hotărâre | mportă că actele de cercetare şi instrucţiune, pe care s'â î 
meiat acea „hotărâre, ar fi nule sau neregulate; - ? e Considerând că cercet r a 

eanu.. OQnor. Curte 

; ar nu există o omisiune esen ială: Supra molivului III de casare: . țală „“Greşilă interpretare şi violare a art, 030-codul ial, cum şi ițiuni 
a i € „ 0: . Comercial, cum şi a conâițiunilor 

prevădute în polița de asigurare, a lucrului judecat şi omisiună esenfială. dun a) <Art. 630 nu este aplicabil, întru cât prin: îţii i . 
x di TR p prin condiţiile de asi - 

vădută disposiţiunea din art, 630, car: condițiuni fac lesa părțilorae ar? nu este pre «Că societatea a dat un certificat căpitanului Veritas al navigaţiunel fluviale,
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= 

ceea-ce constitue o confirmare a societăţii făcută asiguratului cum că căpitanul este 

om onest, că după usurile comerciale a sculit pe asigurat de o stipulaţiune expresă de 

baraterie de patron, act înfăţişat Curți. - - - : 

e) «Că lucru judecat cu: privire la căpitan, este desfințat prin decisiunea Curţii 

de casaţiune, care anulând?o în mod: virtua), că Curtea din Galaţi a fost necompelinte, 

că dar actele emanate de la o instanță necompetentă nu pot avea nicl o putere cu 

atât mat muit cu cât decisiunea Curţeli de casaţiune nu este oposabilă societăţir». 

, Considerând că după art. 630 codul comercial asigurătorul nu răspunde de culpa 

căpitanului, dacă nu e convenit în alt-lel; că dinaintea instanţei de. fond nu s'a arătat 

anume că s'a convenit în alt-fel prin aceea că asigurătorul a declarat asigurantului că 

căpitanul e un om onest; că, deosebit de acesta, instanţa de fond constată că în casul 

de faţă asiguratul, în întelegere frauduldsă cu căpitanul, a făcut să se sculunde vasul. . 

Considerând apoi că'fără cuvânt se susține că lucrul judecat cu privire la 

căpitan este desființat prin decisiunea de mal sus a Curți! de casaţie, care ar fi anu- 

lavo în mod virtual, căci adevărul este din contră, că căpitanul a: rămas definitiv 

condamnat, ae 6re-ce s'a făcut nevădut şi n'a cerut măcar casarea decisiunil de care . 

e vorba. . Si 

Asupra motivului 1V de casare: | - . 

«Violarea art. 987, 988 şi 998 codul civil, întru cât societatea era ţinută a îngriji 

ca un bun părinte de familie şi a'mi da socotâla». " 

Considerând că faţă cu disposiţiunea luată de autoritatea sanitară ca mărfurile 

scâse din vasul scufundat să fie aruncate în Dunăre, nu e de loc serios de a se imputa 

societăţilor intimate că n'a luat măsuri pentru conservarea acelor mărfuri; că prin 

urmare, departe de a viola art. 998 codul civil, instanța de fond a făcut, din contră, 

o dreptă aplicare a legii. a - - 

„Pentru: aceste motive, respinge. 

” 

Adnotaţiune. — Presumţiunile se pot lua numai din materialul do- 

veditor adunat în însăși judecata, care le admite, sati şi din judecăţile 

anteriore ? 'Trebue să deosebim în acâstă privinţă dacă părţile impricinate 

ai luat. parte în amândou€ instanţele ? Nu .pote judecătorul să tragă. 

presumţiuni şi din acte saii instanţe străine părţilor litigante ? . 

«D'ordinaire, lămuresce Laurent, le juge puise les prâsomlions dans 

les faits et les circonstances «de la cause. Peut-il les: puiser en dehors de 

la cause, par exemple, dans les instances judiciaires antârieures ? Quand 

ce sont les mâmes parties qui ont figure, Paflirmative n'est pas douteuse. 

Mais les juges peuvent chercher des prâsomtions mâme dans les actes 

6trangers aux parties plaidantes» 1), ” e 

Există totuşi, adăogăm noi, o excepţiune în acâstă privință în cas 

de peremţiune. In asemenea cas, se pot invoca in adevăr numai : 10măr= - 

turisirile, declaraţiunile şi jurământul, făcute de una din părţi în timpul 

judecății perimate; și 2% depunerile martorilor morţă deja şi cari se află 

constatate prin proces-verbal (art. 259 procedura civilă, ci. art. 278 genev. 

compar. art. 401 îr.). - | i , , 

Incolo, aşa dar, adică când nu e vorba de o instanţă: perimată, 

ne întârcem la dreptul comun. După legea comună însă (art. 1203 codul 

civil), totul e lăsat aici la aprecierea judecătorului. Magistratul pâle deci 

căuta presumţiunile şi în actele străine părţilor împricinate, cu tot prin- 

cipiul «res inter alios. acta tertio nec nocet, nec prodest>. . 

Principiul acesta, în adevăr, nu îngădue să se deducă din actele 

urmate inter alios un drept sai 0 obligațiune în folosul sai in sarcina 

uneia din părţile împricinate, dar nu ss impotrivesce de loc la aceea de 

  

1) Laurent, Droit civil francais, tom. XIX, No. 639.
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a se trage din actele petrecute între alții o dovadă, o presumţiune învi - 
"derând existenţa unui fapt hotărâtor în causă. . . , 

Trecem la o altă idee. Sunt sai nu permise judecătorului presum- 
„țiunile luate dintr'o hotărâre. de absoluțiune ? A pune întrebarea, este 
a 0 deslega. Absoluţiunea, 'de bună semă; are loc, când se recunâsce că 

“faptul imputabil inculpatului, şi a căru? ființă este constatată, nu cade 
„sub previsiunile nici unui text de lege: (art. 10 proc. pen.). 

„ Quid însă, când actele de instrucţiune, pe cari sa întemeiat hotă- 
"- rârea de absoluţiune, ar îi nule? Baudry-Lacanlintrie răspunde: «Le 
“"juge peut d'ailleurs puiser ou il veut les 6lâments de ces prâsomlions, 
„me&me dans" les temoignages d'une engutle. nulle dans „la forme»:). 
Art. 1203 codul civil nu îace, în adevăr, nici o deosebire. | 

„Incă un punct. Asigurătorul este el r&spundător faţă cu. asiguratul de prevaricaţiunile sai greșelile căpitanului, atunci când se dovedesce că însuși asiguratul, în înţelegere îraudulâsă cu căpitanul, a făcut ca vasul să se sculunde, ca să se înavuțescă ast-tel prin dolul si ?2). 
“Art. 680 codul comereial .hotărăsce : „«Asigurătorul nu este respon- sabil de culpa sai prevaricaţiunile căpitanului, dacă nu s'a convenit alt-fel». Părţile, presupunem, ai convenit alt-fel. ASigurătorul e atunci ținut de barateriile căpitanului. Sare în ochi totuși că r&spunderea acesta încetâză când se învedereză că însuşi asiguratul, bot la bot cu căpitanul, a tras butucul asigurătorului (V. art. 459 codul comercial). | După t6te cele de mai sus, suntem pOle în drept să deplângem şi de astă dată lipsa din: procedura n6stră civilă, între -altele, a art. 751 No. 4 proc. genev., care orânduesce: «Vor fi condamnaţi la daune-inte- rese către părţile vătămate Şi la amendă acei al căror apel sait recurs Sar găsi temerar»>. (Dreptul, 189%)... 

  

Actul simulat în deosebire de actul acoperit (acte deguis€). — Amanetul unui vas acoperit sub o vîn- dare simulată. — Art, 480 şi 495 codul comercial. — Art, 1694 codul civil. — Creditorul amanetar nu pâte invoca, dreptul de retențiune consfințit prin art. 1694 codul civil, dacă 'şi-a, însuşit .samavolnicesce vasul. — Jurispru- denţa Inaltei Curţi.— Credinţa în. viitorul jurisprudenţei. 
= Actul simulat (negotium simulatum) se deosibesce esenţial: de actul acoperit (negotium dissimulatum, acte dâguis€). Un act simulat adică e „cu desăvirşire Îără ființă (nihil agitur), iar un act acoperit are tărie, cu „6tă simulaţiunea urmată (plus valet quod agitur, quam. quod simulatur) dacă mu există îraudă la lege și aceea ce ne interesâză mai cu semă în minutul de față, dacă întruneste condițiunile ce- el reclamă dupe firea sa. 1) Baudry-Lacantinâri, _Precis de droit civil: i : in £ 
In acelaş înţeles, Cas. fe. din 20 Tizeis Aegiroit Gilera: 11, No, 1298 în fine, - „2) Zivius, 1, 25, 3, 10 cită : i Ă . ; : ; 5 10, ză câsul publicanilor mi ei, cari ai încă - 
furile de încărcat pe corăbil derăpănate, ca să tragă folos din naufragiile seat măr 
întempla, ia publi i : Piti ie exercitus. quia -p licum  periculum erat avi: tempestatis in is, quae portarentur ad
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„ACTUL . SIMULAT 

- : - 

A, presupunem, împrumută de la B o sumă de hani, “dar nu are. 

altă avere asigurătâre pentru împrumutător de cât un şlep, care caută 

să rămână în stăpânirea sa, fiind singurul sti isvor de câștig și părţile 

se învoese prin urmare să amaneteze șlepul, jără lradiţiune reală, aco-. 

perind amanetul sub o vindare simulată şi: deci, urmând ast-iel, nasce 

întrebarea, dacă amanetul aşa acoperit este valabil ? 

-Negreșit că nu. In adevăr, amanetul este un contract prin care 

datornicul remite creditorului săi un lucru mobil, spre siguranţa datoriei 

(art. 1685 codul civil). Amanetul nu există prin urmare nică între părțile 

contractan!e, în lipsă de remitere, posesiune, tradițiune reală. Așa este 

fără îndoială şi acâsta Îără deosebire de se constitue amanetul de-adreptul 

saii prin act acoperit. Actul acoperit; ca să nască urmări juridice, trebue 

să răspundă cerinţelor legii. .. e a 

lată dar că o vindare simulată, dacă nu este adusă la - cunoscinţa 

__celor de al treilea, prin o măsură constințită de obiceiul comercial sai 

de lege, nu pâte să. acopere un amanet valabil asupra unui vas Îără 

tradiţiune reală, aceea ce e de sigur -de deplins, remiterea vasului în 

mâna croditorului amanetar răpind datornicului singurul săi mijloc de 

câștig şi învederându-se deci ast-îel că interesul navigaţiunii reclamă cu. 

stăruință putinţa amanetării unui vas fără tradiţiune reală. 

Articolul 495 (contorm art. 485 codul italian), al codului nostru 

comercial, hotărăsce prin urmare : . a i 

_ «Contractul de gagii asupra vasului sai asupra unei porţiuni din 

el, trebue făcut prin înscris. . e - 
a . 

«Inserisul iăcut în ţară prin care se constitue gagiul, nu are putere: 

"față cu cei de al treilea, dacă nu este transcris în registrele căpitlăniei 

4 

portului unde vasul este înscris, saii în acelea ale autorităţii consulare 

ale locului. unde se găsesce vasul când înscrisul de gagii este îăcut în 

„ţară străină. Consulul 'este obligat să trimită îndată o copie legalizată 

după. contractul de gagiă la oficiul maritim unde vasul este înscris. 

«In amendouă casurile, gagiul trebue să fie notat pe actul de naţio- 

nalitate al vasului. - . PN N - | 

. <Căpitanii de' porturi şi autorităţile consulare în ţară străină nu 

pot transcrie actul de gagiii dacă nu. li -se prezintă actul de naţionalitate, 

afară de cazurile prevădute în ari. 496 şi 4991)». 

  

1) «Donner, observă Victor Zacobs, preşedintele secţiunei maritime al congre- 

sulur de drept comercial de la Anvers din 1833 (<Avant-Projet de loi maritime inter- 

2 

„ naţionale», pagina 12), comme le fait. le code italien. (art. 489 conform şi art 499 “ 

* 

codul român), la- date de Pannotation inscrite sur acte de nationalite ă toutes les 

ventes faites et'aux hypoth&ques consenties pendant le voyage, soit par le capitaine ă 

“Vetranger, soit par le proprittaire au port d'altache, c'est evidemment sacrifier. le 

second au premier, puisque le capitaine est en possession de Pacte de nationalită, - - 

tandis que le proprittaire en est! eloign€.- Une hypothăque posterieure, consentie par le 

capilaine, primera Yhypotheque antrieure, consentie par le proprittaire. En Angleterre 

". donc, la justice n'admet le caractere privil&gi€ de Pemprunt ă la grosse, contract par 

le capitaine en cours de voyage, que si, pouvant en referer au proptritlaire du navire, - 

il Pa fait; ;prealablement 2 VPemprunt. La loi ințernalionale pe donnera en cons6- 

quence, vis-a-vis des liers, date certaine, ă Yhypotheque consentie par le capitaine, 

que lorsqu'l en aura râl&r6 'par câble au proprietaire du: navire et lorsque celui-ci y - 

“ aura donn& son consentement en requtrani une inscriplion . provisoire, ă regulariser 

N quană acte pourra ctre transmis au conservateur du registre».
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«In actul de transcripţiune se va face menţiune despre . adnotarea gagiului pe actul de naţionalitate». j 
Transcrierea în registrele căpităniei portului unde vasul esto Înscris înlocuesce, după cum vedem, în materie de amanetare a unui vas, tradi- țiunea_reală cerută de dreptul comun pentru validitatea amanetului, aceea ce e fără îndoială o reformă roditâre şi bine-cuvântată, tradiţiunea reală fiind prea neindemânatică, împovărătâre, stânjinitâre pentru stăpânul vasului care, lipsit fiind prin remiterea vasului în mâna creditorului ama- netar de putinţa de a naviga, nu are cum să plătescă înapoi suma ce o -datoresce. acestui. de pe urmă. . 
Codul comercial irancez însă nu coprinde un articol corespundător „cu articolul nostru 495 cit. Comerciul îrancez se ajută prin urmare singur. In Franţa, în adevăr, obiceiul comercial, care are putere de lege, cere ca vîndarea vaselor să se aducă la cunoscința celor de al treilea prin ” aşa numita <mutation sur acte de francisation». Tăcere totuși în privința amanelării vaselor. Părţile uscund prin urmare amanetarea vaselor „Sub o vindare simulată și jurisprudenţa conslințesce amanetarea ast-tel acoperită, - , pi 
«La convention de gage ayant pour objet un navire, învaţă în adevăr Laurent, ne .peut produire son ellet que sous la forme d'une vente, En ellet, la mulation sur Vacile de francisalion est le seul moyen d'opârer, a egard de Padministration de la douane et surtout des tiers, la tradi- tion d'un navire, condition essentielle de tout nantissement, et la secul * „ Praticable pour conserver au creancier son privilege sur la chose. Tel est aussi l'usage gâneral du commerce. Si lon en devail faire la tradilion reelle au creancier, le navire resterait înactif sous la dâtention conli- nuelle du creancier, ei, par suile, le debileur ne pourrait pas naviguer, ni profiler du navire Pour rembourser les avances que le crcancier lui a faitesi)». a 

- „ Dacă însă, după art. 495 al codului nostru comercial, amanetarea 

a . 
Lă 

. vw 

“ 

„Vasul este înscris, urmeză de aici că-e oprilă am dreptul , 4 anetarea unui vas după „Greptul comun prin tradiţiune reală, Saii numai că amanetul constituit vizitei In are precădere înaintea ama- netului înregistrat potrivit cu art. 495 codul conercial ? „___ Proectul unui cod civi] german (S$ 1196 şi 1197) orenduesce, ca Și articolul nostru. 495 citat, transcrierea în. registru (Schitisregister) a ritos. inta ati vas, jar expunerea de motive, care “| însoțesce, deslegă nu e o dar es r Și dice că amanetarea unui vas după legea comună un agent Coauee i ca ături de amanetul înregistrat nu se p6te admite contra dice venţiona Zival, căci din :o asemenea admitere ar decurge țional ceri $ junsuri. Dobenditorul bona fide a amanetului conven- țio ar avea precădere înaintea creditorului amanetar înregistrat, şi când , atornicul amanetar ar fi aceiași persână» 2), i | 
! 1) Laurent, Principes de droit-civil fran 2) VedI AMoliz „Irancais, tom. XXVIII, No, 489. deutsche Reich, tom, 1, pa gg buze eines, biirger lichen- Gesetzbuches fiir das
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De aceea şi hotărăsce art. 495 al codului nostru comercial limpede 

şi lămurit : «ÎInscrisul prin care se constitue “gagiul nu are putere față 

cu cel de al treilea, dacă nu este transcris în registrele căpităniei por- 

tului unde vasul este inseris». Nici vorbă așa dar, transcrierea e cerută 

numai în. interesul celor. de al treilea. Volnice sunt prin urmare părţile 

să alcătuiască amanetarea vasului, prin tradiţiune reală după dreptul 

comun, dar un asemenea amanet nar avea precădere înaintea ama- 

netului inregistrat în chipul arătat în art.. 495 codul comercia]. 

*"Ţărmurit este totuşi dreptul comun chiar între părţile contractante, - 

în ceea ce privesce amanetarea unui vas, în acest înțeles că, unde, după 

art. 478 codul comercial, amanetul constituit de către un comerciant saii 

de către un necomerciant pentru lapte de comercii, se constată, între 

părţile contractante, prin. t6te probele admise. de legea comercială şi 

prevădute în art. 46 codul comercial, după art. 495 codul comercial din 

contră contractul de gagiii asupra vasului trebue lăcut prin înscris, aceea 

co însemnă lără îndoială că contractul caută să se constate prin înscris 

chiar între părţile contractante. . - . Da: . 

Care e însă sancţiunea articolului 495 citat? E nul amanetul făcut 

fără înscris? O nulitate, adică -o excepţiune la dreptul comun, nu pote să 

existe fără o anume lege. Inserisul este aşa, dar neapărat între părţile 

contractante numai in acest înţeles că în lipsă de înscris, proba testi- 

monială (deci nu și aceea prin mărturisirea părţei sait prin jurămint) e 

oprită, dacă nu se găsesce;un început de dovadă scrisă -saii dacă credi- 

torului nu i-a fost cu putință a'și procura o dovadă scrisă (art. 55 

codul comercial). ; 

lată însă, presupunem, că, cu tot articolul 495 cit., părţile se învoese 

să amaneteze vasul fără tradițiune reală prin .vindare simulată. Are 

tărie un asemenea amanet? 'Tradiţiunea reală adică e prescrisă de 

dreptul comun (art. 1688 codul civil şi art. 480 codul comercial) numai 

faţă cu cei.de al treilea saii şi între părţi ? După art. 1658 codul civil, - 

care hotărăsce că privilegiul. nu subsistă asupra amanetului de cât când - 

“sa dat şi a rămas în posesiunea creditorului, s'ar părea că. posesiunea e. 

cerută numai pentru existenţa privilegiului, iar nu și intre părți. 

Contrariul e totuşi mai pre sus de ori-ce îndoială. Laurent se 

rostesce în adevăr în acestă privinţă ast-iel: «La definition du nantisement 

-que le code donne implique que ce contrat n'eziste enlre les parties” 

ue par la remise que le dcbileur fait du gage au creancier (art. 

2074. codul îr. contorm art.: 1685 român). La nature des choses le veut 

ainsi. Le er&ancier a droit au remboursement des depenses quiil a îaites; 

“si la dette est” payâe, et si. le creancier rend la chose sans se - faire 

rembourser- de ces depenses, il ne pourrait. pas demander que le gage 

lui soit rendu pour y exercer son droit de relention, le droit de reten- 

tion, de meme que le privilăge, împliquant la delention de la chose!)». 

In adevăr, dacă creditorul amanetar, adică una din părţile contrac- - 

tante, plătit fiind, restitue amanetul, el pierde dreptul de retențiune . 

consfințit de art. 1694 codul civil pentru pluta datoriei și pentru întârcerea . 

“speselor utile şi celor necesare făcute pentu conservarea amanetului, 

PN II Ia 
1) Laurent, op.-cit', tom: XXVII, No. 410, . us 

AL. Degr, vol. Il. 
a a i 7
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dreplul de retențiune, ca și privilegiul, ne putând să- existe fără stăpâ- 

nirea lucrului, iar dacă el-'şi-a însuşit samovolnicesce lucrul; nu pâte 

să existe nici umbră de amanet sati de drept de retenţiune (spoliatus 

ante omnia restituendus est), amanetul, ca şi dreptul de retenţiune, presu- 

punând existenţa unei detenţiuni sau tradiţiuni legale. SI 

“In adevăr, tradiţiunea (delivrance) în înţelesul art. 1688 codul civil 

sati al art. 480 codul comercial, se îndeplinesce cu învoirea vechiului 

detentor care părăsesce detenţiunea sa. Datornicul amanetar adică se 

obligă a remite creditorului săii un lucru mobil,.spre siguranţa datoriei 

(art. 1685 codul civil), și deci sai 7] remite de bună voe, sai, dacă se 

împotrivesce, se cere ajutorul justiţiei, care '] execută (arg. art. 1074 

codul civil 1), iar luarea sanovolnică a lucrului nu e o. tradiţiune legală 
nici întrun înţeles, nici într'altul. „ 

ii -O hotărâre dată de Inalta Curte în secţiuni-unite la 21. Decembre 
1895 (Vedi Dreplul din 1896, No. 7), care se ocupă cu chestiunea n6stră, 
glăsuesce ast-iel:- a o . 

- «Asupra mijlocului de casare: Curtea comite o erdre, gravă de îapt 
un exces de putere şi aplică greșit art. 495 şi 480 codul comercial». 

«Având în vedere că din decisiunea: supusă recursului se constală 
că obiectul procesului este cererea iăcută de A, intimatin recurs, contra 
lui B, recurent, prin care cere: 1” anularea actului de vindare a șlepului. 

"şi condamnarea lui B să'i restitue_șlepul ; 20 restituirea saii anularea 
unei cambii în val6re:de 1500 lei; 30 daune şi cheltuli de judecată; * . 

«Că în apel B, apelântul, a susţinut că șlepul îi fusese dat de A 
în gagiii spre a garanta suma de 1500 lei cu care il împrumutase, refe- 
rindu-se, spre a dovedi acesta, la propria mărturisie a lui A; 

«Că Curtea respinge apelul lui B, între alte motive, şi pe motivul 
că A nu a recunoscut că i-a constituit lui B un drept de gagiii asupra 
șlepului, ci că pentru asigurarea împrumutului ce. contractase de la B, 

„convenise să “i facă un act de zîndarea simulală a -șlepului;. - 
«Considerând că reese din somaţiunea ce a îăcut'o A lui B şi din 

conelusiunile scrise date la tribunal de A că, de și A tăgăduesce că a 
vindut şlepul lui B, recunâsce însă că a-luat de la BP cu împrumut în 
garanţia acelui șlep suma de 1.500 lei, pretindend că a restituit deja cea 
mai mare parte din acestă sumă ;. - 
„__„<Că prin urmare Curtea, afirmând prin considerentele decisiunii. 

sale, că intimatul 4 nu a recunoscut că a dat acel șlep în garanţia sumei 
de bani cu cari se împrumutase, comite o gravă erâre de iapt şi deci 
motivul invocat este întemeiat; E 
IN + Considerând că, în Îaţa recunoscerei ce. îăceaii ambele părţi, că 
între densele există un împrumut, pentru garanția căruia intervenise acel 
act de vîndare, nu mai era loc de a se cercela dacă gagiul era con- 
stituit în mod valabil sai nu, chestiune care avea interes. numai 
dacă ezistența datoriei sai a garanţiei era tăgăduilă de părți sail 
dacă validitatea gagiului se contesta de alță creditori cărora se opunea 
acest gagici urma ca Curtea de apel să lichideze daloria dintre 

  

1) Laurent, cp, cit. t, XVI, No. 194. 
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părți şi să ordone restituirea - şlepului “după ce debitorul şi-ar fi 

plătit daloria; - Se e o 

" «Pentru aceste motive, cas6ză, ete». . A 

Care e înţelesul, întrebăm întâi, al cuvintelor:. «câ urma ca Curtea 

de apel să lichideze datoria dintre părți şi să ordone restituirea şle- 

pulul după ce debilorul şi-ar fi plălil datoria ?» Făcuta recurentul, 

adică pâritul în principal, în adevăr, o cerere reconvențională, stăruit'a 

el adică să se lichideze mai întâi datoria şi apoi să se orânduiască res- 

tituirea şlepului, potrivit cu art, 1694 codul civil? Uitata în adevăr 

_instanța) de îond să îacă lichidarea cerută de părţi?. 

Citiţi încă o dată considerentele de. mai sus şi vă veti încredința 

de îndată că numai întimalul în casaţiune, adică reclamantul în principal, 

a cerut: 10 restituirea şlepului; 20 restituirea saă anularea unei cambii 

în valore de 1.500 lel..., şi & pretins că a . restituit cea. maă mare : - 

parle din acestă sumă, pentru 'a'şi întemeia cererea ţintitâre la resti-" 

_tuirea cambiei, iar nici cum cu privire la. șlepul. de mai sus, de .care 

gicea el, a îost despuiat samovolnicesce. Ma 

Ă Mai mult încă, reese din actele causei că recurentul în casaţiune,- 

adică pâritul în principal, departe de a cere lichidarea datoriei de 1500 

lei, a susţinut din contră că a girat cambia de 1500 lei unui al treilea, 

care a sequestrat şi vindut şlepul din litigii, apărare însă, pe care instanţa 

de fond a înlăturat'o pe motiv că girul e simulat, adică că cesionarul e 

un om de pae, o pers6nă interpusă a .recurentului și că deci sequestrul . 

tăcul de el-e neexistent şi contrar art. 902 codul comercial 1). 

Pâritul aşa dar, care sa apărat ast-fel dinaintea instanţei de fond, 

nu se putea tângui serios dinaintea Curţii de casaţiune,  dicând că Curtea i 

de apel Pa condamnat să restitue .şlepul, lără să lichideze mai înțâi - 

datoria, lichidare “pe care n'o ceruse de loc înaintea instanţei de îond, 

lucru pentru care dânsul a şi formulat mijlocul săi de casare din contră 
- . > 

ast-tel : «Curtea comite o gravă erore de fapt, un exces de putere, și 

aplică greşit ari. 495 şi 450 oc. com. e 

Cât pentru întâia parte a acestui mijloc de casare privit6re la grava. 

er6re-de fapt, Inalta Curte, după ce arată mai întâi care este status: - 

causae et controversiae, închee şi dice: .. . AI 

«Că prin urmare . Curtea, afirmând - prin considerantele decisiuniă. 

sale, că intimatul nu a recunoscut că a dat acel șlep în garanția sumei 

" de bani cu care se: împrumutase (amamelând șlepul), comite o erdre - 

gravă de fapt şi deci motivul invocat este întemeiat». : LL 

lar cât pentru partea a doua a mijlocului de casare privitore la 

greşila aplicare a articolului 495. şi 450 G. con. hotărârea de mai sus 

dată de Inalta Curte în secţiuni-unite, o.inlătură ca fiind lipsită de interes, 

argumentând ast-iel: - - 2 E Ş a 

«Considerând că, în iaţa recundscereă ce tăceaii ambele părți, că între 

d&nsele există un împrumut pentru garanţia căruia intervenise acel act 

de vindare, nu 'mai er 10c de a cercelă dacă gagiul era constituit în 

- 

“mod valabil sai nu, cestiune câre avea înleres numal dacă validitatea 

gagiuluă 'se contesta de alți creditori, cărora se opunea acest gagiă». 

1) Veqr hotărârea Curţii de apel din Iaşi, secţia 1, No. 10 din 19. Maii 1395, 
. 

.
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De bună semă, îaţă cu recunâscerea existenţei amanetului (adică a 
garanţiei pe care Inalta Curte o identilică cu amanetul) din partea dator- 

_nicului amanetar însuşi, nu mai era loc de a se cerceta de s'a constituit 
amanetul prîn înscris, vădit lucru fiind că art. 495 codul comercial are 
înţelesul că,.în lipsă de înscris, e oprită dovada cu martori (art. 35 codul 
comercia]), iar nu acea prin mărturisire saii jurămint. 

Ă Dar 6re adevărat să îie că, faţă cu recunâscerea de mai sus, nu 
“mai era loc de a se cerceta, dacă recurentul, adică -creditorul amanetar, 
are saii nu un drepl de relențiune asupra șiepului din litigii, cu tâte 
că, şi-a însușit samovolnicesce 1) şlepul şi “i lipsesce ast-lel o posesiune 
în” înţelesul articolului 480 codul comercial? Dreptul de retenţiune adică, 

„ca şi privilegiul, există numai faţă cu cei de al treilea? | LL 
«On entend, en gân6ral, lămurese editorii lui Zahariae (Aubry et 
Rau), par droit de rgtention, le droit en vertu duquel le detenteur d'une 
chose est autoris6 ă la retenir jusqu'au paiement d'une creance qui lui 
est due par le propristaire de cette chose2)>. Unde prin urmare priti- 
legiul creditorului amanetar nu există de cât faţă cu cei de al treilea 
(art. 480 codul comercial) dreptul 'de retenţiune, din contră (art. 1694 
codul civil), există chiar: între părţi. - 

Dreptul de retenţiune nu există în dreptul nostru în daraverile ezira- 
contractuale de cât în casul prevădut de art. 771 codul civil (arg. $ 615 
codul Calimach), iar în daraverile contractuale (în cas de amanet de 
exemplu, art. 1694 codul civil), el decurge din principiul consfințit de 
art. 970 codul civil, care hotărăsce că convenţiunile trebuese executate 
cu bună-credinţă 3), aceea ce exclude dreptul de retenţiune al stăpânului 
samovolnic. _ i 

In materie de amanet în deosebi ny pâle să fie nici vorbă de un drept de retenţiune al creditorului amanetar, care 'şi-a însuşit samovol- 
- nicesce amanetul, amanetul fiind un contract prin' care datornicul remite creditorului săi un lucru mobil, spre siguranţa datoriei (art. 1685 codul civil), aceea ce insâmnă că, în lipsă de o remitere voluntară sai impusă de Justiţie 4), creditorul amanetar nu pote invoca dreptul de retenţiune 
consiinţit de art. 1694 codul civil. i A 

. -Dacă însă, după cele de mai sus, tot procesul pe care Pam analisat, se invirtesce in jurul cestiunei de a.se Sci, dacă creditorul amanetar are sau nu un drept de relenţiune, cu t6te că 'şi-a însușit samavolnicesce amanetul (instanţa de îond constată, de bine de răi, existența samovol- niciei), temă 'mi esto că partea interesată nu a pus punctul acesta înainte cu t6tă limpeditatea dorită. i 
Un proces cuprinde, în adevăr | adesea o țesătură . neasemănat de _fină de aţe juridice d'abia visibile, ca ari acoperă principii necunoscute sai 
1) Samovolnicia e constatată atât prin hotărârea Curţii din Gal i Ş 

, â aţi, secţia I, No. 24 din 1894, care casându-se, s'a trimis pricina dinaintea Curţii de a dtleg, cât ai aug rarea Curţii de apel din laşi, secţia I, No:. 10 din 19 Mai 1895, care s'a „ae astă-dată în secţiunt-uni i 4 i înfiin- 
fara Cat de casaiană cţiuni-unite, pe temeiul art. 74 al legii pentru înfiin 

2) Aubry et Rau, Cours de droit civil frangais, edit, 4, î. III, p. 114, $ 256 bis, 3) Vedi articolul mei Despre dre tul 'de - i i 
o. 590 să art riaiee ip De re draptu e : retențiatne . din Dreptul, p. 1884 

4) Laurent, opul citat, XIV, No, 194, 
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încă puţin cunoscute, şi deci, dacă în cursul procesului nu s'a făcut încă, 

pentru un cuvânt sai altul, deplină lumină în causă, datori suntem, cum 

se rostesce un mare jurisconsult german, să înlăturăm aţele cele miste- 

rise, şi să scâtem la ivelă principiile îngropate în pralul actelor. 

Insă, ca să facem lucrul acesta, aceea ce presupune multă clacă 

intelectuală, pentru care răsplata e ocara tuturor, pe când cu clişeurile 

din cărţile străine poţi ajunge lesne la mărire și slăvire, caută să îim 

însuilețiți de credința nestrămutată, că dreptul existent nu e o nălucă 

g6lă, că statul existent urmâresce îdealuri în acelaşi timp măreţe și 

practice, și nu se întăţișeză numai ca un jai organizat, cum "1 delaimă 

socialiștii. -- - a ÎN 

Mântuitâre şi neperitâre e fără îndoială epopea .muncei, noul ideal 

însă nu se pâte realisa de cât potrivit cu puterile ideale şi morale de 

care dispunem în realitate, puteri a cărora momente de impulsiune (cau- 

salitate ideală), caută să le calculăm, abstracţiune făcând de corupțiunea 

generală, cum se calculeză în mecanica pură momentele de impulsiune 

mecanică, abstracţiune făcând de compunerea îorţelor. (Dreptul, 1896). 

  

Abordagiă.— Vase navigabile, — Instrăinare.—Transcripţiune (lipsă de).—Terţii — 

Art. 491 şi 493 codul comercial. | A 

Abordagiă. — Asigurare în contra daunelor. — Despăgubire. — Subrogaţiune. — 

Convenţiune contrară. — Art. 462 codul comercial. : 

Mărturisire judiciară. — Indivisibilitate. — Art. 1206 codul civil. — (Cas. II,'11 

Decembrie 1897). - . . a. 

1. Lipsa de transcripţiune în registrele consulatului a înstrăinărei 

saii cesiunei totale saii parţiale a proprietăţei saii folosinţei unui vas. se 

pâte- opune de cei de al ireilea.. : : | | 

- In materie de transeripţiune, se consideră ca cei de al „treilea achi- 

sitorii sau creditorii cari ai dobândit drepturi asupra imobilului saii 

asupra vasului. Chematul în judecată ca autor al abordagiului, ne fiind: 

un terțiii în înţelesul art..493 codul comercial, nu pâte opune poseso- 

rului vasului lipsa de calităte de a reclama despăgubirea, şi întru cât 

acesta justifică dreptul săi pe faptul. că vasul figureză pe numele lui . 

transcris în registrele consulatului şi proprietatea sa este recunoscută 

prin acte în regulă chiar înainte de acâstă transcriere, el este în drept 

a reclama despăgubirea, alară numai dacă nu i se opune prescripţiunea 

acţiunii, fiind-eă a trecut un-an de la. săvirşirea abordagiului. 

2. Subrogaţiunea de drept prevăqută de art. 462 codul comercial, . 

ne fiind de ordine publică, pâte fi moditicată saii suspendată prin 0 con- 

vențiune contrară a părţilor. 

3, Mărturisirea judiciară ' este indivisibilă atunci când între faptele - 

mărturisite există o conexitate strinsă; în asemenea cas mărturisirea, 

trebue primită în totalitătea ei. 

- Curtea deliberând, a - 

Asupra motivului 1 de casare: 

“«Violarea art. 491 şi 493 din codul comercial, exces de putere prin denaturare 

de acte 'şi violarea principiilor relative: la gestiunea de afaceri, şi . omisiune esenţială. 

«Curtea de apel, hotărând că acţiunea lu! A. Embirico trebue respinsă fiind-că 

nu se află numele lui ca proprietar al vasului Croneo în registrele consulatului grecesc, 

ie a
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de şi cel în numele cărora stă înscris vasul ai recunoscut că A. Embirico tot-d'a-una 
“a fost proprietarul vasului, comite o îndoită violare a art, 491 şi 493 din codul comercial: 

întâi aplicând aceste articole într'o specie la care şi textul şi spiritul lor se opune să 
- pâtă fi aplicate, şi al al doilea întindend termenul de terţil persâne cari nu sunt măcar 

- nici creditori, Curtea de asemenea a comis un îndoit exces de putere prin -denaturare 
de acte,.când în contra actelor a declarat că vasul Croneo fusese asigurat de. L. 
Embirico pe când în realitate el a fost asigurat de L. Embirico în numele lu! A. Embirico, 
şi câna din declarațiunea lui Kidonicos şi a moştenilorilor lui L Embirico reese că 
vasul în iot-d'a-una a fost al lui A. Embirico. Curtea trage tocmal conclusiunea că 
vasul n'ar fi fost al lui, substituind ast-fel voinţa el voinţei părţilor. In tot casul și 
chiar în ipotesa admisă, de Curte, Curtea a violat principiile relative la gestiunea de 
afaceri. Cu acestă ocasie Curlea a,comis şi o omisiune esenţială». - 

Având în vedere că prin decisiunea supusă recursului se declară că la 8 Ianuarie 
1894, şlepul Croneo care avea un carie de 'grâti, fiind isbit de şlepul Spilza al firmei 
Cuclelis şi Mihailidis ce se afla la triborâul remorcherului Mary al fraţilor Mend], acel 
şlep se scufundă fără a se fi putut scăpa de cât o mică parte de marlă; 

„Că A. Embirico, în calitate de proprietar al! şlepului şi al caricului inecat, des- 
păgubit de societăţile de asigurare pentru valdrea șlepului şi a. caricului, chiamă în 
Judecată pe proprietarii remorcherulul Mary şi: al şlepului, Spitza, ca să fie condemnați 
pentru valdrea şlepului înecat şi a caricului din el; 

„Având în vedere că înainte de a se discuta împrejurările in urma cărora şlepul „Croneo a fost ciocnit şi dacă căpitanul remorcherulut Mary se pâte impula culpa, 
“chemaţi: în judecată ai opus lui A. Embirico lipsa de calitate de a reclama, că chiar dacă el ar avea calitatea, numai societăţile de asigurare ai dreptul a reclama daunele causate prin scufundarea şlepului Croneo și prin pierderea cariculu!, mijlce de apărare 
pe cari Curtea de apel le admite; : | 

> Având în vedere că pentru admiterea celui dintâr mijloc de apărare, Curtea de apel, prin decisiunea supusă recursului, opinâză că: până la Aprilie 1895, şlepul scu- 
“fundat a figurat în registrele consulatului elen pe numele lui L. Embirico şi Kidonicos, „Că în urma ciocnirei A. Embirico cere rectificarea în acele registre în sens că şlepul era proprietatea lul, şi acesta pe temeiul unor declaraţii făcute de moştenitorii lu L. Embirico -şi Kidonicos; că, după Curtea de apel, şlepul scufundat în momentul cioc: nirel a fost proprietatea lu! L. Embirico şi Kidonicos; că aceştia singuri erai în drept a intenta acţiunea intentată de A. Embirico; că,nicl proprietatea, nici folosinţa şlepului scufundat rar fi putut trece către A. Embirico reclamantul, de cât în virtutea unui act. scris şi conform art, 491 şi 493 codul” comercial; că, afară de acesta, A. Embirico p'ar avea nici buna credință, nici titlu, că ast-fel este a se sci, dacă într'adevăr părerea Curţii de apel este întemeiată, dacă fraţii Mend! şi firma Cuclelis şi Mihailidis sunt cel de al treilea, în sensul art. 493 codul com., şi pot opune lipsa de transcripțiune, când în „spetă li se: cere daune pentru . quasi-delictul săvirşit de remorcherul şi ştepul morcat ; - , - i 

Considerând că nu este a se cerceta dacă disposiţiunile art. 491 și 493 se aplică - numai la vase 'române, nu însă şi la vase străine, precum ar fi vasul Croneo, pentru că în cursul aesbaterilor urmate la instanța de fond, nici nu s'a discutat aplicabili- tatea sai neaplicabilitatea disposiţiunilor citate la vase strgine; : Considerând că în cât privesce formele transcriere! prevătdute de art. 491 şi 493, nu se pâte susţine şi dovedi că legiuitorul italian s'ar fi inspirat din formele în- scrierel unul imobil în cărţi fonciare precum există în Germania, ca o conâiţiune nea- părată pentru dovedirea ' şi existența dreptului de proprietate asupra unul imobil în persona cul-va, şi că el ar fi aplicat în acestă materie: institutul german de înscrierea ” titlurilor de proprietate în cărți fonciare; că legiuitorul comercial italian, ca şi după el cel român, acordă dreptul celui de-al treilea de a opune lipsa transcrierel în registrele consulatului a înstr&inării saă cesiunii totale saii parțiale a proprietăţii sai lolosinţei s; 
5 ” 

. ” . , Considerând că în materie de transcripti i a ider: 1 treilea acel cari aă putut dobândi d Pan ag A 50 considera ca cel de a 

aa N 
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în sine ef nici nu pot opune lipsa de transcripțiune în genere sai în timpul oportun; . 

că cel nai drepturi, şi ai numar obligaţiuni create prin quasi-delictul săvirşit prin 

ciocnirea vasului Cronco, şi prin care s'aă causat pagube şi ţinuţi sunt ef a despăgubi 

pe aceia carl reclamă despăgubirea în numele vasului sculundat; că în acestă privinţă 

numai, e! ar putea avea numa! dreptul a iua precauţiuni spre a nu plăti va!6rea pre- 

judiciului causat de mai multe orf, şi asemenea temere nu. este, înlru cât dreptul lui 

A. Embirico de a cere despăgubirea pentru scufundarea vasului se justifică prin faptul 

_nu numai că vasul figurâză pe numele lui transcris în registrele consulatului, ci şi că 

dreptul de proprietate şi de posesiune asupra vasului scufundat chiar şi înainte de acea 

transcriere se recunâsce prin acte în regulă de călre representanţii acelora pe al căror 

nume figura vasul transcris în registrul consulatului; - a | 

Considerând că dacă chemaţii în judecată, autorii quasi-delictului, sunt în drept 

a opune prescrierea acţiunel în despăgubire, fiind-că a trecut-de un an de. la s&vir- 

şirea quasi-delictului, acesta nu le dă dreptul a cerceta dacă acel care reclamă este 

proprittar real sai aparent al vasului, saii dacă în timp s'a transcris titlul lui, tocmal 

fiind-că măi nic un drept şi că nu: este un- al treilea şi numal întru cât n'a trecut 

anul, el e obligat a plăti; E ! - 

Că ast-fel fiind, motivul e întemeiat. 

Asupra motivului II de.casare; ..-- - - - a - 

«Violarea art, 462 din codul de comerciă, exces de putere şi violarea art, 1206 

din codul civil; - o a - 

«Curtea considerând subrogarea de care se ocupă art. 462 din codul de comerciii 

ca obligatorie pentru asigurătorul care a plătit despăgubirea, declarând că părţile nu 

o pot suspenda şi rețusând să dea curs acţiuni! intentată de asigurat, chiar când elo 

face cu consimțământul asigurătorului, dă art. 462. codul de comerciă o întindere şi 

un înțeles pe care nui'l are şi nu'l pote avea. - - Tr 

«Curtea înlăturând unele din actele produse de Embirico, ca să dovedâscă 

învoiala sa cu asigurătorii, pe cuvânt că le bănuesce sai că n'aii lost produse. de cât 

odată cu conclusiele scrise, comite un adevărat exces de putere şi acesta cu atât mat 

mult, cu cât pe aceste acte şi pe o rea interpretare a lor se bazeză când admite - 

finele de neprimire. Odată cu aceste acte înlăturate, nu rămâne ca dovadă a faptului 

pe care se bazăză finele de neprimire, de cât mărturisirea mea și acesta nu se pâte 

în contra mea fără a se viola art. 1206 din codul civib». - - RR 

Având în vedere că asupra motivului Ii de apărare propus de chemaţi! în 

judecată contra lui A. Embirico, Curtea de apel opineză că A. Embirico odată despăgubit 

nu pâte urmări pe autorii quasi-delictului în numele societăţilor de asigurare ; 

Că prin despăgubirea lui A. Embirico, de către societăţile de asigurare, conform 

art. 462 codul comercial, s'a operat ipso jure o subrogaţie a acelor societăți, subrogare 

care nu pote fi suspendată prin o convenţie contrară, că A. Embirico ni'are aici un 

mandat de a exercita acţiunea în despăgubire în numele socielăţilor de asigurare ;: 

Considerâna că e constatat că A. Embirico fiind despăgubit, acesta s'a făcut cu 

stipulația expresă că A. Embirico să continue procesul în numele săi pentru comptul 

asigurătorilor ; că acâstă convenţiune stabilită în regulă, este a se sci dacă pâte sai 

nu să producă efecte-în urma săvirşirii subrogăril asigurătorilor în dreptul asigura- 

tului, conform art, 462 codul comercial; . CT | 

Considerând că pe de o parte O convejiune ca-să nu producă efecte, trebue ca 

să: fie contrarie. ordinii publice sai bunelor morâvuri ; că convențiunea dintre, societăţile”. - 

asigurătâre şi asiguratul despăgubit A. Embirico, nu se pote, declara neexistentă din 

causă că ar fi contrarie bunelor moravuri sai ordini! publice, sai penru orl-care altă | 

causă ; că pe de altă parte, dispoziţia din art. 462 codul comercial în privinta  sub- 

rogăril de drept nu e o dispoziţie de o'dine publică care să nu p6lă fi modificată sati 

suspendată printr'o convenţiune contrarie ;.că.. acesta e .lăată la facultatea - acelora 

pentru cari şi în interesul cărora legea comercială le-a declarat subrogarea de drept . 

şi constant este că ele ai voit a suspenda subrogarea prin convenţiune contrarie ; că 

îst-tel fiind svb acest raport înotivul e întemeiat; - AIE 

Considerând că faptul despăgubiri! lui A. Embirico resultă din. actele şi mărtu- 

risirile produse şi făcute de el în instanță ; că însă A. Embirico mărturisind acest fapt 

a adăopat că .plata s'a lăcut sub” condiţie să urmărâscă procesul contra autorului - 

abordagiului ; că, în asemenea condiţii, Curtea de. apel nu putea primi ca constant 

numai faptul plăței şi a denega lut A. Embirico calitatea de a urmări acţiunea, fără a 

contraveni art. 1206 codul civil ș că, întradevEr, între faptele mărturisite e o conecsitate 

7 
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strinsă şi în asemenea condiţii mărturisirea nu se pâte împărți, admițând un fapt ca 
constant şi afirmând pentru cel-lalt fapt că nu s'ar fi dovedit în cât privesce urmărirea 
acțiunii, saii că n'ar fi mandatul pentru acesta dovedit, că mărturisirea așa cum reese 
că era făcută trebuia să fie primită în totalitatea el ; 

Considerând că ast-fel motivul e întemeiat, atât sub raportul violării art, 163 
- codul de comerciă cât şi sub raportul art. 1206 codul civil, 

Asupra motivului al III-lea de casare: | - 4 
«Exces de putere. Curtea respinge în totul acţiunea pentru despăgubirea daunei 

suferită Gin pierderea caricului, de şi recunâsce că prima fine de neprimire nu privesce 
" caricul şi că a doua fine de neprimire nu pote privi de cât trei sferturi din caric, 
Curtea, pentru a'mi respinge şi acestă despăgubire, în contra mărturisiri! mele că n'am fost despăgubit de întrega pagubă, invocă nisce socoteli greşite trase din nisce chitanţe liberate de mine asigurătorilor din Anvers şi în cari chitanţe se. arată catenorie că nu i6tă paguba cariculul 'mi-a fost plătită de societatea din Anvers». - . Considerâna că în urma casăril pentru cele două motive, e fără interes a mal cerceta acest motiv, de '6re-ce causa în totalitatea ei are a forma obiectul discuție! din noi la instanţa de fonă, la care s'a trimis, . aa Pentru aceste motive, casâză. - 

Adnolațiune.— Care e în art. 493 codul comercial înţelesul cuvântului «cei de al treilea» ? Subrogarea prevădută de art. 462 codul comercial, exclude ea ori-ce tocmslă contrară ? Principiul nedivisibilității mărturisirii (art. 1206 codul civil) are loe şi în materie comercială ? 
„Iată întrebările ce le deșteptă. în' spiritul nostru analisa hotărârii de mai sus a Curţii de casaţiune. Vom arăta deci pe rând, în puţine cuvinte ŞI pe şleuă, teoria sai tăcerea hotărârei n6stre asupra fie-cărui din aceste puncte. 

E 

L. 
Care e în art. 493 codul comercial înţelesul cuvântului Sa „cei de al treilea“ ? . ” 

„Vechiul nostru cod comercial face deosebirile următâre: Corabia este incă în port? Creditorii privilegiați sai chirografari pot urmări drepturile lor asupra corăbiei vindute de bună-voe, până ce cumpărătorul o va lua la o călătorie pe mare, fără impotrivire din parte-le, „Corabia e în călătorie ? Vindarea ei de bună-voe nu aduce nici o vătămare creditorilor vindătorului. De aceea, cu (6te că s'a îăcut vindarea, corabia saii prețul ei nu încetâză de a fi zălog la mai sus-dişii creditori (art. 855). i a 4 Art, 355 al vechei nostre legiuiri comerciale derâgă, după cum edem, la principiul <en „Îait de meubles, la possession vaut titre», şi olărăsce că cei de al treilea, adică creditorii privilegiați sati chirografari, au le droit la suile, după deosebirile de mai sus, 

; 

d ai rela (ereduipenaa iogiro, soraba go. privesa, faţă cu ca pers6nelor înscrise. ci p i giaţi sau chirografar!), ca fiind proprietatea drepturile celor de e A eăo nu sarii intemplat nici o înstrăinare, Ce face acut proea trebuind să îie ferite de ori-ce jicnire. art. 3 al noului nostru cod comercial ? <Instr&inarea 
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unui vas, hotărăsce acest articol, nu se pâte opune celor de al treilea, 

_dacă nu e transcrisă în registrele căpităniei portului unde vasul se 

găsesce înscris». Cine sunt cei de al treilea în înțelesul acestui articol ? 

Nici vorbă, cei de al treilea sunt acei cari aii drepturi asupra vasului, 

ba chiar înseşi creditorii chirografari, dar nici cum şi sub nici un pretext 

datorhicii. Unui datornic, prin urmare, i se pote opune un contra-înscris 

doveditor că vasul aparţine unei alte persâne, şi nu celei înscrise 1). 

In casul hotărârei de mai=sus însă, un datornic, adică autorul 

vătămării vasului prin ciocnire. (abordage) a tăgăduit posesorului vasului 

calitatea de a reclama despăgubiri, sub pretext. că n'ar avea drepturi: 

asupra vasului, actul săi nefiind transcris. Pa 

Inalta Curte respinge totuși cu drept cuvânt acestă excepţiune 

ridicată de autorul abordagiului, pe motiv că dânsul nu e un al treilea, 

în înţelesul art. 493 citat, şi pentru că reclamantul îndrituit este a primi 

despăgubirea, actul stă fiind astă-di transcris, şi proprietatea sa fiind . 

recunoscută şi înainte de acestă transcriere prin acte in regulă. 

Il. 

Subrogarea prevădută de art. 462 codul comercial exclude ea. 

ori-ce tocmâlă contrară? - - 

Asigarătorul, presupunem, a plătit proprietarului vasului despăgu- . 

birea pentru stricăciunea saii perderea vasului, şi s'a _învoit apoi cu 

asiguratul ast-lel plătit, ca acesta de pe urma să continue tot pe numele 

săi procesul pentru despăgubire, pornit în contra autorului abordagiului. 

Art. 462 codul comercial sună ast-tel: " 

«Asigurătorul care a plătit despăgubirea pentru slricăciunea sai 

pierderea lucrărilor asigurate, este subrogat, îaţă cu cei de al treilea, în 

drepturile ce din causa daunei nasc pentru asigarat. Asiguratul este 

responsabil de ori-ce act care ar vătăma asemenea drepturi. 

«Dacă despăgubirea s'a plătit numai în parte, asiguratul şi asigu- 

rătorul aii dreptul să recurgă contra celui ge al treilea, în proporţiune 

cu cât li se datoresce la fie-care». _ ÎN a 

Subrogarea de' cara e vorba în ari. 462 are loc, îără îndoială, de . 

drept, şi abstracţiune facând de învoirea părţilor, dar urmeză 6re de aici 

că subrogarea nu se pâte suspenda “prin alcătuirea contrară a părților,. 

art. 462 citat fiind o lege de ordine publică (art. 5 codul civil)? 

Principiul «Nul en France ne plaide pat procureur, hormiș le roi», 

mare, credem noi, ce căuta în dreptul nostru. Un particular deci volnic e 

să pledeze în numele stă pentru „un Jucru la „care nu mai are nici un in-.. 

teres personal, ordinea publică neîmpotrivindu-se câtuși de puţin la acâsta 2). 

1) Veqi însă $ 891, combinat cu $ 435 al noului cod civil german.. Vedi 

Holtzendorffs, Rechislexikon, verbo Legalităt. o RE , 

2) Nu pote să mal existe de sigur. astă-dI un doininium litis, în înțelesul siste- 

mului formular roman, după -care întentio se făcea pe numele „mandantuivi, iar 

condamnatio pe numele mandatarulut (vedi Keller, Der râmische Civilprocess», $ 52, 

text şi nota 613), formalismul roman fiind de multe secole mort şi îngropat, însă -nu 

stă, fără îndoială, nimic în cale ca mandatarul, în înțelegere cu mandantul, să urmă- 

rescă procesul, nu în numele acestui de'pe urmă, ci în numele s&ii propriii. In Franţa 

firesce, lucrul se pâte ințelege alt-fel, din causa principiului «Nul en France ne plaide 

par procureur>, Vei Chauvau- Carre, Procedure civile, tom. I, quest, 291, pag. 330, 
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Subrogarea legală e în adevăr un interes de ordine privală şi nu 
de ordine publică :). De ce să nu îie volnic asiguratul, cu t6tă subrogarea, 
să continue procesul pe numele săi? De ce să-fie silit asigurătorul să 
începă lucrul d'a capo ? Ce'i pasă autorului abordagiului de se judecă cu 
asigurătorul sai cu asiguratul, despăgubirea de plătit fiind în tote casurile 
aceiaşi ? 

Hotărârea Curţii de casaţiune încheie prin urmare și ice, că art, 
462 codul comercial, în privinţa subrogărei de drept, nu e o disposiţiune 
de ordine publică, care să nu pâtă fi modificată sai suspendată. prin o 
tocmelă coritrară a părților, 

| a NL. 

Principiul nedivisibilităţii mărturisirii se aplică şi în materie 
i e __ comercială ? . . - 

„ «Considerând, gice hotărârea n6stră, că A. Iimbirico, mărturisind 
că a primit despăgubirea -ce i se cuvine de la societatea de asigurare, a 
adăogat că plata sa făcut sub condițiunea să urmărâscă procesul în 
contra autorului abordagiului; . , - po 

" «Considerând că, aşa fiind, Curtea de apel nu putea primi ca con- 
stant numai faptul plăţei şi a tăgădui lui A. Embirico calitatea de a 
urmări acţiunea, de 6re-ce între faptele ast-lel mărturisite este o conexitate 
“strinsă, aşa că. mărturisirea nu se putea împărţi». " - 

T6tă întrebarea,”va să dică, era dacă, după art. 1206 codul civil, * 
mărturisirea de care- e vorba e sai nu primitâre de divisiune. Cestiunea, 

„Prin urmare, dacă principiul nedivisibilităţii mărturisirii se aplică sai nu 
„ „in materie comercială, n'a îost pusă înainte de părţile împricinate. 

Nu strică, totuși, să închinăm aici, în trâcăt, două cuvinte şi acestui 
problem interesant. Larombitre se rostesce în acestă privinţă astfel: „ «Sub legea comercială, care primesce t6te. mijlocele de. dovedire, fără deosebire,  nedivisibilitatea mărturisirei nu si are locul săi, sai are o insemnătate i6rte mică şi nulă 2), (Dreptul, 1898).- 

  

- 

Navlu. — Convenţiune. — Mijl6 ti merci 
Ă . Jloce de probaţiune, — . L.— (Cas. 1, 23 Septembrie 1898). pi ; : p Ant, 571, codal comerein 

, Dovada convențiunii pentru navlu .se pâte face nu numai prin contraot Scris sau prin poliţă de încărcare, ci și prin alte moduri de probaţiune, întru cât art. 571 -cod. com..nu exclude asemenea probe. 
Curtea, deliberând , - AȘupra mijlâcelor de casare invocate: : .- : | „„ “Ii ea aplicaţiune a art, 557, 511, 5605 568 şi 570 cod. com prin al Violarea art, 434 şi 590 cod com,, tribunalul a comis o omisiune esenţială ap nu examin€ză nici direct, nici indirect argumentul de drept invocat de 

Pa 2 vea Laurent, Droit civil frangais, t. XVIII, No. 66. | |  coâul N Miearombitre, Tidorie ei pratinue des obligations, tom. V, asupra art. 1366 | > ue cu VedI şi articolul meu „Mărturisirea iudei „« din Dreptul No. 22 din 1889, pag. 174 şi Scrieri juridice, vol. E e . N. 
. Ă 

- ” ” ă 
i. 

. 
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mine, că Carnevale este dator. să'mi plătescă navlu pentru că a primit maria ce "f-am 

transportat». DC a 

Avend în vedere: că trib. de Brăila, prin sentinţa supusă recursului, respinge 

cererea făcută de Franpato contra lui Carnevale de a plăti navlu pentru porumbul 

transportat pe un șlep la Brăila, fiind-că nu se probeză convenţiunea încheiată pentru - 

navlu prin contract scris saă prin poliţă de încărcare; că dacă codul de comerciii 

prin art, 57i cere acele moduri pentru: dovedirea convenţiunii, acesta nu o cere în 

mod limitativ, excludând ori-ce alt mijloc de dovedire a convenţiunii pentru naviu; 

afară doră de proba cu martori conform art. 55 cod. com., că a admite acâstă interpretare 

şi a nu ţine semă de faptele constante ale transportului caricului şi a descărcării cari- 

cului, ar fi a ne ţine numal de litera art. 571, care prin modul cum este conceput, nu 

exclude şi alle moduri de probaţiune; că, aşa fiind, motivele fiind întemeiate, urmeză 

a fi admise şi sentinţa a fi casată. Me -- : 

Pentru aceste motive, cas€ză. 

Adnotaţiune. — Art. 571 cod. com, dispune: «Navlul se reguleză 

prin convenţiunea părţilor şi se probeză prin contractul de închiriere 

sau prin polița de încărcare».. Contractul de închiriere sati poliţa de 

încărcare, va să dică, sunt 'prescrişi pentru- dovedire, şi nu sub pedpsă 

de nulitate. a a 

“Art: 55 din codul.comereial hotărăsce însă ritos: «Când 'codicele 

comercial cere proba prin scris, proba. iestimonială nu pste îi admisă 

-de cât în casurile în cari-ea este permisă de codicele civil». Nu e prin 

urmare exclusă proba prin mărturisire (art.. 1204 cod. civ.) sai: jură- 

ment, etc.!). a | i . 

In casul de mai sus însă, însuși intimatul mărturisise 2), se „vede 

că a primit porumbul, pe care recurentul i Pa transportat prin un șlep 

“la Brăila, dar se împotrivise cu 16te astea ai plăti navlul, sub cuvânt că 

art, 571 cit. ar îi cerând ad solemnitalem: existenţa unui înscris. : 

Inalta Curte, prin hotărârea de mai sus, respinge cu drept, cuvânt 

chipul acesta de a vedea, dar se rostesce în acestă privinţă cam îngăimat 

şi dice că «art. 571 cit. nu cere acele moduri de dovedire în mod limitativ, 

excludena ori-ce alt mijloc, aiară dâr de proba convenţiunii, coniorm art. 55», 

“Reese, de altă parte, & contrario din art. 55 cod. com, că atunci 

când codul comercial. prevede cerința unui înscris, nu . pentru simpla 

dovedire, lipsa lui aduce cu sine nulitatea, dacă legea hotărăsce lucrul 

ast-iel, expres saă virtual. 
a 

= 

Nulitatea 'e expresă în casurile prevădute de art. 270, 522, 602 cod. 

com.; ea există numai față cu .cei de al treilea în art. 491, 495%);ea e 

virtuală în ipotesele amintite în art. 445 şi 493; eae absolută şi se. 

pote deci invoca chiar de părţile contractante în casurile regulate de - 

art. 270, 445, 493. (Dreptul, 1899). 

A: 
O IT > 

  

, 1) v. Vidari, Corso di diritto comerciale, II, No, 1937, Rivitre, Repetitions 

ccrites sur le code de commerce, cinqui&me edition, p. 503. a SR 

2) O spunem numal ipotetic. Inalta Curte, în adevăr, nu .lămuresce ce anume. 

probă s'a administrat în casui de iață. , 

3) Ba, în casul art. 99 cod. com,, lipsa înscrisulul nu se pote opune celor. de. 

al treilea, a 

„SN 2



108 | ALEXANDRU DEGRE ! . 

„ Falimentul - 

Timpul primitiv nu cun6sce bancruta. Abia de la începutul culturei 
se ivesce pericolul încetărei plăţilor. Formele juridice pentru a opri r&ul 
sunt: mai întâi sclavia pentru datorii, apoi bonorum cessio, în fine 
“concursul de creditori, 

Dreptul antic are de temeiii sclavia. T6te meseriile, tote prolesiunile 
cari se ţin de comerciă sai de industrie sunt privite ca nedemne de 
omul . liber. Reabilitarea comerciului se îndeplinesce abia în vâcul de "mijloc. Comercianţii: se separă.de cele-l'alte elemente sociale, se organi- seză milităresce, se string la un loc, ca să se  ocrotâseă reciproc in contra atacurilor vrășmaşilor lor. ” ” Ocrotirea în contra liberei concurenţa este 'ast-lel devisa vecului de mijloc:: mai întâi ocrotirea: celor 'slabi în contra celor puternici, apoi, în cercul celor slabi, ocrotirea celor avuţi pe socotâla celor săraci, 

Acesta duce din nenorocire la monopoluri ostile creditului, la pri- vilegie odi6se, la sarcini reale, eterne, apăsând grei asupra micului pro- prietar. Timpul acesta 'de decadenţă cunâsce puţin -ialimentul, căci el pătimesce de -o boală mult mai grea. Numai trei-spre-zece articole ale ordonanţei de comerciă îiranceze din 1673 sunt consacrate falimentelor şi bancrutelor.. i Sa Sa P - Falitul nu pierde dreptul de a dispune de bunurile sale sub imperiul acestei ordonanțe: Iacă însă și reversul medaliei, Omul liber, se lovesce la tot pasul de bariere neinvinse şi nu atirnă, ca în anticitatea clasică, numai de voinţa sa, de talentul săi, de energia sa. Ii Vecul-- de mijloc se slirşesce ast-lel.cu o. banerută compleclă și omenirea se întârce iarăși la vechia maximă care sună: Mai bine 'liber- „tatea unora.pe basa sclaviei fară îrasă a altora de cât nelibertatea tutulor, | a ÎN Cunoscută e celebra dicere a lui Aristotel, că omenirea nu se va putea lipsi nici-odată de muncea sclavilor, de re-ce nici-odată apa- ratele de țesut nu se vor mișca singure și nici-odată plectrele nu vor bate singure zitherele. 
Aparatele de ţesut se mișcă însă în timpul: nostru, mulțumită des- coperirilor celor mari in mecanică, singure, în acest înțeles că pentru a 

€ « 
uncă dură, care le îndobitocesce,- posibilitatea de a se pune mașină mică şi eftine la înde- mâna ori-cui, de a se înlesni tutulor să producă mai mult cu o ostenslă mai mică, de a se lăsa ori-cuj timpul necesar să înveţe, să mediteze, să se legene în irumâsele ilusiuni ale vieţei. . - „Este totuşi un -drum lung de percurs de la posibilitatea unui progres până la realisarea luj.. De la un extrem se cade la început în extremul opus. De la intunericul vâcului de . mijloc, “care a născut centralisarea vechiului Ea) se, trece de o dată la <laisser faire, laisser aller». ncurența liberă însă, fără alte î iri, n 

scăpate” de, poti liberă îns » lără alte întocmiri, nu ne duce la ţel. Masele, s le vec » irăesc, lăsate la propria lor iniţiativă, sub jugul capitaliștilor celor mari cari zădărnicese în realitate ori-ce con- Ccurenţă, vîndând mărturile lor cu preţuri de ris şi silind pe omul mic, 
7. 
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care nu “i pâte urma pe acestă cale, să alerge la tot îelul de mijlâce-: 

condemnabile, cari aduc cu: sine îatalmente crise industriale, bancrute, 

catastrofe, Alături dar cu capitalul cel mare nasce viţiul, Lupta pentru 

existenţă, lără îriul legilor morale, oieră în ordinea dreptului acestă parti- - 

cularitate, că ea face pe om să cadă mai jos de cât animalul. Animalul 

nu se depărteză nici-odată de firea ce 'i e împlântată. Omul degene-- 

reză câte o dată şi atacă, cu o mână criminală, însuși ordinea naturii. 

Sa desfiinţăm închisorile: tâlharii vor fi stăpânii noşiri. 

-'T6te resturnările economice ating sub ast-iel de împrejurări numai 

pe omul cel mic. O fabrică, care se închide, lovesce de o: dată și pe: 

neașteptate mii de existente; o bancrută, care isbuenesce, e ca o erup- 

ţiune vulcanică, în contra căreia în .zadar te-ai încerca să te ocrotesci;, 

0 armă mai periectă răspândesce panica peste tot locul;' o maşină nouă - 

dă descopertitorului ei patentat, privilegiat, o superioritate, în. contra 

căreia devine imposibilă concurența industriilor întemeiate. pe maşinile 

cele vechi, şi. ori-ce progres noii. face s6rta 6menilor mai de jelit. | 

Falimentele ati, sar părea, un caracter mult mai puţin ameninţător 

în Europa orientală de cât în Europa occidentală. Tărâmul natal și tra- 

diționai al lulimentului: se găsesce întradevăr în Occident, căci acolo mai 

cu sâmă domnesce capitalul cel mare. Occidentul totuşi trimite în Orient 

manufacturile sale cele eltine şi împreună. cu dânsele un număr mare de 

neguțători de. un caracter îndoelnic, inocul6ză ast-iel Orientului otrava - 

bancrutelor, riscă pote să piardă ceva în urmarea încetării de plăţi a 

agenţilor ce “i întrebuinţeză, dar e cu prisosinţă compensat. prin bilanţul. 

general al comerciului sâii cu Orientul, trage de acolo tot aurul, măresce 

“propria sa circulaţiune pe socotelă Orientului stors. e 

” O dată cu alimentele se nasce în Orient forma cea mai condam- - : 

nabilă a tuturor întreprinderilor : jocul de bursă şi: şarlatanismul. Cei. 

desmoşteniţi (state și individi) părăsesc munca, care singură i-ar putea 

înălța şi pun norocul lor pe 0 singură carte. Țările cele înapoiate imiteză 

țările cele mai inaintate, aceea ce le duce la ruină, populaţiunea lor fiind 

rară şi avuţia lor mică. Cheltuelile publice ating, în consecuenţă, o înălţime - 

că te apucă virtejul, armate mari şi î6rte costisit6re golesc casa statului, 

dările cresc în proporţiuni înspăimântătore și apasă în cea mai mare parle - 

asupra populațiunei muncitâre. . Familia proletarului agricol se disolvă, 

salariul săi se duce la cârciumă, geniul iubirei 'şi iatorce capul cu scârbă 

de la coliba nenorocitului, nivelul moral scade, un blestem posomorit se 

lurişeză în pieptul ţăranului ajuns la sapa de lemn și ia locul lui, «Tatăl 

nostru>, care, altă dată, "| mângâiase de atâtea ori. 

Să fie Gre adevărat că aceste. rele, a cărora vecinică reintârcere 

periodică se mărturisesce de istorie, nu. se pote slârpi, că principiile: 

deduse din materialul istorie dat sunt absolute, esenţiale, neschimbabile, E 

că tirania capitalului celui mate, resultând din aplicarea acestor principii, 

e un r&ii necesar 'cu care caulă neapărat să ne ucomodăm, Că sclavia.. 

nu se pote scâte din lume, fără a o împinge înapoi în chaos? 

Ar îi să desperăm de -Dumnedeii şi: de. omenire, dacă am dice da. 

Insăși sciința oficială (socialismul de stat) recunâsce legitimitatea 

revendicărilor sociale, posibilitatea progresului. Ea propune numai 0 cale 
.
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ialşă: ajutorul statului, înlocuirea societăţilor cu acţiuni prin întreprinderi 
publice, etc. | - ' a 

Noi" credem, din contră, că calea: de apucat este: calea seligovern- 
mentului, a presei, a sciinței'libere,-a meetingurilor, 

- Reforma, bine înţeles, nu se pote îndeplini de cât încet și treptat. 
Dreptul transmis a dobândit sancţiunea seculelor şi obiceiul cores- 
pundător cu tradiţiunea este a se inlocui, nu prin principii abstracte 
lipsite de un coprins real, ci prin obiceiuri mai bune, aceea ce re- 
clamă timp. | _ - | 

In zadar sar cere dar să se înfiinţeze mediat o asociaţiune mutuală 
a tutulor membrilor statului in contra pericolului social, in contra criselor industriale, în contra falimentului ; în zadar s'ar insista să se fixeze îndată pentru. acest siirșit un maximum de câștig, întrebuinţându-se restul -câștigului tutulor pentru alcătuirea unui fond de reservă, pentru garan- tarea asociaţilor în cas de crisă;-pentru plata premiilor de dat descope- ritorilor de: maşini mici şi eftine; în zadar S'ar propune mijlâce radicale pentru a se ajuta orașele cele mici în contra usurpărilor oraşelor celor "mari, cari sunt focare de corupţiune; în zadar sar aștepta să se intoc- m6scă într'o clipă o ordine democratică, care să garanteze lucrătorului cu mâna un salariu sigur în argint în oposiţiune cu ordinea în' statele având etâlonul de aur, care oferă muncitorului un : salariă nesigur în aur!) ; în zadar. s'ar reclama înlocuirea pe dată a băncilor de speculaţiune şi agiotagiă, prin bănci de economisire, ca cele americane, cu exclusiunea normelor jetâne și tantieme; în zadat ne-am ruga la Dumnedei să dăruiască omenirii încă imperlecte pacea eternă. Cestiunile acestea tote „Sunt de sigur probleme seri6se de resolvat și nu utopii nesănătâse de “inferat: Dar trebue să schimbăm înt 
mai sus, ca să ne putem apropia de ideal. “Și să nu se crâdă că obiceiurile cele rele nu se pot schimba prin simpla persuasiune. Este, din contra, o lege a spiritului 'omenesc, că o idea Care se manilestă continui şi consecuent, siirșesce prin a. se: realisa. a | „Justiţia sapă in acestă privire pe monumentele jurisprudenţei ideile timpului; ea sancțion6ză - în fie-care epocă compromisul (resultând “din natura lucrurilor) între tradiţiune și ideal; ea trage o verigă. ipoteselor 

A 1) Persânele cu un venit fix, soldaţii, judecătorii, dice Carey, prin aceea că aurul maj eftin (acâsta sună astă-dI ca o poveste) ia locul argin u u pal „scump ; agricultorul, din contră, lucrătoru! şi cel-Palţi contribuabili “cueni” one lările_se plătesc cu aurul mat eltin, care prisosesce şi sunt în conse- ță mal, puţin apăsătâre (Carey, Sciința socială, cap. XXXII, $ 1). 'Tot aşa de C are tendința a merge acolo unde se găseste o “mat puțin e » Car o ordine de drept durabilă, adică unde se pâte_ cur-păra cu | ă (op. cit., cap: ÎNNNI, $ 7). Pro- ri: U u mâna posibilitatea de a fi singur Pcpueetor, în loc să tragă plugul pentru alţir, Maşinele mai cu legi6nele de sclavi Iosăşi scol PR maşini mici şi eftine, prin cari orl-cine să şi le potă procura. dar defiima e ficială germană caută astă-di soluţiunea problemulul social. Nu se pot este că mă ca an aslice studiile ce facem cu privire la acest obiect. Tâtă deosebirea laliști! de catedră Propun ajutorul statulu, ajutor care adârme, narcotiseză, 
. favoriseză obiceiul de <lasă 

Z 
-m& să 

i 
i 

i seta i opri îi iti ti e las, pe când, din contră, Nol preferim să se 

âi moravurile prin mijlâcele indicate!     
generalii, princişorii, pierd
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celor temerare ; ea privesce echitatea sub specie aeterni şi o realiseză . 

în mâsură cu împregiurările date !). ia e 

Răul. sub care geme lumea modernă, este că dreptul public nu 

oieră aceiaşi garanţie de stabilitate ca dreptul privat. i 

Am contunda dar causa cu stectul, dacă am admite că e . exclusiv. 

tr&ba legislaturei să se conducă de echitatea filosofică. Adevărul este, din. 

contră, că poporul trebue să fie mai întâi crescut pentru stat sub condu-. 

cerea legiştilor profesionali, ca să se ridice de la bunul simţ sălbatic la . 

bunul simţ cultivat. . E i 

De aceea vedem :că codul de comerciii. italian, care ne. servesce 

nouă de model, își- întemeiază reformele ce introduce: pe trebuințele 

moderne desvelite de experiență, pe hotărârile: jurisprudenţei, pe nece- . 

sităţile sociale .ale timpului nostru, care şi ai făcut drum printre stâncele 

dreptului riguros. po a i 

Inainte de a examina cu deamănuntul partea. proectului român, care . - 

se ocupă cu falimentul, e.bine să căutăm să ne dăm s6mă de caracterul - 

juridic al Ialimentului, de motivele. speciale pentru cari sa derogat la 

dreptul comun în acâstă materie. e E 

Falimentul se depărteză de' dreptul comun. Nu - trebue, în adevăr, 

să confundâm falimentul cu urmărirea silită, căcă falimentul nu presupune - -. . 

necesitatea unui titlu executorii, în, oposiţiune cu-execuţiunea silită, care 

nu se pâte îndeplini îără un titlu executorii. -Creanţele, în cas de 

încetare de plăţi ale unui comerciant, se verifică şi se 'stabilese abia 

prin procedura falimentului, Falimentul -se deosibesce și de sequestru, . 

sequestrul aplicându-se în interesul unuia sai a mai multor creditori, în -. 

deosebire de. faliment, care coprinde o măsură luată în interesul lotalitățiz 

creditorilor. Comerciul ar fi în adevăr în mare pericol, dacă sar lăsa să 

se aplice şi în materie de ialiment regula dreptului comun: jus vigilan- 

tibus et non dormientibus. a | Na 

“ Contractul modern de deschidere de credit, încheiându-se astă-di cu 

ajutorul telegratului adesea îatro clipă de la o- extremitate a lumei . la: 

cea-laltă, ar fi. contrariii esenței “vieţi juridice moderne, . dacă Sar - lăsa 

creditorii domiciliați aprope _să "şi însușescă tot în detrimentul creditorilor 

străini. Neapărat dar că avutul “Iatornicului comun trebue să se împartă | 

între toţi creditorii sub ocrotirea justiției. - a 

- Creditul civil nu coprinde în sine atâtea pericole ca creditul comercial. 

Cercul afacerilor unui non-comerciant. e mult inai restrins. Un debitor. 

" non-comereiant nesolvabil nu aduce masei creditorilor săi o vătămare aşa 

de resturnătâre ca un debitor comerciant. Pers6nele civile nu se bucură - 

în general de credit de cât acolo unde locuesc: Temere dar nu există că 

creditorii din localitate ar putea să j6ce pe creditorii locuind mai departe. 

N) Jurisprudenţa în acest înţeles lipsesce complect în. Orient. Turcia şi Rusia 

despotică nu compteză în acestă privire. Cele-Valte state ale Europei orientale nu. aă 

tradițiunuă, cu ajutorul cărora numal, ele ar putea" resista ipoteselor celor hasardate 

ale ideologilor şi dar arbitrarulul şi capriciului. Dovadă despre acesta este că în statele 

constituţionale alâ Europei orientale r&sboiul tutulor în contra tutulor (domnirea maJo- 

rităţilor) duce pururea nu la republică, nu 2 absolutismul luminat, ci la despotismul 

sălbatic, inconsecuent, pizantia.. Bizantinul e arbitrar în tâte actele lul, dar scie să ŞI 

dea o aparență sfintă, aruncă nisip în ochii lumii, pune înainte reforma magis- : 

iraturei, etc. . : Ia, ae a . -
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Creditorii, în cas de faliment civil (decontitură), trebue să vegheze singuri, 
ca să nu li se aducă o vătămare, trebue să se ajute singuri. Legea nu 
le dă o ocrotire excepţională ca în cas de aliment comercial, 

Ori-cât: de îndreptăţită ar părea acestă regulare diierită a falimen: 
tului comercial şi a celui civil, ne îngrijim că, fără o ocrotire deosebită a 
legii în contra deconiiturii, creditorii vor fi lăsaţi arbitrarului unui debitor 
de rea credinţă. Creditorii caută să lie garantaţi întrun chip 6re-care și 
în contra deconiiturii. Procedura geneveză oferă creditorilor o asemenea 
ocrotire, autorisând urmărirea veniturilor unui imobil, Dellot (Loi sur 

„la procedure civile du canton de Genăve, seconde cditition, pag. 455) 
observă -în acâstă privire: <Acâstă secţiune schiţ6ză un chip de urmărire 
noii și care nu există nici sub codul de procedură iranceză. Ea admite urmărirea chiriilor eventuale cari vor îi datorite de locatarii viitori: acesta e singurul mijloc de a împedica ca proprietarul imobilului, con- tractând cu noui locatari şi înainte” de ori-ce poprire în mâinele lor, să nu primâscă prin “anticipare: unul sai mai multe termene de chirie în detrimentul creditorilor. - Acestă procedură oleră creditorului un mijloc lesnicios de a fi plătit după un timp 6re-care ; în lipsă de acesta, el ar Îi îost silit să-recurgă la calea mai onerâsă a vîndării silite a fondului 
însuși». Insăşi veniturile unui imobil se sequestreză după acest sistem și se numesce un gerant, care singur este. îndrituit a inchiria imobilul cu exclusiunea proprietarului, care pierde dreptul de a cârmui imobilul săi de la data afişării hotărârii admiţend sequestrul. Procedura n6stră civilă Corrinde în art. 477 şi urm, care tratâză: «Despre urmărirea veniturilor - unui imobil», nisce -născociri neințelese, în cari nu se-regăsesce nici o „urmă a modelului genevez. - 

Francia a r&mas și ea sub acest raport înapoi. Cestiunea dacă, în lipsă de o lege specială, creditorii pot sai nu să sequestreze chiria nu “numai în privinţa locatarilor actuali, dar și în privinţa locatarilor viitori ai datornicului: lor, e t6rte controversată în dreptul francez. Teoria și „durisprudența îmbrăciș6ză în, “general negativa. «Legea, 6bservă [6rte nemerit. d. Laurent (Principes de droit civil francais, XVI, No. 423, 20 fine), ar îi trebuit. să reguleze drepturile creditorilor și indatoririle ă datornicului nesolvabil, în cas de decontitură, cum a iăcuto în materie de aliment. In tăcerea legii, debitorii de rea credință -pot să 'şi bată joc de creditorii lor. Neputinţa legii acusă neprevederea legiuitorului, nu că el ar putea să împedece ori-ce iraudă, dar în cas de decontitură el nici na incercat acâsta»,. Este şi o altă consideraţiune relativă la ăcâstă ordine de | în paugțiunea Pauliană nu are în dreptul nostru ejectul de a face să reintre cară ar pecfia goitora ui. bunurile instreinate de acesta de pe urmă, . că datarea a jatun Ă masei, creditorilor, „Consecuența, între altele, este 
primiţi să se Eta pe ereditorul sequestrant, cei-l alţi creditori nu sunt . favârea lor a calea e ;euatul, Îară a obţine mai întâi o hotărâre în 
că unii autori nu se es judecăţi în revocare. Resultatul e așa de fatal, < „4 Se Shesc a restălmăci legea argumentând că creditorul, care a figurat la judecata revocării, trebue să fie considerat ca fiind representantul sai gerantul de - afaceri al „celor-Valţi. Ceea ce e şi mai grav este că dovedirea insolvabilităţii și a fraudei dă loc la greutăţile cele mai mari în cas de - decontitură. Deconfitura nu se declară prin  
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hotărâre ca falimentul; trebue dar ca creditorii să dovedescă încetarea de ă 

plăţi a datornicului, să discute bunurile lui, dacă nesolvabilitatea_nu e 

notorie. Creditorii aă tot cuvântul să se plângă de acestă ocrotire vitregă 

a legii. Teoria "i ajută cu subltilităţi seci, admiţend că există nesolvabi- 

litate în înţelesul legii, dacă nesolvabilitatea e consecuența actului atacat, 

cu tâte că ea nu.se produce imediat după act. D. Laurent, care aprobă 

acestă soluţiune, recunâsce că nuanţa e Î6rte delicată. E dar de preierat 

legea germană (Die Konkursorduung fiir das Deulsche . Reich) care 

hotărăsce ca se pot ataca (Ş 24 No. 2) -«contractele oner6se încheiate . 

de datornicul comun în ultimul an înainte .de. deschiderea falimentului, 

cu soțul săi ori cu soţia sa înainte saii în “cursul „căsătoriei, cu rudele - 

sale saii cu rudele soţului saii ale soţiei în linie ascendentă sai desce-. 

dentă, cu fraţii sti ori cu iraţii soţului ori a soţiei sale, germani sai - 

consângeni, sau cu soțul ori soția uneia din aceste. persone, dacă prin 

încheiarei contractului se aduce vre-o vătămare creditorilor datornicului . 

comun și partea cea-laltă nu dovedesce că gu'i era cunoscută în momentul 

încheierei contractului intenţiunea debitorului-de a aduce vre-o vătămare 

creditorilor datornicului comun și partea cea-laltă nu dovedesce că nui 

era cunoscută în momentul încheeriă. contractului intenţiunea debitorului 

da a aduce o vătămare creditorilor>. Nu este necesar, după acest sistem, 

ca debitorul să fi fost nesolvabil în momentul când sa întocmit actul saii 

ca acest act să Îi causat nesolvabilitatea. Acesta este presupunerea acţiunii 

Pauliune numai în casurile când creditorul e ţinut să stabilescă îrauda ; 

“in casurile mai sus specificate, din contră, legea presupune frauda. (V. 

Meves, Die konl:ursordnung fiir. das' Deulsche Reich, pag. 39 şi 45). 

Deconfitura era supusă la: regule Îârte înțelepte sub vechia n6stră: 

legislaţiune, sub codul Calimach (Ş 1974 urm. codul  Calimach). Dreptul 

anglo-american și legea germană - întind de asemenea aşezământul îali- 

„mentului asupra non-comereianţilor. Ac6stă lărgire a cadrului falimentului 

este, Sar putea obiecta, vătămătore micului proprietar. Până la 1837, sar 

putea observa, se recurgea în America la capitalul străin pentru ridicarea 

industriei și a agriculturei. Care era urmarea ? Capitalul str&in scotea tot 

folosul în dobnqi şi dividende din America şi lăcea să apese asupra 

Statelor-Unite o sarcină: de datorii de nesulerit. Banca engi'eză retrase 

de odată creditul. Băncile americane, grei amenințate prin acestă măsură, 

reclamară de la farmeri (mici proprietari) plata creanţelor iscălite de 

denșii. Criza cra cumplită. Apr6pe dout sute de agricultori și de 

negustori cădură. în ialiment. Legea. americană, care supune procedurei - 

falimentului pe comercianţi şi pe non-comercianţi, era atunci, sar putea 

crede, o îringhie mai mult pentru gâtuirea micului proprietar. Dar nu e 

nici cum asa. Nimeni nu se gândea să acuse acestă lege, căci sărea la 

ochi că nici dreptul comun nu: olerea o garanţie în asemenea cazuri de 

criză. extraordinară. Ocrotirea, la care se recurse atunci în America, 

consistă în a'se scuti de urmărire-o parle mai însemnată a averii mobi- 

liare şi în a se puna proprietatea rurală sub o tutelă analogă cu aceea 

care reese din legea nâstră rurală. o. NE a 

Cestiunea regulării. falimentului non-comercianţilor se repuse pe 

tapet în Belgia şi în Italia cu ocasiunea revizuirii codului de comercii, 

care a avut loc de curând în aceste. ţări. Soluţiunea fu amânată, recu- 

AL. Degră, vol, Il. | Bi - a 8
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noscându-se: că sciința n'a dis încă ultimul săi cuvânt asupra acestei: 
cestiuni. -.. SS a 
” După ce ne-am iamiliarisat, in general, cu principiile falimentului și 
am expus raţiunile pentru cari falimentul se mărginesce la comercianţi 
“rămâne să studiem cestiunile de amănunt ale teoriei falimentului. 

“Opt puncte de căpetenie trebue să fie asupraa cestei materii obiectul 
„studiului nostru: 1) declararea falimentului și efectele sale ; 2) admini: 

- trațiunea ialimentului ; 3) lichidarea: pasivului ; 4) lichidarea activului; 
- 5) distribuirea între creditori ; 6) închiderea şi suspendarea Îaliment ului: 

. 7) falimentul societăţilor. corierciale, şi 8). delictele in materie de fali ment 

I. 

Declararea, falimentului şi efeotele sale. 

„_- * Cesiunea bunurilor (art. 1126 'și 1197 codul civil) „nu ocrotesce : „Înrun “chip aşa de eficace-ca falimentul interesele amenințate prin o : * „întcetare de plăţi: interesul creditorilor, care este do a liquida cu câte „„. pOte mai puţine“ cheltueli, bunurile datornicului comun, și interesul da- : tornicului comun, care este de a se libera complect. Creditorii,  obsersă | Larombidre, urăsc, din causa abusurilor ce însoțesc liquidarea bunurilor cedate, cesiunea bunurilor mai mult de cât deconfitura și alimentul, ! Cesiunea bunurilor zimbesce şi datornicului mai puţin de cât falimentul, | căci ea nu'i deschide perspectiva, ca îalimentul, de u se putea libera nu ! „ Dumai până în concurenţa bunurilor cedate, dar complet, printrun con: “cordat încheiat cu majoritatea creditorilor, . Falimentul garanteză în îine mai bine interesele celor de al treilea de cât cesiunea bunurilor, legea | neprescriind: să se aducă la cunoscinţa celor de al'treilea că ei nu pol : „Să mai compteze pe bunurile cedate. Cesiunea de bunuri judiciară e străină | dreptului nostru;. Cesiunea judiciară nu . produce în adevăr de cât un Singur efect în favârea datornicului : descărcarea lui de constringereu | “corporală (art. 1127 codul civil). Legea constringerei corporale -insă nu „ Se execută din causa articolului ei 76. - , Falimentul nu p6te avea loc în contra comercianților pentru neexe: cuţiunea îndatoririlor civile, Numai comerciantul, care a' încetat plăţile “sale comerciale, e în stare de faliment (art. 492 al proectului, contorm art. 683 italian), --. În _ 
” Ajunge cererea de faliment a: unui sin acesta concursul mai multor creditori? P pentru admiterea cererei de faliment 

iar legea austriacă începerea unej execuţiuni speciale urmărită de cel i 
„Puțin un . creditop (compară $ 1989. codul Calimach). 'Teoria iranceză 

: | c ilo atârnat de numărul lor. mic sai mai “mare, Proectul român sancţioneză acestă de pe urmă soluţiune. Fali- „mentul, ice art. 693 al proeetului (conform art. 684 italian), se declară 
după cererea falitului sai după cererea unuia sai mai multor creditori. „Falimentul, adaogă art, 693 citat al proectului, se pâte declara și din oficiăă. Declararea de faliment. se concepe dar ca un act de procedură _Brați6să. Acestă depărtare. de la regula nemo judez sine aclore e pt deplin justilicată- In casuri grave și urgente :s'ar compromite interesul 

gur creditor sati se cere pentru 
rocedura hanoverană presupune 

stăruința a cel .puţin doui creditori,
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creditorilor, dacă nu s'ar permite tribunalului să pronunţe îalimentul îără - 
citare prealabilă. Incetarea dar a plăţilor fiind nolorze, tribunalul. pote: - 
declara falimentul din oficiă. Cum să se constate notorietatea ? Legea 
italiană (art. 6$9) impune portăreilor obligaţiunea de a trimite tribunalului 
pe fie-care: lună un tabloii al protesturilor făcute în cursul lunei trecute. 
Proectul sare peste acestă prescripţiune, aceea ce nu este de apiobat. -: 

Acţiunea se pornesce în materie de faliment la judecătoria comer- . 
cială a domiciliului îalitului (art. 64No..1 proc. civilă, art. 694 alin. 1 
al proectului, conform art. 655 alin. 1 italian și art. 186 român). Tribu- 
nalul comercial al domiciliului falitului judecă, aşa hotărăsce. aliniatul al 
douilea al art. 691 din proect, tâte acțiunile derivând din faliment, daca 
ele după natura lor nu aparţin juridicţiunii civile (contorm art. 685 alin. 
2. italian). Nimic însă nu se opune ca tribunalele civile să constate pe 
cale încidentală existenţa, unui faliment nedeclarat: de tribunalul de.-co- 

mercii, ca să potă de exemplu aplica. actelor făcute de datornie cu o 

“altă persână presumpţiunile de Iraudă stabilite de.legea. comercială. 

Incetarea de plăţi presupune. lipsa de mijlâce de a plăti. Puțin 

-importă în acâstă privire că activul - întrece pasivul. Falitul, în cele trei. = . 

“ dile de la,încelărea plăţilor sale (se socotesce și diua încetărei plăţilor 

" întracele trei qile? Pentru afirmativă: art. 686 italian și 186 român. Ni 

Pentru negativă, dar fără cuvânt, art. 695 din proect, care dice: «în - 

cele trei dile după încetarea plăţilor»), trebue să iacă declararea de fa- . 

liment şi. să presinte un 'status bonorum și registrele sale de comerciii - 

în starea în-care se găsesc. - 7 o E 

Bilanţul (status bonorum) trebue să fie - adeverit de ialit că este 

adevărat după art. 187 al codului nostru în vigâre și după -art: 686 ita- 

lian. Proectul nu cere acesta. O afirmare făcută chiar jără prestare de 

jurământ e o garanţie, care nu trebue lără motiv lepădată. .. a 

„Bilanţul trebue :să specifice - tote “bunurile “mobile și imobile ale 

__ falitului, cu estimaţiunea lor aproximativă, suma datoriilor şi a creanţelor 

(a creditorilor, qice art. 695 din proect), numele, pronumele şi domiciliul 

jie-cărui creditor, beneficiul, perderile,.. și suma cheltuelelor. Observăm, : 

cu privire la ultimul punct, că nu numai beneliciele, perderile, cheltuelele 

celor- dece ani cari ai premers alimentului trebue să fie trecute în bilanţ, 

ci beneticiele, perderile, cheltuielele -de când a început comerciul sai în- 

“ treprinderea, căci bilanţul se intocmesce nu exclusiv. după registrul-jurnal, 

care se pâte distruge după dece ani (art. 30 al proectului, coniorm art. 

10 român), dar şi după inventariul anual. Registrul-iurnal, de altă parte, 

"se păstreză de fapt-şi după expirarea termenului de dece ani.  . 

Descendenții, ascendenți, soţia falitului nu sunt admişi a cere 

declararea de faliment, art. 606. din proect. Familia are -menirea să, 
ocrotescă pe membrii să, nu săi acuse. „Codul nostru actual și legea 

" iranceză coprind o lacună. în acâstă privire, Pardessus și Renouard ajung 

la aceiași soluţiune, ca art. 696 citat din proect (coniorm art. 687 

italian), pe -cale de interpretare, Dar se pote ore, deduce prin argumente 

. iuni ulă a dreptului ? 

“ excepţie de roectalui dratoză de falimentul unui comerciant retras 

din comercii. Un comerciant retras din comereiti “pote îi declarat în 

ialiment, dacă încetarea plăţilor a avut. loc în cursul exercițului comer-
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ciului săi, sai: înlăuntrul anului de la retragerea -sa din comereiii, pentru 
“datorii privitore la acelaşi exerciţii («pentru datorii decurgând din aceleași 
fapte de .comerciii», dice î6rte nepotrivit art. 698 din proect). Art. 690 
italian mai adaogă o restricţiune importantă, statuând că ccomerciantul 

- retras din comerciii “pâte fi declarat îalit saumaă în curs de cinci ani 
după retragerea sa din comerciii». : | i 

„ Falimentul ar îi o procedură fantastică, dacă el n'ar avea putere 
să atingă: pe un comerciant care sar lepăda de meseria sa, pâle inadins 

„şi cu rea credinţă. Art. 185 al codului nostru -actual (art. 1137 francez) 
ne, dă un: argumerit puternic “pentru a respinge acestă consecuență. 
Comerciantul care se declară falit după mârtea sa, caz prevădut de art. 

"185 citat," nu mal_e_ lără îndoială comerciant în momentul când se 
“pronunţă falimentul săi. Principiul este dar că omul care nu mai exercită 

„ comerciul pote totuși să fie declarat falit, destul: numai ca el să [i fost 
în stare . de încetare de plăţi înainte de a: renunţa la comerciul sti. 
Aceea ce este de deplorat sub: codul nostru actual este numai că legiui- 
torul n'a limitat la un termen scurt facultatea declarării. falimentului în 
contra unui comerciant retras din comercii, . " 

__ Art. 185 citat al codului nostru în vig6re hotărăsce că «alimentul 
- unui neguţător se pâte da pe faţă și după mortea lui dacă va fi muril 

în- încelarea plăţilor. sale». Quid în casul când comerciantul în ajunul 
încetărei plățeă sale sar sinucide ? Textul legii e formal.:Numai comer- 
ciantul care a murit în stare de încetare de plată, adică care a încetat 
plăţile înainte de a muri, pote să fie declarat falit. Acestă soluţiune ajută sinuciderile. Mulţi face un U sfârșit. vieţei lor, ca să scape lamilia de o rușine, care ar inlera-o, 

_." "Peoectul evită acestă consecuenţă. Art. G9S din proect alin. 2 (conform art. 692 alin. 2 italian) permite declararea de laliment în contra unui datornie încetat din viață, fără a adăoga - condiţiunea cdacă va îi „murit în încetarea plăţilor sale». | „__ Dar așa fiind, urmeză re de 'aici că acţiunea pentru a anula actele “ăcute, fie de comerciantul însuși, fie de moștenitorii săi (de exemplu o impărțelă), după încetarea „plăţilor saii la o epocă apropiată, se pâte porni “în curs de trei-deci de ani? | | . Art. 185 citat ul legii n6stre actuale resolvă acestă cestiune, hotărând "Că darea pe faţă a falimentului nu-pote nici să se facă de lribunal nici „să se ceră de câtre creditori, fără numai în curgerea anului de la mortea. lui. Proectul' reproduce acestă soluţiune în articolul s&i 698 alin. 2 citat, care are' următorea coprindere : «Falimentul pote să fio declarat Şi dup& încetarea din viaţă a comerciantului, dar. numai în cursul anului “care urm6ză acestui eveniment»: -- R : „_Revisuirea ce se iace codului nostru de comerciii este neapărală, „Căci ea ne scapă de o mulţime de controverse. Montesquieu observă cu | dropl cuvânt: “Duand on si oblig6. de recourir aux tribunaux, il faut que | ie la nature de la constitution, et n ictions et de lincertitude des lois». „9 No pas des coninaelete In art. 699 din proect (691 italian) r i. AIRES 
i egăsim în parte principiile 

dreptului nostru actual :. Hotărârea care declară falimentul rebus să numâscă pe judecătorul. comisar şi pe sindicul provisoriă şi să ordone 
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punerea peceţilor (compară art. 198, 201 şi 206 codul de comerciii 
român). Art. 699 citat introduce, de altă parte, următârele schimbări: 
Proectul prescrie fart. 699) că însăşi hotărârea declarătâre de faliment 
trebue să fixeze locul, diua şi ora unde şi când creditorii vor avea să se 
adune, în termen de opt dile de la data hotărârii, pentru numirea sindi- 
cilor definitivi, în oposiţiune cu art. 206 al codului nostru actual, care 
ordonă chemarea creditorilor în termen de două-deci dile de la data, 
hotărârii pentru alegerea sindicilor definitivi. Termenul e de două-deci . - 
dule după legea nâstră actuală şi după art. 691 italian, iar după proect 
numai de opt dile. Termenul de opt dile nu ajunge. O procedură prea 

grabnică zădârnicesce drepturile părţilor. Hotărârea asupra dării pe îaţă 

a falimentului trebue să mai stabilescă, dice art. 699 citat al proectului 

(coniorm 691 italian), un termen nu mai lung de o lună pentru înfăţişarea, 

şi declararea creanţelor. Caută să adăogăm (adăogire care lipsesce în 
codul italian, dar se găsesce în art. 700 al proectului) că hotărârea trebue 

să fie afişată și înserată prin extract în î6ia anunciurilor judecătoresci 

(art. 190 'român;, contorm $ 103 german). Codul italian prescrie numai 

alişarea hotărârei de darea pe lață a falimentului pe ușa -exteridră a 

tribunalului (argument din art. 093 italian), prescripţiune care s'a 

reprodus în art. 700 din proect. Creditorii trebue să fie însciințaţi, .şi 

după dreptul nostru actual, prin glasul Buletinului şi prin adrese din 

partea judecătoriei că trebue să se arate în soroc de două-decă 

dile de ia data însciințării prin Buletin cu: zapisele lor, etc. _Creditorii 

presentându-se in termenul legiuit, legea trebue să îixeze un alt termen 

pentru încheierea procesului-verbal de verificare. Art. 691 italian dispune 

dar că hotărârea de dare pe faţă -a falimentului trebue să mai determine 

diua şi ora pentru-încheiarea procesului-verbal de verificare în cele dout- 

(lecă dile ce urmeză. Proectul (art. 699) pune în locul termenului de 

două-deci dile un termen de incă dile conseculive. Proectul conservă, . 

Sar părea, în acestă privire, legământul cu art. 237 al codului nostru 

în vigâre, care spune: «Cercetarea şi adeverirea datoriilor va începe in 

cele dintâi trei dile după împlinirea sorâcelor statornicite de art. 236». 

Art. 237 citat accentuiază însă că operaţiunea verilicării va începe numai 

în cele dintâi trei dile, ete., şi adaogă că creditorii se : vor. convoca de 

îsndvă pentru acest sfîrşit. Proectul a-recădut dar sub acest raport în 

un archaism r&ă înţeles. In privinţa art..699 al proectului mai este o. 

ultimă observare de făcut. Hotărârea de dare pe Îaţă a falimentului trebue 

să mai cuprindă, după art. 691 italian, injuncțiunea către falit de a 

presenta bilanţul şi registrele sale de comerciii în termenul prescris de 

lege. Contravenţiunea la acestă regulă are consecuenţe neplăcute pentru 

falit. Neapărat dar. că trebue să i se recheme în memorie obligaţiunea 

ca “i impune legea. Axiomul că ori-cine e presupus că cundsce legea, 

implică adesea o pură îicţiune. Proectul se depărieză în acest punct de 

modelul săi italian și face abstracţiune de injuncţiunea de mai sus. Art. 

699 citat al proectuluii decide în fine că hotărârea de dare pe iaţă a 

falimentului e provisoriii executorie (conform art. 691 italian). . 

“Hotărârea declaratâre de faliment trebue, diceam, să ordone punerea 

peceţilor. Cine are să execute acâstă operaţiune ? “Sindicul nu, că lui îi 

lipsesce publica fides şi posesiunea unei peceţi publice. Punerea peceţilor
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este, în Franţa, în materie de faliment şi în general, trâba judecătorului 
de pace (art. 587, 907 şi urm. proc. civilă şi art. 457 codul comercial). 

„-Legislaţiunea n6stră coprinde în acâstă privire disposiţiuni contradicătâre. 
Art. 423 al procedurei n6stre civile însărcineză cu sigilarea pe agentul 
judecătoresc şi pe comisarul local sa, în lipsa acestuia, pe judecătorul 
de plasă ; art. 595 combinat cu art. 598 pe agentul judecătoresc, singur 
saii însoţit de un judecător; art. 654 urm. pe un judecător al tribunalului 
saii pe un judecător de plasă delegat. Art. 456 al codului de comerciii îrancez 
nu are un equivalent în codul nostru în vigre. Legea germană pune execuţiu- 
nea mesurei în cestiune în sarcina agentului judecătoresc (Gerichisvolzieher). 
Dreptul italian pune în acestă privire, ca dreptul irancez, pe judecătorul 
de pace înainte. «Gretierul tribunalului de comercii dispune art. 692 italian 
va adresa imediat pretorilor (judecătorul de pace) cantonelor unde se găsesc 
bunurile ialitului declararea ialimentului și ordinul pentru punerea pece- 
ților, ca să iîie pe dată executată, şi “le va trămite si informările ce se 
cer despre starea actelor> (conform art. 457 francez). Proectul recade 
Sub acest “raport în vechia. rătăcire, căci el spune în art. 699: «Când - 
averea unui comerciant declarat în faliment se află şi în alte locaiităţi 
(Quid când se află în aceleași localităţi ?), judecălorul-comisar va inler- 
veni prin comisiune rogalorie (Cum! hotărârea de dare pe față-a 
ialimentului ordonă punerea peceţilor și să mai [ie totuși trebuinţă deo 
comisiune rogatorie ?) către autoritățile judecătoresci saii administrative 
locale pentru punerea sigilielor şi încheiarea actelor constatătâre acestei 
operaţiuni». . | - Ă 

Hotărârea de dare pe față a falimentului pronunţată în chipul 
arătat mai sus din oficiii saii după cererea creditorilor,-e primitâre de 
oposiţiune. Vedurăm mai sus că tribunalul, care pronunță hotărârea din 
oficii saii după. cererea unilaterală a creditorilor, lucrâză ca jauridic- 
țiune grațidsă. Hotărârea dar se dă îără o citare prealabilă şi nu se 
notifică . falitului, Drept aceea se dispune în art. 693 italian că falitul 
zic atută termen de opt dile de la afişarea pe porla exleridră a tribu- 
ast fel, a acord cu art. 3109 al codului nostru în vig6re, care glăsuesce 
trivia: dine ri rea „de dare pe faţă a ialimentului e primitâre de împo- 

it partea. falitului, în soroc de opt dile, şi din partea ori-cărei 
„a 9 pers6ne, in soroc de o lună, de la data să 
Cin acăreă Molărârei». Proeetul opereză, şi cu privire la acest punct, cu 
falit te crogene slatuând (art. 701 alin. 1): «Comerciantul, declarat 
termen le E cnţă Pronunţată în lipsa sa, pâte face oposiţiune... în 
alin. 2 și 3 a dile de Ja notificarea copiei după sentință». Art. 701 
deosebiri cat proectului corespunde cu art. 698 alin. 2 şi 3 italian, cu 

e de .trei-deci Cpenul de oposiţiune pentru ori-ce altă pers6nă interesată 
cinci-spre zece ru după legea italiană - (contorm art. 319 român), şi de 
ciare (adăogăm wi e ela data publicării sentinţei în î6ia anunciurilor judi- 
citat al proectujui- 7 Şărei pe uşa exteridră a tribunalului) după art. 701 
spre-dece dile (v arte genul oposiţiunii e, după legea germană de patru- 
civilă germană) Onosiri Konkurs-oirdnung combinat cu art. 540 proc. 
531 pie cil e posiţiunea se adreseză instanței imediat superi6re (art. 
mai este nici germană). In contra hotărârii date asupra oposiţiunii nu 

Ste nici un recurs deschis. Codul italian admite calea apelului (art. 
ay 

    
vârşireă. formalilăților
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913 italian), dar nu esclude expres recursul în casaţiune. Acâsta este o 

lacunâ deplorabilă, pe care proectul a căutat să o umple. Proectul autorisă 

atât apelul “în termen de trei-deci dile, după deosebirea casurilor (deo- 

sebire arbitrară), de la data pronunţărei sai a notificărei hotărârii (art. 

$7-1 al proectului combinat cu art. 908) cât şi recursul în casaţiune în 

termen de două-deci qile (art. 875 alin. 3 al proectului). . | N 

Arestarea falitului e. una din. măsurile cele mai importante ale 

procedurei lalimentului. Falitul ar scăpa de altminteri de pedâpsa cel 

aşteptă pote, şi creditorii ar îi lipsiţi de colaboraţiunea sa pentru liqui- - 

darea falimentului. a | Ă 

- Arestarea falitului e prevădută de art. 201 al codului nostru în. - 

vigăre, care sună ast-lel: «Prin hotărârea asupra dării pe faţă a ialimen- 

tului, tribunalul va porunci.... arestarea falilului la poliţie (art. 455. 

irancez dice : «maison d'arrât pour dettes>)>. Arestarea pentru datorii 

nu trebue să se execute întrun local unde se găsesc şi captivi penali. 

Art. 7: al legii constringerii corporale din 12 Septembre. 1864, ordonă 

să so înființeze în fie-care capitală de judeţ o casă pentru arestul debi- 

torilor în materii civile şi comerciale, dar acestă dorinţă a legiuitorului 

a rămas neimplinită. - E 

Proectul, după exemplul legii engleze asupra falimentelor din Ia-. 

nuarie 1884 şi al codului italian, înlocuesce arestarea pentru datorii prin 

o înformaţiune penală obligatorie. 

Intormaţiunea penală nu e astă-di obligatorie pentru ministerul public, 

care nu începe urmărirea penală de cât când există prepusuri grave. 

Partea vătămată pâte, este adevărat, să impună ministerului public intor- 

maţiunea penală constituindu-se parte civilă. Ajunge pentru acâsta puterea 

sindicilor sai se cere o deliberare a creditorilor ? Cestiunea e controversată, 

Creditorii convocați relusă adesea constituirea de parte civilă, temându-se 

de cheltueli şi străgăniri. Cercețarea dar penală obligatorie singură e-de 

natură a da pe îaţă adevărul. : , a pa 

D. P. 1. Mancini, discutând în şedinţa Camerei de deputaţi italiane 

din 25 Ianuarie 1882 obiecţiunile ridicate în contra proectului italian, 

dice, cu privire la cestiunea n6stră, între altele : «Cu sistemul cel no, 

acela de a introduce necesitatea unei informaţiuni penale după ori-ce 

declarare de falimente, se vor produce efecte bune. De o parte seva 

propaga .o temere salutară şi se va da. o garanție comereiului . onest în 

contra. fraudelor si a abusurilor datornicilor veroși. Consequenţele vor Îi 

că opiniunea. publică şi creditul, întărite prin noul simţimânt de încredere, 

vor [Îi realțate, şi.se va dobândi un progres, 0 îmbunătățire în condiţiunile 

comerciale” si-economice ale ţărei. Apoi, Gmenii oneşti nu vor putea să 

se tâmă de o asemenea - măsură: €i trebue din contra să o dorâscă. 

Rațiunea este că un comerciant onest, cădut din nenorocire în faliment 

prin contralovirea falimentului unuia din corespondenţii săi, sati. pentru 

că corabia sa s'a pierdut întrun naulragii, va trebui sa se socotescă 

fericit ca autoritatea judiciară să pâtă, printr o decisiune solemnă, să spele 

de ori-ce prepus pers6na să, să apere și Să on6rea sa în con- 

iuni i în contra clevetirilor ne ps . 

ai et oa proect coprinde o lacună. Intormaţiunea penală Bind 

neapărată, cine pote să fie mai apt de a coopera la îndeplinirea ei de
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cât tribunalul comercial, în mâinile căruia se concentrâză tote Îirele liqui- 
dării falimentului ? Art. 695 al codului de comerciii italian învestesce dar 
pe tribunalul comercial cu funcțiunile de poliţie judiciară. ! roectul cântă 
un de profundis acestei inovaţiuni italiane, pe care el nu "și-o insuşesce, 
Ne rămâne totuşi o îndoială. Nu esto de tot sigur că proectul tinde să 
conserve în acestă privire principiile domnitâre sub codul nostru actual: 

„arestul pentru datorii şi intormaţiunea penală facultativă. Predilecţiunea 
proectului pentru vechia teorie pare a resulta din articolul săi 702 care, 
în deosebire de art. 694 italian, nu dice că procurorul tribunalului trebue 
să ia în tote casurile măsurile de instrucţiune necesare (art. 702 citat 
spune «<cunoscinţă de t6te actele necesare instrucţiunii») spre a cun6sce 

“dacă este loc la o procedură penală. Adăogaţi la acesta că art. 703 al 
proectului, refusă tribunalului de comerciă învestitura cu iuncţiunile de poliţie judiciară. Dar există de altă parte indicii că procctul graviteză către doctrina italiană. Art, 703. din proect îndrituesce pe tribunalul de comereiii să ordone arestarea falitului contra cărui sunt bănueli suficiente 

„de răspundere penală. Art, 703 citat mai coprinie acest adaos: <Ordo- 
nanţa de arestare trebue să fie imediat transmisă procurorului, după 
Stăruinţa căruia arestarea va irebui să aibă loc> (conform art. 695 alin. 2 italian). Impresiunea dar care rămâne este că, după sistemul proectului, intormaţiunea penală nu e necesară și obligatorie, dar că tribunalul de comerciă, care nu are atribuţiuni de poliţie judiciară, pote să „ordone „ arestarea preventivă penală a falitului. Impresiunea variază la _ fie-care irasă a textului ce o avem sub ochi, . _ „ Proectul a respins premisa și a admis consequenţa. EI șovăesce - îără ţel între tradiţiune Și ideal. Proectul e tipărit şi distribuit și are dar un Caracter olicial. Deiectele lui dovedesc că ne lipsesce încă: o ordine de drept durabilă, obiceiul stabilit, care singur pune o stavilă precipită- rilor resturnătâre. 

- Art. 703 citat al proectului se deosibesce esențialmente de art. 201 al codului nostru îni vigore, căci el prevede arestul preventiv penal al ialitului în deosebire de art, 201. citat, carg are în vedere arestul pentru datorii, care nu se pote executa din causa art. 76 al legii constringerei corporale, lăsând a dice că arestarea e obligatorie după art. 201 al CO- dului. nostru actual, unde, din contra, după proect, tribunalul de comerciii e învestit cu uncţiuni de poliţie judiciară pentru a ordona, în ori-ce stare a procedursi, arestarea Îalitului, în contra căruia isbucnese indicii îndestule de răspundere. penală, mai cu semă în casuri de ascundere a Îalitului (<latitance», vedi art. 695 italian. Proectul Șterge-iără cuvânt acâstă vorbă), sai de lipsă nejustificătă a depunerei bilanţului sai a registrelor de comerciă (art. 703 citat. al proectului se exprimă incomplet : «de dispariţiunea registrelor sa lipsa lor nejustilicată>). Art. 703 uită a adăoga că tribunalul de comercii va putea de asemenea ordona arestarea celor- alţi complici saă culpabili de  delictele prevădute Ja titlul VIII al acestei cărţi (v. art. 695 italian). Mi PS IN Procedura falimentului; înaintea juridicţiunii comerciale şi instruc- țiunea sai procedura penală, aii mersul lor neatârnat una de alta şi îără intrerupere, sub reserva, adaogiă art. 696 italian, a disposiţiunilor art. S39 și a primului aliniat al art. 861 (art. 704 in proect nu coprinde  
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acest adaos). Articolele 830 şi 861 italiane se referă la reabilitarea în 

cas de bună credință dovedită şi de îndeplinirea condiţiunilor concor- 

dalului, reabilitare care are de obiect de a stinge și acţiunea penală. 

Proeclul şterge aceste articole şi menţine sistemul dreptului nostru în 

vigâre, dupt care alitul nu este admis a se”reabilita şi a purga incapa- 

citatea resultând din starea de faliment de cât îndestulând pe creditorii 

sti întreg (nu ajunge plata de atât la sută prevăqută în concordat) în 

capete, dobendi şi cheltueli (v. art. 338 român). : 

Judecătorul de instrucțiune pâte. să. inspecteze actele procedurei 

falimentului şi registrele şi uctele îalitului, dar nu le pote ridica nici cum 

de la grefa tribunalului comercial. Ordonanţa. de neurmărire se înserie pe 

marginea hotărârei de faliment şi se publică ca şi acesta (art. 704 din 

proect, conform art. 696 italian). : - 

In urma hotărârei de dare pe faţă a falimentului, falitul suleră mai 

multe incapacităţi. El e incapabil de a îi alegător (art. 18 legea electorală 

din v lunie 1881). El e nedemn dea îi mijlocitor de schimb sati mijlocitor . 

de măriuri (legea asupra burselor, etc. din 4 lulie 1881 şi art. 80 codul 

de comerciii). El pote să facă comerciii, dar nu se pâte presenta la Bursă 

(art. 347 codul de: comerciii român). Aceste inicapacități înceteză sub codul 

nostru actual numai prin reabilitare, care nu pâte avea loc de cât dup6: 

plata integrală a datoriilor. Vădurăm mai sus că reabilitarea se pâte obţine 

sub codul italian şi în cas de concordat. La Amsterdam se admite falitul la 

Bursă în cas de concordat şi lără reabilitare. Art. 705 din proect hotă- 

răsco dar: <Numele şi pronumele îalitului vor fi înscrise întrun tabloi 

afişat în sala tribunalului care va fi declarat falimentul şi în sala Bursei 

de comerciii. Acei înscrişi în tabloă nu v0r putea întra în localurile 

burselor (contorm art. 697 italian). Legea italiană cere să se înscrie şi 

oprirea în tabloii. Proectul preferă, nu scim de ce, să nu o aducă la 

cunoscința publicului. Re Ra . NR 

Colaboraţiunea îalitului. e necesară pentru lichidarea . grabnică şi 

exactă a lalimentului. Art. 706 din proect prescrie dar, în acord cu $ 

92 legea germană şi cu art. 698 italian, că până la terminarea proce-: 

durei falimentului, îalitul nu pâte să se depărteze de domiciliul săi fără - 

- autorisarea judecătorului-comisar şi că el e dator să se presente de câte 

ori se va cere acâsta. Depărtarea momentană şi scurtă nu e oprită. Art. 

706 citat exclude numai strămutarea de dorhicilii și întreprinderea . de 

călătorii mai lungi. Quid în cas de călcare” a acestei datorii din partea 

îalitului sati îni cas de :refus de a se presenta ? Tribunalul il pote aresta, 

căci purtarea lui implică în contră-i indicii grave de răspundere penală. 

Dar dacă judecătorul-comisar recunsce că îalitul are motive temeinice. 

de impedicare de a se presenta în pers6nă, el pâte să-l autorise să se 

presinte prin procurator (art. 706 din proect, „conform art. 608. italian). 

Hotărârea car& declară falimentul ridică îalitului, de la data hotă- 

rârei, de drept, administraţiunea bunurilor sale, chiar a acelor ce el a 

- dobândi durante concursu (art. 707 alin. 1 din proect, contorm art. 69 

alin. 1 italian). Falitul conservă t6tă capacitatea sa. El pâte să între- 

prindă o nouă industrie, să obâ&ndescă alte bunuri, de exemplu. cu titlu . 

de succesiune, să contracteze, să oblige activul săi cel noii. TOLă acestă 

nout avere dobândită durante concursu- se incorporză „cu masa: îali-
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mentului. Falitul rămâne proprietarul. averei sale, dar dreptul stă de 
proprietate fiind suspens, se numesce un sindic, care o administrâză în 
interesul creditorilor. Falitul se pâte asemâna cu un patron, sindicul cu 
un negotiorum gestor. Patronul intră la mijloc unde se sfirșesce puterea 
gestorului. O poliţă adresată la domiciliul falitului are a se protesta 
pentru lipsă de 'plată la domiciliul îalitului şi nu al sindicului. Falitul însă 
nu are dreptul a protesta o poliţă, protestul constituind o măsură pri- 
vitâre la administraţiunea masei falimentului. | 

Mărginirea dreptului de disposiţiune a falitului produce dilerite 
electe cu privire: 1) la exerciţiul acţiunilor; 2) la executarea asupra 
bunurilor; 3) la suspensiunea cursului intereselor; 4) -la exigibilitatea 
datoriilor ; 5) la dreptul proprietarului locator, a 

„Primul eiect este că sindicul se substitue falitului pentru urmărirea 
acţiunilor sale active şi:peniru apărarea în contra acţiunilor pornite în 
contră-i. “Art. 191 al codului nostru în vigore e incomplect, căci el vor- 
besce numai de acţiunile pasive şi pare a nu admite nici o distingere 
între diferitele ieluri de acţiuni. Art. 707 al proectului, alin.: 2, distinge: --. 
«Acţiunile în favorea îalitului, earceptându-se acele cari privesc drep- 
turile sale slrict personale şi streine Jalimentului, nu pot să lie exer- 

“citate de cât de către sindic> (art. 707 alin. 2 italian). Regula privitâre 
la jura personalissima e nouă. Falitul conservă plenitudinea capacităţii 
sale pentru tot ce nu are relațiune cu administraţiunea bunurilor sale. 
Sindicul dar nu se pote amesteca în procesele privil6re la puterea maritală sai paternă, la. tăgăduirea legitimităţii unui copil (d&saveu), la 
revocarea unei donaţiuni pentru causă de ingratitudine. Acţiunea de sepa- rațiune de bunuri, din contră, nu intră în categoria acţiunilor privitâre 
la drepturi strict personale. Se 

Art. 707 alin. 2 din proeet reproduce, completând'o, norma art. 191 al codului nostru actual, privitâre la acţiunile pasive ale îalitului. De la „data „declarării falimentului nici o acţiune contra, falitului atingătâre de mobilele sai imobilele sale (se excepteză dar acţiunile privitâre la jura personalissima) nu- se pâte porni sai urma de cât contra sindicatului „(conform -art. 699 No. 3 italian). Dacă acţiunile aă fost pendinte înainte de declararea falimentului, ele trebue să lie continuate, după deosebirile - de mai sus, de sindicat și în contra sindicatului, saă de falit în contra ialitului. Aliniatele 4 și. 5 ale aceluiași articol al proectului reguleză dreptul. de intervenţiune a falitului. Tribunalul pâte “permite sai ordona „ca falitul să îie primit parle intervenientă mai: cu semă în cas de coli- Siune de interese cu sindicul. Falitul are apoi dreptul de a interveni în Ă Cestiunile de la cari pote să atârne-o acusare de banerută în sarcina sa. ui neerlandez. coprinde regule analâge (v. art.: 770—772 codul de comercii neerlandez). Ă Ă Un alt efect al declarării falimentului este suSpensiunea urină- | ririlor individuale din partea creditorilor. -. [n 4 5 ( Y ia i | ) 

ca dpi alimentul n ar r&spunde scopului practic, care a ocasionat nascerea » 5 dacă el nar 'înlesni creditorilor să liquideze cu cât se pole ma? puține cheltuela bunurile datornicului , comun. Falimentul coprinde în sine un sous ru general, care tinde la ocrotirea masei creditoritor, cu exclusiunea măririlor individuale. Aclivul falimentului trebue să fie sustras ori-căru 
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atac individual. Dacă fie-câre creditor ar putea să urmărâscă deosebit - 

execuţiunea bunurilor coprinse în aliment, ar resulta o crescere enormă 

de cheltueli. Intre creditori şi masa creditorilor nu mai este vorbă, după 

pronunţarea falimentului, de creanţe în temeiul cărora sar putea urmări 

o execuţiune specială, ci numai de drepturi la un dividend. - 

. Art. 191 alin. IL al codului nostru în vigâre egreii de conciliat cu 

acestă teorie, Acest articol hotărăsce că de la data declarării falimentului - 

ori-co execuţiune asupra lucrurilor nîşcătdre ale îalitului se va porni 

sai urma în contra sindicilor. S'ar putea dar crede că urmărirea mobi-. 

liară a creditorilor individuali nu se suspendă, că ea se pote începe saii 

continua: neîmpiedicat de hotărârea declurătâre de ialiment, cu singura 

deosibire că ea are a se porni saii urma dela data hotărârii declarătâre 

în contra sindicilor. Art. 4:43 alin. III îrancez, corespundător cu articolul 

nostru 191 citat, coprinde o dispoziţiune întru cât-va dilerită : «Îl en sera 

de mâme de toute voie d'execution tant sur les meubles que sur les. 

immeubles». Rezultă din acest text al legii iranceze că falimentul nu 

suspendă urmăririle individuale, nici cele mobiliare nici cele imobiliare ?.- 

Acestă interpretare ar îi evident contrarie art. 571, care dice: «A partir 

du jugement qui declare la faillite, les cr6anciers ne pourrons peursuivre 

'expropriation des îmmeubles, sur lesquels îls mauront pas hajpotheque». 

Conclusiunea dar ce se impune este că art. 443 alin. III, vorbind de căi 

de execuţiune urmate saii pornite (aceea ce implică negaţiunea principiului 

suspensiunii. urmăririlor individuale), presupune că ele emană de la cre- 

ditorii ipotecari, privilegiați saii amanetari. Revenim la articolul nostru 

191 alin. [1]. El se ocupă, în deosebire de art. 443 -alin. III irancez, + 

numai cu exccuţiunea mobiliară, care se pote continua sai porni după 

faliment în contra sindicatului. Acestă deosebire de text este detot neîn- 

semnată si nerelevantă. Articolul nostru 3Il, în acord cu articolul 571 

îrancez, ordonă suspensiunea urmăririi imobiliare a creditorilor individuali - 

cari nu aii o ipotecă asupra imobilului urmărit. Rezultă apoi implicit 

din art. 1 al legiuirii n6str6 din 2 Noembre 1850 (conîorm art. 527 

irancez) că falimentul suspendă . în general urmăririle . individuale - din . . 

partea creditorilor. Sunt în îine texte (art. 291 Și 294) cari rezervă cre- . 

ditorilor privilegiați şi creditorilor amanetari excepţionalmente dreptul de 

a urmări bunurile mobile sati imobile ale îalitului după princișiile comune. 

Regula este dar suspensiunea urmăririlor individuale. Ea „nu se 

aplică însă excepţionalmente creditorilor ipotecari şi privilegiați. - 

Proectul reproduce în articolul săi 707. alin. III (conform art. 699 

alin. IL italian) norma coprinsă în art, 443 alin. IIL irancez: „«Căile de 

execuţiune atât asupra mobilelor cât şi asupra” imobilelor se vor urma 

sai porni după faliment în contra sindicilor». S'ar părea dar că falimentul 

nu are nici cum efectul de-a suspenda urmăririle individuale. Dar nu 

este asa. Art. 798 din” proect (conform art. 800 italian), hotărăsce din 

contră: «De la data sentinței declarative de îaliment, nici un creditor nu 

va pulea proceda la urmărirea silită a imobilelor, de şi va avea asupra 

lor un drept de privilegiti saă „ipolecă ; aparțeie însă _sindicului de a 

urmări vindarea după formele prescrise pentru vindarea bunurilor minori ora 

Urmărirea . dar imobiliară se suspendă dupe ialiment. Nici 0. deo- 

sebire nu există în acestă privire între dreptul nostru actual şi principiu |



124 ALEXANDRU DEGRE 

proectului, Proectul interdice. însă creditorilor ipotecari sai privilegiați 
să procedeza după faliment la urmărire, în opoziţiune cu legea nâstră 
în vig6re, care lasă dreptul creditorilor ipotecari de a urmări imobilele 
îalitului sub imperiul principiilor comune.: Quid când urmărirea imobiliară 
Sar -Îi început de un creditor privilegiat saă ipotecar înuâinte de faliment? 
În asemenea cas se va urma, așa prescrie art. 799 din proecl, confori 
dreptului comun. Art. 799 italian regulză acestă ipoteză alt-fel, Sindicul, 
dice acest articol, va trebui să intervină sati să câră să îia subroazat 
creditorului urmăritor în ceasurile prevădute de lege. 

| Intrebarea este dacă în sistemul proectului falimentul produce efectul 
de a suspenda şi urmărirea mobiliură ? Pentru negativă s'ar putea invoca 
art. 707 alin. IL citat al proectului și principiul că derogarea la dreptul 
comun nu se pâte deduce prin -argumente ; iar.pentru afirmativă, art, 790 
din proect (conform art. 230 român şi art. 798 italian), după care L6tă 
procedura e concentrată în mâinele sindicilor, cari pot singuri, în principii, 
să vindă bunurile mobile ale îalitului” și art. 769 din proeet (conform 
ari. 772 italian), care statuiază că sindicul pâte la ori-co-opoeă, cu auto- 

„ Tizarea judecătorului comisar, să retragă gagiurile în profitul falimentului 
„plătind p8. creditori, sai să lacă să ss ordone de către judecătorul- 
comisar vîndarea lor la licitaţiune publică, fără ca creditorul să so polă opune la acâsta. - o Ă 

Falimentul: având însemnătatea unui sequestru general, ordonat în interesul masei creditorilor, consequenţa cere să se excludă absolut ori-ce 
urmărire individuală după declararea falimentului, Art. 11 al ordonanţei 

„ germane asupra îalimeatului (Kontursordnung) hotărăsce dar în general: 
„«In cursul duratei procedurei falimentului nu aii loc sequestrări (Arres!e) 
Şi execuţiuni silite în- lavorea creditorilor individuali ai falitului, nici 
asupra averii coprinse în îaliment, nici asupra celei-lalte averi a dator- nicului comun». Codul neerlandez nu deosibesce, cu privire la principiul Suspensiunii urmăririlor individuale, nici. cele două clase de bunuri ; mobile şi imobile, nici cele două clase de creditori : chirogralari şi ipo- tecari sai: privilegiați. Sentința care declară: falimentul are de eteci, după art. 771 al codului de comereiă neerlandez, de a suspenda ori-ce execu- țiune judiciară asupra bunurilor mobile sai imobile ale debitorului, incepută inaintea falimentului . ; .. Art. 772 al aceluiași cod adaogă : «Daca inainte de ialiment, expropierea silita a: mobilelor sati imobilelor debi- 
Boa ge a pal Unsă ja acest punct că diua vindării definitive a îost deja 
judecătorului. 4 p aiişe, curatorii (sindicii) vor putea, cu autorizarea 
judecătorului-comisar, să consimţă să se procedeze la vindare pe comptul masei, fără prejudiciul dreptului urmăritorului asupra prețului, dacă el 
se bucură de un privilegii saii de o ipotecă, sait dacă el are un amane». 

nalul pote încă ab eumnitaPe aliment de cât in contra sindicului. Tribu- 
specialmente în cast de colisiu alitul „să fie primit parte intervenientă, 
dreptul de-a interveni în tota ce interese cu sindicatul. Falitul are 
acusare de [i e tote cestiunile de la cari pote să atârne 0 a pusa e bancrută în Sarcina sa. Falitul nu p6te 'interveni direct, căci Teosa tat co sindio, care represintă în același timp pe creditori. 

| att eiect al falimentului (dicem  brevitatis. causa 
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«faliment> în loc de hotărâre declaratâre de faliment) : suspensiunea 
cursului intereselor, . “ - | 

Interesele, atât cele convenţionale. cât și cele moratorie, sunt o 

desdaunare ce se dă pentru întrebuinţarea capitalului. Falitul e dator să 

plătescă aceste interese, masa creditorilor nu. Rațiunea acestei diferenţe 

este că falimentul opertză conversiunea - creanţelor în dividende. Masa 

creditorilor, în deosebire de falit, primesce capitalul, nu pentru a-l între- 

buinţa, ci pentru a-l împărţi între creditori în prorata creanţelor lor. 

Egalitatea dintre creditori, care e un -principiii esenţial resultână -. 

din natura juridică a falimentului, ar_îi, fără încetarea cursului intereselor. -: 

după faliment, o licţiune secă. Dacă interesele ar continua a curge, 

creditorii locuind aprâpe, ar avea o primă în dauna celor locuind: departe. 

Art. 70S din proeet (conform art. 193 român, 700 italian şi $ 56 

No. 1 Konlursordnung), prescrie potrivit cu principiile de mai sus: 

«Sentința declarativă de faliment suspendă numai faţă cu masa credito- 

“rilor curgerea dobendilor ori-cărei. creanţe negarantată printr'o ipotecă, 

gagii suii alt privilegii». Interesele înceteză a curge numai îaţă cu masa 

creditorilor. Ele curg dar contra falitului, care vrea să dobândâscă reabi- 

litarea sa, şi faţă cu coobligaţii falitului. Art. 708 din proect adaogă o 

excepţiune în fuvorea creditorilor ipotecari, _privilegiaţi sai amanetari. 

Creditorii de cari e vorba rămân sub imperiul dreptului comun și ai un 

drept la interesele creanţelor lor chiar pentru “timpul. posterior falimen= 

tului; dar ei nu pot reclama aceste interese de cât din sumele provenind 

din vindarea bunurilor supuse privilegiului sai 'ipotecei (art. 708 alin. IL 

din proeet: contorm art. 700 alin. II italian, art. 193 român şi $ 40 

Ronlurs-ordnaung). Art. 708 din proeet alin. Il (conform art. +C0 alin. H 

italian) mai prevede apoi ipotesa că sumele provenind din vindarea acestor 

bunuri nu vor ajunge pentru plata întregă a capitalului cu dobânţi, și 

hotărăsce că, dacă, din causa neajungerii garanţiilor, drepturile creditorilor 

ipotecari saii privilegiați se exercită asupra masei chirografare, creanţa ce 

rămâne se determină fără a se ţine semă de dobendile posteridre datei îali- 

mentului. Legea n6stră în. vigre (art. 193) nu coprinde acest adaos. Dar," 

cu tâtă tăcerea legii, jurisprudenţa consfințesce aceiași doctrină. Resultatul . - 

contrariti ar îi în adevăr în contradicere cu principiul esenţia! al materiei: . 

egalitatea dintre creditori. Interesul egalităţii creditorilor reclamă imperios . 

acestă derogare la dreptul comun. In cas de plată parţială făculă pe 

capital şi dobândă, plata se impută „după principiile comune mai întăi 

asupra dobenqei (art: 1111 codul civil). Dobendile posteriore falimentului 

sar suporta, dacă s'ar aplica aceste principii, contrariu echităţii naturale, 

de insa Chirogealatie «e a falimentului „e5t exigibilitatea „creanţelor 

j î scadență în contra jalitului. a _ Ă 

neajunse încă la 5 aa ai obligatorie pentru [alit, dice art. 709 din 

proect -(eontorm art. 701 italian, $ 58 Konkurs-ordnung. Și art. 444 

francez), şi acela a căror scadenţă este subordonată , voinţeă sale, sunt 

considerate ea ajunse la scadență prin. declaraţiunea ce ja tone e 

Falitul pierde beneficiul -termenului. Cum se pote justilica acesta 

Răspunsul e simplu.. Termenul s'a acordat în vederea solvabilității debi- 

“torului. ” ii
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_ Creanţa devine exigibilă, dar ea nu se pâte opune în compensaţiune, 
Exclusiunea compensaţiunii se întemeiază pe urmălGrea consideraţiure, 
Creditorul, care datoresce. falimentului o sumă de bani (o datorie certi 
și liquidă), nu-o pâte compensa cu creanţa sa, care e, din contră, reduc- 
tibilă au maro le franc. E SE 

Exigibilitatea apoi are loc numai faţă cu falitul (art. 709 din proect). 
“Termenul acordat. continuă dar de a produce efectele sale Îață cu 
"eoobligaţii falitului chiar în cas de solidaritate (art. 10-10 codul civil), 
"Sail cu cauţiunea îalitului. In cas de faliment al cauţiunii, creditorul nu 

- pote cere de la datornicul principal de cât o nous cauţiune (art. 1651 
„codul civil), : . - E | a 

-„ Natura deosebită a obligaţiunilor cambiale reclamă pentru dânsele 
o derogare la regula că coobligaţii falitului continuă de a se bucura de 

„beneficiul termenului. Art. 192 al codului nostru în vig6re reguleză acâstă 
„ trebuință deosebită a comereiului cumbial, Coobligaţii cambiali nu pierd beneliciul termenului din causa falimentului vre-unuia din obligaţii cambiali, dar'ei sunt datori să dea chezășie pentru' plata banilor la scadenţă, 

| Norma corespundătâre a art..3t2 din proect (art. 315 italian) reguleză cam in același chip recursul în garanţie : pentru lipsă de siguranţă cu „deosebire. că, după acest articol, recursul e deschis nu numai în cas de ialiment, dar și în cas de decontitură a -acceptantului unei trate saii'a „emitentului unui bilet la ordin, cu &xclusiunea casului de nesiguranță a trăg&torului unei trate. Acceptantul fiind sigur, puţin importă nesiguranța “trăgătorului. * - i 
| “Trecem la ultimul efect al declarării Îalimentului : dreptul proprie- larului locator. E 

“- Creanţa proprietarului locator pentru chirii neplătite e, precum scin, 0 creanţă privilegiată, - a MR e 
Falimentul nu are de efect după sistemul proectului de a suspenda urmărirea indiviguală a creditorilor privilegiați. 

Ă Experienţa însă dovedind că proprietarul locator, care figureză mai - in t6te falimentele ca creditor, abuseză adesea de facultatea ce i acordă legea, vindând fără cruțare obiectele -servind' exploataţiunii comerciului, - aceea ce. aduce cu sine pierderea clientelei şi scăderea val6rei comerciului ialitului, era „Heapărat să se restringă intr'o măsură Gre-care dreptul proprietarului locator, N , Art. 197 al codului nostru „actual hotăresce dar că' proprietarul locator,. care are 0 creanță privilegiată asupra bunurilor mobile ale loca-. „tarului . pentru Chirii neplătite, nu pote să urmărescă bunurile mobile Servind la comerciul ialitului de cât după trei-deci dile de la data decla- torilormentului „Termenul de trei deci dile e “lăsat îalitului și credi- toril pentru ca ei să se încredințeze dacă este sai nu de folos să se Cppuinue exploatarea comerciului şi să 'și procure bani pentru plată Gh la sine pe cip eemenul de trei-deci dile, aduogă acest articol, inceteză  sianii buna ilor e parea de măsuri conservatdre şi p-ntru reluarea pose- ani IrIor inchiriate, când acest drept sa câștigat de proprietarul ca or „mai „nainte de darea sentinței de pica dar Când resilierea a fost definitiv pronunțată înainte de declararea “mentului saii când sa operat resilierea . contorm' unei cluuse a con- 

N 
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tractului înainte de faliment. Art. 710 din proect (702 italian), privitor 

Ja dreptul proprietarului locator, nu e de cât o repetira a art. 197. al 

codului nostru în vigâre. Observăm totuşi că art. 710 din proect introduce . 

o reformă în pejus, căci el omite de.u accentua că suspensiunea de mai 

sus a căilor de execuţiune înceteză de drept pentru luarea de măsuri, 

conservatbre şi pentru reluarea posesiunii locurilor. închiriate (v.: însă 

art. 702 italian şi 197 român). o 
- Ocrotirea. masei creditorilor în contra proprietarului locator niar fi... .. 

complectă dacă, pe lângă suspensiunea în curs de trei- deci dile a căilor. . 

de execuţiune asupra mobilelor servind comerciului falitului,- nu Sar. | 

adăoga o inlesnire şi cu: privire la îmobilele luate în chirie de falit pentru . 

trebuinţele comerciului săi. Da a E 

Creditorii aii trebuinţă de un termen -de trei-deci .dile ca :să se. 

încredințeze dacă este sai nu de Îolos să -continueze exploatarea comer-  . . 

ciului falitului. Să presupunem că investigările iăcute aii dus la un resultat 

negativ. Sindicii vor lăsa să se -vindă mobilele -servind comerdiului. Imo- 

bilele luate in chirie de falit pentru trebuințele comerciului săi vor îi 

în asemenea ceas o încurcătură mai mult pentru masa creditorilor. Fali- 

mentul nu e o causă de desființare a contractului de locaţiune, și masa 

creditorilor ar fi dar silită să'l continueze ork-cât de lung .ar îi termenul 

stipulat. In principii nu este'loc: la resoluţiunea . unui contract de cât. 

când una din părţi nu'şi îndeplinesce obligaţiunile sale (art. 1021 codul 

civil). Se pote dice că locatarul declarat îălit nu'şi execută obligaţiunile, 

sale, creditul săi fiind ruinat? Cestiunea e controversată. Unii: die da,. 

alţii nu. Nu se pâte imputa, locatarului. cari. a încetat plăţile sale vre-o 

culpă contractuală, căci el continuă, presupunem, de a plăti exact chiria 

datorită şi nu desp6e locurile de mobilele. servind de garanţie proprietarului.” 

Ori-cum ar fi, e sigur că locatarul căqut în îaliment, partea adică care 

prin laplul ela micşorat garanţiile morale pe-cari comptase cocontrac- -. 

tantul, nu p6te invoca art. 1021 codul civil. ca să ceră desființarea 

„. contractului. 

să sil&scă masa creditorilor: să execute contractul de locaţiune, ori-cât 

“ar vătăma acesta interesele ei. Acesta e 0 rig6re prea mare, -O lege 

bună trebue să se conducă mai mult de priacipii de echitate de cât de 

tradiţiune. Proectul vine dar în ajutorul masei creditorilor și hotărăsce 

(art. 711, contorm art, 703 italian) : «Dacă îalitul este locatarul: unor 

imobile psntru trebuinţele comerciului săi și dacă contractul prevede un. 

lacă principiile. Proprietarul Jocator stăpânesce situațiunea. El pote 

termen. mai lung de trei ani, socotit de la data declaraţiunii de îaliment, - | 

masa creditorilor are facultatea de a cere desființarea acelui contract, 

â ietarului o dreptă desdaunare».- - De 

dna Eee în Vigâre nu admite acâstă derogâre la dreptul comun. 

Legea germană (de acord cu dreptul comun german) oieră masei : credi- 

“torilor sub acest raport..0 înlesnire şi mai-mare de cât: legea italiană şi 

proectul român. Art. 17 Konkurs-ordnung alin. ] cuprinde următ6rea, 

disposiţiune : «Dacă îalitul a luat în arendă sau cu chirie, atât partea 

cea-Paltă cât şi sindicul pot să însciinţeze de încetarea chiriei (den. Vertrag 

auikiindigen). “Termenul pentru însciinţarea de încetarea chiriei e, dacă nu 

Sa stipulat un timp mai scurt, cel legal sai cel obicinuit>.
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. După ce am discutat efectele -declarărei falimentului, adică efectele 
cari se-l6gă cu sequestrul general decretat prin hotărârea declarătre 
de faliment, hotărâre:care aduce cu sine pierderea dreptului îalitului de 
a cârmui averea sa (dessaisissement), rămâne să no ocupiim de faptul 

care a motivat procedura îalimentului, de îucelarea plăților, care pote 
să fie Îixată la o epocă anteridră pronunţărei sentinţei declarătâre de 
ialiment, și să căutăm să lămurim principiile cari cârmuesc actele făcute 
de îalit după acestă epocă sai qece ile inainte de acestă epocă. 

Declararea ialimentului presupune nesolvabilitatea debitorului co- 
“mun. Nesolvabilitatea există mai cu s6mă când a avut loc o încetare 
de plăţi. . | Ri 

| Fixarea epocei încetărei plăţilor are o însemnătate lorte mare in 
- procedura falimentului, căci există nulităţi si presumpţiuni de nulitate 
“prevădute de lege, cari se legă cu acestă epocă, i 

| Art. 189 al codului nostru de comerciă din 18-10 lasă în acestă 
privire tribunalului de comerciii o mare latitudine. “Tribunalul determină 
„epoca încetărei plăţilor, sai prin hotărârea declarătăre saii prin o hotărâre 
posteridră. Fixaţiunea se consideră ca provisorie (acesta resultă, legea 

„ tăcând, din principiile materiei) în acest înțelese+că tribunalul nu este 
legat prin hotărârea ce odă, pe care el o pâte schimba, dacă cere 
casul. Tribunalul intervine sat 'din oficii sai. după cererea ori-cărul 

“interesat. Hotărârile fixând încetarea plăţilor se dai asupra raportului 
„ judecătorului-comisar, dacă lixaţiunea nu e coprinsă în însăși hotărârea 

de dare pe îaţă -a ialimentului. 
„Art. 712 din proect (conform art, 701 italian) reproduce prescripţiunea 

„art, 189 al codului nostru în vigâre, modificând'o si completând'o, El . ace abstracţiune de raportul judecătorului-comisar. Proectul (ice apoi „expres că îixaţiunea are un caracter curat provisoriii. 
- Quid în casul când tribunalul mar fi determinat epoca încetărel 

plăţilor nici prin hotărârea declarătâre, nici prin o hotărâre posteridră ? Incetarea. plăţilor se socotesce in asemenea caz, după art. 189 al codului, 
nostru actual, din diua hotărârei declarătâre de faliment. Acest resultat nu r&spunde esact adevărului, de 6re-ce hotărârea după “natura lucru- rilor nu pote.să fie: de cât posteri6ră momentului precis al încetărei plăţilor. In lipsă însă de un criterii exact, ce pâte să facă legea alt de cât să recurgă la o ficţiune? : aa 
ficțiune qaia din, proect (conform art. 704 italian) conservă acâstă 
zile doosebiri Schimbă, în același timp. coprinsul după deosebirea: casu- dreptul noa a „carei pe desitate e recunoscută de „teorie şi pentru încetarea a ua]. «În lipsă de o determinare specială, dice proectul, 

tinţei de declaraţiune a ape cană aa Ana po SI a incetărsi cea 2, a imentului, sait în diua morței falituluă, sait 
acestor event cu :£ i „dacă falimentul a fost declarat în urma 
coprinds şi o altă rostricți Le in ee (conform art. 704 italian) me cas data încetăreă „i rioţiune importantă, căci el statuiază că în nici un 

“tată de trei ani della dt "d ae să lo Exată la 0. epocă mai depâr- 
Există, o încetare de. selarârei falimentului, 

câte-va plăţi, invocând soeuți Fând debitorul comun refuză să facă d excepţiuni pe cari el de bună credinţă .le crede 
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fondate ? Continuarea plăţilor dobândită prin miil6ce ruinătâre şi frau- 

dul6se, împiedică ea declararea falimentului? . . i .. 

Art, 713 din proect (conform .art.. 705 italian), care nu are un equi- 

valent în legislaţiunea n6stră actuală, răspunde la aceste întrebări. Deplo- 

răm totuși, că art. 713 din proect nu'a tormulat exact principiul de 

care e vorba. Art. 713- citat coprinde prescripțiunea următre : <Reiusul 

unor plăţi, pe cari debitorul' de bună credinţă 71 socotesce întemeiat 

(edin causă de excepțiuni, pe cari debitorul de bună credință le crede 

întemeiate» dice textul italian) nu este o probă de încetare” de plăţi ; şi 

faptul că un comerciant își continuă plăţile prin mijlocul unor preschimbări 

dobândite prin fraudă sai impovărătâre averei («şi faptul ' material al 

continuărei plăţilor dobândite prin mijloce ruinătâre şi Iraudul6se», se: 

exprimă art. 705 italian) probeză că dânsul se uilă în realitate în încetare 

de plăţi («nu împiedică declararea că.comerciantul era realmente în 

încetare de plăţi» dice legiuitorul ifalian). Acestă schimbare a textului 

nu însemnâză o depărtare .de la sistemul urmat de codul italian. Credem 

că redacţiunea proectului e mult mai puţin adecuată principielor materiei 

de cât formularea italiană, aceea ce-ar putea -să nască o coniusiune 

deplorabilă. Buna credinţă se -presupune după principiele comune (art. 

1899 codul civil). Reluzul unor plăţi mar Îi dar, după redacţiunea art, 

713 din proect, o probă de încetare 'de plăţi, de cât dacă acela care cere 

falimentul ar stabili rua credință a debitorului comun. Acesta ar Îi con- 

trariă tutulor principiilor materiti. ÎInsă-și încetarea - plăţilor este un 

indicii de rea credință. Falimentul nu sar putea declara din oficiu şi 

înformaţiunea penală -obligatorie nu ar avea nici o rațiune de a îi, dacă 

sa admite contrariul. Incumbă dar debitorului comun să dovedescă buna. 

sa credinţă, specilicând excepțiunile cari după părerea lui justilică reiuzul 

„săi de plată. Proectul, în deosebire de codul italian, omite: de a lămuri 

acest punct esenţial. Expresiunea -apoi ce 0 întrebuinţeză art. 713 din 

proect «prin mijlocul unor preschimbâri dobândite prin fraudă sai împo- - 

vărătâre averei> nu este nici aşa de plastică, nici așa de clară și intuitivă 

ca expresiunea «prin mijl6ce' ruinătâre și îraudulâse». Proectul schimbă - 

dar pentru a schimba. Ast-fel de îantasii nu trebuesc luate in serios. 

Tribunalul, care Îixeză epoca. încetărei plăţilor, pâte să se. înşele. 

Tâte părţile interesate trebue dar să aibă dreptul a ataca îixaţiunea. 

Acest drept înceteză, după art. 320 al codului nostru actual, după tre- 

cerea sorâcelor orânduite pentru adeverirea şi încredințarea creditorilor, . . 

Acestă restricţiune e neapărată, căci suma: activului: e mai mică sau mai 

mare după cum încetarea: plăţilor se așeză la o' dată mai depărtată sai 

mai apropiată de declararea falimentului, și, acestă variaţiune nu' mai 

- trebue a îi îngăduită atunci când operaţiunea verilicărei creanţelor, ope- 

" rațiune care e menită a constata cilra exactă a activului și a pasivului, 

” 4 reproduce neschimbat acestă normă a dreptului nostri 

în vigâre, în deosebire de art. 706 alin. [ italian, cure se exprimă asttel: 

«In contra hotărârei care îixeză provisorii la o epocă anterioră data, 

încetărei plăţilor, se pâte face: oposiţiune la tribunalul care a pronunia 

destul numal ca oposițiunea SU fie notificală . în cele op Ai e di p 

încheiarea procesului-verbal de verificare a creanţelor». -Leg 

9 

AL. Degră, vol. Il.
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italian preferă acestă soluțiune pentru motivele următâre: Procesul-ver- 

bal de verificarea creanţelor nu constată ciira exactă a activului şi a 
pasivului, verificarea dând loc la un proces-in cas de contestare, Este 

- dar mai nemerit a se lixa o procedură identică pentru amândouă felurile 
de contestări. _. - 

“ Proectul e şi de astă dată în r&sboiă cu logica. El respinge pre- 
misa, dar” primesce consecuenţa. Art. 714 alin. Il din proect (conform 
art. 706 alin. IL italian)  hotărăsce în adevăr: «<Oposiţiunile de acest îel 
vor îi judecate contradictorii cu sindicatul în diua fixată pentru: discu- 
tarea contestațiunilor asupra veriiicărei creanţelor, și vor îi resolvate o 
dată cu acestea, printr'una şi aceiaşi hotărâre». Dar dacă e aşa, de ce 

“să nu îie primite oposiţiunile de cât până în ultima di fixată pentru 
verilicarea creanţelor ? . 

Art. 706 alin. III italian e o repetire a art. 319 alin. ultim al 
codului nostru în vigâre:-< Trecând odată aceste sorâce (legea italiană 
adaogă : «sait dacă: hotărârea care pronunță asupra oposiţiunilor nu mai 
e supusă oposiţiunii sai apelului»), vremea încetărei plăţilor va rămâne 
cu nestrămutare. hotărâtă despre creditori». Proectul suprimă acestă 
disposiţiune și improviseză în locul ei în art. 714 alin. IL următârea 
inovaţiune: «Când falimentul a iost pronunţat în apel, oposiţiunea în 
contra decisiunii Curţei care fixeză provisoriii: epoca încetărei plăţilor 
se va îndrepta aceleiaşi Curți, care va judeca de urgență, contradictorii 
cu sindicatul». Câte vorbe, atâtea greșeli! In apel se pote confirma 
sai infirma o hotărâre declarătore de ialiment. Declararea de faliment 

nu se pronunţă, după principiile proectului, nici-odată pentru prima 
Gră in apel. Acâsta ar putea: avea loc numai dacă ar îi deschis apelul 
ŞI în contra hotărârei tribunalului care respinge cererea de faliment. 
Hotărârile tribunalului de comerciii în materie de ialiment nu sunt: 
supuse la oposiţiune saii apel de cât în -casurile anume prevădute de 
lege (art. 913 italian şi.art. 908 din proect). Art. 908 din proect: (conform 
art. 913 italian) autorisă oposiţiunea şi apelul în casul prevădut de art. 
701 din proect, adică în contra hotărârilor declarătore de faliment, îar nu 
ŞI în contra hotărârei care ar respinge cererea de faliment. Codul nostru 
actual are, ce e drept,-un sistem diferit. El deschide calea apelului pentru 
ori-ce hotărâre dată în materie de îaliment (art. 321). Înţelesul acestei 
expresiuni e i6rte întunecos. Calea urmată de proect (enumărarea casurilor în cari se pot face oposiţiune şi apel) e dar de prelerit. Observăm totuși in inec e legea germană ($ 101 Konkurs-ordnung) admite oposiţiunea 
7 con lea not rărei care respinge cererea de faliment. Dar ori-cum ar îi 
sam intina că epoca încetărei plăţilor «se Îix6ză nu tot-d'a-una prin hotă- 
Larei faierarăi re „de ialiment, ci adesea prin o hotărâre posteridră. Quid 
ai tu sa pronunţat în apel, iar fixarea epocei încetărei plăţilor unalui de comerciui ? Redacţiunea art. 714 alin. IL al proectului e așa de ambiguă, că s i : ze guă, Sar putea crede că şi în acestă i ițiunea esto a se adresa Curţei de a Ș acestă ipotesă oposiţ 

: E pel. Este şi o altă contragicere în sistemul 

decat e e 49 Ochi: oposiţiunile de acest fel trebuese să fie 
asupra verifcara - 714 alin. II din proeect, de odată cu contestările 

_însă acesta ei, creanţelor și printruna şi aceiași hotărâre. Cum ar fi 
sta posibil dacă oposiţiunea Sar îndrepta la Curtea de apel, în 
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deosebire de contestarea verificărei creanţelor, care sar. judeca de 

tribunal ? d 
Conluerarea lalitului sait a succesorilor săi e neapărată pentru 

precisarea datei încetărei plăţilor. Drept aceea se prescrie în art, 715 

din proect (contorm art. 712 italian şi 222 român): «Când comerciantul 

a fost declarat în stare de faliment după mârtea sa, sai more după 

declaraţiunea în faliment, soţia, copiii şi moştenitorii săi pot ca, în pers6nă 

sai prin mandatar, să asiste la formarea bilanţului, la cercetarea registrelor 

şi Ja t6tă procedura falimentului». a Ă 
Incetarea de plăţi cu nulităţile şi presumţiunile de nulităţi ce se 

alipesc' de dânsa are în acestă materie menirea -să olere creditorilor o 

ocrotire. mai eficace de cât acţiunea Pauliană. . ” o 

Dreptul roman nu face nici o deosebire între insolvabilitatea în 

cas de aliment şi aceea în afară de faliment. El dă pentru amândouă 

casurile acelaşi remediii: acţiunea Pauliană. Acâstă acţiune tinde în legis- 

Jaţiunea romană la rescisiunea actului. Valbrea înstrâinată reintră în 

patrimoniul debitorului. Rescisiunea profită nu numai creditorului care a 

intentat acţiunea, dar masei creditorilor. Sistemul acesta ajunge în cas 

de decontitură, dar lasă tot de dorit în cas de faliment. 

Comereiul modern, care nu pote să trăiască cu un zid de apărare 

aşa de slab în contra îraudei, reclamă un ajutor mai puternic al legii. 

Codul nostru de comerciii în vigâre ţine sâmă de acestă trebuinţă - 

deosebită a timpului nostru. El stabilesce în folosul creditorilor nulităţi 

şi presumpţiuni de nulităţi derogătâre dreptului comun. - „. 

Actele posteri6re declarărei falimentului sunt, după art. 191 al legii 

n6stre actuale, fără: deosebire nule îaţă cu masa creditorilor, Acest articol 

statuiază în adevăr că, de la data hotărârii de dare pe faţă a lalimentului, 

jalitul pierde dreptul de a cârmui 'ori-ce avere a sa. Tole actele dar pos- 

teri6re hotărârei, cari aduc o atingere activului, sunt nule de drept. Nu- 

litatea de care e vorba nu e o nulitate absolută. Actul rămâne valabil 

între falit şi cel de a! treilea. Legea pronunţă nulitatea lui numai față 

cu masa credilorilor. — - a 

Care este sorta actelor făcute de falit înainte de declararea formală. . 

a Îalimentului, dar după încetarea. materială a plăţilor sai la o epocă 

apropiată ? Legea n6stră actuală * derâgă, în acestă privire, la dreptul 

comun, căci ea pronunţă de plin drept nulitatea unor acte făcute de 

falit după încetarea plăţilor, admite pentru cele-lalte dreptul de a le 

anula, dacă se dovedesce că acei cari aii contractat cu debitorul comun 

cunosceai insolvabilitatea sa, cu dispensă de ori-ce probă a relei cre- 

dințe a debitorului, dolui acestuia resultând din însuși îaptul încetărei 

plăţilor sale, şi stabilesce în fine pentru cerie, acte nulități, chiar când 

aceste acte aii premers cu qece dile timpului întetărei plăţilor. Motivele 

cari justifică acestă derogare la principiile comune sunt cele următâre. 

Increderea reciprocă e sufletul creditului comercial. Creditorii se încred 

în solvabilitatea comerciantului şi nu cer sigurante materiale, Croitori 

unui comerciant declarat falit locuesc în cea mai mare p , 
ua A să controleze gestiunea debitorului, să dovedescă irauda 

"lui cu argumente precise. Numărul creditorilor - unui ialit e adesea forte 

7
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mare, aşa că, dacă ei ar îi datori a dovedi existenţa fraudei, procesele 
s'ar. înmulţi şi cheltuielele umilate ar micşora activul. ÎN 

Proectul păşesce-pe aceiași cale, dar el se lolosesce în același 
___timp de criticele ce saii făcut codului de comerciii francez, care a servit 

.de tip legiuirei  n6stre comerciale din 18-10, şi are grija să deosibtscă 
grâul de neghină. a 

“Art. 716 din proect (coniorm art. 707 italian) sună ast-iel: 
___*  <Tote actele şi operaţiunile falitului şi tâte plăţile facute de 'el în 
„urma sentinței declarative de faliment sunt nule de drept. 

“«Sunt așemenea nule faţă cu masa creditorilor: . | 
„1. T6te actele și înstrăinările cu titlu gratuit făcute în urma datei 

încetărei plăţilor; -" Aa „a 
«2. Plăţile datoriilor neajunse la scadenţă și făcute în urma ince- 

trei „plăţilor, fie în bani, fie prin vîndare, cesiune, compensaţiune sai 
alt-iel»>. Ă : 

, Vedem la prima ochire că există o mare asemânare dar în același 
timp o mare . deosebire între art. 716 din proect și articolul corespun- 

„ dător 194 -al codului nostru actual. lacă mai întâi trăsurele cari le 
sunt comune. Amândouă lovese cu o nulitate de plin drept, care ex- 
clude ori-ce putere. discreţionară a judecătorului, actele cari se trădâză 
la primul aspect ca fraudul6se: actele cu fitlu gratuit făcute posterior 
încetărei. plăţilor și plăţile datoriilor neajunse la scadență lăcute în 
urma înceltărei. plăţilor. Plata unei datorii neajunse la scadenţă e un [el 

„de liberalitate, „căci. debitorul nu e.ţinut să plâtescă înainte de termen. 
Anticipând dar 'plata unei datorii 'neajunse la scadenţă, atunci când el 
nu e in siare să plătescă datoriile ajunse-la seadență, el nu pote să fie 
mişcat “de cât de dorinţa de a sustrage o parte a activului sâu. Art, 716 
din proect înlătură , expresiunea improprie «<translatiis de propri6t», de 
„Care se servesce art..446 al codului de comerciii îrancez (art. 19: român), 
și i substitue formula mai exactă: tactele și înstr&inările cu titlu gra- 
tuit>. Sunt. nule de plin drept.nu numai actele translative de proprietate 
Caite gratuit, dar și actele prin cari debitorul se obligă cu titlu 

tota Art, 6 din proect pronunță, întocmai ca art. 19: român (con- . 
Aceste. acte mu rancez), nulitatea deplin drept a: actelor ce enumeră.. 
Dutut ă ie nai avut dar nici-odată o existenţă: legală: Debitorul. n'a 
ni e ansmită cesionarului stă mai multe drepturi de cât avea el 
aia e50 uto jure daintis, vesoluilur jus accipienlis. Reclamantul în 
după princieinu să dovedâscă (acţiunea vauliană presupune din coniră 
titlu oneroe er de ae necesitatea acestei dovediri) . că cesionarul cu 
corporale a ct ,. Credinţă, aiară numai dacă e vorba de mobile 
Erica căror aquisiţiune legea o presupune de bună - credinţă.. 

194 al legii ogari Oare deosebire între art. 716 din proect şi art. 
Art. 194 al codului nostri dee eosebire pe care trebue să o semnalăn. 

nule de drept şi când ele ciori din 1840 declară actele ce enumeră (eontorm art. 46 au premers cu dece dile datei încetării plăţilor 
landez, care jsbasia AnceZ $ 23 No. 2 Konkurs-ordnung, art. 773 neer- 
când île ati Sposce de nulitate plăţile datoriilor neajunse la scadență. chiar 

e cu patru-deci qlile înaintea încetării plăţilor). Acesta 
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este o rigâre excesivă. Inţelegem ca .nulitatea actelor cu titlu gratuit făcut - 

după încetarea plâţilor să atârne pur şi simplu de la verificarea materială 

a datei lor, cu exelusiunea absolută a arbitrului judecătorului. Frauda stă 

în asemenea cas în palmă și judecătorul nu are de cât să o declare. 

Actele cu titlul gratuit, din contră,- făcute cu dece dile inainte de înce- 

tarea plăţilor nu pârtă stigma Iraudei pe îrunte. Aceste acte sunt fără 

îndoială suspecte, dar buna credinţă a debitorului și a terţiului nu e a 

priori exclusă. Art. 718 alin. ultim al proectului (conform. art. 709 alin. 

ultim italian) stubilesce cu :privire la aceste acte numai o presumțiune. 

de iraudă. Proectul presumă apoi nvmai ca iraudulbse, în deosebire de 

art. 19: al codului nostru în .vigâre (conform art. 446 îrancez), care 

declară aceste acte nule de drept, plăţile datoriilor -ajunse la. scadenţă 

făcute după încetarea plăţilor alt-fel de cât în numerariii sai în electe” 

de comerciii precum şi amanetele, antichresele, ipotecele stabilite în urma 

încetării plăţilor. Acest sistem e mai juridic de cât sistemul dreptului 

nostru în vigâre. Darea în solulum, care e un iel de plată, trebue să 

fie cârmuită-.de aceleaşi principii ca plata, Plata unei “datorii ajunse la 

scadenţă făcută în urma încetării plăţilor nu e.nulă de drept după legea 

n6stră actuală, ea e numai anulabilă, conform cu art. 195 al codului 

nostru de comerciii (art. 447 îrancez). De ce dar să deosebim acolo unde 

natura lucrurilor nu ne permite să deosebim?.Darea unei siguranțe 

pentru garantarea unei plăţi are analogie cu darea în solului. Legea 

valideză plata datoriilor ajunse la scadenţă - făcută posterior încetării 

plăţilor. De ce dar să fie nule de plin drept constituirile de aman ete, 

antichrese sai ipoteci făcute după încetarea plăţilor ? Art. 716 din proect 

slirsesce enumerarea ce o face qicând saă all-fel (contorm art. 194 

român, 446 francez, 707 italian). Sunt în adevăr şi alte casuri de datio 

în solulum. Un cumpărător, de exemplu, neputând să plătescă preţul 

promis, consimte ca vindătorul să-și iea - înapoi măriurile vindute. | 

Un act, care ocolesce stânca nulităţilor stabilite în materie de 

ialiment, nu scapă de ori-ce censură,- câci el pote să îie, din contră, . 

anulat pe calea acţiunii Pauliane. «T6te actele, plăţile şi, înstrăinările 

facute în frauda creditorilor, la ori-ce epocă ar îi fost. făcute, dispune 

art. 717 din proect (conform 708 italian), trebuesc anulate conform dispo- 

sițiunilor art. 975 din codul civil». Anularea totuși va avea un alt resultat 

de cât anularea care are loc în virtutea art. 716. şi. urm.. din proect. 

Actul anulat în temeiul acestui de pe; urmă articol profită masei întregi 
a falimentului, pe când, din contră, actul anulat prin aplicarea -acţiunei 

revocatorie nu este anulat (după principiile codului nostru civil) de cât - 

în profitul creditorului care-a pornit acţiunea revocatorie. a 

Trecem la art. 718 din procet (709 italian), care complecteză sistemul 

nulităţilor în materie de faliment. , e II 

Arătarăm mai sus că art. 718 din .proect, presupune, sub reserva 

probei contrarie, ca făcute în irauda creditorilor plăţile datoriilor ajunse 

la seadenţă iăcute posterior datei încetării plăţilor alt-iel de cât în numerar 

si în etecte de comereiii, precum. şi amanetele, antichresele, ipolece e 

stabilite în urma încetărei plăţilor, in deosebire de art, 194 al codu Wu 

nostru în vig6re, care aplică şi în: aceste casuri sancţiunea - mai rgue 

r6să a nulităţii de plin drept-: Ac6sta resultă din comparaţiunea art. 718



134 ” ALEXANDRU DEGRE 

alin. III şi IV din proect cu art. 194 al codului nostru de comereii 
din 1840. .. N 

Art. 718 din proect restringe cercul nulităţilor de drept prevădute 
de art. 194 al codului nostru în vigre și lărgesce pe acela al nulităţilor 
de al douilea ordin cu cari se ocupă art. 195 al aceluiaşi cod. 

„_.. Naulităţile de al douilea ordin se întemeiază pe o presumpţiune juris 
tantum, care nu exclude proba contrarie, în oposiţiune cu nulităţile de 
drept, cari se iondâză pe o presumpţiune șuris et de jure. 

Dreptul comercial nu pune mare greutate pe actete cu îitlu graluil. 
Negoţul se iondeză pe schimb. Aceea ce mișcă pe comerciant este pers- 
pectiva câștigului, nu gloria ce aduce cu sine dărnicia. Darurile nu jocă 
un rol în lumea, comercială, Actele cu titlu oneros, din contra, plăţile 
datoriilor ajunse la scadenţă, ete., sunt condițiuni esenţiale de viaţă ale 
comerciului. .De aceea: se exclud absolut darurile făcute dup$ încetarea 
plăţilor. Cele-lalte -acte, din contra, cari sunt pâinea de t6te dilele a 
comerciului, nu se pot anula, fără a se aduce o vătămare simțită terţilor 
de bună credinţă, de cât numai dacă se dovedesce că aceştia ati cunoscut 
starea de incetare de plăţi a debitorului. | 

Art, 195 al codului nostru în vigore preserie dar: 
„_„ «Orice altă plată făcută de dator pentru datorii ajunse la soroe 

ŞI ori-ce alt act încheiat din parte-i sub ori-ce fel de îndatorire în povara 
sa, în urma incetării. plăţilor şi mai 'naintea hotărârei asupra dării pe 
aţă a falimentului, se vor putea desființa dacă din partea acelora cari 
au primit de la dator.ori ai tratat cu dânsul s'a urmat cu sciința înce- 
tării plăţilor». - | 
Sar putea crede că sciința încetării plăţilor odată dovedită, jude- 

cătorul e ţinut să pronunţe nulitatea. Acesta ar implica adesea o mare nedreptate. Se cere, de exemplu anularea unei cumpărări pe motiv că 
eu, cumpărătorul, am cunoscut încetarea: plăţilor vindătorului ; dar ei 
opun la acesta că am plătit un preţ potrivit pentru maria ce am cum- p&rat'o şi că; vînqătorul a cumpărat cu banii: mei un obiect de. aceeași 
val6re care se găsesce în activul. falimentului, Este 6re echitabil ca o parte să tragă un îiolos îndouit 'dintr'o afacere în dauna celei-l'alte, care trebue să se mulţumâscă cu un simplu dividend? 
itali Proectul pune un capăt acestei anomalii. Art. 718 din proect (709 
italian) alin. [IL şi IV, aplică în. deosebire de art. 194 al legii nâstre în 
iu nulităţile de al douilea ordin și plăţilor datoriilor ajunse la sca 
con exit bile cari n'aii - tost iăcute în' numerariii saii în electe de 
bunurilor aa Și amanetelor, anticreselor, ipotecelor . stabilite asuprâ 
regulă» rului ; adaugă în aliniatul I că sunt supuse la aceeași 

sud; «actele, plăţile şi înstrăinările cu titlu oneros, dacă terţiul a cunoscut starea de încetare de lăţi a i ă, nu era încă declarat falii plăţi a comerciantului, cu tâte că el 
i „it>» ŞI se ocupă. în fine aliniatul II cu actele şi con- iaca cupe inalagmatice (comutative), pe cari nu le presupune îăcule în 

"întrec cu mult or, de cât dacă «valorile date și obligaţiunile luate de falit 
„rora el s'a obli ate i Sa dat saii promis», («pe acela în schimbul că- 
pronunţe nulitate > dice proeetul). Judecătorul are dar îacultatea: să nu 
tarea plăţi] Ca, cu î6te că sar îi dovedit că terţiul cunoscea înce- _ Plăţilor. Inconvenientul mai sus semnalat este ast-iel înlăturat. 

N 
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Actele cu titlu oneros, de cari vorbesce art. 718 din proect (195 

român), coprind ele şi împărțela la care falitul a luat parte după înce- 

tarea-piăţilor sale ? Cestiunea e controversată din causa art. 785. codul 

civil, care autorisă pe creditori să intervină la împărţelă, ca ea să nu 

se lacă cu viclenie în vătimarea drepturilor lor, dar adaogă că ei nu pot 

să atace o împrţâlă săvirşită, alară numai de sa făcut în lipsă-le şi Îără 

să se ţină stmă de oposiţiunea lor. Acest text întunecos a iăcut să cadă 

o grindină de” controverse pe câmpul de aplicaţiune a principiului de care 

e vorba. Oposiţiunea este după unii. necesară pentru apărarea în contra 

prejudiciului, nu însă pentru apărarea în contra fraudei, în care cas 

- se pâte recurge şi fără oposiţiune la acţiunea Pauliană. Alţii pretind că - 

acţiunea revocatorie nu are loc în acest cas, de cât dacă se dovedesce 

că împărțela e opera îraudul6să a. tutulor comoştenitorilor. Alţii în îine 

susțin că art. 785 codul civil. derbgă la regula art. 975 codul civil. Codul 

civil italian exclude aceste controverse. Regula art. 882 al codului Na- 

poleon (art. 786 codul civil român), care a creat o așa de -mare contu- 

siune, nu s'a adoptat la legiuirea civilă italiană. facă un exemplu, între 

o mie, că o naţiune nu se pune nepedepsit, cu privire-la producţiuni ale 

spiritului, sub epitropia unei alte naţiuni. IE 

“ Deseoperirile, ori unde s'au născut ele, aparţin fără îndoială omenirii 

întregi. Nu există o matematică engleză, îranceză, germană, italiană. 

Cugetarea dar a celui invețat profită și celui neînvățat. Esenţialul însă 

este să cugetăm încă odată aceea ce ai cugetat alţii pentru noi, să nu 

facem «un sacrifizio del! intelletto», să nu lăsăm pe alţii-să ne ducă 

de nas. | - - | 

Reiorma dreptului comercial italian se alipesce de retopirea drep- 

tului civil italian. Una schiopăteză, fără cea-laltă. Revisuind dar materia 

comercială, să ne reamintim că şi legislaţiunea nostră civilă e primit6re 

de o cioplire. De o cam dată însă ar îi bine, „credem, să adăogăm în 

art. 718 din proect, pe lângă actele acolo enumărate, anume şi actele 

de împărțâlă. - Sa . S , 

Art. 718 din proect oteră părţilor interesate. mai mult o .acţiune 

revocatoriă esențialmente modificată de cât o acţiune in nulitate. Nu este 

aici, adevărul căutând, o nulitate, ci este pur și simplu O revocare pro- 

nunţată pentru repararea vătămării causate mase! creditorilor, o regulă 

" anal6gă aceleia din art. 975 codul civil. Deosebirea este că creditorul 

are să dovedescă în casul' prevădut de art. 718 din proect numai că 

terţiul cunoscea încetarea. plăţilor, unde, din contră, în casul prevădut de 

art. 975 codul civil i incumbă să stabilescă că terţiul scia că actul 

contestat a causat saii mărit insolvabilitatea debitorului (frauda). O altă 

deosebire şi mai radicală este că masă creditorilor pâte să atace după 

art. 718 din proect plăţile. datoriilor ajunse Ja scadenţă, dovedind că 

creditorul care a primit cunoscea încetarea plăţilor, pe când, din contră, 

după dreptul comun, creditorul care primesce la scadenţă aceea ce i se 

datoresce (suum recepit) ride de ori-ce atac, căci legea | ocrotesce, 

chiar dacă se. dovedesce că el cunoseeă situaţiunea -și pericolul ce ea 

în si entru alţi creditori. - . 

asennreă 1718 din. proeet i disposiţiunea sa finală reguleză sârta actelor 

incute de falit în cele dece dile ce premerg hotărărei declarătâre de
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faliment. - « Aceeiaşi presumpţiune se întinde; dice art. 718 din proect in 
fine, şi la actele, plăţile şi instrăinările facute sub ori-ce titlu in cele 
gece dile anteridre 'sentinţei declarative de ialiment, chiar în lipsă de 
"termenele extreme maă sus enunțate“ (cuvintele subliniate lipsesc în proect, 
dar se găsesc în art. 709 in fine italian). 

Adaosul «chiar în lipsă de termenele extreme mai sus enunțate 
nu e nici de cum de prisos; Expresiunea italiană este: estremi, H, Mareş 
traduce: exceptions. I6n Bohl întrebuințeză dou cuvinte în traducerea 
sa: delais extremes. N 

„Art. 709 al codului de comercii italian (718 din proect) nu vor- 
besce nicăeri de termene, aşa că rămâne nedesluşit ce înţeles are expre: 
siunea «chiar în afară de termenele estreme enunțate mai sus». Termenul 

"extrem de care e vorba nu este el 6re data încetărei plăţilor? Dacă se 
admite acesta, atunci proposiţiunea. de mai sus este a se înţelege în 
chipul următor. Actele enumerate în -art. 718 din proect sunt presupuse 
iăcute în irauda creditorilor, sub reserva probei coritrarie, dacă ele sai 

“intocmit în urma încetărei plăţilor, ete. Quid însă în casul când Sar îi 
omis de a se fixa data încetărei plăţilor ? . Presumpţiunea se aplică acestor 
acte: chiar. în lipsă de lixare a epocei încetărei plăţilor, dacă ele sai 
încheiat în cele dece ile anteridre declarărei falimentului.. Iacă în tot 
casul o gâcitură care trebue limpedită. 

Până la ce epocă privilegiele şi ipotecile valabilmente dobândite pot 
ele să fie înscrise ?: Codul nostru de comerciii în vigâre ne lasă asupra 
acestui punct în întuneric.-Art. 1780 codul civil umple ucâstă lacună 
Statuând că <inscripţiunile nu vor produce nici un efect când vor îi îost 
luate in intervalul de timp. în cursul cărui actele facute inaintea deschi- 
derei ialimentelor sunt nule». Art. 4-48 al codului de comercii Îrancez: 
hotărăsce, din contră, că ipoteca consimţită chiar în acest interval de 
timp este valabilă, dacă ea a îost constituită în același timp ca obliga- 
-țiunea priacipală, dar că ea nu pâte să fie inscrisă de cât până în qiua hotărârei declarătâre de îaliment. Pentru dovendile creanţelor anterior- 

| mnente inscrise se pote lua inscripţiune și după acestă dată. Proectul 
"care ina a acestă de pe urmă teorie in articolul săi 719 (710 italian), 

(proectul dice: a Palat juate n „ppirtulea unui titlu valabi date indică daca n eeui scu valabil, uitând că o simplă veriticare de 

ţiunile articolelor” pre de e sau nu valabil) nu sunt coprinse în disposi- 
de faliment». Du ri Îi oale, dacă sunt anteridre sentinței declarălore 
a cârmui avurea i aces dată, falitul pierde, precum scim, dreptul de 

codului de comerciă în mu mai pote dar consimţi o ipotecă. Art. +18 al 
înscrierile Juate dig anoez merge mai departe, căci el adaogă: «Totuşi 

Vor putea să fie declarate a plăţilor sai în cele dece dile anteri6re 
între data actului | te nule, dacă a trecut mai mult de cât qece (ile 
ai ul constitutiv al ipotecei saii al privilegiului si - a a inscripțiunii». Art. 719 din - pote MU a privilegiului Și ” aceea 
acest adaos. Nu: trebue să. în Pa (conform art. 710 italian) suprimă 
a lua înscrierea în interval e im nulitățile. -Negligenţa creditorului de 

“j el în „U. de mai sus de: cinci-spre-qece dile dă loc 
înţelegere cu falitul 'și a pus în gând se inducă 

upra - adevăratei situaţiuni a debitorului, -dar este de 

trebue să vegheze singur ca să nu se aducă o atin- 

S . > 
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gere intereselor sale. Art. 719 din proect operâză, o repetăm, cu urmă- 

torele principii î6rte simple. Inscripţiunea se pote lua şi după încetarea - - 

plăţilor, daca ipoteca şi obligaţiunea principală . valabilmente constituite 

Saă constituit prin unuf și același act. Dacă dar obligaţiunea principală 

Sa născut în timp util şi dacă ipoteca și obligaţiunea principală resultă: 

din acelaşi act, nu se opune nimic la constituirea valabilă a ipotecei și 

după încetarea plăţilor. Ipoteca ca un simplu accesorii «trebue să aibă 

aceiași sortă ca creanța. Ceeanţa e la'adăpost de ori-ce atac. Ipoteca - 

trebue să lie în aceiași situaţiune neatacabilă. Dacă, din contră, în-actul . 

constituitiv al obligaţiunei principale nu s'a stipulat un amanet saii-.0 

iputecă, dacă contractul făcut înaintea încetărei plătilor e anterior cons- 

tituirei ipotecei, care sa întocmit după încetarea plăţilor, atunci se pre-. 

supune. că creditorul care consimte ipoteca tardivă conspiră în înțelegere 

cu falitul în contra celor-talţi creditori. lascripţinnea luată după incetarea  - 

plăţilor şi înainte de declararea falimentului. e în asemenea cas isbită - 

de nutilitate. e i . 

Presumpţinnea art. 718 din proect se aplică ea și în casul când . 

o cambie se plătesce după încetarea plăţilor? Vădurăm mai sus că plata 

datoriilor ajunse la scadenţă, făcută după încetarea plăţilor, e presupusă 

făcută în frauda creditorilor, sub reserva probei contrarie, dacă creditorul 

care .a primit cunoscea încetarea plăţilor. Art. 720 din proect (coniorm 

711 italian), de acord cu art. 196 al codului nostru de comerciii în vig6re, 

derâgă la acestă regulă în favârea portorului unei cambie (poliţă sai .. 

bilet-de ordin). Mare este, se dice cu drept cuvânt, deosebirea în acestă 

privire. între portorul unei cambie şi posesorul unei creanţe ordinare. - 

Anulându-se plata făcută unui creditor ordinar, se restabilesce egalitatea 

între creditori, oprindu-se ca un creditor să nu primâscă mai mult de-cât: 

dividentul săi în dauna celor-lalţi creditori. Creditorul se pune în aceiași 

posiţiuna ca şi când plata nu Sar îi făcut. Anulându-se, din contră, plata . 

îxcută unui creditor cambial, consecuenţa este că -posiţiunea acestui 

de pe urmă este mai rea de cât dacă sar îi retuzat piata. „Relusân- 

du-se plata, el ar îi făcut protest şi ar fi conservat recursul în contra 

autorilor săi. Plata, din contră, având loc și anulându-se mai pe urmă, 

protestul era de îapt imposibil şi el pierde recursul în contra garanţilor 

sti, aceea ce nu e nici drept nică echitabil. Art. 196 al codului nostru 

de comerciii evită acestă consecuenţă, căci el prescrie: <La întom- 

plare de_a se plăti poliţa în urma vremei încetărei plăţilor... şi mal 

“naintea hotărârei asupra dărei pe faţă a falimentului, - cererea pentru 

intârcerea sumelor. plătite: nu se va putea porni de cât numai iîmpo- 

triva aceluia în aicărui socoldlă se va îi dat poliţa. De va îi un bilet 

la ordin, cererea: se va porni împotriva celui dintâi girant, La amândouă - 

aceste întâmplări, trebue. să se dea dovadă că acela, de Ja care se cer . 

banii înapoi, avea cunoscinţă de încetarea plăţilor când sa dat afară 

polița». Plata dar făcută în' mâna portorului -cambiei resistă ja ori:ce 

critică. Masa creditorilor nu pote porni acţiunea revocatorie de cât în 

contra 'trăgătorului sai în contra dătătorului de ordin, dacă poliţa a îost 

trasă pe .socotela unui terţii, şi în contra primului girant, dacă e. vorba 

de un bilet la ordin. Proectul pune aceiaşi normă înainte în articolul 

său 720 (contorm $ 27 Konkursordnung Și art. 711 italian) care sună .
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ast-iel: «Dacă, după încetarea plăţilor și înainte de pronunţarea sentinței 
declarative de ialiment, sar îi plătit o cambie, acţiunea pentru restituirea 

„sumelor plătite nu va putea îi intentată de cât numai conlra celui din 
urmă. obligat pe cale de regres, care avea cunoscinţă de incetarea plă- 
ţilor În momentul când efectul de comerciii a lost tras sati transmis prin 
gir>. Cel de pe urmă obligat pe cale de regres e trăgătorul poliţei sai 
primul girant al biletului la ordin. Plata nu e atacabilă în.contra por- 
torului. Numai ultimul obligat pe cale-de regres rămâne r&spundător, 

- Dacă dar el cunoscea încetarea plăţilor în care a cădut acceptantul în 
momentul când a tras sai a girat cambia, trata sai girul s&ă aduce o 
atingere principiului 'egalităţii creditorilor, Poziţiunea sa nu devine mai 
rea de 'cât dacă sar îi refuzat plata, căci el e ultimul obligat pe cale 
de regres și nu are vre-un recurs de exercitat în contra altora. Plata 
dar făcută în mâna portorului e atacabilă numai în contra ultimului 
obligat pe cale de regres. Ultimul obligat e ţinut să restituiască suma 
cambială masei creditorilor şi e redus la legea dividendului. 

. ? Sistemul nulităţilor cu cari ne-am ocupat în cele. ce premerg € 
partea cea mai grea în acâstă materie. Sistemul nu e acelaşi în t6le 
legislaţiunile. Codul neerlandez deosibesce insolvabilitatea în cas de fali- 
ment de aceea în afară de îaliment numai în ceea-ce privesc plăţile 
datoriilor neajunse-la scadenţă, amanetele şi ipotecele şi actele cu îitlu 
gratuit (v. art. 773—777 codul de comerciii neerlandez). 

| | II, | 
. Administraţiunea falimentului !) 

Falitul -pierde după deschiderea falimentului capacitatea de a admi- Distra. Hotărârea declarătâre de faliment numesce, precum scim (art. 699 No. 3 din proect), un sindie “provisoriii, care "i înlocuesce. Fără 0 asemenea grabnică înlocuire, sar compromite interesele creditorilor. O „ Prescripţiune s'ar împlini, neinteresându-se nimeni so întrerupă. O poliţă ar. rămânea neprotestată, ete. Falitul nu are dreptul a luu ast-lel de 
„Mesuri 'privitore la administraţiunea falimentului, dar incapacitatetea sa „există numai față cu masa creditorilor, Dacă dar falitul îndeplinesce după declararea falimentului un act conservator, acest act: rămâne de 
fapt Valabil, masa, în interesul căreia sa stabilit incapacitatea îalitului, neavând nici un interes de al critica. | „__. Principiile de la cari trebue.:să pornescă o lege bună pentru orga- nisarea administraţiunii falimentului sunt cele următâre. Administratorul talimentului nu se pâte privi nici ca -mandatar al. creditorilor, nici ca 
imputernicit al tribunalului. El-nu e mandatarul creditorilor, -căci actele sale nu l6gă personal pe creditori. Dacă. masa . falimentului nu ajunge CA a AcoPerirea obligaţiunilor luate de dânsul, creditorii nu sunt ținuți E plăti seă ilerenţa, El nu e nici mandatarul tribunalului, căci tribunalul 
creditor a atoria de a priveghia, iar nu de a administra. lasa Ceea pril : neayen > Caracterul unei corporaţiuni, sindicul nu se pste mo dai 1 ca mandatar al masei creditorilor. Sindicul unui faliment ar de cât un administrator de avere străină, un negoliorum geslor. 

1) Acâstă parte a studiului de fa - cât administrațiunea a fosţ încredinţată (A mu are de cât un interes retrospectiv, întru sindicilor-magistraţi. 

, + 
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Fiind vorba de un organ al legii, care are să ocrotescă dreptul 

fie-căruia în contra lăcomiei tutulor, de a scăpa cât se pote mai mult 

din nautragiul suferit de debitorul comun, se întrebi care este modul - 

cel mai nemerit pentru numirea sindicului? Să fie el ales de creditori, 

sai numit de tribunal, sait ales de tribunal după o listă? i 

Experienţa condamnă primul şi secundul mod de numire, Numirea 

sindicilor de câtre creditori a dat resultatele cele mai rele. D. Renouard 

dice în raportul stii din 1836 către camera deputaţilor iranceză: «...Primele 

adunări de creditori sunt obicinuit puţin numerâse şi mai cu scmă 

invadate de ucei credilori, cari, fie în conivență cu falilul, fie în 

vederi de interes parlicular, aspiră la sindicat. Imputerniciţii prisosesc 

aci şi un singur pact, încheiat de mai "nainte, dirige majoritatea voturilor. 

După ce lucrurile ai îost ast-lel concertate, se întocmesce o listă triplă 

de candidaţi în chip do-a se stârce alegerea tribunalului ; căci lotă lumea 

scie cu câlă facilitate, într'o alegere, ori-care ar fi ea, 'se pote abusa 

de listele de candidatură, cea mai îlusorie din lole: precauțiuuile 

electorule., De aci aceste alegeri nenorocite, cari iac să apese flagelul 

sindicatului când asupra creditorilor, când asupra Îalitului>. Experienţa 

a demonstrat apoi că şi numirea sindicului de către tribunal e însoţită 

de mari abusuri. 'Tribunalul dă pururea precădere legistilor, cari se. 

specialisâză în actstă materie şi cari exercită ast-iel un îel de monopol 

nerecunoscut do lege. Bravard propune dar un sistem, - care ar preia- 

tâmpina t6te . neajunsurile. Să se introducă, dice el, două schimbări 

î6rte simple și î6rte acile, anume : 1) să se decidă că administratorii 

vor fi numiţi prin hotărârea declarătore de faliment pentru tâtă durata 

ialimentului; 2) 'că administratorii aă să fi aleşi după o. listă, pe care 

să nu p6tă să fie înscrise de cât pers6nele cari ar justifica că întrunesc 

condiţiunile pentru a bine gera falimentul, condițiuni de lumină, de expe- 

riență şi de solvabilitate. i RR 

Acest curent ideal al timpului a produs în Belgia şi în Italia eiectul 

săii. Codul italian, de acord în parte cu cel belgian, hotărăsce în articolul . 

săi 7L4; «Sindicul este ales de tribunal printre pers6nele străine masei 

creditorilor, cari să nu fie nici rude nici aliate ale  falitului “până la al 

patrulea grad inclusiv», şi apoi în art. 715: «Camerele de comercii, în 

resortul cărora se găsesc oraşele unde residă - tribunalul de comerciii 

saii cari sunt cunoscute prin însemnătatea.-lor comercială, pot să alcătu- 

iască o lislă de persânele cele mai apte a lua sarcina de sindic de 

ialiment, deliberând cu scrutin secret. Lista este transmisă președintelui 

tribunalului comercial și e reinoită din trei în trei ani. Personele înscrise 

pe listă pot să fie menținute pe lista reînoită. Sindicii ialimentelor nu 

pierd sarcinile ce li sait încredinţat, de și după trecerea acelor trei ani 

numele lor nu ar fi menţinut pe listă»: Art. 716 italian adaogă că sindicul 

trebue să fie ales după acestă listă, sub . reserva pentru tribunal de a 

numi o altă persână, arătând însă motivele. pe cari se. întemeiază întru 

a Se o a . 

a sistem, sancţionat de legea italiană, era, cum -.vădurăm mai 

, iei. care 7] stabilesce ca resultat a - 

sus, de mult calul de bătae al teoriei, ce ca re 

analisei criticei a celor-Valte sisteme. "Un cugetător, ork- cât ar rienţă = 

genial, nu' pote de cât să desvolte - principlile deduse in expe 3
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observaţiune. Nu e un pur hasard dacă sciința nu propășesce de cit 
în ţările având tradiţiuni şi obiceiuri stabile. In lipsă de o expunere de 
motive a proectului român, vom interoga dar şi cu privire la cestiunea 
care ne preocupă lucrările pregătitâre. ale codului de comerciă italian. 

D. Mancini justitică principiile consfinţite de arț. 714, 715 şi 716 
ale codului de comereii italian în discursul stă pronunţat în şedinţa 
Camerei de deputaţi italiane din 25 Ianuarie 1882 precum urmeză: 
«Curatorul (sindicul), care e un străin plătit ca atare, care pâte îi silit 
a da cauţiune, e un administrator care oferă t6te garanţiile dorite. Ele, 
obicinuit, -ales după o listă saii după un tabloi presentat de Camerele de 
comerciii, cari sunt cele mai competente a desemna comercianți oneşti 
şi abili; de multe ori retrași din comerciii, cari prin experienţa și valârea || 
lor şi prin reputaţiunea lor de probitate, pot cu iolos să exercite admi- 
nistraţiunea unui aliment. De altminteri, acestă instituţiune s'a introdus 
de mai mult timp în Belgia, unde. luncţionâză periect și unde toţi se 
laudă de resultatele -ce a produs». ae 
Codul nostru actual (art. 206 contorm cu art. 462 francez) permite 

să se. alegă. sindicii şi dintre persânele ce nu vor îi creditori. Tribunalul 
- dar, după alegerea sa, pote să numâscă sindie pe un creditor saii peo 
pers6nă străină masei creditorilor. Creditorii falimentului ui însă interese 
opuse. Cum dar să se încredințeze unuia administrarea intereselor celor- 
Valţă ? In templul justiției trebue să fie exclusă până chiar şi posibilitatea 
tripotagiurilor, Neapărat dar că trebue să stabilim incapacitatea credi- 
torilor falimentului, cari-ai toţi interese opuse, de a exercita sindicatul, 
Ori-cine Să poiă să îie sindic, un comerciant sati un jurisconsult, destul 
numai ca să jie o persână străină masei creditorilor. Tribunalul să alegă 
pe sindic dintre persânele desemnate de Camera de comerciă într'o listă 
trienală anume întocmită pentru acest Slirșit, căci alegerea sa, dacă nu Sar supune la acâstă restricţiune, ar da loc la critici, şi judecătorul 
trebue să fie ca femeea lui Cesar, de care nici. să nu se vorbescă. 

Art..721 din proect se depărtâză, în ceea ce privesce modul de 
alegere al sindicului, atât de dreptul nostru în vig6re cât și de tipul italian, 
căci el statuiază că sindicul se alege de creditori. Art. 722 din proect 
adaogă :, <Sindicul va fi ales dintre personele streine masei falimentului . ŞI cari nu vor fi rude Sai aliaţi 'ai falitului până la al patrulea grad». ru este Gre 0 paralogie, o palmă dată logicei, de a se admite, de o parte, c creditorii falimentului sunt incapabili de a îi sinaici, interesela lor fiind 
cra oi lar. de altă parte că ei sunt apți să alegă cu  nepărtinire persna 
case a gompetentă de a: gira alimentul. cu tot antagonismul de interese 
verificate) Apare e Primele adunări. de creditori (creanţele” nefiind încă 

- din creditori. vag nWadate de complicii îalitului, cari, în conivenţă cu unii 
cassanl, VOL. ege p6te sindic pe un avocăţel, pe un avocat (V0- 

Reamintim că. după art. 699 alin. IV din: | i itali Aia In Ci RN . proect (691 alin. IV italian) . a se ale2 apisarit se muimesce de tribunal. Numai sindicul definitiv are 
un sindis „o Proect în prima adunare de creditori. Deosebirea între Verizon i un sindie definitiv nu e corectă. NA : creanţelor nefiind incă făcută, atât sindicul numit prin hotărârea deelarătâre de faliment cât și cel 'numit în cele dous.deci ție 
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după data acelei hotărâri, ai un caracter provisoriii. Legea germană a 

desființat acestă deosebire. Creditorii pot să al6gă un alt sindic, dar tri- 

bunalul nu este ţinut de acâstă alegere (art. 79 Konkursordnung). 

Sindicii definitivi nu pot să fie numiţi de tribunal după codul nostru 

în vigâre (art. 206) de cât după ce creditorii al îost chemaţi să 'și dea 

avisul lor. Art. 723 din proect menţine acestă normă. Creditorii, dispune 

acest articol, vor Îi convocați prin scrisori recomandate prin poştă cu 

arătare că în qua hotărâtă prin sentința declarativă de faliment, ai. a 

proceda la alegerea sindicului. | | “ 

Codul italian obligă şi el pe sindic să adreseze fie-cărui din credituri 

un avis special-pentru prima întrunire, dar el nu lace să atârne validi- 

tatea alegerei sindicului de la îndeplinirea acestei formalităţi. In cas de 

omisiune sai negligenţă în îndeplinirea obligaţiunii. de mai sus, sindicul | 

e ţinut, după art. 744 al codului de comerciii italian (şters de proect), 

de daune-interese şi pote să fie destituit. Ac6sta sancţiune ajunge. Ar îi 

o rigâre nejustificată, ducă sar invalida numirea sindicului. pe. motiv că 

nu s'a îndeplinit .o formalitate părăsită, care nu are nici-o însemnătate 

inainte de verilicarea creanţelor. Ce garanţie oleră în adevăr. chemarea 

creditorilor -presupuşi, a creditorilor ale căror tiluri nu. sunt încă 

verificate ? o a ENE 

Art, 723 din proect dice că numirea definitivă, nu şi cea provisorie 

(v. însă art. 718 italian), trebue să fie notificată sindicului. Quzd în cas 

de retus din partea sindicului de a primi sarcina ce i se oleră ? [i trebue 

să-l declare cel mult în termen de trei dile (în dou&-deci şi patru ore 

după legea italiană). Persona numită, care nu.aduce la cunoscință refusul: 

sti în timp util, pâte să ceră și “după expirarea acestui termen să îie N 

dispensată, dar (compar. art. 1556 codul civil) nu pâte să părăsscă 

sarcina de cât după ce va îi înlocuită cu un alt sindie şi după ce va 

preda acestuia în regulă averea falitului și comptul administraţiunii sale 

(art. 723 in fine din proeet, conform art. 718 alin. III italian): 3 

Trenul lulger al procctului nu se opresce dinaintea art. 719 a 

codului de comerciă italian, pe care-l suprimă. Ac6sta nu este de aprobat. 

Art. 719 de care e vorba e iară îndoială o superfluitate în sistemul proec- 

tului, după care sindicul definitiv are a se alege de creditori, tribunalul 

având numai a omologa, a înregistra alegerea. Sistemul-e, precum demon- . 

strarăm, condemnabil, pentru că. nu. este bine să se lase o putere aşa 

de mare creditorilor presupuşă. Lucrul se schimbă însă dupe -încheerea 

procesului-verbal de Veriticarea -greanţelor. Art. 719 al legii italiane pre- 

scrie dar: «Dacă creditorii. în întrunirea de încheere a procesului-verbal 

de verilicarea creanţelor saii: mai târqii cer să subroge sindicului numit. 

de tribunal .un indie de încrederea, lor, de şi necoprins in lista de eligibili 

(întocmită de. Camera de comereiii) sai interesat în masa falimentului, și. . 

dacă cererea se sprijinesce pe majoritatea cerută-pentru validitatea con- 

cordatului, subrogarea trebue să fie acordată». In acest stadiii al. proce- 

durei îalimentului nu se mai pun înainte creditori presupuşi, marionete 

puse în mişcare de falit, şi nică creditorii. locuind aprope nu poză a un 

câmp larg ca să tragă pe si6ră pe creditorii locuind departe, 2 părțile 

interesate având titlurile lor verificate, se află acum. în iaţa most . upă 

legea germană (Ş 72 Ionkursordnung) 
tribunalul pâte să reiuse alegerea - 

a 2
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creditorilor şi în acest stadii înaintat al procedurei. Acesta se chiamăa 
împinge la extrem sistemul preventiv. 

Art. 724 din proect autorisă pe tribunal a revoca pe sindic în to 
timpul şi a'i subroga o altă pers6nă după cererea creditorilor sai de oficii, 
după ce mai întâi va asculta și pe sindic în apărarea sa (conform art. 
720 italian şi 211 român). Reamintim că, după părerea lui Bravard, sin- 
dicul ar trebui să fie numit prin hotărârea declarătâre de îaliment pentru 
totă durata falimentului. Sindicul se pâte revoca de oliciii dupt legea 
germană ($ 76 Konkursordnung) numai înainte de întrunirea credito- 
rilor, iar după acestă dată numai dacă adunarea creditorilor sat comitetul 
creditorilor o cere. Tribunalul mai are jacultatea, după legea germană, să 
supună pe sindie la amendă până la două sute mărci. 

„Art, 725 din proect se ocupă cu cauţiunea ce după împrejurări 
sindicul pote să . îie obligat a depune. Sindicul trebue să fie o pers6aă 
competentă, onestă şi soluabilă. Pentru îndeplinirea condiţiunii solvabi- 
lităţii 'se pote cere prestaţiunea unei siguranţe. Cestiunea dacă sindicul 
inspiră sai nu: încredere şi fără cauţiune, este lăsată in Germania ($ îi 
„Konkursordnung) la aprecierea numai a tribunalului. Art. 72Lal legii 
italiane” prescrie că tribunalul pote să impună sindicului obligaţiunea de 
a da cauţiune prin hotărârea declarătâre de faliment sai prin 9_hotărâre 
ulieridră, de oficii sati după cererea comitetului de creditori. Art. 135 
din proect pune în acâstă privire înainte numai pe creditori cu exclu- 
Siunea tribunalului, căci el statuiază: <... dacă creditorii găsesc cu cale 
ca dânsul să depună cauţiune, ei sunt ţinuţi ca odată cu alegerea sindi- 
cului să fixeze şi cuantumul garanţiei». 

Creditorii sunt după proect suverani a fixa si suma retribuţiunii la 
care are drept sindicul potrivit cu. lucrarea CO dânsul are a stvirşi (art. » 120 din proect). Acestă fixare să se facă o dată cu alegerea sindicului? 
Epoca acâsta e fără îndoială i6rte: interesantă, căci titlurile creditorilor 
nu sunt iucă verilicate, şi, in ințelegere cu falitul si cu câți-va creditori 
șireţi, poţi să isbutesci să faci ce vrei, Sistemul acesta nu ne zimbesce. 
E referim legea italiană (art. 722), care, de acord cu cele-l'aite legi moderne, 

re ȘI pentru regularea acestei cestiuni intervenţiunea tribunalului. Ar raai îi de dorit şi o altă restricţiune. Art, 722 alin. [| și IIL al codului 
siste dea alin hotărăsc în adevăr: <Retribuţiunea nu pote să cut 

“la sută asupra ci xală pentru t6tă durata falimentului sai la atât 

- «asupra celor-alte. ve Va orilor incasate. (art. S65 neerlandez adaogă: mentului»), Ea se „puenituri Şi asupra banilor în numărătâre ale îali- 

țiunilor succesive ale aeti ul it dit ipac iun), la epoca repare primeses. | vu ui intre creditori in prorata de aceea ce €i 

pu panisarea tritiohered administraţiunii sindicatului e o cestiune 
tribunalului si a iudecăt, > dupe legea n6stră în vigore, sub privigherea 
multe sarcini. se îi Orului-comisar. Tribunalul fiind împovorat cu alte 

» Se increde în judecătorul-comisar şi aşteptă, ca să intre la mijloc, ra i 3. forte "atit portul acestui după urmă. Judecătorul-comisar e un organ tree, th a are multe alte ocupâţiuni și nu pâte să vadă tote regis- a , a [ice cu de-amănuntul, să controleze serios administraţiunea pas. Insti uţiunea judecătorului-comisar, dice Bravard, n'a produs 
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în practică tot binele ce se aştepta de la dânsa, din causă, între altele,. 

că numărul judecătorilor de comereiă nu esta în raport cu acela al îali- 

mentelor. Este dar bine să se înmulţescă organele de privighere. Legea 

germană (imitată în Italia, v. art. 727 și urm. codul de comerciii 

italian) stubilesce pentru acest sirişit un comitet de creditori (Giiubi- 

gerauschuss). Tribunalul pote înainte de prima întrunire a creditorilor să 

numâscă din numărul creditorilor saii ai representanţilor lor un comitet 

de creditori. Adunarea creditorilor are de altminteri să hotărască. numirea 

unui comitet de creditori. Adunarea-alege în comitet creditori saii alte per-" 

sâne ($79 Konkursordnung). Controlul comitetului se mărginesce ia drep- 

tul do a cere de la sindic un raport despre starea gestiunii şi de a'i revisui 

casa. El nu pote să aplice în contră-i mijl6ce de constringere. Comitetul e 

răspundător de daune-interese în cas de nepăzire a datoriilor revisuirii 

casei, dacă este constatat că masa falimentului s'ar fi ierit de daune prin 

0 exercitare exactă a controlului. Comitetul are puterea să autorise certe - . - 

acte juridice ale administraţiunii, dacă e vorba de. continuarea unui 

comerciii. sait depunerea “de bani sai efecte, dacă inainte de termenul .. 

fixat pentru verilicarea creariţelor este neapărat să se vinqă obiecte sait 

să -se încheie contracte, a cărora valdre trece peste. suma de 300 mărci, 

saii să se înstrăineze de. bună-voie imobile saii masa întregă a ialimen: 

tului, sati să se oblige masa prin renunţări sait împrumuturi, sai în fine 

dacă administratorul are a porni o acţiune în contra Casei de depuneri. 

Legiuitorul italian 'şi-a însuşit în mare parte aceste prescripţiuni ale legii . 

germane. Deosebirea esenţială este numai că după legea italiană (art. 

123) tribunalul nu pote delega o comisiune de creditori înainte de întranirea 

” creditorilor pentru încheierea procesului-verbal de verificare, şi că comitetul 

are facultatea (art. 720), nu obligaţiunea, de a examina registrele şi seri- 

sorile privitre la administrarea falimentului şi de a- cere luarea de măsuri 

de urgenţă, nu de a: revisui el însuşi casa. Critica ce o iace d-l Jon Bohl 

acestei instituțiuni e prea laconică ca să ne oprim la densa. Rațiunea 

că privigherea comitetului de creditori ar putea să compromită expedi- 

țiunea grabnică şi regulată a afacerilor, s'ar putea invoca ȘI in contra 

instituţiunii judecătorului-comisar. Iateresul unui destășurări grabnice a 

afacerilor trebue conciliat cu interesul de a se opri pe cât se pote 
A 

prevaricaţiunea şi abusurile. Proectul român declară cu tite acestea 

răsboiti acestei. instituţiuni, pe care el 0 respinge, uitând că ea a avut. 

rădăcini adânci în țară la noi sub codul „Calimach, care se ocupă. cu : 

densa în 8 săi 2017, care hotărăsce : «Creditorii sunt datori, tot. întru 

aceiaşi di, să alegă prin glasuri şi o epitropie, de Ja care curatorul averei 

va cere povăţuire în grele împrejurări ŞI căreia trebue să dea s6mă in 

“vremea cuviinci6să». . IS | , 

Proectul, după tipul legii italiane, prescrie să se numescă un Singur 

sindic (art. 721 contorm art. 713 italian). Legea germană (Ş 70 Konhurs- | 

ordnung) vorbesce de asemenea de numirea unui singur administrator, dar ea 

adaogă (Ş 71 Ronhkursordnung) că se pote numi mai mulţi sindici, dacă 

administraţiunea. îmbrăţișeză mai multe ramuri de afaceri. Pio-care sindie 

răspunde în asemenea cas numâi pentru gestiunea sa. Legiuitorul ia) ian scie 

bine că sindicul nu pâte să îacă tâte singur, „că el are trebuință sa e aju ai 

în administraţiunea sa, dar el vrea în t6te casurile o r&spun ere pli
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“şi nedivisută. Art. 751 italian prescrie dar : «Sindicul trebue să trateze 
în persnă -tâte aiacerile luncţiunii sale, dacă nu e autorisat de judecătorul: 
comisar. a se îace să iie represeniat prin alţii pentru certe. operaţiuni. 
EI pâte de asemenea să fie autorisat de judecătorul-comisar după ascul- 
tarea comitetului de creditori, dacă împrejurările o cer, a se face săli 
ajutat în administraţiune, sub respunderea sa, prin una sai mai multe 
pers6ne salariate». Ac6stă prescripţiune o regăsim în art. 7-48 din proeei, 

„Săii variată în art. 721 alin. II din proect, care dice: «EI (sindicul) are 
dreptul, cu atorisarea judecătorului-comisar, să delege o parte din însăr- 

„cinările sale la unul sai: doui creditori ai falimentului, cari vor lucra in 
numele și pe răspunderea sa, etc». 

Sindicul stă în sistemul proectului sub direcţiunea și priveghiarea 
unui judecâtor-comisar, nu şi a unui comitet de creditori. Atribuţiunile 
judecatorului-comisar sunt, după proect, aprâpe aceleaşi ca sub codul 
nostru din 1840. Art. 727—730 din proect reproduc disposiţiunile art. 
200, 210, 211, 221 şi 232 ale codului nostru în vig6re. Semnalăm totuși 
o lacună. Proectul sare: peste art. 216 şi 217 ale codului nostru actual 
ŞI peste art. 731 italian, cari sunt privitore la concesiunea unui sau: 
conduil pentru falit.1).: O altă schimbare, ce 'şi-a permis'o proectul în 
acestă parle, privesce mui mult. ordinea sistematică de cât principiile 

„materiei. Proectul dice în aiticolul sâii 721 că judecătorul-comisar nu- 
mesce, după propunerea sindicului, avocați, experți, guardiani și 6meni 
de servicii, uitând că seaunul acestei prescripţiuni e sub rubrica: «Despre 
judecătorul-comisar». a 

Art. 727 din. proect alin. II (conform art. 727 italian) spune că ju 
7  decătorul-comisar face rapdrie tribunulului asupra contestaţiunilor cari 

se ivesc în ialiment și a căror resolvare este de competenţa tribunalului. 
Acestă disposiţiune e contormă cu norma coprinsă în art. 210 al codului nostru actual. Hotărârea care Sar da fără a fi precedată de raport, e 
nulă. Judecătorul-comisar trebue să ia parte la judecata contestărei 
“asupra căreia el a făcut raport. Juridicțiunea ar [i de altminteri răi 
constituită. Tribunalul nu pâte judeca în deplină cunoscință de causă în 
absenţa judecătorului-comisar, - care Singur e în stare să, imbrăţişeze cu 
O singură ochire t6te amănunţimile administraţiunii falimentului. zana Art, 728 din: proect” (conform art. 728 italian, compară art. ll _ român) hotărăsce că judecătorul-comisar trebue să se pronunţe în termen d s - | 5 J U I I 

e trei dile asupra ori-eărei reclamaţiuni ce sar face în contra opera: țiunilor Sindicului, Sub reserva recursului la tribunal, ordonanța sa fiind Provisoriii executorie. - Art, i 728 din proect adaogă (adaos care nu se sisesce în art. 728 italian) că ordonanţele judecătorului-comisar nu sunt . supuse recursului la tribunal de cât în casurile prevădute de lege. Cari s aceste casuri? Proectul nu răspunde la acesta întrebare. Inovaţiunea e care e vorba se resolvă dar în vint. 
5 

nostru d 128 din proect alin. Il, e'o repeţire a art. 221 al codulti | _de astă-qi (eontorm art. 728 alin. III italian), cu: deosebire că În 
— — E n . ” . i | 1) Nu trebue să uităm că afară de cap captivitatea lui din cau ! 

„Caracter penal, să Să sa depărtat “ 

tivitatea penală a falitului e posibilă şi 
e la domiciliă, care pote să nu aibă un 

N = 
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arțicolul de mai sus al proectului se dice că creditorii pot să ceră revo- 

carea sindicului de-a-dreptul la tribunal, dacă. judecătorul-comisar n'a 

relerit tribunalului asupra. cererii lor în termen de trei dile, unde, din 

contră, în art. 211 al codului nostru în vigâre şi în art. 728 italian se 

prevede pentru “acest slirșit un. termen de opt ile. . . 

Art, 729 din proeet corespunde cu art. 221 al legii n6stre' în 

vigâre. Judecătorul-comisar e în drept a asculta pe falit, pe prepușii și 

6menii săi de serviciii şi ori-ce altă pers6nă asupra alcătuirei şi veri- 

ficărei bilanţului, asupra causelor și împrejurărilor falimentului, şi va trimite 

procurorului informările primite. Judecătorul-comisar pâte exercita mij- 

l6ce de constringere în contra persânelor, cari ar reiusa de a se înfățișa 

(el nu are acestă putere sub codul nostru actual), căci art. 729 din 

proeet alin. 1 (contorm art. 730 alin. Îl italian) adaogă că numai asce- 

denţii, descedenţii, Iraţii, surorile şi. soţia falitului se pot abţine de a da 

vre-o mărturie sait intormaţiune 1). ” 

Administraţiunea sindicului începe după. asigurarea şi stabilirea 

activului şi dur6ză până la. completa împărţire a. masei şi liquidarea - 

falimentului. i o i . 

Asigurarea saii punerea peceţilor este necesară mai-cu s6mă când 

activul e însemnat. Luarea în stăpânire a activului. din partea sindicului 

cere timp şi multe abusuri și iraude Sar putea comite, dacă nu sar 

proceda imediat la punerea de peceţi. N N „ a 

“Proectul dă, cum arătarăm mai sus, O soluţiune greșită : cestiunii 

de a se sci cine are să execute punerea peceţilor ordonată prin hotărârea 

declarâtre de faliment. Judecă/orul-comisar are a interveni, spune art. 

699 din proect, prin conisiune regatorie (comisiunea regatorie nu are 

„- nici o rațiune de a îi faţă cu ordinul. de a.se pune peceţi dat, prin: 

“hotărârea declarătore de faliment) către autorităţile judecătoresci sau 

administrative locale. a | 

Aceiasi rătâcire o -regăsim în art. 731 din proect, care hotărăsce : 

indata după declararea de faliment sai cel mult în două-deci și patru: - 

de ore, judecătorul-comisar saii judecătorul. de ocol ce va fi delegat de 

dânsul, însoţit şi de sindicul provizorii, (asistenţa sindicului este dar obli- 

gatorie ?), va aplica sigiliile pe tută averea mișcătore a ialitului». 

  

ă n viitor mai scurt, căci văd că arunc mazăre în părete. Critica 

- mea zi ia En n enunţită, supune pe lectori la o clacă intelectuală, care se 

respinge cu drept cuvânt. Nu mE plâng de acesta, căci lucrul are şi o parte comică, 

care m&-înveselesce. Un ilustru confraie, care m'a linguşit mal deunăql hărăzindu-mi 

0 carte a sa cu dedicaţiunea exagerată : «D-lui A Degre spre semn de admiraţiune 

pentru profunda: d-sale erudiţiune utilă», întrebuinţeză acum se lo) iritat în contră mt. 

EL se j& "I-aşi fi turnat o leşie de sarcasme în cap. Părţile ce „repi | 

dineui antică că net publicat în Dreptul încriminându-le, nu se rapârtă nici cum la . 

persâna sa, Aii îndreptat mulţi săgeți otrăvitâre în contra ciaboratorulu! de revisuire a 

co . ii, Fără cuvânt dar coniratele meii își ap ică sie-şi fras încrimi- 

sole ll de Coe care e vorba, examineză unele din glosele ce sai făcut asupra ela- 

borațorului de mat sus şi arată că ele abundă în erori şi erezil juridice. Critica nu 

preţuesce ma! mult de cât lucrarea criticată. Cum e turcul şi pistolul, Caro este pro: 

iitul când o lucrare făcută în fugă se supune la o critică husa? re eul A 

1 i. iudecând'o superficial, O ciomăgesci. ' Ne- Ă | 

acestă stare de eur, şi orl-ce expectoraţiune necumpătată- a prese, în loc să ne 

iriteze, ne agită numal diufragma. 

, | | 
10 - 

AL. Degră, vol, îl.
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Codul nostru actual reproduce în cap. III pentru punerea peceţilor 
t6tă seria articolelor corespundătre iranceze, afară de art. 457 (contorm 
art. 692 combinat cu art. 733 italian), care hotărăsce: <Grefierul tribu- 
nalului de comerciii va adresa de indată judecătorului de pace însciinţarea 

- despre disposiţiunea hotărârii care ordonă- punerea peceţilor. 
- «Judecătorul de pace va-putea pune peceți, chiar înainte de acestă 

hotărâre, îie din oficiii, fie după cererea unui sai mai multor creditori, 
dar numai în cas de dispariţiune a debitorului sati de deturnare de tot 
saii parte a activului». Lipsa acestui articol în legiuirea n6stră comercială 
din 1840 se explică ușor, aşedământul judecătorilor de pace neliind incă 
atunci cunoscut. 

Art. 457 al codului de comerciii francez exclude rătăcirile proectului 
- şi e dar de preferit. Art. 733 italian coprinde o dispoziţiune mai completă 

de cât art. 457 al codului de comerciii francez, căci el adaogă că punerea 
peceţilor- are loc atât în presența sindicului provizorii, dacă el intervine, 
cât şi în absența sa. - o 

Art. 732 din proect e conlorm cu art. 203al codului nostru actual. 
Sigiliile se aplică, după acest articol, pe magazii, bănci, biurouri, case de 
bani, portoioliă, registre, scrisori, chârtii, mobile şi alte efecte. Quid în 
cas de ialiment al unei societăţi în nume colectiv ? Proectul r&spunde 

„la acâstă întrebare în partea a șeptea (art. 83-+ contorm art, 8-47 italian) 
care coprinde disposiţiuni privitâre la falimentul societăţilor comerciale. 
Art. 732 din proeet adaogă că sigiliile se pun atât la domiciliul comercial 
(proectul vrea să dică stabilimentul comercial), cât și la cel particular 
ialitului. Falimentul e un sequestru general ordonat în interesul masei creditorilor, sequestru care atinge t6te bunurile. falitului ori unde sar găsi ele, la stabilimentul săi comercial sau la domiciliul stă. 

„__ Hainele, rufele şi mobilele («mobilele cari mobileză locuinţa falitului», dice art. 733 din proect, care, se pare, nu vrea să lase îalitului nici ustensilele de bucătărie) necesare falitului nu sunt scutite de punerea 
peceţilor, după prescripţiunile codului nostru în vigore, sub rezerva numai a dreptului sindicului de a cere autorisarea a nu le pune sub peceţi sai 

„de a le scâte de sub peceţi (art. 218). Art. 733 din proect face abstrac- 
țiune de. cererea sindicului și prescrie în principii chiar că aceste obiecte să se lase după o descriere formală falitului si familiei sale. Quid când 
Sar Susţine că aceste obiecte nu sunt t6te necesare îalitului şi familiei sale ? Art. 735 al codului de comerciii italian rezervă judecătorului-comisar dreptul de a lua măsuri în “cas de reclamare din partea sindicului sai a comitetului de. creditori. Proectul Şterge acestă disposiţiune şi ne lasă 
in indoială dacă el înțelege a exclude contradicerea sindicului sai a o admite împlicit ca înțelegându-se de la sine. - - a peceţilor și ele, următore ale proectului regulsză raportul între punerea 
tin : uţiunile generale ale sindicului. Sindicul trebue să con- „ADueze exploatarea fondului de comerciii dacă din î jurări că întreruperea comereiului îi erciu, „Teese din imprejurări 
servind comerciului îalitul i si aculua mătre pentru creditori, Obiectele sunt dispensate de. „Multi Și acelea a căror vândare a fost autorizată 
“trebue să fie imediză nerea sub peceţi, după cererea . sindicului, dar ele 

de plasă (cjudecătorului coafat î „Prețuite în prezența judecătorului d comisar» dice art, 734 din proect, în deosebire 
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de art. 736 italian). Procesul-verbal iscălit de judecătorul de plasă se 

trimite de îndată judecătorului-comisar (art. 736 italian. Proectul dice «se 

va înainta tribunalului», uitând că tribunalul nu pâte interveni în materie 

de faliment de cât dupt raportul judecătorului-comisar). Sindicul trebue 

să consulte în tot minutul registrele de comerciiă, 'în cari se oglindesc 

tote amânunţimile relaţiunilor comerciale ale ialitului. Registrele de 

comerciă nu se pun dur sub peceţi, dacă sindicul o cere, dar ele vor 

trebui să fie parafate, şi, după o descriere minuţi6să a stărei în care se 

găsesc, făcută întrun proces-verbal, care este a se înainta judecătorului- 

comisar, ele se vor înmâa-sindicului cu indatorirea de-a le depune de 

îndată la grefa tribunalului (art, 737 alin. | italian). Art. 735 din proect | 

conservă în acestă privire regula diferită a art. 215 al codului nostru în 

vigâre, care, în deosebire de art. 471 al codului de comerciu Îrances, 

presupune că procesul-verbal de punere sub peceţi se încheeă de jude- 

cătorul-comisar şi nu de judecătorul de pace, şi cere în consecuenţă ca 

tot judecătorul-comisar să vizeze, etc. registrele de comereiii, cari se lasă .. 

sindicului. Reprobăm, pentru motivele arătate mai sus, premisu şi respingem. 

"dar şi consecuența. Registrele j6că un rol înseronat și ispita de a le 

plăsmui, de a le altera, e îorte mare. Lucrurile trebuesc dar aşa întocmite 

ca să se preîntmpine, cât se p6le, prevaricaţiunea şi abusul. De aceea 

se prescrie în legea italiană că sindicul e îndatorat a depune de îndată 

registrele la grefa tribunalului, lăsându-se” judecătorului-comisar dreptul - 

a'] autorisa a le reţine saii a le scote âe sub peceţi pentru a se servi 

de densele ln cas de trebuință (art. 725 .din proeci sare peste acestă 

disposiţiune, care se găsesce în art. ?37 italian alian. II, căci el prescrie, 

aşa se pare cel puţin, depunerea registrelor la grelă numai dacă jude- 

cătorul-comisar o ordonă anume, unde, din contră, legiuitorul italian exige 

acestă depunere în principii chiar, sub reserva dreptului judecătorului- 

comisar de a hotărâ-contrariul pentru un timp determinat). Registrele 

stai la sindie 'pe un timp determinat de judecătorul- comisar, iar după 

expirarea acestui termen trebuesc a îi depuse la tribunal, unde ai să 

stea până la. închiderea falimentului (art. 725 din proeci alin. II, contorm 

art. 737 alin. IL italian). Sindicul, când este depositarul registrelor, trebue 

să le presinte ori când i ar fi cerute spre observare de judecătorul- 

comisar, de procuror. sati judecătorul de instrucţiune (art. 735 din proeet . 

alin. [11, conform art. 737 alin. UL italian). Legea germană ($ 112 Konhurs- | 

ordnung presupune în tâte casurile depunerea registrelor la grefa tribuna- 

lului şi cere vizarea lor de către grefier (Gerichtsschreiber). Art. 736 din 

proect e o repetire a art. 215 al codului nostru actual (coniorm art. 738 

italian). El scutesce de punerea sub peceţi cambiile şi cele-] alte titluri de 

credit cu scurtă scadenţă sai primitre de acceptare, căci aceste titluri 

trebuesc protestate în cas de refus de plată sau de acceptare. Aceste 

efecte se deseriti și se înmâneză sindicului. Un borderoii al documentelor 

încredințate sindicului se înmâneză judecătorului-comisar (proectul dice, 

pe dos <de judecătorul-comisar wribanalulal»), pentru ca el să potă mai 

târdii a ele să fie trecute in inv U 

“ SE teiul este un act f6rte important, căci el constată elementele 

activului şi ale pasivului. şi răspunderea sindicului începe abia 4 pă | 

încheiarea lui, sindicul trebuind să se constitue depositar | |
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activului prin iscălirea fie-cărei din minutele inventariului (art. 740 din 

proect conform art. 742 italian şi 228 român). Dacă judecătorul-comisar 

crede Gă inventariarea: bunurilor îalitului se pâte face în o singură di, 

el pâte ordona ca sindicul provisoriii să. procedă imediat la lacerea 

inventariului, îără să mai aplice sigilii: (art. 757 din proect, conlorm art. 

730 italian şi 455 alin. II îrancez). Numai sindicul definitiv are de altminteri 

calitatea 1) şi datoria să câră de la judecătorul de pace (proectul dice in 

potrivire cu sistemul greşit de care s'a vorbit mai sus «de la judecă- 

torul-comisar») în cele trei qile de la numirea sa ridicarea peceţilor și 

să procâdă la alcătuirea inventariului bunurilor falitului, care va Îi de 

faţă sai legalmente citat (art. 738 din proeet, coniorm art. 740 italian 

şi 223 român). i a 
De către cine trebue să se lacă inventariul? După legea iranceză 

(art.. 480) de către sindică şi în presența judecălorului de pace, după 

codul nostru: din 1840 de către sindici şi de faţă cu judecâtorul-comisar 

- (art, 224). Asistenţa judecătorului de pace sauu judecâtorului-comisar se 

cere pentru că sindicul, care nu are un caracter public, nu pote-să dea 

inventariului: caracterul unui act public şi autentic. Inventariul se face 
după legea italiană (art. 741) în dublă minută! de sindic de faţă cu comi- 
tetul de creditori, care are un caracter public, sai, dacă acesta nu e 

încă constituit, de faţă cu unul sai mai mulţi creditori deseinnaţi de 
„tribunal, saii în. cas de urgenţă de judecătorul-comisar, saii de un notar, 
sai de „o altă pers6nă cupabilă delegată de tribună! saii de judecătorul- 
comisar (compară $ 113 Konhursordnung). Proectul uită că sindicul, care 
8 o pers6nă privată, nu pote să întipărâsea inventariului un caracter oficial, 
trece cu vederea limita care separă suveranitatea individului de suverani- 
tatea statului, asvirlă t6te formele peste gard și hotărăsce: «Inventuriul va 
îi format în dublu original de sindie» 'neasistat de vre-o persână având 
un caracter oficial). Pentru facerea inventarului sai estimarea obiectelor 
aparţinând îalitului, sindicul se pâte 'ajuta fie cu experți. fie cu Gmeni de 
specialitate, pe cari dânsul îi va desemna “cu autorisarea judecătorului- 
comisar (v. art. 741 alin. II italian). Inventariele ce se lac de câtre 
judecătorii de ocdle (vrea să qică nu de judecătorul-comisar, cum prescrie 

„proectul) în materie de faliment, sunt supuse la taxa timbrului fix de un . 
leii c6la (art. 18 No. 14 legea timbrului din 1 lulie 1881). După legea 
italiană, din contră, inventariul nu e supus la iormalităţile ordinare de 

procedură nici la drepturile de inregistrare şi de timbru. Inventariul trebue 
să coprindă descrierea a tot ce.compune activul şi să fie iscalit de câtre 
toți acei cari ai intervenit. Unul din originalele inventariului va trebui 
să îie depus în termen de două-deci și. patru ore la grefa tribunalului 
(art. 739 alin. IL din proect, contorm art. 741 alin. II italian). 

_ Inventariul se face în dublu origina), din cari unui rămâne în 
mdinele sindicului, iar cel-lalt la grefa tribunalului, unde 'se pâte-să fie 
Cosa Lat de părțile interesate, După iscălirea amenduror originalelor de - 
Ca dle _P acestuia activul lalimentuiui. Bănii provenind din 

dări, încasări, etc. nu r&mân în posesiunea sindicului, ci”trebue să se 
_ . . i N i -- 

1) Cestiunea e astăqI co | sat aa - MEI 
provisoriă are calitatea „AL controversată, dar se decide' generalmente că sindicul 

x 
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verse (nu la tribunal, cum. prescrie art. 233 al codului nostru din 1840) 

la Casa de conșemnaţiuni (art. 740 alin. IL din proect, conform art: 742. 

alin. IL italian şi-art. 489 lrancez). Recepisa se depune la greia tribu- 

nalului. Intre obiectele ce se iaii în posesiune de sindic sunt şi registrele - 

şi hârtiile falitului. Quid când se atacă ca false aceste registre şi hârtii ? 

Sindicul e ţinut, (aşa prescrie legea italiana), după. ordinul judecatorului 

de instrucţiune, u le: presinta pentru ca să se procedeze contorm cu art. 

695 "proc. penală italiană (coniorm art. 451 proc, penală română), sub 

pedâpsă, în cas de retus, de urestare personală. Ordinul judecătorului de 

instrucţiune şi certilicatul de, depunere ce i se liber&ză servesc sindicului 

de descărcare. Când se delaimă ca îals un act autentic, se recurge şi la 

alte precauţiuni, căci, cu 16tă oprirea actului la judecătorul de instrucţiune, - 

sindicul ar putea obţine o copie legalisată .a actului şi să'l cedeze la 

terție pers6ne de bună-credinţă, dacă nu sar aduce la cunoscinţa notarului 

urmărirea începută pentru îals (compară ari. 19 alin. ultim şi penultim. 

al legii pentru autentilicarea actelor). Quid când judecătorul de instrucţiune 

ar cere să i se presinte însuși originalul care sa oprit, după legea n6stră 

pentru autentilicarea actelor, de judecător sat: primar? Legea iranceză 

"asupra notariatului din 25 Ventose anul XI prescrie (art.:22) că notarii 

nu pot să se desesiseze de original, de cât în casurile prevădute de lege 

şi în virtutea unei hotărâri, oprind o copie certificată de președintele. şi 

de comisarul tribunalului locului reședinței lor, copie care va ține loc de 

original până la reintegrarea acestuia. Art. 701 proc. penală italiană 

coprinde-o disposiţiune analogă. «Când este a se strămuta din locul săi 

un înscris autentic, dispune acest articol, se va lăsa depositarului o copie 

colaţionată și certilicată de. preşedintele tribunalului în juridicţiunea căruia 

se găsesce depositarul, încheiându-se proces-verbal. Acestă copie va ține 

loc de original, şi, dacă depositarul este o pers6nă publică, el va putea - 

să libereze alte copii, făcând pe acestea menţiune de procesul-verbal sus 

dis. Dacă însă înscrisul face. O parte din registru, așa că nu pâte*să -îie 

separat nici pentru puţin timp; judecătorul de instrucţiune pâte ordona 

aducerea registrului, în care! cas formalităţile de mai sus nu vor avea loc», 

Legea n6stră recentă pentru autentificarea actelor nu atinge nici măcar 

cu o silabă aceste cestiuni importante. Blestemul superficialității apasă 

asupra n6stră şi face ori-ce progres imposibil. Elaboratul de. revizuire a 

codului de comereii. pârtă şi el stigma superiicialităţii de îrunte. Art..742 

al codului de comerciii italian hotărăsce că în cas de a se argua ca falşe 

registrele sai hârtiile. falitului, se aplică art. 695 şi 701 codul de pro-. 

cedură penală. Art.- 740 din. proect alin: ultim înlocuesce acestă normă 

cu o îrasă g6lă de sens, statuând: «Când se vor declara în ialş registrele, 

corespondenţa saii hârtiile - falitului, judecătorul-comisar va proceda 

conform regulelor speciale». Regulele: speciale, la cari se trimite, nu mi 

sunt cunostute. În loc să aprotundăm lucrurile, ne plătim Cu vorbe, 

aceta ce ne reamintesce versului Gothe : „«Gerade wo Begritte îchlen,. da- 

i Ț n Zeit sich ein. - 

Sel n A ort. zur roche face inventariul când debitorul s'ar declara | 

în faliment după mârtea sa? Inventariul” facut înainte do declararea la i 

mentului, coniorm cu dreptul comun (art. 734 codul civil), cate e su cie a 

saii trebue să se facă un noii inventariii. coniorm cu articolele de m
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sus? Soluţiunea ce se dă acestei cestiuni sub codul nostru actual este 

că inventariul făcut conform cu dreptul comun ajunge. Art.741 din proect 

reproduce în acestă privire norma coprinsă în:art. 225 al codului nostru 

în vigâre, a | | 
După ce ne-am ocupat în cele ce premerg cu punerea. peceţilor şi 

inventariul cu care ocasiune ne-am lamiliarisat şi cu atribuţiunile generale 
ale sindicului, rămâne să studiem funcțiunile speciale privitre la admi- 
nistraţiunea îalimentului, | î " 

„_ Sindicul îndată după numirea-sa e dator să câră de la judecătorul 
de pace să păşâscă la punerea peceţilor, dacă ea nu a avut, loc (art. 
744 alin. | italian și 212 român suprimate de proect). Sindicul intervine 
pentru acest siirşit singur, activitatea adunării creditorilor neputând incă 
să înc6pă. El e apoi ţinut să întocmâscă, după indicaţiunile bilanţului, 
ale registrelor și scrisorilor îalitului, după scirile ce va putea culege, o 

- listă a creditorilor ialimentului şi să adreseze fie-cărui din ei o însciinţare 
- specială despre prima întrunire (art. 723 din proect, coniorm art. 744 
alin. II italian), arătâna disposiţiunea hotărârii declarătâre de îaliment în 
ceea ce privesce termenele fixate pentru presentarea creanţelor şi pentru 
verilicarea lor (art. 742 din proect alin. ], conform art. 744 alin. II ital.). 
Lista creditorilor cu arătarea aproximativă a creanţelor respective, se va 
depune la grefa tribunalului şi va putea îi rectificată și complectată de 
 judecătorul-comisar chiar înainte de verificarea creanţelor (art. 742 alin. 
IL din proect, conform art. 744 alin, III italian). Quid în cas de omisiune 
sait de negligență din partea sindicului în îndeplinirea acestor indatoriri ? 
Sindicul e r&spundător de daune-interese, după art. 7it alin. ultim al 
codului de comercii italian, si pâte chiar să [ie distituit. Proectul şterge 
acestă disposiţiune penală. El menţine dar, se pare, sancţiunea mai 

„Tigurâsă a art. 206 al codului nostru din 18-10, după care alegerea sindi- 
cului nu e valabilă, de cât dacă. creditorii ai îost regulat chiemaţi ca 
să'și dea avisul lor, aceea ce nu este de aprobat (v. supra). Cât pentru 

- operaţiunile de verilicare a creanţelor,. ele rămân valabile sub codul 
„nostru în vigâre, cu i6ie că creditorii n'ar îi fost în deosebi însciinţaţi, 
„ Cum prescrie art. 236 al codului nostru din 1840, destul numai ca 

„ disposiţiunea hotărârei declarătâre de faliment privitâre la înfățișarea și 
declararea creanţelor, să fi. fost adusă -la cunoscinţa lor prin glasul 
nor inuluz. Falimentul nu e un proces pendent între mai multe părți, 
de înâriă e unsia din părţi să citeze pe cea-laltă, ci o procedură 

„de impărţire care se scurge în lorme și termene prescrise. Insciinţarea 
prin inserţiunea în jurnale, citaţiunea edictală, este principiul și regula 
generală în acestă materie. Citaţiunea specială, care se prescrie în unele 
Singur Psaneiea acestă. citaţiune edictală, are o însemnătate secundară. 
de” Ene ne n cas de omisiune a citaţiunii speciale este răspunderea 
iune resultă di Sin jicului (art. 744 alin. ultim italian); Acestă sanc- 

de ce sa suprimat Don oipiile generale de drept, şi 'nu înţelegem dar 
scris6re recomandată |] ți Incunosciința rea specială, se face prini: 5 italiana) inaint d „Ia postă, cel puţin cinci 'dile (opt ile după legea 

Probele. de predare pia inteunirel, sau a operaţiunii pentru care 6 sal, sorile de convocare postă vor. îi anexate la actele falimentului. Seri- 
i vocare. pentru '0 întrunire vor: trebui să coprindă cestiunile 
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ce sunt a se supune deliberărei creditorilor. Ori-ce decisiune. luată asupra 
unei cestiuni necoprinsă în însciințare e nulă (art. 901 din proect,. 
conform art. 901 italian). o 

Dacă îalitul 'nu depune bilanţul, sindicul e ţinut să'l întocmescă fără 
întârdiere cu elementele ce a adunat. Dacă bilanţul sa depus de falit, 
sindicul trebue să facă rectificările şi adaosele ce crede necesare. Bilanţul 

ast-lel făcut şi rectificat se depune la grefa tribunalului (art. 743 din 

proect, conform art. 220 român şi 745 italian). * . . 

Nedepunerea bilanţului în termenul prescris de lege -are conse- 

cuențe neplăcute pentru falit. Quaid în cas de lipsă de ori-ce culpă în 

acestă privire din partea îfalitului? Art. 746. al codului de comerciii 

italian permite să i se acorde un al doilea termen scurt pentru depu- 

nerea bilanţului. Proectul suprimă. acestă disposiţiune. - ă 

Sindicul trebue să constate activul şi pasivul prin examinarea re- 

gistrelor de: comerciii şi a corespondenței falitului. El are trebuinţă! 

pentru acesta de conlucrarea falitului, care cun6sce. mai bine de cât 

ori-cine starea afacerilur sale. Cutare saii cutare operaţiune este pâte 

“puţin lămurită în registre și în corespondenţă. O altă operaţiune sa 

omis pote de a se trece in registru.. Drept aceea se impune sindicului — 

obligaţiunea să cheme pe îalit, ca să se pâtă îixa exact posiţiunea 

acestuia „faţă cu toţi creditorii şi debitorii săi. Dacă îalitul nuse pre- 

sintă după chiemare, el va fi somat prin. portărel să se preşinte în 

patru-deci şi opt ore cel muit dinaintea judecătorului-comisar, Falitul 

care se află arestat saii care n'a obţinut un saui-conduit (proectul dice . 

«şi care n'a putut obţine liberarea sa», uitând că afară de captivitatea - 

penală a falitului mai pote să aibă loc captivitatea sa pentru depărtarea 

de la domiciliă, în care cas îalitul nu pote obţine liberarea sa de cât 

sub forma unui saui-conduit) va putea fi autorisat de judecătorul-comisar 

să se presinte prin mandatar (art. 744 din proect, conform art. 747 

italian și 219 român). - [ a | a 

Sindiciul provisoriii trebue să incaseze datoriile active ale falitului, 

potrivit cu precauţiunile speciale prescrise de judecătorul-comisar, şi-să 

dea chitanţă valabilă. EL e dator să facă tâte actele pentru conservarea, 

drepturilor falitului contra debitorilor sei ȘI să csră inscripţiuni ipotecare 

asupra imobilelor acestora, dacă ele nai ost cerute de falit. Inscrip- - 

țiunile se iati în numele masei auexându-se la borderouri un certilicat 

al grefei tribunalului de comerciă, prin care se constată numirea sindi- 

cului. Sindicul detinitiv. continuă incasarea datoriilor active sub prive- 

i i i» i ț. 745. din proect, conlorm art. 748 
ghierea judecătorului-comisar (ar CC icol. incasările sin= 

italian cu deosebire că, după acest de pe urmă arlico a it , 
dicului definitiv se îndeplinesc sub priveghiarea comitetului e cre ilor ), 

Codul nostru în vigâre obligă pe sindic să ceră două jnscriphiat RAI 

sebite, mai întâi inscripţiunile ipotecelor dobândite e ali, „ce ai (art . 

pe urmă ar fi neîngrijit de a cere asupra bunurilor de “- 

234 codul comercial, contorm art. 490 francez și art. 745 dia proect), 

şi apoi, în al. douilea loc, o inscripţiune asupra imobilelor falitului (art. 
234 codul comercial, 490 francez). Avantagiul acestei de po uea- Iată 

cripțiuni se presintă, se dice, în mai multe ipotese: n Ep ci legatari 

de sindie împiedică de exemplu efectul acelei luate de cre
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_tindend la separaţiunea patrimonielor, dacă acești creditori și legatari 
„ai pierdut privilegiul lor prin omisiunea inscripţiunii în cele ș6şe luni de 

la data ' deschiderei succesiunei și ai r&mas simpli creditorii ipotecari 
(art. 1743 codul civil). Inscripţiunea luată de sindic se pâte opune apoi 
(e un al douilea exemplu) aceluia care a cumpărat un imobil de la 
falit și a omis de a transcrie contractul s&i înainte de declararea de 
faliment, etc. (V. articolul: cEtude sur les art. 490 et 517» în Revue 

„Dratique din -1867, XXVIII, pag. 87 şi urm). Adevărul însă este că ins- 
cripţiunea de care e vorba e în aceste casuri și altele'de asemenea ab- 
solut inutilă. Inscripţiunile ipotecare. în .general şi prin urmare şi cele 
tindend la separarea patrimonielor nu sunt valabile de cât dacă ele sai 
luat înainte de hotărârea declarătâre de faliment (art. -719 din proect, 
coniorm art. 710. italian). Transcrierea cumpărărei de altă parte nu se 
“pote cere în contra îalitului după hotărârea declarătâre de faliment, căci 

"el pierde, dreptul de a dispune de averea sa de la deschiderea îalimen- 
tului. Masa creditorilor e un terţiii, care pâte invoca lipsa de transcriere 
in contra cumpărătorului, . . m Se 

„> Scrisorile și telegramele adresate falitului se predat sindicului care 
e în drept a le deschide, căci ele se rapârtă la afacerile îalitului şi pun 
adesea în lumină întrega: gestiune a acestuia. Quid însă când scrisorile 
“ar îi numai contidenţiale şi nu star referi la afacerile falitului ? Palitul 
pote să lie îață la deschiderea lor şi să reclame remiterea scrisorilor 
avend un caracter contidențial. - Sindicul e dator a păstra secretul (art. 

746 din proect, coniorm. art. 749 italian şi 215 în fine român). 
, Sindicul, chiar provisoriă, va puteau fi autorisat de judecătorul- 

comisar să vindă obiectele supuse stricăciunei saii la 0 micșorare 
imediată de preţ, ori pentru a căror conservare sar ocasiona mari 
cheltueli, precum de a continua comerciul falitului, dacă acest comerciii 
mu. pole îi întrerupt îără vătămare pentru creditori... Formele şi condiţi- 
det e vindărei ȘI- mâsurile de luat pentru continuarea comerciului se 

ermină de judecătorul-comisar.. Ordonanţa  judecătorului-comisar e 
Provisorii executorie, :dar e supusă recursului la tribunal, în ceea-ce 

„_Privesce autorisarea de a continua comerciul (art. 747 din “proect, con- 
form art. 754 italian, v. şi art, 214 român). 

239 osti is, din proect, corespundător cu art, 751 italian (v. şi art. 
asupra acas a discutat deja mai sus și nu e dar. trebuinţă să. revenim 

pra-acestui punct, - | A 
| eTeipiuuecătoral-comisar (după art. 218 al codului nostru din 1830: 
Tribunal Upo propunerea sindicilor», iar după art. 740 din proect: 
falitului ul după propunerea judecătorului-comisar>) pote să acorde 
necesare îi au pensul și familia sa asupra activului ialimentului ajutâre 

donanța judecătoralui-comisauE e pasă ace judecătorului comisar. PE 
Cesului-verbal de verificarea . aisțel , apehului. După încheia ea pe 

„dat falitului sai familiei s e toc ut ajutor mut, pole Să f 752 italian). Proectul î bsta fără o deliberare a creditorilor (ar. cum face art, 709 4 ace a stracţiune de disposiţiunea subliniată, A gice 

proptinerea judecătorului-coriicar eului judecă în asemenea cas după bunalul nu pote să statue a sât este a se nesocoti principiul că tri- 
ia ze in materie de faliment -de cât după raportul 
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judecătorului-comisar, şi că acesta după urmă trebue să participe la 

judecata alacerei, în care el a iăcut raport. i a 

Sumele de bani provenind din vîndări şi încasări, după ce se vor 

scădea sumele recunoscute necesare de judecătorul-comisar pentru cheltueli 

judecătoresci şi pentru cele de administraţiune, se vor depune imediat 

la Casa de depuneri şi consemnaţiuni, iar recipisa la grefa tribunalului. 

In cas de întârdiere, sindicul datorâză procente la sumele nedepuse din 

momentul când el trebuia să facă depunerea (art: 750 din proect, contorm 

art. 753 italian şi 233 român). .. . - Pi 

Sumele de bani depuse de sindie la Casa de depuneri şi consemna-y 

țiuni sai de alţii în comptul falimentului, nu se pot lua înapoi de la 

Casa de consemnaţiuni.de cât în virtutea unei ordonanţe a judecătorului- 

comisar (proectul dice greşit <a tribunalului de comercii>). Dacă sunt - 

oposiţiuni (opriri în mâna”unui al treilea), sindicul va trebui mai întâi să . 

obțină respingerea lor judiciară (art. 751 din proeet, 754 italian, 233 român). . 

Sindicul e dator să presinte la sfârșitul fie-cărei luni judecătorului- 

comisar (art. 566 irancez, în deosebire de art. 306 român, care dice 

«tribunalului>) o însemnare sumară a administraţiunii sale, şi lista vărsă- - 

mintelor făcute şi documentele justificative (art. 306 al codului. nostru 

în vig6re, coniorm art. 755 italian). Proectul închină acestă prescripțiune - 

necesară deilor infernului. | E , E 

Art. 752 din proect e o repeţire a art. 226 al codului nostru 

actual (contorm art. 757 italian), după care sindicul în curgere de cinci- 

spre-dece dile din diua orinduirii sale e dator să dea judecătorului-comisar 

o relaţiune sumară de principalele cause și imprejurări ale falimentului şi | 

de caracterul ce el pare a avea şi o socotelă de starea aparentă a masei. 

Dacă sindicul se retrage înainte -de terminarea. liquidării activului, 

el va trebui să predea îără întârdirere succesorului săi patrimoniul și 

hârtiile falimentului împreună cu comptul administraţiunii sale. Dacă / 

inventariul nu este încă terminat, el va interveni pentru a ace să se. 

constate predarea de ceea-ce el a primit. Darea de semă nu e definitivă, 

dacă nu e aprobată de creditori. In cas. de morte sai de interdicţiune 

a sindicului, aceste obligaţiuni trec -la moştenitorii sai representanţii săi... 

Liquidarea activului odată terminată, creditorii se vor convoca de către 

iudecătorul-eomisar pentru a delibera -asupră darii de semă a sindicului. 

_Falitul trebue să fie citat la întrunirile creditorilor unde e vorba de darea . . 

de s6mă a sindicului (art. 754 din proeci, contorm art. 757. italian). Sin- 

dicul trebue să presteze în gestiunea sa. diligența unui bun părinte de 

familie după art. 753 din proect. Acestă disposiţiune e. conformă cu $ 

74 al legii germane, după care administratorul are a aplica diligența unui 

bun părinte de familie. - a 

m 
" iquidarea pasivului. . 

Legea derdgă în materie de faliment la, regula : jura vigilantitus 

scripla sunt et non. dormientibus. Falimentul - coprinde - în sine ua se- 

questru general ordonat în interesul masei creditorilor, Șn ar mal 

în interesul aceluia care !l-a cerut. Drept aceea se adreseză creditoriior
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prin hotărârea deciarătore de faliment o citaţiune edictală cu invitarea 
ca ei să presinte la grelă în termenul fixat (care nu pâte să fie mai lung 
de o lună) declarările creanţelor lor (V. supra art. 699 No. 5.din proect, 
coniorm art. 691 No. 5 italian). Grefierul e dator să formeze stat :) de 
declarările creditorilor şi să le dea chitânţă. Afară de însciințarea prin 
inserţiunea în jurnale a hotărârei declarătâre de faliment se cere şi 0 
citaţiune deosebită a creditorilor (v. supra). . 

Termenul fixat pentru declararea creanţelor nu are un caracter 
preclusiv sub codul: nostru în vigâre, căci creditorii at din contra dreptul 
a iace oposiţiune şi după expirarea acelui termen. până la scvirşirea im: 
părţelii, cheltuelile' oposiţiunii fiind în sarcina lor (art. 247, conlorm art, 
7607 din proect şi 770 italian). Codul Calimach ($ 2011) hotăresce, din contra : <Creditorii cari nu sati înfățișat până la termenul hotărât în 
edict nu vor îi mai mult: ascultați, măcar de li sar şi cuveni dritul răluelei....; pentru acesta dar să se publice în clasificaţie, cum că nici o ascultare: nu se va da fără nici o deosebire tutulor acelor cari nu sai întăţişat la judecătoria concursului până la hotărâtul termen». 

Termenul trebue să fie mai lung pentru creditorii ședând în străi- nătate, Sorocul se măresce, după art. 236 al codului nostru de comerciă 
din 1840, pentru creditorii sălăsluiţi în străinătate, Judecătorul-comisar, 
dice art. 759 al codului de comerciii italian, pâte să prorâge termenul 
pentru creditorii şedând în Sir&inătate, dând: însciinţare deosebită despre acesta tutulor creditorilor. Termenul mai lung de care e vorba nu trebue toluşi să împiedice mersul falimentului. După expirarea termenului fixat „pentru pers6nele domiciliate în “România, operaţiunile falimentului trebue să mergă neintrerupt înainte, punându-se numai în reservă partea cores- pundătâre după bilanţ a creanţelor pentru cari s'a prorogat termenul (V. art. 307 şi 308 ale codului nostru din 1848, conform art. SI şi 812 italian). Poectul nu reproduce aceste norme, el nu are nici o compătimire cu creditorii şedând în străinătate, el nu le acordă un termen mai lung, nu permite să se pună în reservă partea lor în dividende. Declararea fie-cărui creditor trebua să fie însoţită de o însemnare (bordereau) coprindend: numele, pronumele saii firma socială si domiciliul creditorilor, suma datorită, drepturile de privilegii, 'de amanet saii de "potecă şi titlul din „care decurge creanța (art. 757 din proect alin; ], art. 760 alin, II italian). Insemnarea trebue să mai coprindă afirmarea clară şi explicită că creanţa este adevărată si reală (art. 757 alin. II din proect. coiorm art. 760 alin 1 italian). Cestiunea. dacă. se cere saii nu 0 afirmare sub jurămănt e controversată sub codul nostru în vigore. „Unii se mulţumesc cu o afirmare pură și simplă, alţii cer o afirmate cu Protestare de jurământ. “Art, 757 alin. II. din proect prescrie o afirmare clară şi esplicită, cu exclusiunea jurământului 2). Acela care nu se sfiesce 

ciliat 1) Iacă formularul : Anul. data. Inaintea nostră,.. sa înfățișat X, domi- „3 Care ne-a înmânat o însemnare coprindend 
se întemeiază, Ie. “despre cari s'a dat npreună cu.noy, 1781 couoodul Napoleon prevede şi el un cas de afirmare (art. 1781). Afimarea art. punggtecul ap sea e un adevărat-jurământ. Art, 1472 al codului nostru civil, cores- Papa dglor cu art. „râncez, dice numai :. <Patronul se crede pe cutânt>, Aşa dar & prestare de jurământ ? Codul civil italian nu cunâsce ucâstă normă. învechită. 

 



LIQUIDAREA PASIVULUI | - 155 

a întăţişa o creanţă închipuită, nu se teme nici de sperjur. Reiusul de 

a afirma aduce cu sine pierderea dreptului. Persâna: dovedită culpabilă 

că a înfățișat cu viclenie creanţe închipuite, se pedepsesce cu pedepsa 

penală prâvădulă la art. 853 No.:2 din proect (art. 865 No. 2 italian). 

Insemnarea (bordereau) se pote ea face prin mandatar? Codul 

nostru actual lasă acâstă cestiune nehotărâtă. Insemnarea trebue să fie 

iscălită de creditor, dice art. 757 alin. Il din proect (contorm art. 760 

alin. IL italian). Legea italiană adaogă că afirmarea se pâte face şi prin 

mandatar avend procură specială, cu îndatorirea de a se exprima în 

mandat suma creanţei. Proectul nu "şi însuşesce acestă normă înţeleptă, 

care consfinţesce. un principiii generalmente admis în materie de taliment.: 

Verificarea creanţelor se face contradictorii între masa creditorilor 

representată prin sindic şi lie-care creditor saii mandatarul săi. Jude- - 

cătorul-comisar p6te ordona intervenţiunea sindicului şi a falitului (proectul. 

şterge Îară cuvânt adaosul «şi a falitului»); el pâte de asemenea ordona 

înfăţişarea personală a creditorului: saii să 1 autorise a se înfăţişa prin 

mandatar, şi prescrie înlăţişarea registrelor de comerciii ale creditorului 

sai a unui extract al lor şi să asculte ori-ce” pers6ne, cari ar putea să'i 

dea informaţiuni şi lumini asupra afacerii (art. 758 alin. II din proect, 

conform art. 7G1 alin. II italian). Judecătorul-comisar e dator să închee 

proces.berbal despre veriticarea creanţelor. Procesul-verbal va arăta tâte 

operaţiunile făcute, va arăta numele pers6nelor intervenite şi va reproduce 

declarările lor (proectul dice «contestările lor»). . - . Ai 

Judecătorul-comisar verifică creanţele coniruntând. titlurile înfățișate 

cu registrele şi hârtiile falitului şi utilisând informaţiunile ce le-a luat de. 

la falit, sindic, sai de la altă pers6nă ascultată. de dânsul (art. 757 din - 

proect contorm art. 761 italian). Proectul se depărteză -in punctul acesta 

de dreptul nostru în vigore, după care verilicarea creanţelor se ace. de | 

sindică sub preşedenţia judecătorului-comisar (art. 241 codul de comerciil). 

Creanţele necontestate şi cele “considerate ca justilicate se admit 

la pasivul falimentului. Atât în procesul-verbal cât și pe titlul din care , 

decurge creanţa se îace menţiune despre primirea creanţei și suma pentru - 

care densa a fost admisă la masa falimentului (art. 760 din: proect, 

coniorm art. 762 alin. | şi IL italian). . N E IE 

„Quid în casul când în cursul operaţiunii veriticărilor se ivesc 

contestări sait când judecătorul-comisar are bănueli de îraudă şi colusiune ? 

Art. 2429 al codului nostru de comereiii din 1840 arată calea ce este a 

se apuca. în acâstă “privire. Judecătorul-comisar - pote, fără a chema 

dinaintea lui.pe creditor, să supună prin raport pricina la tribunal ca să 

0 judece într'un soroe scurt. EI pâte de asemenea, după părerea autorilor, 

în cas de bănuială de iraudă să trămită pe părţi de oficii, dinaintea 

tribunalului. i IEI mana no. 

Legiuitorul italian reproduce “acestă regulă modificând-o. Art. 762 

alin. III al codului de comerciii italian sună ast-lel: «Dacă datoria e con- 

testată. sati dacă judecătorul-comisar crede că creanţa nu e pe deplin 

justificată, ori-ce hotărâre va îi reservală până la incheerea procesului- 

, ” verifi i i "a intervenit în pers6nă sau prin 
verbal de verilicare, şi creditorul, care n D E 

i ici i fie în deosebi informat despre . acesta de sindic». 
imputernicit, trebue să fie în 1 0 medială (aceea 

Art, 762 din proect cere în aceste casuri o- hotărâre medială
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ce este o erre, căci, existând numai o bănuială de fraudă, causa nus 
încă în stare de a se judeca. Non liguel), dacă creanța este de natură 
comercială şi valdrea ei nu trece peste suma de 1,500 lei, iar, în ipotesa 

-- contrarie, trimiterea -alacerei inaintea tribunalului. . 
„ - Legea germană asupra falimentului (Konkursordnung) din 10 Fe- 

„bruarie: 1877 trimite contestările tribunalului competent după natura 
aiacerei și atribue tribunalului prin care se liquideză falimentul numai un 
rol de privighere. Procedura. falimentului câștigă ast-lel un caracter de 
procedură graţi6să. .. - : 

Codul italian îmbrăţișeză acelaşi sistem cu deosebire că el atribue 
judecătorului-comisar (organ . necunoscut dreptului german) cunscerea 
contestărilor, dacă creanţele contestate sunt comerciale și dacă valorea 
litigiului_nu trece peste competenţa pretorului (a judecătorului de ocol). 
Aşa s'a lărgit sfera afacerilor de o însemnătate mai mică cari aă-a se 
hotări de un judecător unic. Aa Ă 

„Cine pâte să” conteste. verilicarea? Răspunsul se găsesce în art. 
238 al codului nostru în vigâre (coniorm art. 763 alin. Il italian, suprimat 
de” proect, care dice că falitul și creditorii verificaţi sau trecuţi numai în 
bilanţ, pot să asiste saii să se opună la verilicările lăcute sai de lâcul). 
Contestarea falitului nu-pâte să aibă nici 0. înriurire asupra dreptului 
creditorilor de a participa la impărțirea masei. Creditorii aii totuși un 
interes să stabilescă creanţele lor şi față cu falitul din causa restului 
creanţelor peste divident care rămâne în sarcina îalilului. . - 

S Intrebarea este acum în ce chip are să se facă verificarea, indivi- 
dualmente Saii colectivmente, de faţă cu fie-care creditor în deosebi, sai 
iaţă cu toţi creditorii ? «Tot într'o di hotărâtă datori sunt jăluitorii, după 
$ 2018 codul Calimach, să rânduiască un curator al procesului, iar dacă 
nu Sar Îi învoit ei “pentru acâsta, se va rândui acela po:care are 1oe 
să 1 al6gă cei mai mulţi creditori din cei- de faţă; iar dacă ei nu lau ales, atunci judecătoria .din oficii va . rendui pe unul cu a lor risico. 

- Legea n6stră comercială din 1848 dice numai atât că verificarea are „Să încâpă într'o di hotărâtă și să se continueze fără întrerupere. Codul 
belgian ordonă că t6te contestările să fie trimise tribunalului în termen 
doar ȘI judecate de urgenţă. Legea germană din 10 Februarie 1877 
asu Ma ră inlătură principiul dreptului vechiii german ca să se decidă 
ri E tutulor contestărilor prin o singură. hotărâre: Proectul după pu Esi italiene, se întârce la sistemul judecăţei prin o singură hotărâre. 
valârea. RS de contestare, dacă creanţa este de natură comercială și 
prin o singură sii peste suma de 1.500 lei, judecătorul-comisar decide 
contestări, al tri Cr 7€, cu reserva apelului la tribunal; pentru cele-talte 

762 alin 1 dip e e pe părți cu termen îix. dinaintea tribunalului (art. 
sunt civile judebaieet conform art.:763 alin. IV italian). Dacă ereanţele 
din prosct, înaintea “i comisar, va trimete pe părţi, după art, 762 alin. Il 

afară iii xi unalului civil al. locului unde s'a declarat îali- 

părţile "vor îi trim i dacă val6rea creanței este de 1.500 lei, în care cas 
Reprobăm acestă ese inaintea judecătorului de ocol din acea localitate. 

comisar, care e un îgj une. Inţelegem să se atribuiască judecătorului: 
creanţelor comercial el de factotum în procedura falimentului, judecarea 
Dai erciale, dacă val6rea litigiului nu trece peste 1.500 lei, 
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dar nu pricepem de ce şi în vederea cărui scop practic să încredințăm 

judecătorului de ocol, care setocupă cu bagatelele şi e absolut "strein 

operaliunilor falimentului, judecarea creanţelor civile presentate spre 

verificare în procedura falimentului, dacă val6rea creanţei e de 1.300 lei. 

Preterim dar disposiţiunea art. 763 alin. V al codului de comerciiă italian, 

care sună ast-lel : «Dacă creanţele contestate: sunt civile; judecătorul- 

comisar, ori-care ar fi suma în controversă, trămite pe părţi la audienţă 

fixă înaintea ribanialulul civil al locului unde sa pronunţat alimentul. 

In singurul cas unde nici -una din creanțele contestate nu trece peste 

competența pretorului (a judecătorului de ocol), părţile se vor trimite 

înaintea pretorului sati unuia din pretorii aceluiași loc». In ipotesa de - 

care se vorbesce aci, ădică când tdle creanţele contestate sunt de com- - 

petența judecătorului de ocol, este un interes superior care reclamă 

trimiterea afacerilor înaintea judecătorului de ocol, adică interesul de a 

se statua asupra tutulor contestărilor prin o singură hotărâre. . 

Chiemarea creditorilor la termenul fixat pentru verificarea creanţelor: 

are loc prin  încunosciințarea publică (adică prin publicarea în o idie . 

oficială a hotărârei declarătâre de faliment) și prin citaţiuni deosebite. 

Examinarea creanţei declarate de dânşii are loc cu t6tă lipsa lor sai. 

neregulata lor citare deosebită, și se admite în contra lor că ei-nu aii 

nici o obiecţiune de ridicat în contra celor-Valte creanţe. Citarea îndi- 

viduală a sindicului.. din contră e de rigore, căci el e representantul 

masei creditorilor si al falitului şi în pers6na sa se întrunesc tâte firele . . 

desbaterilor. Declarările şi contestările trebuesc să fie aduse la cunoscinţa 

părţilor interesate. Art. 764 al codului de comerciii italian (un mărgă- 

litar pe care proectul ne sciind să '1 aprecieze Va lepădat) hotărăsce 

în acâstă privire: <După încheiarea procesului-verbal de verilicare, deela- 

'raţiunile creanţelor şi oposiţiunile .conira declaraţiunilor. sai admisiunilor 

creanţelor trebuesc nolificate sindicului saii creditorilor ale „căror 

creanţe se alacă şi depuse la grefă, cu documentele ce le sprijinesc, 

cel puţin două qile înaintea audienței fixate pentru judecarea contes-. 

tațiunilor». Depunerea declarărilor, etc, la grelă are de scop dea le 

aduce la cunoscinţa tutulor părţilor interesate, pentru ca ele să se in- 

formeze despre veritatea creanţelor declarate și pentru ca fie-care să şi 
dea votul" sâii în deplină cunoscinţă de causă ca un bene înformalus. 

Contestările, dacă sunt, ai a se judeca de juridicţiunile. de cari sa 

vorbit mai sus. In lipsă de contestaţiuni, se continuă operațiunile Jali- 

mentului fără întrerupere. Audienţa se Îx6ZĂ- pentru acest. s irşit, dup - 

art. 764 în “fine al codului de comertiii italian (suprimat, de proect) 

întrun termen, care nu va fi mai, scurt de cinci dile şi nu anal lung de 

cinci-spre-dece de la. data încheerii: procesului-verbal. de veri care. ces 

proces-verbal e titlul juridic esenţial al fie-cărui creditor, care nu are - 

drept de cât la suma pentru care â îost înscris în procesul-verbal. Cre 

ditorul, care ar pierde creanța sa, verilicată, o p6te înlocui printr 

extract al procesului-verbal de verilicare. SI aa 

Contestările, cari sunt de resortul judecătorului comisari ce, decid, 

o repelăm, printr:o singură hotărâre. Tot așa Lee e mbetenţa Gr după | 

nalul sai judecătorul de ocol (când aiacerea e de p , 
. - i Tr 

deosebirile de mai sus) după 0 examinare unică cumulativă a tutulo 

a
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contestărilor “contradictorii între sindic şi persânele ale căror creanţe 
Sai contestat, prin o singură hotărâre, chiar dacă este necesar de a 
se ordona un act de instrucţiune cu privire la una sai mai multe creanţe, 
Părţile se citâză la” acestă judecată în termen de cinci-spre-dece dile de 
la data. încheerii procesului-verbal de verificare (art. 763 din proect, con: 
“form art. 765 combinat cu art. 763 alin. ultim italian). - 

De ce se prescrie un judiciuin universale ? Răspunsul e simplu. 
Hotărârea dată asupra creanţei are putere de lucru judecat nu numai 
între părţi, dar pentru şi contra tutulor creditorilor falimentului, fără 
deosebire dacă ei ai participat sai nu la operaţiunile verilicării. Legea 
'germană, care face abstracţiune de un judicium universale, ajunge la 
același resultat pe o altă cale. Greficrul întocmesce o tabelă cu opt 
col6ne, în care se irec creanţele cu rangul reclumat. Procesele tinqend 
la stabilirea creanţelor, aparţin procedurei ordinare. E treba părţii înte- 
resate să pornescă procesul. Rolurile părţilor de reclamant sai pârit se 
împart după principiile generale ale probelor. Quid în casul când creanţa, 
sar contesta de mai multe persâne ? Acţiunea se pâte porni saii colectiv 

„în contra tutulor saii individual în contra fie-cărui. Neexistând un lilis- 
“consorlium obligatorii, cum de exemplu la moștenitori, pâriţii nu pot 
opune excepţiunea plurium litisconsorlium. Hotărârea are putere de 
lucru judecat faţă cu toţi creditorii falimentului ($ 135 Konkursordnung). 
Partea câștigătâre are dreptul și îndatorirea să înfăciseze hotărârea şi 
să ceră rectificarea tabelei de mai sus. - o 

Să se aștepte judecarea definitivă a tutulor contestaţiunilor înainte 
de a se proceda mai departe cu operaţiunile falimentului ? Interesul masei 
creditorilor” este de a se. merge mai departe neimpedicat de procesele 
pendente; Art. 764 din proect (art. 766 italian și 24% român) hotărăsce 
in consequenţă că tribunalul de comercii pâte admite provizorii creanţele 
contestate, pentru o sumă - determinată, la pasivul. falimentului, aşa că 
drepturile creditorilor în deliberările asupra lalimentului să potă fi exer- 
Citate (articolul 766 italian adaogă «sub rezerva deciziunii . definitive a 
judecătorului competent»), cu t6te că nu s'a statuat încă definitiv asupra 
primirii creanţei. Să se urmeze tot aşa şi când creanța contestată este 
opeotul unei instrucţiuni crâminale saii corecționale? După legea n6stră 

„Vigore (art. 214), nu se pote acorda în asemenea cas admiterea creanţe 
Prin provisiune. Proectul (art. 764 alin. II) dispune, din contră: «Chiar 
când aul de comereiii va suspenda hotărârea sa asupra. admiterii 
ce ar Îi înonata asa alimentului, până la rezolvarea unei acţiuni penale 
pote îi admisă e pole - fixa dacă şi pentru câtă sumă acea creanță 
italian). 4 provizoriă la falimentul masei» (contorm -art. 766 alin. Îl 

| comerait: an Prooet e o repetire a art, 245 al codului. nostru de 
ipoteca, va fi adie orul, căruia i se „eontestă . numai privilegiul sai 
chirogrătar până ce coevisoriă la deliberările falimentului ca creditor 
767 italian) aiunea.. va îi definitiv resolvată (conform art. 

„Art. 766 din proeet re 
Și dice că creanţele ce nu. 
„are de eiect de a face să 

- = - 

produce numai un tragment al art, 768 italian 
p6rtă dobândă neajunse la scadenţă (falimentul 

se pierdă beneficiul termenului) la data decla- 
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rării falimentului se admit la pasiv pentru suma lor întregă,-dar nu 
lmuresce (aceea ce este 'tocmai scopul esenţial al art. 768 italian), cum 

aceste creanţe vor trebui să fie admise la repartiţiunile a conto a divi- 

dendelor (v. art. 233 în fine al codului nostru de comerciii -şi art.-58 

Konkursordnung), cu cilra interi6ră ca ele represintaă inainte de scadenţă. 
Creditorii ședând în străinătate, pentru declararea cărora termenul 

de verificare a tost prorogat (prorogare care e, precum. scim, un spin în 

ochii proectului), se supun la procedura verilicării la epoca expirării ter- ; 

menului prorogat (art. 769 italian suprimat de proect).  - 

Art. 767 din proect e equivalentul art. 217 al codului nostru de 

comercii în vigore. Textul art. 770 corespundător italian, -nu e totuşi 

exact și întreg reprodus. Art. 767? din proect omite în adevăr de a 

accentua, că cheltuelile derivând din împărțirile tardive sunt în sarcina - 

aceluia care le susţine. Saltul peste acestă disposițiune, care se găsesce . 

și în art. 2.17 al codului nostru din 1840, e neexplicabil. . -.- . 

Cestiunea dacă creanţele admise la pasiv şi înscrise în procesul- 

verbal de verificare se mai pot contesta peniru erâre de fapt. şi de drept 

în aprecierea titlurilor pe cari ele se sprijinesc, saă dacă ele se pot ataca 

numai pentru causă de doi, de iraudă sai de forţă majoră, e astă-di iorte 

controversată. Art. 770 italian alin. IL (şters din proect) pune un "capăt 

acestei controverse statuând : «In cas de descoperire de Îalș, de dol, de 

erori esențiale de fapl sai de descoperire de .titluri la început necu-. 

noscute, se pâte ace oposiţiune în contra admisiunilor deja făcute a: - 

creanțeior». -- a | | , 

Toţi creditorii falitului iai parte la deliberările, falimentului, sub 

reserva disposiţiunilor speciale care reguleză participarea creditorilor 

ipolecari, amanetari sai privilegiați, la împărţirea activului şi înter- 

venţiunea lor la concordat (art. 768 din proect contorm art. 771 italian). 

Creditorii având un amanet sunt, după principiile în vigore, într'o 

privire în atară de îaliment, căci „ei pot. urmări individual  vingarea, 

amanetului, ci pot adică cere ca procedura pentru realisarea amanetului 

să fio separată. de procedura falimentului. Ziălogul se pâte vinde de 

creditor după art. 291 al codului nostru din 1810, dacă sindicul nu] 

retrage. Art. 769 alin. | din proeet (conform. art. 772, alin.. | italian) nu 

dice ca amanetul-se pote vinde de creditor, ci numai că sindicul pote 

în ori-ce timp, cu autorisarea judecătorului-comisar, să retragă (esă reţină> 

se spune din erore) gagiurile în profitul . falimentului («ialitului> e un- 

lapsus calani), plătind pe . creditor. Legiuitorul italian adaogă în at. 

772 alin. II (adaos şters de proect) : <El pote de asemenea să lacă s 

„se ordone de către judecătorul-comisar viâdarea gagiurilor la licitaţiune 

publică, şi creditorul nu pote să se opună la acesta, dacă nu renunță 

la dreptul de a- obţine plata creanţe - asupra, bunurilor nea cota e da 

gagiuri>. Dreptul de care e vorba al sindicului exclude sai nu dreptul 

de urmărire ândividuală al creditorului amanetar ? Principiul suspensiurii 

urmăririlor individuale se aplică el şi creditorului amanetar, sub reserva 

numai a dreptului proprietarulurlocaio5, (ie ca adoptate -Ă în proc 

şi art, 702 italian)? Ori-care ar ă egiujtorui 

italian, este at şi netăgăduibil că proectul dă precădere principiulte 

sancţionat de codul nostru în. Vigore; după care ialimen €
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elect de a suspenda urmărirea individuală a creditorului amanetar. (Y, 
supra No. 1). Dacă gagiul s'a vindut pe un preţ mai mare de cât creanţe, 
prisosul este al masei falimentului -(art. 769 alin. Il din proect, conorm 
art. 772 alin. III italian şi art. 291: român). Ma 

Principiile cari cârmuesc liquidarea pasivului în materie de Îaliment 
derâgă.la dreptul comun și cu privire la creditorii cari ait un privilegii 
asupra mobilelor.. Art. 770 din proect sună ast-lel: «Disposiţiunile codului 

-civil relative la privilegiile asupra mobilelor sunt usemenea aplicabile în 
„ materie de ialiment, sub reserva disposiţiunilor speciale coprinse în codul 

de îaţă,-cu modificările următore...>. Prima modificare prevădută de 
articolul. corespundător 773 al codului de comerciii italian, este că acest 
cas întinde privilegiul stabilit de art.. 1956 al codului civil italian (1729 
român) pentru salariile Gmenilor. de serviciti asupra lucrătorilor intre- 

„ Duințaţi direct de falit în cursul lunei care va fi premers declarărei 
Jalimentului, şi asupra prepuşilor şi calfelor de prăvălie (commis) 
pentru salariile datorite lor în cursul celor şâse luni înaintea declarărei 
falimentului, Proectul a înlăturat acestă disposiţiune, probabilmente din 
Ccausă. că art. 1729 al codului nostru civil, în deosebire de art. 2101 
irancez şi de art. 1956 italian, dar de acord cu art. 19al legii belgiane, 

„ asupra privilegiilor şi ipotecelor, întinde privilegiul 6menilor de servicii 
- asupra callelor de prăvălie și asupra lucrătorilor. Acâsta este l6rte ade- 
verat. Credem totuși că trebue să se preciseze în” proect că lucrătorii 
au privilegiul de-care e vorba pentru salariul lor în cursul lunei care 
va fi premers. declarării falimentului (conform art. 292 al codului 
nostru de comerciii din 1840). și că acest privilegii se întinde și asupra 
Drepuşilor, termenul. «caltă de prăvălie» întrebuințat de-art. 1729 al 
codului nostru civil. având o însemnătate mai restrinsă de cât termenul 
corespundător francez «commis»: A doua inodificare introdusă în acâstă 
materie de codul de comerciii italian (art. 773 alin. 11), modificare ce o 
"regăsim în art. 770 alin. I din proect, e cea următâre: «Privilegiul proprie- 
„tarului-locator -prevăqut de art. 1730 codul civil, nu se exercită și asupra 
mărfurilor eşito din' magasiile sai locul de exp!oataţiune comercială sai 
industrială ale locatarului, când cei de al treilea ar fi dobândit un drept 

| asupră-le, alară numai dacă lucrurile n'aă fost date la o parte în mod 
sau dulos, Privilegiul proprietarului are loc şi pentru despăgubirea ce i 
c atora in casul prevădut de art. 711». Este o considerațiune simplă 

| og au jueieă acestă giicepyiune, Proprietarul pote sequestra mobilele când 
legiul săti pe ata au Joc jără consimţimentul săi, și el conservă priti- 
ceasurilor, în tim deo ile, întru cât timp le-a revendicat, după deosebirea 

(art, 1720 No. 1 in- bg ugleci Qlile sai în termen de cinci-spre-dice şi Stabiliraent conuri |ine. codul civil). Ce clienţi însă ar putea să aibă un 
acolo de cât aut ca sai industrial, dacă afacerile nu S'ar putea regu:ă 

A treia modificare a erva unui privilegii necunoscut de cei de al treilea 
e sancţionată de art O oa relative, la privilegiile. asupra. mobilelor, 
alin. I1l) în coprindere: - C n proect alin. IL (conform art. 773 italian 
însemnată: val6re, întrej, «ureanţa pentru preţul. neplătit al maşinelor de 
agricole, va îi pzivile bințale in exerciţiul industriei manufacturiere A 

codul civil asupra msinajea. rangul Ce 59 arată în $ 5 de sub art. 1750 șinelor vindute şi rămase îalitului în cei trei ani. 
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co ai premers declaraţiunii de faliment, cu tâte că ati devenit imobile 
prin destinaţiune. Pentru ca acest privilegiii să existe, vindătorul va trebui 
co, în termen de trei luni de dile de la predarea maşinelor cumpără- 
torului, să transcrie titlul şi creanţa sa întrun registru public, anume 
determinat pentru acesta, la grefa tribunalului în juridicţiunea căruia 
comerciantul are a'şi exercita comerciul sai industria sa manufacturieră 
sai agricolă. «Privilegiul vinqătorutui (codul civil italian nu cunâsce acest 

-privilegiă consfințit de art. 1730 $ 5 al codului nostru civil, din care 
causă urt. 773 al codului de comercii italian alin. ÎI, în deosebire de 
art. 770 din proect alin. II, se referă la art. 1958 No. 6 italian, privitor 
la privilegiul creditorului gagist) nu este admis în cas de faliment, dar la, 

acestă exclusiune se aduce o excepţiune în profitul vindătorilor de maşini 

saii aparate întrebuințate în industria manufacturieră sai agricolă. Acestă 

excepțiune se justifică prin raţiunile următore. Fabricantul și vinQătorul 

de maşini industriale saii agricole de o însemnată valdre ar îi siliţi de 

altminteri să nu mai vindă pe credit, aceea ce ar.lovi în inimă iabrica- 
ţiunea şi vindarea acestor obiecte. Obiceiul fiind de a se acorda la aceste 

vindâri un termen de plată de cel mult.trei ani, sa limitat durata privi- 

legiului la trei ani. Privilegiul se supune afară de acesta la condițiuni de 

publicitate. Art. 546 al legii belgiane din 18 Aprilie 1851 asupra falimentelor 

şi bancrutelor, coprinde o disposiţiune anal6gă, cu deosebire că el limiteză 

durata privilegiului numai la doui ani. Privilegiul -vindătorului sancţionat 

de art. 1730 $ 5 al codului nostru civil, nu e de cât efectul dreptului 

de revendicare consfințit prin acelaș articol. Codul de comerciii italian 

nu-se ocupă nici cu privilegiul: vindătorului .(exceptându-se ceasul de mai - 

sus), nici cu dreptul de revendicare al vindătorului, şi acesta pentru 

curentul. simplu că codul civil italian ipnoreză acest drept de precădere 

şi de revendicare. Punctul de vedere diferit al legii n6stre civile ne silesce - 

pe noi din contră să derogăm expres în materie de îaliment. la legea 

comună, care acordă vinqătorului pentru prețul neplătit un privilegii şi 

un drept de revendicare. Omisiunea dar ce a comis'o proectul, de a nu. 

reproduce regula art. 293 al codului nostru de comerciii în vig6re, e.0 

anomalie, pe care trebue să o semnalăm. Art. 293. citat sună. ast-lel*: 

«Cel ce va îi vindut talitului lucruri mișcătore, nu va avea. dreptul de a. 

cere înapoi acele lucruri, precum nici plata lor cu „cuvânt de precădere, . 

ci se vor socoti avere a falitului și vîndătorul va intra în masă ca.un.. 

i ă ( art. 546 al legii belgiane asupra falimentelor). 

creditor do rond», (eoniorri aie judecătorului-comisar lista. creditorilor 

cari pretind căau un drept de amanet sai alt privilegii (vorba subliniată 

Sa suprimat fără motiv de.proect) asupra lucrurilor mobile. ontesta- 

iunile usupra existenţei privilegiului se judecă conform cu art. IL si 

urm. (v. supra). Dacă preţul mobilelor asupra cărora exis ua p legii 

nu este de ajuns pentru plata creditorilor privilegiați, ci „cont ă peniră 

rest cu creditorii chirogratari şi ai dreptul.a figura la distri uire lei 

Palte averi active a falitului (art. 771. şi 772 din proect, conlormn . 

774 şi 775 italian. Compară art. 204 și 291 român). : 2005. al' codului 

"Creditorii privilegiați şi ipotecari concură după $ 200 al eogutul 

Calimach- cu creditorii: chirogratari «intru cât nu le-ai. aju 

Sai ipoteca spre deplina îndestulare a lor». Acestă normă. nu are a 

, | 1 
AL. Degre, vol, III, | a e ”
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„equivalent în $ 21 al ordonanţei austriace asupra falimentului (honkurs- 
ordnung) din 1 Maiii 1781. Legea germană din 10 Februarie 1877 deosi- 
besce masa imobiliară de cea mobiliară ($ 39 Konh:ursordnung) şi hotă- 
rasce ($ 57) că creditorii privilegiați şi ipotecari concură cu creditorii 
chirograiari pentru aceea ce le rămâne datorit, dacă mobilele servind 
spre îndestularea privilegiului special sati dacă amanetul ori ipoteca nu 
ajung pentru plata creanţelor lor. ” 

„Aceste soluţiuni răspund complet cerinţelor echităţii. Creditorii pri- 
vilegiaţi şi ipotecari ai în adevăr și trebue să aibă aceleaşi drepturi ca 
creditorii ordinari asupra patrimoniului debitorului comun, care e amanetul 
tutulor (art. 1719: codul civil), căci ei ai stipulat 9 siguranță materială 
(un privilegii special, o ipotecă, un -amanet), nu ca să micşoreze dreptul 
lor, ci ca săi dea o mai mare eticacitate, 

Art. 772 din proect (conform art. 775 italian și 291 român) decide coniorm cu aceste principii : «Dacă preţul mobilelor asupra cărora există 
un privilegii special (proectul Șterge cuvântul subliniat) nu este de ajuns pentru plata creditorilor privilegiați, ei vor concura pentru rest cu cre- ditorii chirogratari şi vor avea dreptul a figura la distribuirea celei-lalte averi active a îalitului». Art. 778 din proect . (art. 779 italian și art, .295 român) adaogă (reproducem redacțiunea italiană care e mai corectă): 
<Creditorilor privilegiați sati ipotecari, cari nu sunt colocaţi in ordin util asupra prețului sati cari nu sunt, integral plătiţi din preţul imobilelor, li se aplică disposiţiunea art. "772 (779 italian). ! NE __„„.  Creditorii dar, cari aă un privilegii sai o ipotecă asupra imobilelor sau parle atât la împărţirea imobilelor cât și la aceea a mobiliarului, Pot ei insă să cumuleze dividendul ce] primesc din preţul mobiliarului asupra tolalilăţi creanţe lor cu suma pentru care ei vor fi colocaţi asupra preţului imobilului Supus la privilegii sai ipotecă ? - “Dacă împărţirea banilor rezultând. din lichidarea activului mobiliar are loc înaintea împărţirii preţului - imobilelor, creditorii ipotecari sai privilegiați asupra imobilelor sa admit ca creditori chirografari pentru totalitatea creanței lor la împărţirea: averii mobiliare. Dacă pe urmă, la impărțirea preţului “imobilelor, creditorii ipotecari sai privilegiați sunt colocaţi în tabloul de ordine „Pentru totalitatea creanţelor lor, sindicii sunt în drept să incaseze asupra colocaţiunii totale a creditorului pri- „_Wiegiat sai ipotecar Suma ce el a luat'o mai 'nainte din masa chiro- graiară (în presupunere că , ipoteca sai privilegiul nu vor ajunge pote pentru îndestularea: întregă a “creanţei. Vedi art. 774 din proect, contor art. 777 italian şi 297 român). Dacă creditorii privilegiați sai ipotecari nu Sunt colocaţi de cât în “Darie la împărțirea imobilelor, atunci se „ reguleză drepturile acestor creditori la împărţirea deja făcută, dar numai cu titlul provizorii. a_ masei chirogratare, nu asupra totalităţii creanţei » Ci asupra restului care le'r&mâne datorit după colocaţiunea lor în “tabloul 'de ordine deschis pentru îm irea ii i i pă rul care arc, de e :emplu, de ] t. rţire preţului imobilelor. Credito 

. 2 | o suiă, ar primi, presupunem, numai trei- dec egisobră, prețului imobilului ipotecat, El nu” LE îi rămas dar creditor 
mobiliaralui, bu” asupia 4 ȘI el ar avea drept la un dividend, la împărțirea 
opta ş asupra totalităţii creanţei sale, ci numai - asupra sumei de Ş - Masa chirografară are dar. drept de a reţine asupra colocaţiunii 
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sale ipotecare aceea ce el a primit în masa chirogratară peste dividendul 

calculat asupra sumei de ştpte-deci, adică în afară de proporţiunea părţii 

creanței necolocate: «Masa este subrogată în locul lor, ice art. 778 

italian, în fine, pentru tot ce ei ai incasat conform cu dispoziţiunile 

art. 776 (adică asupra totalităţii - creanței lor) în afară de propârţiunea 

părţii creanței necolocate». (Art. 775 din proect, în fine, restălmăcesce 

textul italian ast-fel : «masa va îi subrogată în locul lor pentru ceea ce 

Ji se va cuveni după 'cispoziţiunile art. 778, deosobit de proporţiunea 

-părței ce li se va cuveni din creanța neînscrisă»). Inţelegă cine pâte ! 

Trecem la o “altă ordine de idei. Falimentul bărbatului modifică Şi 

restringe drepturile îemeei măritate. a a 

Femeia e îndrituită după principiile comune să câră separaţiunea 

zestrei de bunurile bărbatului, dacă zestrea este în pericol de a se pierde 

şi dacă desordinea daraverilor bărbatului dă loe la temerea că: buriurile 

acestuia nu vor fi îndestule pentru închezășuirea drepturilor sale. Separa- 

ţiunea nu se pâte face de cât prin judecată și cu păzirea iormelor şi 

“ termenelor prescrise de:lege (art. 1256. urm. codul civil). a. 

Codul nostru de comerciii în vigore stabilesce în acâstă privire mai 

multe regule excepţionale. Prima excepţiune -este că, în. cas de faliment 

al bărbatului, muerea ia înapoi lucrurile nemișcătâre ce va fi adus de. 

zestre, precum şi esoprica nemișcătore ce va fi având (art. 300 codul“ 

comercial). Art. 777 din proect reproduce acestă preseripţiune comple— 

tând'o. «In cas de faliment al bărbatului, dispune acest articol (coniorm - 

art. 780 italian), femeia va relua (proectul dice din erdre «reţine» imo- 

bilele dotale, cu dreptul de a percepe fructele, precum și imobilele para- - 

fernale a căror proprietară era în momentul căsătoriei, ȘI acelea cari le-a 

dobânâit în timpul căsătoriei din raporturi juridice anteridre acesteia, sai 

prin donaţiune, testament ori succesiune legitimă». Femeia reia dar admi- 

nistrațiunea şi folosinţa imobilelor sale dotale şi paraternale de drept 

şi fără să aibă trebuinţă să recurgă la separaţinnea de bunuri (v, art. 

1265 codul civil). Femeia ia înapoi imobilele sale dotale numai : cu 

dreptul de a percepe fructele, fără a :le putea "înstr&ina, in casul 

de separațiune de bunuri, aceea ce e conform cu principiile, jurispru- 

denței nostre, care a interpretat pururea in acest sens disposiţiunea 

obscură art. a 1265 coâul civil. In ceea ce privesce imobilele parafernale 

dobândite în cursul căsăloriei, iemeia nu le pâte relua de cât când 

achisiţiunea lor are o căusă străină creditorilor (raporturi juridice anteridre 

căsătoriei, donaţiune, testament, succesiune ab întestalo), o causă adie 

care să excludă ori-ce bănuială că aceste imobile ai iost dobândite cu 

bunii daţi de creditori. Presumţiunea este în acestă materie că „to achi- 

siţiunile femeei în timpul căsătoriei ai fost făcute cu banii arbatului 

(oraeguntie Muela a că izaobilul dotal al femeei se vinde în timpul | 

căsătoriei,.contorm cu o clausă expresă contractului de căsătorie, sau 

i i 5 1253 codul civil, sait să presupunem : că 
în casurile prevădute de art. ut banii proveniţi din 

imobilul s&ii paralernal: se vinde cumpărându-se cu. ip PTA "738 din 

vindare alte imobile. Femeia vă relua €a si aceea ecunăsce acest 
proect (conform art. 781 italian și arl. 301 româr „busise imobile, cu 

drept, sub condiţiunea ca împrejurarea cumpărării ,
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banii proveniţi din vîndarea imobilelor dotale sai parafernale, să fie anume 
arătată în contractul de achisiţiune şi ca proveninţa banilor și noua lor 
întrebuințare: să fie constatate prin inventariii și ori-ce alt act avend data 
certă (art. 301 român cere pentru acesta un act autentic). 

-„ Art, 779 din proect (conform art..782 italian şi 302 român) dă o 
sancţiune iormală presumpţiunii de care s'a vorbit mai sus (praesunnlio: 
-AMuciana), hotărând că în cele-lalte casuri, şi ori-care ar îi regimul sub 
care soţii sar îi căsătorit, presumpţiunea. legală: că bunurile dobândite 
de lemeia îalitului, aparţin băibatului și ai fost plătite cu banii săi, sub 
reserva. dreptului femeei de a dovedi contrariul. Presumpţiunea nu se 
pâte dărima de cât cu o probă scrisă contrarie, proba cu martori nefiind 
admisibilă. Proba nu .pâte resulta, după unii autori, de cât dintr'un act 
autentic. Nu ar îi 6re bine să se tae acestă controversă, adăogându-se 
anume că ajunge un act sub semnătură privată? . 

:.. Femeia pâte lua. înapoi, în cas de faliment al bărbatului ei şi lucrurile 
mişcătore constituite zestre sub regimul dotal şi cari după art 1272 codul 

- civi],. au a se restitui femeei numai în cas de desfacere a căsătoriei, de 
„ Separaţiune de bunuri saă de absenţă a bărbatului, precum şi lucrurile 
mișcăt6re paraiernale, cari. sunt proprietatea ei în momentul căsătoriei, 

Și acelea cari le-a dobândit în timpul căsătoriei, din raporturi juridice 
anteridre acesteia, sati prin. donațiune, testament: ori moştenire ab în- 
teslato. Ea va relua aceste etecte mobile în. natură (cuvântul lipsesce 
în art. 780 din proect), daca identitatea lor va îi probată prin inven-- 
tariă sai prin ori-ce alt act cu dată: certă (art... 780 din proect, con- 
form art. 783 italian Şi 503 român). Quid în casul când aceste bunuri 
ale iemeei Sai vindut qobândindu-se. cu prețul lor alte bunuri mobile 
sau imobile ? Femeia va relua bunurile dobândite 'de ea sai în numele 
ei cu banii provenind din instrâinarea averei ei, destul numai ca pro- 
venienţa banilor. și noua lor întrebuințare să se constate într'un act 
avend' dată certă (art. 780 alin. II din proect, conform art. 783 alin. | 

italian). Acestă de pe urmă disposiţiune nu are un echivalent în codul 
nostru de comerciii în vigre. Regula adoptată aici resultă ea din prin- 
cipiele generale „de drept ? . Cestiunea e controversată. Unii admit subro- 
Sa iunea, reală in t6te casurile de judecăţi universale; alţii pretind că 
unei dei payaeală ca o ficțiune, nu pote să: existe de cât în virtutea 
succedii in locu (adiţional este: In judiciis universalibus, res 

Revenim lâ Dre 2, & preliun în locum vei. . - _ 
mobile. In luca IO esa de mai sus a reluărei sn nalură a efectelor 

mai sus. penira a oprea iemeei de a face proba de care Sa vorbit 
i bărbatului cât şi al ține reluarea n natură, t6te efectele mobile atât ale. 
că aparţin bărbatului eee ori-care ar Îi regimul căsătoriei, se presupun 

(art. 780 alin. III din! ros ei “ce to, saci aganeta dovedesc Tari. 508 în fine român). proeci, con orm art. 283 alin. III italian şi art. 905 

«prin Data a „cerută de: art. .778 și 780 (proeetul dice din erâre 
„*<p e două ârticole precedente») trebue să tabilescă după regulele 
dreptului civil; dar proba dobândirei Se Stabilescă dupe I& i tillurilor de credil , 4 dobendirei, a  posesiunii și a înstrăinăre 
aia Ș2 acțiunilor societăților comerciale, se. pote înce | 
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>rin registrele stabilimentelor publice sai ale societăţilor.cu acţiuni (art. 

181 din proect, conlorm art. 781 italian). | o 

Femeia nu pâte relua bunurile de cari sa vorbit mai sus de cât 

grevate legalmente de datoriile şi ipotecele ce ea ar îi constituit (art. 781 

din proect, conlorm art. 785 italian și 561 francez, care nu are un equi- 

talent în codul nostru de comercii actual). Proectul dice .«legulmente 

grevate», căci imobilele dotale nu se pot nici înstr&ina nică. ipoteca peniru 

“datorii contractate în cursul căsătoriei. a | | 

Femeia se bucură după legea comună de.o ipotecă legală. care are“ 

rang din diua inseripţiunii, chiar când e vorba. de creanţe dobândite mai 

tâcdiă (art. 1754 codul civil, conform: art. 64 belgian), de exemplu de 

sume dotale. provenind din succesiuni saii donaţiuni venite femeei în timpul 

căsătoriei... Ipoteca nu există de cât asupra bunurilor bărbatului special- 

-menle afectate prin contractul de căsătorie pentru asigurarea drepturilor 

şi a creanţelor femeei. . Art. 1754 “al codului nostru civil dice «pentru 

asigurarea dolei alienabile> şi pare dar a exclude ipoteca legală pentru 

asigurarea dotei nealienabile şi a convenţiunilor matrimoniale în general, 

precum şi pentru repetiţiunea bunurilor paraternale şi pentru veniturile 

acestor bunuri cari ai fost lăsate în administraţiunea bărbatului. Dacă 

însă examinăm lucrurile mai de aprâpe, ne încredințăm de îndată că 

femeia are o ipotecă legală pentru asigurarea tutulor stipulaţiunilor 

coprinse în foia dolală, care de obiceiii se ocupă nu numai cu Zes- 

trea alienabilă, dar şi cu zestrea nealienabilă, ca şi cu esoprica. 

Femeia pâte, dispune art. 1757 codul civil, chiar în cas. de. conven- 

ţiune contrarie, dar cu autorisaţiunea președintelui tribunalului domi- 

iliului să, să câră, în timpul! căsătoriei, inscripţiuni ipotecare asupra - 

imobilelor bărbatului săi, pentru orz-ce pretențiună- ar avea în contra 

lui în virtutea (de? sale dotale. Art. 1753 codul civil arată că ipoteca 

legală a lemeei asigură drepturile şi creanţele 'ei în general. Resultă dar 

din economia întregă a legii că ipoteca legală a femeei tinde nu numai 

la asigurarea. dotei sale alienabile, dar și la asigurarea dotei sale neali- 

enabile (căci ea are, în cas de instrăinare a imobilului dotal, nu numai 

acţiunea revocatorie, dar. și un drept -de ipotecă), precum şi a avere 

sale 1, E - 2 | | ARIE 

paralorna 0 0: ot corespundător G4 al legii belgiane din 16 Decembrie _ 

1851 e mai clar («pour sâret6 de sa dot et de ses Conveniions matei 

moniales», şi apoi «pour garantie des. reprises de 'toute na ure») si nu 

lasă nici o îndoială asupra exactităţii acestor soluţiuni. Legea civ! | 

în: ivire, i uncte de . vedere esențialmente 

pornesce, în acâstă privire, de la nisi i dotă şi câştiguri 
diferite. Ipoteca legală a iemeei, care există numai pentru otă ș câsiie i 

dotale, trebue să îie înscrisă, dar ea are loc: penru. Can e dia 

mai târdii, adică pentru sumele dotale provenin d iderei e cesiunii 

donaţiune, nu de la data inscripţiunii ci din diua eschi erei se viI 

sai din diua când donaţiunea .a avut efectul săi (art 190 COimitată 

italian, conform art. 2185 îrancez). Acâstă ipotecă,-da | | 

  

. a 
1 No.59 di 

1) Veqr decisiunea Cas române, secţ. I, din 22 Junie 1885, Dreplul jo 39, din 

25 August 1885, pag. 409. Bărbatul administreză averea paralerie ia fe terea vint 

<onvenţiunil matrimoniale şi nu în virtutea unui mandat, căci ea | 

>
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la anume bunuri prin contractul de căsătorie, are loc asupra lululor 
bunurilor ce bărbatul posedă în momentul când zeslrea e constiluilă, 
cu.t6te că plata ei nu Sar face de cât mai târdiii (art. 1909 No, 
coâul civil italian). Dacă ipoteca nu s'a restrins la anume bunuri, notarul 
trebue să facă să se declare de către bărbat situaţiunea bunurilor pose- 
Gate de dânsul cu indicaţiunile speciale cerute da lege (art. 1952 alin li 
codul civil italian). | 

_ Ipoteca legală a îemeei falitului e mai restrinsă de cât aceeaa 
femeei unui non-comerciant după legea iranceză, belgiană şi italiani, 
Codul nostru de comerciii în vig6re sare peste articolele 563 și 504 ale 
codului de. comerciii francez, cari se ocupă cu acestă cestiune. Art. 563 
irancez se aplică, după hotărârile jurisprudenţei și după părerea autorilor, 
chiar când falimentul nu S'ar îi declarat, destul numai ca el să existe de 
iapt în realitate.: Garanţiile femeei îalitului nu sunt restrinse după legea 
iranceză de cât când bărbatul e comerciant în momentul celebrării căsă- 

„ toriei, sai dacă, neavând atunci o profesiune hotărâtă, el se îace comerciant 
în anul următor (art. 563 irancez, conlorm art. 7$6 italian. Art. 559 al 

„legii belgiane din 18 Aprilie 1851 dice: <în cei do; ani următori»). Ipoteca 
legală a femeei are loc, după art. 2121 și 2185 ale codului Napoleon, 

- asupra tutulor imobilelor presente şi viitore ale bărbatului. Legea comer- 
„cială franceză o restringe în cas de laliment al bărbatului la imobilele 
„ce erai ale bărbatului în momentul celebrării căsătoriei, saii cari i-ai 
venit mai pe urmă prin succesiune, donaţiune între vii saii testamentară, 
cu exclusiunea -imobilelor dobândite de bărbat cu fitlu oneros, căci se 
presupune că achisiţiunile sale cu titlu oneros sunt lăcute cu banii cre- 

„ditorilor săi, Arătarăm mai sus că după legea civilă italiană ipoteca legal 
a iemeei isbesce numai bunurile ce bărbatul posedă în momentul când 
se constitue zestrea. Codul de comerciii italian (art. 786) presupune că 
ipoteca lovesce și imobilele viitâre ale bărbatului şi hotărăsce că, atunci 

- când e vorba de îemeea unui Îalit, ipoteca nu se va întinde în nici un 
„ cas asupra bunurilor venite bărbatului în cursul căsătoriei cu un alt 
titlu de cât acela al succesiunii. Femeia unui falit nu se pote înscri după 
legea belgiană de Cât - asupra imobilelor cari erai ale bărbatului În 
timpul celebrării căsătoriei sai cari "i-ai venit mai pe urmă prin succe- siune. Codul nostru civil însușindu-şi în materie de privilegii şi ipoteci sistemul legii belgiane, proectul trebuia neapărat să graviteze și în ceea 
ce privesce modul de regulare a ipotecii legale a iemeei unui falit către _Wpul belgian. Art. 783; din -proect 1) statuiază :; - E sati as acă Prbatul era comerciant în momentul contractării căsătoriei 
în app Dea end atunci altă profesiune determinată, a devenit comerciant po pete „urmat căsătoria, femeia nu va putea lua inseripţiune ir: sea sa egală asupra averii nemișcătdre. dobândite de bărbat seu oriei e cât numai asupra bunurilor ce "i-ai venit prin 
atace d bis mea pe care se intemeiază ac6stă excepţiune este Că, prin ponei or a de imobile venite bărbatului în cursul căsătoriei 

 Întrebuj cca » IDSuşi titlul dovedesce că banii creditorilor nai iost 
uinţați pentru aceste -achizițiuni. Ipoteca „legală de care e vorba 8 

ÎN OO N 
N 

” 

1) Art, 786 corespundător italian vorbesce numar de ipoteca legală pentru: zestre. 
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restrinsă numai daca bărbatul e comerciant în momentul contractării 
căsătoriei sai dacă. neavând atunci o profesiune hotărâtă, el'se face. . 
comerciant în anul care urmeză căsătoria.. Femeia dar nu pierde bene- 
ficiele dreptului comun de cât daca ea putea să prevadă în momentul 
căsătoriei sai în cursul anului următor posibilitatea îalimentului băr- 
batului ei. ! - 

Pentru cari anume cause are loc ipoteca legală a iemeei unui falit ? 
Femeia falitului are o ipotecă legală pentru asigurarea zestrei alienabile 
şi a sumelor dotale provenind după căsătorie din succesiune, donaţiune 

între vii sai testamentară, pentru întrebuințarea (remploi) bunurilor în- 

sirâinate în cursul căsătoriei, pentru indemnitatea datoriilor contractate 

de dânsa cu bărbatul si, dar cu; restricţiunea de care vom vorbi îndată. 

Ea nu pâte însă să exercite: în faliment nici o acţiune pentru avantagiile 

stipulate în contractul de căsătorie în iavdrea sa, precuin asemenea nici 

creditorii nu pot invoca avantagiile îăcute bărbatului de către iemee prin 

acelaş contract (art. 783 alin. II din proect, conform: art. 786 alin. Il 

italian, art. 561 francez, art. 557 belgian). Sa 

Dacă îemeca are contra soţului stă creanţe derivând din contracte 

cu titlu oneros, saii daca a plătit pentru el datorii, presumpţiunea legală 

este că creanţele ai îust constituite şi datoriile plătite cu banii bărbatului 

şi femeia nu va cere nimic de la masă, alară numai dacă va proba 

contrariul, conform cuart. 779 de mai sus. fa nu are dar o ipotecă 

legală pentru indemnitatea datoriilor contractate de dânsa. cu bărbatul 

săi de cât cu acestă restricţiune (art. 784 din proect, coniorm art. 787 

italian alin. ], art. 562 îrancez, art. 304 român şi art. 558 belgian). . 

Art, 785 alin. | din proect sună ast-fel: eFemeia îalitului are drept. 

la restituirea sumelor de bani coprinse în contractul săi de căsătorie, - 

prin simplul îapt al declarării falimentului soțului săi, iără a i obligată 

ca prin deosebită acţiune să dobândescă separaţiunea patrimoniului săi». 

Acesta este o superiluitate. Hotărârea declarătâre de faliment ace în 

adevăr datoriile îalitului exigibile. Exigibilitatea se aplică nu numai crean- 

țelor ordinare dar și creanţelor garantate prin o ipotecă, un privilegii 

saii un” amanet. SE DNA 

Quid în casul când bărbatul ar fi: înstrăinat bunurile iemeei in 

- cursul căsătoriei ? Femeia are, cum arătarâm mai sus, alât acţiunea re- 

vocatorie în contra achisitorilor cât şi o ipotecă. legală pentru prețul 

bunurilor înstrăinate. Art::785 alin. IL- din proect hotărăsce, cu privire la 

acest punct: «Femeia va îi primită la pasivul ialimentului pentru preţul 

bunurilor ce "i-ati lost înstrăinate de bărbat în timpul căsătoriei». Proectul 

omite de-a adăoga (adaos care se găsesce în art. 787 italian): «sub 

reserva acţiunii masei asupra aceia ce femeia pote să redobân escă, 

conform eu art. 1255 codul civil> (art. 1407 codul civil italian), 

Legea germană nu cunosce aceste restrictiuni ale garanţiilor ipo- 

tecare ale iemeei îalitului. Legea olandeză, de altă parte, nu acordă ne 

femeei unui non-comerciant: o ipotecă legală asupra bunurilor bit alui 

Liquidarea pasivului se regul6ză şi cu privire la raporii Rațiunea . 

coobtigați şi cauțiună după principii derogatâre la dreptu comun. at 

„este că ereanţa se schimbă, în cas de aliment, în un drept i omul 

Masa (nu îalitul, care rămâne şi după încetarea îalimentului pei 

ns
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menie răspundător pentru restul creanţelor peste dividend) se libereză 
“complet îaţă cu fie-care creitor, plătindu-i dividendul cuvenit, Dividendul 

e moneta naturală a falimentului. 
Regula dreptului comun sună că atunci când unul din codobitorii „ Solidari se liberâză complet, el descarcă complet şi: pe coobligații săi, Ac6sta presupune însă o plată integrală și nu plata unui dividend. Creanja este stinsă numai față cu masa, care a plătit dividendul, nu şi faţă cu îalimentele celor-'alţi obligaţi. Principiul dividendului. restringe principiul solidarităţii, De aceea se prescrie : «Creditorul, posesor al unei obligaţiuni subscrise, girate sai garantate solidar de falit și alţi coobligaţi, cari sunt în stare de ialiment, va participa la distribuţiunile ce se vor face în (dk masele şi va îigura cu: valdrea nominală a titlului sâă până la plata integrală» (art. 786 din proect, contorm art. 78S italian şi 285 român). „___ Codebitorii solidari_ ai, după principiile comune; un recurs unii in contra altora pentru excendentul ce a plătit fie-care peste partea sa, căci obligaţiunea, solidară în. privința. creditorului, se împarte de drept între debitori şi fie-care din ci nu e dator unul: către altul de cât numai partea sa (art. 1052 codul Civil). Acestă divisiune a datoriei solidare 

decurge din principiul că codebitorii soldari sunt uniţi faţă cu creditorul 
printr'un legământ comun, dar aii între dânşii, ca coasociaţi, un interes divisat.. Codebitorii pot proba că partea lor în datorie e neegală. Unii din debitori nu pot însă să exercite in contra codebitorului stă un recurs de natură a aduce o vătămare creditorului. Un faliment, care a plătit un divident mai mare (de exemplu 65%J-), are el un recurs 'în coatra ialimentului care a plătit un divident mai mie (de exemplu 35]0) ? Evident 
că nu, căci principiul care resultă din însăşi natura lucrurilor este că „ Qoetaşi creanță nu pole să figureze de dou ori în aceiaşi masă. Plătindu-se o dată un _divident, creanţa e stinsă faţă cu masa care la plătit. Cu ce drept dar ar reclama falimentul, care a plătit un divident mai mare, în contra falimentului, care a Plătit un dividend mai mic, „încă 0 dată plata în monetă de faliment a unei creanţe deja stinsă? O masă nu are dar nici un recurs în contra celei-lalte peniru -excendentul 
ce tar îi plătit. Ari. 787 din proect “(conform art. 789. italian și 256 Doman). preserie dar: «Nici un regres pentru dividende plătite nu se loc mtimaglimentelor „Coobligaţilor, unora contra altora»; Regresul' are că capital si a remâne. un dividend disponibil după ce -creanţa întregă, bligate. Creditora orb a lost plătită de una Sai nai multe masa coo- nală a tiu ph pote Să figureze în fie-care faliment cu val6rea nomi- a unul sau ai S6 până la plata integrală. Creditorul dar, care a primit de nul sait mai multe falimente plata întrâgă a -creanţei sale, nu mai î NICI O acţiune iN contra celor-l'alte mase. Dar iată că el se găsesce 

i ce trece peste - partea . fie-cărui în datorie... 
solidarmente, fie-care e ţinută să i, dar cele-balte.. garantâză. că ea. 
tescă de cât “partea ei din datorie, . 

Plătescă datoria întregă creditorulu nu va avea în cele din urmă să plă 
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Aceste principii o dată admise, e lesne să deslegăm cestiunea de mai 

sus, Dividentul disponibil trebue să se împartă între dileritele mase în. 

proporţiunea în care lie-care din codebitoria contribuit, peste parlea sa 

la plata datoriei. După Bravard, dividentul disponibil trebue să se împartă 

între t6te masele în proporţiune cu dividendul dat de fie-care din ele, 

aceca ce este contrariii principiul că codebitorii solidari se garanteză 

unii pe alţii. Art. 757 din proect (coniorm art.. 789 italian), condamnă 

teoria lui Dravard, statuând: «Dar daca creanţa, cu capital si accesorii, 

a fost plătită de una saii mai multe mase coobligate, ast-lel că credi: 

torul nu mai are nici o acţiune contra celor-lalte, cele dintâi vor 

avea drept de regres contra celor de al douilea, în proporţiune cu: 

suna ce a plătit şi pe care fie-care masă era obligală a o suporta 

(art. 7S9 italian se exprimă mai corect: «în proporţiunea părței ce . 

a plătit și a acelei pe care lie-care o avea respectivmente în sarcina sa»).' 

Dacă dividendele primite de creditor: în t6te: alimentele coobligaţilor 

unite la un loc trec peste cilra totală a creanţei, prisosul se dă ma- 

selor - falimentelor în proporţiunea sus arătată. In consecuenţă (proectul 

dice pe dos «dacă, cu ldle acestea»), dacă: coobligaţii sunt garanţi 

unii către alţii, prisosul aparţine, după ordinea obligaţiunilor, ma- 

selor alimentelor acelora dintre coobligaţi cari aii drept a fi garantaţi». 

Ca să înţelegem exact acestă disposiţiune, e neapărat să distingem două 

ipotese, Codebitorii aii contractat ei datoria solidară simultan şi direct ?. 

Ei se închezășuesc atunci unii pe alţii că fie-care nu va - plăti în defi- 

nitiv de cât partea sa, şi plata integrală făcută de unul din aceşti code- 

bitori 1 subrogă în drepturile creditorului numai pentru partea îie-cărui 

din coobligaţi. Codebitorii au contractat «i, din contră, datoria solidară 

în diferite timpuri şi neatârnat unul de altul, precum este în casul soli- 

darităţii care se nasce din o cambie 'sau- din alte electe de comercii € 

negociate pe cale -de indosament?  Acceptantul poliței, sai, în lipsă de 

acceptare, trăgătorul, şi,. dacă e vorba . de un bilet la „ordin, iscălitorul,. 

„iacă singurul debitor. Cei-Valţi iscălitori nu sunt de cât garantii pose-: 

sorului biletului. Garantul cambial închezăşueșce pe garantat că acesta 

“mu va avea să plătâscă nimic, Cu, alte: cuvinte că datoria va îi integral 

plătită la scadenţă de către debitorul direct (aeceptant, trăgător, iscălitor . 

al biletului la ordin). Plata dar integrală făcută de unul din codebitori, 

'l subrogă în drepturile creditorului pentru totalitatea creanţei. lacă de .. 

ce Sa decis că, în prima ipotesă, dividendul . disponibil se împarte în 

proporțiunea părței. ce a plătit fie-care masă şi a acelei pe Mi cau 

era obligată să suporte, unde, din contră, în- secunda ipotesi , vise E 

disponibil aparţine întreg acelora. din coobligați car a rea 
garanlați. În acest de pe urmă cas, se păzese reguiele caujion mentii 

solidar, Art, 787: citat din proeet înlocuesce expresiunet, ana Ei a a 

colului 286 al codului nostru de comerciu in vigore, <dupe ordinea in - 

datoririlor>, expresiune care a fost criticată de autori, prin formula mai_ 

"complectă ;. «prisosul va aparţine, după „ordinea obligațiunilor, mase o 

ialimentelor acelora dintre coobligaţi, cari ail drept a gari taţi Aer 

ceptantul nu are o acţiune de recurs in contra indosanţ! or și] limentu 

acestor de pe urmă are dar precădere înaintea falimen . N cop ant 

Dividentul plătit: de un " faliment sai, Cu alte vorbe, Pl | 

Da
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„tăcută după faliment, nu micşoreză creanța în aşa chip ca creditorul să 
nu mai, potă liquida de cât restul în falimentul codebitorului solidar. Din 
contră, creditorul: are dreptul să participe la distribuţiunile ce se fac in 
tote masele şi să figureze cu valdrea nominală a titlului săi până la 

. plata integrală (art. 786 din proect citat mai sus). Caracterul juridie al 
plăţei ce se face în monetă de îaliment reclamă acestă soluţiune. Dacă 
creditorul n'ar putea figura în falimentul fie-cărui din coobligaţii săi de 
cât deducându-se ceea ce el a primit în falimentele celor-l'alţi, el nu ar 
primi nici-odată plata sa integrală. Teoria dividentului esclude dar teoria 
plăței, după care :plata integrală făcută de unul din obligaţii solidari des- 
carcă pe cei-lalţi.. 

Nu există însă nici un motiv ca să ne depărtăm de la teoria plăţii 
în ceea ce priyesce .regularea efectelor plăţei parţiale făcute înainte de faliment. Art. 788 din proeet (eontorm art. 790 italian şi 287 romăn), care reguleză ultima ipoteză, sună ast-tel: <Dacă creditorul, posesor al unor obligaţiuni. solidare între falit și alți coobligaţi, a primit înainte de faliment o parte din creanța sa, el nu va putea îi trecut la masa fali- mentului de cât scădendu-se partea primită, şi conservându-i-se, pentru ceea ce mai are să ia, drepturile sale contra .coobligaţilor sati fidejuso- rilor. Coobligatul sai fidejusorul falitului, care a făcut (înainte de îali- ment) plata parţială a creanţei solidare, va figura la masă pentru tot ce „va îi plătit pentru descărcarea îalitului; cu tâte acestea, creditorul sa „ conserva dreptul de a prelua, până la plata sa integrală, dividentul care va îi destinat coobligatului sai caţiunei, restrîngându-și, în acest css, „acţiunile sale în contra aceluiași coobligat sau fidejusor la suma pentru 
Care va mai rămânea creditor după ce va îi primit cele două dividende». Cauţiunea vine, în ipoteza de care e vorba aici, după art. 287 al'codului 
nostru de comereiă actual, în concurs cu creditorul, aceea ce corilorm cu art. 1109 al codului nostru civil (contorm art. 1254 al codului civil italian) care hotărăscs : <Subrogaţiunea...... se operă atât în contra îide- jusorului cât. şi în contra debitorului, Ea nu pote desființa dreptul cre- ditorului, când plata i s'a făcut numai pentru parte din datorie; în acest cas el p6le exercita; pentru ce are a mai lua, aceleași drepturi * ce exercilă și subrogatul pentru partea plătită, celui cui a făcut o plată parțială». Articolul corespundător 1252 al codului Napoleon decide, din contră, că, în acest cas, creditorul pote să exercite drepturile sale, cu precădere inaintea celui de Ja care n'a primit de cât-o plată parţială. Art. 138 din proect preieiă secunda teorie, care e mai contormă cu ogica juridică (subrogarea e o plată şi plata Stinge partea de creanţă plătită îață. cu creditorul) şi în “acelas timp” mai echitabi i plat ţi SI Ş p mai echitabilă, căci plală iăcută de un terțiu pentru debitor trebue să producă în prafitul credi- torului acelaşi elect ca plata făcută de debitorul iasuși. O plată dăună- 

care a primi contraicător, Numai creditorul ipotecar 
înaintea primit 0 plată parţială, pote să exercite, cu pre- cidere ipaintea Subrogatului, restul crebinții Dacă, din contră, creditorul 

subrogatului— Da pcanță chirorgafară, titlul său este egal cu acela al 
rincisiul o acă părţile ai înţeles să facă o cesiune, atunci se aplică 

Principiul că cesiunea. parţială opereză o diviziune în Iracţiuni a aceleiași 
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creanţe, Îie-care fracțiune avend aceiaşi însemnătate şi aceiași eficacitate 
ca cea-laltă, e 

Teoria conslinţită de arl.. 7SS din proect, e dar cea următbre. 
Dacă creditorul a primit o plată parţială, un a conto, de la codebitorul 
sai de lu cauţiunea falitului (iără deosebire dacă aceşti coobligaţi sunt. 
sai nu îaliți) după faliment, el va figura la masă pentru val6rea nominală 
a titlului sti cu exclusiunea coobligatului saii a cauţiunei Salitului, care 
nu se pâte presenta la inasă pentru a reclama desiaunare (art. 1673 
codul civil). Unul din codebitori nu are acţiune în contra celui-lalt de cât 
prin subrogare la drepturile creditorului (art. 1108 alin. IL codul civil), 
și numai pote să fie vorbă de subrogare după ce creditorul a figurat la 
masă pentru val6rea nominală întregă a titlului săi, după ce creanţa sa 
schimbat în un drept la un dividend. Dacă nu ar îi așa, falimentul ar 

plăti dou dividende, ar contribui de dout- ori la plata aceleiași creanţe, 

aceca ce nu este admisibil, Principiul egalităţii între creditori nu permite 

acestă îndoită întrebuințare. Dacă, din contra, creditorul a primit plata 

parţială de la coobligatul falitului înaânte de ialiment (acesta este casul 

anume prevădut de art. 783 citat din proect), el se presintă la masă numai. - 

pentru restul creanţei sale, şi coobligatul se presintă peniru aceea ce el 

a plătit. Plata parţială s'a făcut înainte de Îaliment, adică inainte de a 

se Îi transtormat creanța în un dreptla un dividend. Pentru restul creanţei, 

din contra, nu se pâte reclama de cât un dividend. Dreptul coobligatului 

sai al cuuţiunii şi acela al creditorului sunt dar deosebite.şi neatârnate 

unul de altul, de şi decurgând din o causă comună. (Quid însă când cre- 

ditorul ar avea o creanţă privilegiată saii ipotecară ? Veni-va el și în 

acest cas în concurs cu coobligatul în proporţiune cu aceea ce -le 'este 

datori? Nu, căci creditorul ipotecar saii privilegiat -are un jus separa- 

lionis. Art. 788 citat din proect hătărăsce dar cu drept cuvânt că creditorul 

conservă dreptul săi de precădere până la plata integrală a creanţei sale. 

Dar să presupunem -că şi după încasarea celor două dividende. creanţa 

nu se acoperă complet. Creditorul pote să reclame restul de la coobligatul 

u iunea Îalitului. i AR 

i dC odebitotul non-falit sai cauţiunea non-falită nu se admit la masa 

falimentului pentru a reclama 0 desdaunare, Şi iără să îi plătit (compară 

ar. 1673 codul civil) pentru siguranţă în contra responsabilităţi către . 

creditor, ce le incumbă în virtutea solidarităţii. Principiul egalităţii între 

creditori se opune la acâsta. Quid însă când coobligatul sai .cauţiunea . 

falitului, pentru siguranța acţiunii ce recurs, are un drept rezemat pe o- 

ipotecă sait un amanet? Creditorul privilegiat saă ipotecar are un jus sepa- 

valionis.-Coobligatul saă cauţiunea se admit dar la masa ialimentului pentru 

suma pentru care ei aii o ipotecă sat un amanet (art. 789 din proect, con 

form art. 791 italian). 'Prebue totuși să ne reamintim că creditoru se Pa 

Ja faliment pentru fotalitatea creanţei sale şi dar cu exolusiunea coobi- 

atuul su enujuni Coobligatl Și culc ce? d uțiune, prost 
i „ Siguranţele dar stipulate de | sai, U , . 

ereiorul: L Eeţul e aurilor ipotecate sai al amanetului aparțin e editorului 

până la plata integrală a creanţei sale (art. 789 din proeel « in. 1 „Con 

form art, 791 alin. II italian), Aceiaşi creanță nepulen i _ e i 

de dou& ori la. aceiași masă, suma cerută de coobligatul sau | a
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falitului, care are asupra bunurilor acestuia un drept de ipotecă sai de 
amanet, se coniundă cu acea cerută de creditor, și prin urmare ea se 
socotesce o singură dată în calculul majorităţii cerute pentru validitatea 
deliberărilor creditorilor falimentului (art. 789 din proect, conlorm art. 
791 alin. I italian). | N - 

-. Să presupunem acum că creditorul consimte de bună-voe la con- 
cordatul care intârvine.. Conserva-va. el în acest cas acţiunea sa pentru 

- suma căre rămâne peste dividend în contra coobliguţilor solidari sai în 
„Contra cauţiunilor ? Principiul dreptului comun constinţit de art. 114 

» codul civil este că: remisiunea sai descărcarea, expres îcută debitorului 
principal, liberă cauţiunile. Art. 288 al codului nostru de comerciii în 
vigore, se depărtâză de la acâstă regulă a dreptului comun. Art. 288 citat 
e ast-iel conceput: «De şi se va face concordat, creditorii vor păstra „ dreptul de a se porni pentru întrega răfuire a creanţelor lor in potriva 
celor împreună -îndatoraţi ai falitului». Concordatul se impune creditorilor r&mași în minoritate cu t6iă -opunerea făcută de dânșii. Creditorul care consimte- nu lucrâză dar spontan și liber. Creditorul a cerut o singuranţă. 
toemai pentru a se garanta în contra relelor cel vor ameninţa În cas 
de faliment al debitorului. Art. 790 din proect, de acord cu art. 28Sal 
legii n6stre actuale şi cu art. 792 italian, hotărăsce dar, potrivit cu prin- „„Cipiile adevărate ale: materiei: <Creditorii conservă acţiunea lor pentru totalitatea creanţelor asupra coobligaţiunilor sau fidejusorilor îalitului, 
chiar dacă acesta ar. fi obținut un:concordat, la care ar îi consimţit de bună-voe însiși acești creditori». - - 
, Liguidarea pasivului masei pâte să nască dificultăţi și să reclame intervenţiunea legiuitorului. şi în cât se. atinge: de datoriile resultând dintr un conto-curent. Contractul de conto-curent e de arept desființat 
prin falimentul uneia din părţi. Falimentul opresce cursul negocierilor reciproce ale părţilor. Corespondentul non-falit, care se pretinde creditor, trebue să se presinte la verificare. Masa p6te să atace articolele suspecte ca nule sati revocabile, pe baza principiilor consiinţite de art: 716 (707 italian) ŞI următorele ale proectului, care s'a explicat mai sus. Partea 
jon-ialită a trimis, presupunem, corespondentului sii polițe saii electe 
în falie ne ajunse încă la scadență. Corespondentul, care a cădut Inscrie a, înscris aceste polițe sai electe de comercii. în debitul săi, 
alt titlu de d contul-curent al unui efect de comerciii saii al-unui 
falită nu sta e da * Presupusă facută sub rezerva încasării.: Partea non- 
Quid în asul pri i île admisă la verilicare de cât condiționalmenle. 
na mai sunt î and polițele saii efectele de comerciii de cari e vorba 
pondentul - asa ialitului, care le-a trecut: prin gir la alţii? Cures 
şi dar r&z nonrialit e trăgătorul.saă girantul poliţelor de cari e vorba d Tespundător către portor în cas de lipsă de plată la scadență. ortorii acestor. efecte se -presintă la verifi i 'corespon- dentului non-falit. Masa lătind alui ua dive eusiunea coresp electe, ara acțiunea de peguiial Portorului -un dividend pentru aceste soluţiune; sar putea i regres în contra corespondentului non-falit. Acestă 
gatul îalitului în virtutea ai 7 următârea formulă legislativă : . «Coobli- în masa falira Lut ea unui raport 'de drept cambial nu va .fi coprins 
în cont entului pentru eiectele de cornerciă trimise de dânsul ă Lo-curent şi trecute în debitul falitului ; masa plătind un dividend 
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portorului, are acţiunea de' recurs în contra corespondentului non-falit». 
Se pote întâmpla .ca amendoui corespondențţii în conto-curent să îi trimis 
unui altuia etecte de comerciii neajunse încă la scadenţă. Masa se pre- 
tinde, presupunem, creditâre şi reclamă excedentul de la corespondentul 
non-lalit. Acesta de pe urmă pâte să opună că el nu e ţinut să plătescă. 
excedentul, căci debitul reclamat gonsistă numai în electe-de comerciiă 
a căror vul6re nu s'a încasat încă. El nu e dar debitorul de câi condi- 
ționalmente. Mai mult încă, el pâte chiar să îie creditor al masei,. dacă - 
electele trimise de falit şi trecute prin gir la alţii nu vor îi plătite la sca- 
dență, aceea ce este de temut din causa stării de încetare de plăţi a unuia 

din subscriitorii efectelor de comercii. Corespondentul non-ialit trebue dar 

să se admită la masa corespondentului îalit şi la ialimentul celor-ialţi 

semnatari ca un creditor având o creanţă supusă la o condiţiune. Quid: 

în casul când excedentul reclamat de la corespondentul non-ialit, con- 

sistând în efecte de comerciii trimise de falit, se găsesce în portololiul - 

celui dintâi ? Fi-va el ţinut să plătescă excedentul în numerarii sai - 

putea-va el să înapoeze electele rămase cari se află în -portololiul săi ? 

El nu pote să fie silit să plătâscă - excedentul în bani, căci electele de 

cari este vorba ligureză la debitul săi numai sub rezerva încasăreă şi 

valârea acestor electe se va trece eventual în debitul celei-Valte părţi,cu 

efecte e func, dacă se va arăta la scadenţă. că ea e, nerealisabilă. Se - 

pâte în line întempla ca amâendoui corespondenţii, cari “erai în. conto- 

curent, să cudă în faliment. Unul din corespondenţi putea-va el să fie 

admis la falimentul celui-Valt ca creditor al excedentului ce are să plătescă 

în monetă de faliment în comparaţiune cu dividendui mai mic ce va 

plăti masa celei-Valte părţi ? Fără îndoială că "nu, căci aceași creanță nu 

pâte să figureze de două ori in aceeaşi masă. i a - 

Unele din cestiunile ce sai examinat mai sus presintă un interes 

practic ubia după încheerea concordatului sai după unire, Codul nostru 

actual se ocupă cu drepturile creditorilor. privilegiați şi ipotecari, cu acelea 

ale femeei măritate, cu creditorii garantaţi: prin solidaritate sai acţiune 
în cartea II, titlul Î, secţiunea LII, care trateză despre «unirea credito- 

rilor>, Dar -aceste cestiuni sunt aşa de strins unite „cu acelea cari 'se 

alipesc de verificarea creanţelor şi de” liquidarea, pasivului, în cât credem 

că metoda italiană este de preferit..  .-. ta 

i 1V. Da 

Liquidarea activului. DR | 

7 

= 

Creditorii falimentului alcătuese o pluralitate de creditori urmăritori. 

Masa nu apare în adevăr nici ca pers6nă juridică, nici ca socielate, pici N 

ca conumunio. Aceea ce este titlul executoriii pentru, execuțiunea silită, 

este pentru liquidarea masei active a falimentului hotărârea dată asupra 

contestărilor ivite cu ocasiunea verificării” creanţelor. . | cală 

Codul nostru de comerciti actual, de acord cu „legea poetă i 
iranceză, numesce partea  procedurei falimentului, Sa care e păr 

acum : unirea creditorilor, Termenul e IMpropriu. 5 “d uiilisarea masei 

cu o pluraritate de creditori urmăritori ȘI e dar vorba de ulilisarea masei, , 

de lichidarea activului: Si - -
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Constituirea masei pasive o dată terminată, se pășesce, după preserip- 
iunile legii germane.şi ale celei italiane, fără înlverupere la liquidarea 
“activului. Sindicul, care până la acâstă epocă trebue să se mărginâscă să 
“conserve averea, are acum misiunea de a o vinde. Codul Calimach pornesee 
de la acelaşi punet de vedere. «Cel. întărit saii cel ales curator al averii, 
-dispune $ 2020 codul Calimach, trebue fără înlârdiere să facă prin 
licitaţiune judecătorâscă vindarea averii ce se va mai găsi». Legea nâstră 
în vig6re din contră prescrie să se convâce mai întâi creditorii ca să 
delibereze asupra întocmirii concordatului (art. 249). Creditorii se socotest 
în stare de unire numai dacă nu mijloceseo concordat (art. 271). -Con- 
vocarea creditorilor pentru concordat aduce cu sine o pierdere de timp 
fatală. Amânarea nu are un scop practic, căci e necert dacă falitul va 
propune un concordat. Amânarea e justilicată numai când falitul presintă 
un concordat. | | | | 

“Art. 791 din proect (art. 793 italian) sancţioneză teoria cea adevărată 
statuând: ME - a 

«Sindicul va proceda, sub privighiarea și direcţiunea judecătorului- 
comisar (art. 793 italian adaogă : <sub privigherea comitetului de creditori») 
la liquidarea. activului falimentului, îio asigurând (am preleri să se dică: 
<stabilind») saii încasând: datoriile active, fie procedânu la vindarea averii 
mobile şi imobile în cele dece dile de la pronunţarea hotărârii indicală 
la art. 763. - | | Pi 

i «Dacă în acest interval se ivesce o propunere de concordat, în 
vederea căruia s'ar. crede mai nemerit să se amâne vindarea, sindicul va 
putea îi autorisat la acesta de către judecătorul-comisar»>. 

Falimentul se. apropie în acestă peri6dă de sfirşitul săi. E vorba 
acum de realisarea activului, apoi de împărţire. Diferite piedici se pot totuși 
pune în cale. Vindarea nu e pote, în împrejurările date, oportună. 
Falitul are, de exemplu, un mare stabiliment sati o fabrică, cari nu se 

„pot înstrăina cu înlesnire. Interesul bine-înţeles al masei reclamă conti- 
nuarea exploataţiunii. Ac6stă continuare a comerciului e obiectul art. 792 
din proect, (art. 794 italian şi 275 român), care sună ast-lel: , | « Vindarea averii va putea de asemenea [i suspendată, dacă creditorii 
vor decide a continua, în tot sati în parte, exploatarea comerţului îalitului, Renru un timp în marginile şi sub condiţiunile ce anume se vor determina 

| trei ati (ecisiune nu-va putea Îi luată de cât cu o majoritate de 
si falitul Ul Itorilor în numer și sumă. Creditorii ce nu se invoesc 
i pot iace oposiţiune la tribunal, dar acesta nu va putea suspenda executarea decisiunii luată de creditori». | 
vor pi eBolul falitalui, se continuă dar, urma va dovedi pote că cheltuelile 
trebui să pară „să veniturile exploataţiunii. Ar Îi nedrept, dacă ar 
în- interesul ma; i acestă daună și creditorii disidenţi. Datoriile făcute 

datoriilor îăcute iainți ge dare sepia. datoriilor talitutui, adică li interesul masei, el îns e iăliment. Sindicul face diferite cheltueli i 
ee iele contracte, ete. Creditorii masei au precădere căra a ereditorilor. falitului, “căci intre creanţele privilegiate asupra 61£- 

(art. 1730 N Bureză ȘI cheltuelile făcute pentru conservarea lucrului 
creditorilor FA & codul civil). Sindicul e mandatarul. masei, şi nu al 

| 19 individuali. De aci urmeză că în general datoriile contractate 
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d3 dânsul obligă pe masă în limitele activului și nu pe creditorii falitului. 

Nu este tot aşa în casul când 'creditorii decid a continua exploatarea 

comerciului falitului. Respunderea lor trebue inăsprită, ca ei să se gândescă 

de dece ori înainte de a hasarda un pas nechibzuit. Creditorii au -dar 

excepționalmente o râspundere personală, când e vorba de a,exploataţiune 

continuată. Responsabilitatea agravată nu trebue totuși să se aplice credi- 

torilor disidenţi. Nici creditorii, cari consimt, nu trebue să fie ţinuţi solidar- . 

mente, ci numai fie-care în proporţiune cu intesesul sti, în prorata creanţei 

sale, căci nevoia comună și zăpăcela generală ce o insoțesce micşorâză 

considerabilmente culpa lor. Art. 793 din proect (art. 795 italian și 231 ro- 

mân), care se ocupă cu problemele de cari e vorba aci, e ast-lel conceput: 

«Datoriile provenite din operaţiunile sindicului vor Îi plătite din 

activul falimentului, cu preferință asupra datoriilor anteridre ; iar dacă 

aceste operaţiuni trag după dânsele obligaţiuni cari ar trece peste activul 

falimentului, numai creditorii cari le-ai autorisat sunt personal ţinuţi, 

peste partea lor din activ, în limita însă a autorisaţiunii date ; ei vor 

contribui în proporțiunea creanţelor lor respeclive». 

Licuidarea se pote prelungi în timp de mai mulţi ani. Creditorii 

trebue să fie puşi în curentul causelor cari întârdie. liquidarea. Art. 297 

al codului nostru de comerciii în vigore prescrie dar : «Creditorii cei în 

posiţiune de unire se vor chema prin judecătorie a se strînge cel puţin 

odata în cel dintâi an, precum şi în anii următori, de se.va prelungi. La 

aceste adunări, sindicii vor îi datori a da socot6lă pentru: cârmuirea lor, 

şi vor fi ţinuţi în slujbă, sai schimbaţi, după formele prescrise la art. 

907 si 972». Autorii francezi constată, vorbind de art. 535 corespundător 

al codului de comerciii îrancez,-că dreptul adunării de a schimba pe sin- 

dici face că acestă disposiţiune nu se păzesce în practică. După art, 336 

citat al legii franceze, trebue să aibă loc cel puţin o convocare de creditori 

numai în primul an. Activul, se dice, e adesea neînsemnat şi cheltuelile 

convocării ar îi prea mari. Art. 794 din proect (coniorm art. 196 italian); 

hotărăsce, cu privire la acest punct : a , a ” 

«In ceasul prevădut de art. 792 creditorii vor fi convocați de către 

judecătorul-comisar, cel puţin o dată pe an. : o 

«În aceste adunări sindicul va da socotelă de administraţiunea sa». 

"Prebuesc luate precauţiuni pentru -a se înlesni Și grăbi operaţiunile 

liquidării activului. Mersul operaţiunilor e adesea împiedicat. prin contes- 

tațiuni, a cărora curmare pe calea judecății ar aduce cu sine multe 

cheltueli şi pierdere de timp. După dreptul nostru în Vigore, sin iei pot 

să transigă cu autorisarea judecătoruiui-comisar îie înainte fie pă 

unire (art. 231 şi 274), cu deosebire că înainte de unire punerea ali 

tului ajunge pentru a opri transacțiuneă, dacă e vorba. de repturi imo i 

liare. Ordonanţa germană asupra falimentului (art. 121) cere pentru ien 

unei transacţiuni aprobarea comitetului „de creditori, dacă sa cons itui 

un asemenea, sait aprobarea tribunalului. Falitul se „iaseiinţ z espre 

transacţiunea proectată. Opunerea sa nu împiedică insă ransacţi Pia 

nici dacă e vorba de drepturi imobiliare,, ci pâte să aibă nuebai o inte 

ire asupra deliberării creditorilor sai â wribunalulu: Legea ct iunii feb 

197) prescrie omologarea tribunalului, „dacă “obiectul trai eu ea 

nedeterminat sai dacă el trece peste cinci mii de iranci. Omolog
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nu pote avea loc, dacă falitul nu e regulat chemat. Art. 795 din proect 
se apropie de art. 797 italian, statuând : : ' _ 

«Judecătorul-comisar va putea autorisa pe sindic a transige (legea 
italiană adaogă: «ascultând pe comitetul de creditori») asupra tutulor 
«contestaţiunilor cari intereseză masa, şi chiar asupra celor privitâre la 
drepturile imobiliare. . 
„.. «Când obiectul transacţiunei are o val6re nedeterminată sai mai 
mare de 1.500 lei (de ce nu 5,000 lei?), transacţiunea va irebui să fie 
omologată de. tribunalul de comerciit. 

tă «Omologarea nu va: putea avea loc de cât după ce falitul va îi 
fost ascultat sai chemat în regulă». , 

Esenţialul, în peri6da falimentului cu care ne ocupăm în momentul 
„de îaţă, este. realisarea activului: vindarea mobilelor și imobilelor, inca- 
sarea și vîndarea creanţelor. 

Sindicul pâte proceda la vindarea măriurilor și a altor efecte mobile 
cu autorisarea judecătorului-comisar, care va trebui să determine timpul 
-vindării (art. 796 din proect dice: «durata vîndării și cele-lalte condițiuni 
ale ei>) şi să prescrie dacă trebue făcută de bună voe sait cu licitaţiune, 
prin mijlocitori de măriuri sai prin portărej. Acâstă vindare generală a 
mobiliarului se face fără să fie trebuință de citarea prealabilă a falitului 
(art. 796 din proect alin. |, contorm art. 798 alin. | italian și 277 român). 
Legea italiană (art. 798 alin. 1) obligă pe judecătorul-comisar să consulte 
pentru acest siirşit şi pe comitetul de creditori (compară cu art. I2l 
No. 1, Konkursordnung). E vorba aici de vindarea generală a mobilia- 
rului care are loc după expirarea termenului de verificare a creanţelor, după expirarea termenului indicat în art. 791 din proect (793 italian), 
“după judecarea delinitivă a contestărilor. In acâstă fasă înaintată a pro- cedurei, falitul pote ori-când să presinte un concordat şi să oprâscă vindarea, și nu este dar trebuință de: citarea luj. , 

, Dar, se.pâte. întâmpla să fie neapărată trebuinţă "vinQarea mobi- 
liarului şi înaânte de expirarea termenului indicat în art. 791 din proect 
din causă de. lipsă de bani fatală operaţiunilor falimentului. Sindicul se pote atunci autorisa să pășescă la vîindare, dar falitul trebue să fie preala- 
bilmenle citat. Punctul de vedere, care justifică acâstă restricţiune a 
puterei sindicului, este că termenul liquidărei - nefiind încă: sosit și con- cordatul fiind - încă în perspectivă depărtată, importă să se menţină „Starea existentă de, lucruri (status quo) ca să: nu se zădărnicâscă prin 0 | schimbare nechibzuită întocmirea concordatului.. Vindarea ar fi, în lipsă fie Spate prealabilă a ialitului, un pactum claudicans şi ar trebui să 
si 230 român) Ese alin. II din proect, contorm art, 798 alin. |l taliza 
codului nostru d xistii o antinomie ăparentă între art, 230 și art. 3223 
torul-comis. aa comerciii în vig6re, „primul împuternicind pe judecă- 
vorba. Dara Ir secundul pe tribunal, să dea autorisarea de care 
nu sar îi facut oa nu se releră, adevărul căutând, de cât la casul cn 
Ta -autor susține rosițiune Şi „tribunalul ar îi menţinut autorisarea dată. 
târo de nici ti ee uși că ordonanța judecătorului-comisar nu e prin 
alin. III-italian) tac. aedstă io 90 „din proeet. alin. If (contorm art. 145, ordon e. acâstă conlroversă, statuând: «In amândouă casuril? onanţa e supusă apelului la tribuna, 

4 - . 4 
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Sindicul pâte, după legea germană ($ 117 Konkursordnung) şi după 
cea italiană (art. 772 alin. II şters de proect),-să facă să se ordone de către. 
judecătorul-comisar vindarea obiectelor mobile asupra cărora un creditor 
reclamă un drept de amanet saii un alt privilegii special, şi creditorul 
privilegiat nu se p6le opune la acesta de cât numai renunțând la dreptul 

de a obţine plata creanţei sale asupra bunurilor neaiectate. Quid în cas 

de inacţiune a sindicului? Conserva-va creditorul privilegiat dreptul săit 

de urmărire îndividuală? Legea germană ($$ 40 şi 41) declară expres . 

că creditorii, cari se bucură de un privilegii special, aii un jus separa- 

tionis. Obiectul supus la un privilegii special se separă. visibil de masă 

şi stă sub legea comună, fără să "1 pâta atinge regulele excepţionale ale 

falimentului. Privilegiile generale asupra mobilelor, din contră, nu înte- 

meiază un jus separalionis. a 
Liquidarea creanţelor se face saii. prin incasare saii prin cesiune. 

In cele mai multe casuri se găsesc printre creanţele falitului şi creanţe 

" dubi6se din causa insolvabilităţei debitorilor. Dacă sar recurge “la ur- 

măriri și expropriaţiuni pentru incasarea acestor creanţe, s'ar. causa - 

cheltueli ruinătâre pentru masă. Drept aceea se prescrie in art, 797 din. 

proect (799 italian, 231.român): i SA a 
«Tribunalul, după cererea sindicului şi în urma chiemărei falituluj, 

va putea autorisa pe sindic a trata și încheia vindarea în bloc, în tot 

sai în parte, a bunurilor mobile remase nevindate și a creanţelor nein-" 

casate. _. | 

eActul de vîndare va trebui să fie omologat de tribunal (art. 799 

italian adaogă: <aprobat de comitetul de creditori»). - 

- Art. 793 din .proect (conform art. 800 italian), care trateză de vin- 

darea imobilelor, se ocupă în trecăt. cu o cestiune care și are locul ei 

întro altă ordine de idei, cu suspensiunea urmărirei individuale din 

parlea credilorilor. De la data sentinței declarative de îaliment hota . 

răsce art. 798 citat, din proect, .nici un creditor nu va puteă proceda la. 

urmărirea silită a imobilelor, de şi ar aved. asupra lor un drept de 

privilegii sai îpolecă. Legea nostră comercială în vigore, din contră 

lasă dreptul creditorilor ipotecari sai privilegiați de a urmă de U a 

ialitului, servind pentru asigurarea creanţelor lor sub imperii reptului 

comun. Rațiunea care justifică punctul de vedere iferit al proectutui 

este că o vindare urmată de un creditor. înscris. în primul re Cal 

are nici un interes să cruţe pe cei-Palţi creditori, ar putea îi e arie 

dacă ea ar avea loc în pripă şi sub împrejurări nefavora 2 ară - 

creditorii ipotecari posteriori “şi mai CU semă pent, o Art: CA din 
In ce chip are dar să se încă vîndarea imobi elor De dicând : 

proect (conform art. S00 italian) răspunde la acestă peri după formele 
<Sindicul este dator a cere şi urmări vîndarea acestor „mo Cererea de vin- 
previdute de lege pentru vingarea bunurilor OA după expirarea: 

- dare va fi facută catre tribunalul civil competent inca co” Pe inA con- 
termenului prevădut de art. 791. Dacă la licitaţiune nu a Ci COST 

curenţi, judecătorul-comisar pOt€, dupe Cui de creditori...») creditorilor 

țimântul (art. 8CO italian dice: <a COM! e i do creiere “voluntară, 

ipotecari sai privilegiați ai imobilelor, să P L 798 alin. LL din proect 

când ea âr îi învederat în folosul masei (art. aa 19: - 

A. Desre, vol. III. 

-
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dice pe dos „al falitului“). Actul de .vindare va Îi omologat de tribu- 
nalul civil. Creditorii, cari nu a: privilegiă asupra unui imobil sati o 
ipotecă,. ai dar, în sistemul proectului și al legii italiene, un jus sepa- 
7ationis numai asupra preţului. 

| Quid în casul când urmărirea imobiliară s'a început de creditorul, 
care are asupra lui un drept de privilegii sai de ipotecă, înainte de 
sentința declarătâre. de [aliment ? Creditorul conservă în acest cas, după 
art. 799 din proect, dreptul de urmărire îndividuală contorm cu principiile 
dreptului comun. Articolul corespundător 801 al codului de comercii 
italian obligă, din contră, în acestă ipotesă,. pe sindie să intervină și să 
ceră să îie subrogat creditorului urmăritor în ceasurile prevădute de lege. 
Disposiţiunile procedurei civile geneveze relative la intervenţiunea credi- 
torilor şi la subrogarea în urmărirea imobiliară s'aii strimbat şi destigurat 
de. redactorii procedurei nâstre civile (art. 523 și 5214 proc, civilă) 
Acesta însă nu ne pâte împiedica ca să reproducem în legea asupra 
falimentului disposiţiunile articolelor 566—571 ale procedurei. geneveze, 

„Şi să impunem -sindicului să intervină, ca să nu se vindă imobilul cu 
un preț -de ris sai să nu se îintârdie urmărirea din causa colusiunii 
care există între creditorul urmăritor şi debitorul urmărit. 

Se scot din masa activă și nu se supun la vindare obiectele cari 
. a unt proprietatea îalitului și cari dar nu pot să fie amanetul credi- 

Cererea de a se seste din activ un obiect care nu aparţine alitului, 
„Pe basa unui drept real saii personal, se reguleză după principiile drep- 

tului comun. Acesta se înțelege de "la sine, dar lucrul trebue anume 
accentuat, după exemplul legii germane (art. 35 Aonkursorduuug), pentru a evita ori-ce contusiune în casurile excepționale de cari vom vorbi îndată. 
Pitam pentru mai bună lămurire câte-va exemple. Lucrul vindut vala- 

| ltieate de falit, care nu sia predat încă cumpărătorului, se pâte revendica, 
pătindu-se prețul. Un: servitor al falitului pâte revendica lucrurile sal 

| bf ipdioul le-a luat în Slăpânire credând că sunt ale falitului, ua 
suma împruinutată pote cere înapoi amanetul predat [alitului, plătin 

Principiil6 comune îndestulâză sub acest ră intel Fe a - port complet trebuintele 
regulațe. auoeceptându-se numai trei ceasuri, cari reclamă neapirat 0 
înserise î ebită, . Aceste trei casuri sunt: 1) revendicarea valorilot 
vindute pe socoti rent 2 revendicarea măriurilor. trimise pentru a d 
îlitului, dar. neplătiie. prietarului, şi 3) revendicarea măriurilor expedi 

rilor inseala Se Pnto-curent produce strămutarea proprietăţii valo- 
- - ul-curent asu imi i ori ece în debitul său, Dar pra primitorului prin aceea că el le tr <a proprietatea Da sualorea trimisă de una din părţi, cu clausa expresă dica, cu tote a aa nu se sirâinute asupra primitorului, se pote resel- în faliment, asc d ost scrisă in contil-curent al primitorului cățut "mâna unu! ai ingiteze gisesce în natură în portololiul falitului sait În 
fiindu-i îndosat cu clauga ALe POSedă pentru densul efectul de comer mandat», -<valdrea în garanție Eeaeurațiune»,- «pentru încasare», Peră Proprietarea (7. art, 254 au alta equivaleată, care mii transtet „ 459 al codului de comereiii italian, contorm art. 219 
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din proect). Art. S00 din proect (conform art. 802 italian, 313 român, - 

art. 660 al legii belgiane din 1S Aprilie 1851), care se ocupă cu acest, 

obiect, hotărăsce : - - - Ma 

«Pot fi revendicate cambiile şi alte titluri de credit neplătite încă 

şi cari în momentul sentinței declarative de ialiment se găsesc în natură 

în patrimoniul falitului, când aceste efecte ai îost date de proprietarul. 

lor cu simplu mandat de a le încasa şi a păstra valorea la disposiţiune, 

sai când ai fost destinate de același proprietar la Gre-cari plăți anume 

determinate». 
| - 

Teocem la cel de al douiea cas. Falitul are în mâna sa în natură, 

în tot saii în parte, în momentul declarării falimentului,. măriură pe cari 

el le-a primit do la proprietarul lor cu mandat de a le vinde. Proprietarul” 

le pste revendica. Ac6sta este coniorm cu principiile legii comune. Dacă 

__mărturile ai lost vindute (fără deosebire dacă tradiţiunea a avut loc sail 

nu), revendicarea e exclusă, căci falitul avea mandat de a le vinde. Quid 

în casul când preţul este încă datorit de cumpărător? Creanţa preţului 

aparţine proprietarului ca mandant, căci comisionarul nu e de cât un 

mandatar în raporturile sale cu comitentul. Greanţa prețului, din contra, 

nu se mai pote revendica de proprietar, dacă ea s'a compensat prin cont- 

curent între falit şi cumpărător, căci comisionarul, in raporturile sale cu 

cei de al treilea, contracteză în numele sâii proprii (art. s01 din proect, 

contorm 803 italian şi 31 român). Lucrurile pierdute şi urate se pot 

revendiea coniorm cu art. 1909; codul civil. Revendicarea titlurilor la 

întățișător rătăcite sai îurate este admisă numai în contra celui care le-a. 

“găsit sati furat şi în contra celor cari le-aii- primit cu ori-ce titlu, cunos- - 

când viţiul causei posesiunii. Drept aceea se” adaogă în art. 803 italian | 

(adaos şters de proect) : «sub roserva disposiţiunilor art. 57 al acestui 

cod şi art, 707 şi 708 ale codului civil». E tut 

Rămâne să discutăm ultima ipotesă. O mariă sa vindut “falitului, 

dar el n'a plătit prețul. Contractul e periect pria simplul . consimțimint 

al părţilor. Neplata preţului nu împiedică. trecerea proprietăţii lucrului 

vindut asupra cumpărătorului. Proactul derâză la acestă regulă a dreptului 

comun în interesul comerciului şi admite excepţionalmente revendicarea 

în cas de faliment a cumpărătorului. Revendicarea însă nu mai e posibilă, - 

dacă în qiua declaraţiunii de faliment mărturile intraseră in magasinele 

îalitului, sati erai la disposiţiunea, 5% în” magasinele publice sat în alte 

locuri de deposit sai de pază, ori în magasinele saii locurile de. deposit - 

i „i + ansărei i tela falitului - 

Sai de pază ale comisionarului însărcinat a le vinde pe socotel u 

(art. s02 alin: | din proect, art. 804 alin. I italian şi art. 315 român), 

căci mărturile odată intrate în magasinele cumpărătorului, constituesc un = 

element de credit, care inspiră încredere celor de al treilea, cari pe baza 

lor fac înaintări de bani falitalui, şi ele se revind cu iuţela proprie 

comerciului de la un moment la altul. Revindecarea este exclusă, chiar 

când mărturile n'ait sosit. Încă, dacă ele ai îost vindute în urma unei 

transmisiuni prin gir a 'facturelor, poliţelor da. încărcare sati a soriso lor 

de cărat, dacă ucestea sunt la od SA E tul "Tao E ei Sunpărti- 

3 i, - a . Ă . 

cumpărătorului, dacă sua că ci isi sa revindă mărturile cumpărate şi 

torilor şi acesti Sa ata! 

înainte de a le lua în posesiune, prin mijl6cele aci indicate. Nu se cere, 

2
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-pentru' a exclude acţiunea în revendicare a primului vindător, ca factura, 
scris6rea de încărcare saii cartea de cărat să fie îscâlilă de expeditor. 
Disposiţiunea contrarie a art. 315 al codului nostru de comerciă în vigâre 
sa suprimat de proect. In Englitera și in Statele-Unite, revendicarea nu 
mai e posibilă dacă factura, etc. (lăcută de cumpărătorul care revinde) 

“a iost negociată de cumpărător. Revendicarea prevădută de art. 802 alin. | 
din proect e o favâre acordată proprietarului. Revendicantul trebue dar 

„să înapoeze masei falimentului, nu numai sumele primite în contul mărtei, 
dar și cheltuelile făcute cu transportul, comisionul, asigurarea măriurilor 
și altele de asemenea (art. 802 alin. Il şi III din proect, art. 804 alin. li 
şi III italian, art. 315 român). si 

3- Dar, să presupunem, că maria vindută falitului, care n'a plătit prețul, 
„nu a fost încă expediată, că ea se găsesce incă în posesiunea vindt- 
torului. Acesta este obiectul art. S03 din proect (805 italian și 316 român) 
care: decide: «Vindătorul va putea să rețină mărturile vîndute, cari n'ă.- 

: iost predate îalitului, sati cari n'aii lost expediate lui saii unei alte per- 
- s6ne pentru comptul săi»; a Aa 

„„_ Care e juridicţiunea competentă a statua asupra cererei în reven- 
dicare sai distracțiune ? Tribunalul va hotărâ, dispune art. 318 al legii nostre comerciale în vigore, ascultând pe judecătorul-comisar. Tribunalul 

„e competent 1) și în casul când afacerea după obiectul litigiului ar fi de 
competenţa judecătorului de plasă. Soluţiunea dilicultăților ce se nasc în 
materie de faliment presupune o experienţă deosebită, care lipsesce jude- 
cătorilor de plasă. De ce însă să-nu se atribue cunâscerea acestor ataceri 
de-o mică: însemnătate judecătorului-comisar, cu reserva apelului Ia tri- 
bunal ? Art; 805 din proect (art. 807 italian), ţinând semă de acestă 
Obiecțiune slatueză: . 

„« Cererea de revendicare trebue să fie-udresală judecătorului-comisar, 
care o va cerceta contradictorii cu- sindicul. Falitul si ori-ce alt cre- ditor pâte interveni. - i e - 
, «Dacă valdrea mărlei ce se .revendică nu: trece peste 1500-lei, 
judecătorul-comisar va judeca cu apel la tribunal. In cas contrar, va trimite 

-pe părți înaintea tribunalului». - . - ererile în revendicare în natură suspend-vindarea obiectelor reven- 
dicate, dar ele n'uti 'efect în contra terţilor, cari le-ati “cumpărat mai nainte, căci ei se pot îngrădi în dosul principiului: Zn fail de meubles possession vaut titre. Art. S06 din proect (art. 808 italian) reamintesce 
expres acestă regulă -a dreptului comun, statuând ; | «Cererea de revendicare suspendă vindarea lucrurilor: reclamate, dar nu anuleză vindarea lucrurilor anterior făcută. | «Cererea de revendicare a preţului va fi îără tărie, dacă se va exer- “cita asupra unor Sume funăpiiia - | | . Cita e împărțite '(proectul : «i ințate» inainte, de cerere»,- - . pe ji | (pr | bul gice sucit: întrebuințate») 

., x 

nn o 

1 | i Cato e ) Dacă revendicarea are o causă civilă, tribunalul civil e competent, 
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. V. 

Distribuirea între creditori, : 

Interesul praclic în vederea căruia s'a organisat (6tă procedura 
falimentului este îndestulareă creditorilor sub ocrotirea justiţiei. Scopul 
de care e vorba caută să se atingă. cât se pote mai grabnic. Formele 
penru garantarea tutulor. intereselor trebue să fie cât se pâte mai 
simple. | e 

Codul Calimach exagerâză principiul. ocrotirei tutulor intereselor şi 
neingrijesce principiul superior al celerităţei procedurei. E| nu permite distri-: 
buirea de cât după realisarea complectă a activului și după determinarea” 
constituirei pasivului. Numai creanţele privilegiate sunt exceptate, căcicle . 
se pot îndestula mai'nainte. Ac6sta resultă lămurit din $ 2023 codul 
Calimach, care sună ast-fel: <După ce. se va limpedi averea în acest 
chip, ca să fie prin putință a se plăti din ea datoriile : întregi sai în 
parte, atuncea, la întemplarea dintâi, trebue îndată, iar la a doua, după 
cererea creditorilor, să se îacă de către curator împărțâla averei, după - 
analogia dritului protimisireă lie-cărui creditor» (conform $ 41. al ordo- 
nanței austriace asupra falimentului. din 1 Maiă 1781. V. Fiiger-Vessely, 
Gerichiliches Ver/ahren... nach der oslerreichischen allgemeinen Gerichis- 
und honlursorduung von 1 Mai: 1781, edit. VII, t.1l, pag. 210). 
Legiuitorul Calimach imparte. (conform cu dreptul comun. german) totă 
procedura falimentului în trei peridde : praeclusoria, classificatoria, dis- 
tribuloria. "Termenul pentru convocarea creditorilor e un termen preclusiv 
(Ş 2011 codul Calimach). Se procede la împărțelă numai dacă i6tă 
averea so găsesce timpedilă, adică dacă nu sai pornit procese de prio- 
ritate în contra clasificațiuniz ($ 2010 ibidem), sati dacă aceste procese 
Saii terminat şi dacă tot activul s'a realisat. Distribuirea -(distribuloria) 
în fine se îndeplinesce în forma unei hotărâri primitore de contestare în 
termen de patru-spre-dece qile ($ 2025 codul Calimach). „: 

Legea n6stră comercială din 1840 o rupe cu acest sistem - greşit, 
pune tonul mai mult pe principiul celeritățiă, dă precădere regulei după 
care creditorii trebuesc să se ajute şi să se ocrotescă singuri. Ori de 
câte ori se găsesce o sumă mai însemnată disponibilă, trebue să se ordone 
distribuirea. Legea deosibesce distribuiri provisorii (sai aconto) și distri- 
buirea definitivă. Art. 2:17 al codului nostru-de comericii în piBoe pre- 
supune mai multe distribuiri succesive, art. 296 vorbesce de e iai 

mi mos împărți, le prețului verurlr eetă tr ec oc a tu nainte de împărţirea preţului ucrurilor, a cae 
Tegoleză direct atiunta ndstrt, staluân:. "Spre: acest Sirgii. sindieii 
Yor da, pe fie-care lună, tribunalului € 4 A - 
și a banilor ce se vor afla. strinși; tribunalul i pini, va” oară paria de icuviință, a se împărţi între „creditori, reditoriă! să se insciințeze” anal6ză a fie-căruia si va priveghia ca toţi c d dacă cere cazul, 
despre agâsta. Judecătorul-comisar. pote dar să ordone, «i firii pre ap6sta». Ju ditorii se insciințeză despre acesta prin. 
0 distribuire pe fie-care lună. Cre tori e Anei riisar Rrebue să țină 

uimale și prin scrisori de convocare. + e, nţele verificate şi afirmate, dar 
scmă în acestă privire nu numai de crea trăinătate, cu "privire. la cari 
și de creanţele creditorilor.domiciliaţi în strein . | |
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s'a prorogat. termenul de verilicare (art. 307 şi 308). Resultă din art. 
246 al legii n6stre comerciale în vigre că distribuirea nu pote avealoc. 
înainte de expirarea termenului pentru persânele sălășluite în România, 
Quid în casul când cererile creditorilor se resping: ca neintemeiate și 
părțile puse în reservă pentru dânşii devin disponibile? Atunci trebue 
să se facă o împărţire suplimentară. Pers6nele, cari se primesc ca cre- 
ditori în urma unei distribuiri, pot ei să ceră înapoi de la cerlalți 
creditori excedentul ce ei ai primit peste partea ce li se cuvine? Au, 
ei ai numai dreptul, după art. 247 în fine, de a prelua din baniiși 
averea încă n6impărţită partea analâgă ce li se cuvenia din cele de mii 
"nainte împărțiri. , - : 
_ Trecem la sistemul proectutui, pe care" vom considera în raport 
cu-dreptul nostru în vigâre şi cu teoria comparată.. 

Trebue. să. deosebim in acâstă materie înainte de t6te datoriile 
masei de datoriile îalitului. Administraţiunea falimentului aduce cu sine 
cheltueii şi necesitatea de a se contracta obligaţiuni în interesul masti, 
Aceste cheltueli şi obligaţiuni tind a înlesni licpuidarea falimentului și ser- 
vese dar intereselor “creditorilor falitului. Creditorii falitului profită dar 
de equivalentul ce primesc de la creditorii masei. Creditorii falitului nu 
trebue să se inavuţâscă în dauna creditorilor masei. Pentru a se evita 
acesta, se admite că creditorii masei ait precădere înuintea creditorilor 

„ îalitului. Salariul: sindicului, cheltuelile proceselor susţinute de sindic în 
interesul masei, . datoriile -rasultând din contractele închiate de sindic 
în interesul ialimentului, se plătesc cu precădere înaintea datoriilor îali- 
tului, Ajutorul ce se acordă falitului sai familiei sale caracterisâză și e 
ca o datorie a masei. Acest ajutor răspunde cerințelor echităţii întocmai 
ca scutirile de-urmărire prevădute de procedura civilă (art. 406 şi ur, 
„Proc. civilă). Masa r&spunde, o repetăm, înainte de tâte de datoriile 
masei. Răspunderea masei nu isbesce însă acele obiecte cari se pot sc6le 
din activ de creditorii cari conservă dreptul lor-de urmărire individuală. 

Crediterii privilegiați nu ai în general precădere de cât asupra prefulul 
obiectului servind pentru asigurarea lor 1). Creditorul amanetar, din contră, 
ȘI ori-ce creditor având un privilegii special, are un jus separalionis 
un drept de imăriro separat şi individual, Dar este după împrejurări n 
sin ra nţeles al masei a nu lăsa pe creditor să procedeze € 

| gur la: vindarea -obiectului. Drept aceea se prescrie în art. 769 din 
proeet (conlorm art, 772 italian) că sindicul pote, în ori-ce timp, CU 
placea iutecăLorului-comisar, să retragă amanetul în profitul fahtulu 

codalui nostru de son umele. isvorite din. averea îalitului (art. 30 2 

împart între toți creditorii du şi Bota duce: «din averea mișoaldre e zându-se mar. îhras orii dupt analogia creanţelor. lor verificate, de 
„mai intâi datoriile de mai sus. 

nalment ati prineipiI se aplică şi sub codul german. Sindicul e totuși excepțio- : “după art.:157-Konhur : (9- pai > . Konkursordnuny, să facă plăti în profitul credite 
io privilegiaţa neatârnat de împărțirile maset, EL re nevoe Pentru a cista de învoirea 
. 2) Lucrul se explică ast-fel impovărată de ipoteci, şi creditorii 

Averea nemişcătore e, în . generalitatea cazurilor, 
de urmărire separat. Proectul, 

1 ipotecari ati după: dreptul nostru în vig6re un drept 
din contră, prescrie (V. supra art. 198) că de la dala 
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Art. S07 din procct exprimă acestă idee în chipul următor: . 
«Aclivul (e vorba de activul vindut şi este dar: mai esact a se 

dice, potrivit cu art. S09 italian»: «sumele aparţinând falimentului»), 
scădendu-se cheltuelile judecătoresci şi acelea de administraţiunea îali- 

“ mentului, ajutârele acordate Ialitului şi familiei sale, va trebui înainte de 

t6te să servescă (art. S09 italian: «să îie plătite cu autorisarea jude- 

cătoruluy-comisar») la plata sumelor datorile. creditorilor gagiști și -pri- 

vilegiaţi. Restul va Îi împărţit între toţi creditorii, în proporțiunea crean- 

țelor lor verificate. 
«Pentru acest slirşit, sindicul va :supune în fie-care lună judecă- 

torului-comisar un tabioii de situaţiunea falimentului și de sumele dispo- 

nibile pentru distribuire. Judecătorul-comisar ordonă, dacă se pâte, dis- 

tribuirea, fixând suma de împărţit, cu condiţiune ca toți creditorii să fie -. 

încunosciinţați. Si 

Art. 807 din proect vorbesco de creanţe verificate în deosebire de 

art. 305 al legii n6stre comerciale în vigore, care vorbesce de creanţe 

verilicate (adeverite) şi afirmate (încredințate). Afirmarea are a se face, 

după art. 211 al codului nostru de astădi, după veriticare şi anume în 

soroc de opt dile cel mult de la cercetarea şi adeverirea datoriei. sale. 

Afirmarea premerge din contră în sistemul proectului (art. 757 din proect 

conform art. 760 italian), operaţiunii de verificare a creanţelor. Verili- 

carea implică dar afirmarea. . , RE 

Art. S07 din proect alin. IL (art. 809 alin. II italian) e o repetiţiune 

literală a art. 366 al legii comerciale franceze (art. 306 român). Statul 

de situaţiune de care e vorba în acest articol, pe care sindicul îl supune 

în fie-care lună judecătorului-comisar (dupe art. 306 român tribunalului) 

trebue să arate produsul - diferitelor obiecte vindute, rangul credito- 

rilor privilegiați şi al creditorilor masei, suma care. este „partea ori 

rezerva părţei corespunqătâre cu sumele pentru care creditorii domici aţi 

în străinătate sunt trecuţi în bilanţ, suma rezervată pentru creanțele 

contestate şi suma co rămâne în folosul creditorilor chirografari. Jude= 

cătorul-comisar examin6ză statul de situaţiune şi ordonă, dacă cere casul 

după deducţiunea și punerea în rezervă de care să vorbit mai sus, dis- 

tribuirea unui dividend de atât la sută „între creditorii recunoscuţi şi 

verificaţi și veghiază ca creditorii să îie întruniţă în. adunare, după Stă 

ruința grefierului, pentru diua cutare la ora cutare în sala de consilii e 

tribunalului (v. formularul ordonanţei judecătorului comiser Li are, 

Rep. cer. sur le code de conmmerce, ediţ. V, pag. 893 și ). it E07 

alin. IL din proeet inlocuesce în acestă privire fară cuveni or a con 

na de gr 06 al pt Au sa o osener do act 
italian) : «şi va priveghia cit i ditorii să fie însciinţaţi». 
prin expresiunea : «cu condiţiune ca toţi creadă îi să Do mei Casa 

Banii de împărţit între creditori sunt epuși, precum ScIm, A 

de depuneri şi PA naţiunii Sindicul trebue să, justifice în ce „ră 

dile de la încasare, că a efectuat vărsămentul, su „ pedepsă, ÎI 

  

, - i va 
sentinței declarative de faliment pici: un creditor nu leg PA sai îpotecă (conform art. 

silită, de și ar avea asupra lor 47 drept de privi 9 , 
500 italian şi $ 116 Konhursordnun9)- - 

utea proceda la urmărirea 
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întârdiere, de a plăti interesele sumelor nevărsate (art. 750 din proeej, 
753 italian, 232 român). Banii depuși de 'sindic nu pot să fie luaţi înapoi, 
la cas de trebuinţă, de cât în virtutea unei ordonanţe a judecătorului- 

„comisar (art. 751 din proect, 754 “italian, 232 român). Judecătorul: 
„ comisar (după art. 232 român, tribunalul) pole ordona, după termenii 

art, 489 al codului de comerciiă îrancez, ca v&rsământul să se facă direct 
de Casa de consemnaţiuni în mâinele creditorilor după un stat de distri- 
buire (î6e de împărţire) tăcut de sindici și ordonat de judecătorul-comisar, 
Sindicii primesc. dar banii de împărţit de la Casa de cosemnaţiuni șii 
împart între creditori; dar judecătoru!-comisar pâte să ordone să se facă 
vărsământul de-a dreptul în mâinele creditorilor. Art: S10 alin. II al 
codului de comerciii italian (suprimat de proect) hotărăsce, din contră, 
că dividendele trebue să se plătâscă creditorilor direct de Casa de 
consemnaţiuni. Ac6stă “modificare .a regulei coprinse în art. -489 al legii 
iranceze (232 român) resultă, cu t6tă supresiunea nechibzuită a adau- 
Sului de mai sus, din aeâstă lormulare diferită ce o găsim în art, 80 . 
"din proect (art. 810 italian). e i 

| «Tabloul de distribuire va Îi făcut de sindic şi va li declarat exe- 
„Cutoriii prin ordonanța judecătorului-comisar. Pentru distribuirea banilor 
allaţă în deposit; sindicul va libera fiezcărui creditor an mandat de plată 
călre' Casa de depuneri și consemnațiună, potrivit cu statul de distri- 
buire>. Art. 810 alin. III italian adaogă: «<Plăţile se vor. etectuu direct 
de Casă».  - . - - 

: Legea germană are un alt sistem. Distribuirea provisorie se regu- 
„_16ză de sindic- sai de comitetul de creditori, dacă su constituit un ase- 
menea, după propunerea sindicului,. cu exclusiunea a ori-ce amestec din 
partea justiţiei (art; 147 -Konhursordnung). Acesta este, pretind comen- 
tatorii germani, în armonie cu principiul că creditorii trebue să se ocro- 
t6scă singuri. Distribuirea definitivă, .din contră, e supusă aprobărei tribunalului (art. 149 Konkursordnung). - . 
Ea Nici 0 distribuire nu este admisibilă: sub codul nostru actual înainte 
de expirarea termenelor de verificare: fixate pentru creditorii domiciliaţi 
în România (art.. 246). Art. 809 din proect aplică acelaşi principii. Dis- 
iribuirea are a se ace, dice $ 137 al legii germane, după secundul 
jermen de verificare, de câle ori există o sumă disponibilă sulicientă. 
ermenul de verificare se fixâză avendu-se in vedere și interesul credi- torilor doimiciliaţi în str&inătate. Sindicul întocmesce un stat de situaţiune 

ŞI "I depune la -grelă. Suma creanţelor şi suma de împărţit se aduc li 
enoseinţa „creditorilor pe calea publicităţii (art. 139 K. 0), Principiul Prosupus al legii italiene este că distribuirea provisorie pâto să aibă l00 
d miciliațe ape sPirarea termenelor de verificare stabilite pentru creditorii 
că nu seu La 02, dar. se adaogă (art. 811 alin. | italian șters de proect) 
a părtei. core undălo a nici o distribuire de cât după punerea în reservă 

| străinătate sună trec î cu Sumele pentru cari creditorii domiciliaţi în. “ distribuirer mai fa uți în bilanţ, dacă creanţele acestor creditori la epocă 
QUIS ei nai fost încă admise la pasivul falimentului. - d puneuei tul înlătură acestă. disposiţiune, aceea ce este o consecuență 
Să se ţină s6 a are greşit, de la care pornesce proectul, că ni trebue 

ă sem de creditorii domiciliați în străinătate, că nu trebue să 

Îs 
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se prorâge termenul de veriiicare în favrea creditorilor locuind departe. - ..: 

Un comerciant se bucură însă de credit nu.numai acolo unde locuesce,. 

ci mai cu stmă în străinătate. Ne-ţinerea în semă a creditorilor domi- 

ciliaţi în streinătate, ar îi un pas retrograd, care nu Sar putea justifica 

cu nimic. Insemnătatea creditului străin n'a scăpat nici legiuitorului nostru 

din 18-10, cu î6te că desvoltarea economică a ţărei nu era încă ajunsă 

la un grad aşa de înalt ca astă-qi. Art. 307 al legii n6stre comerciale 

din 1840 hotărăsce întradevăr: «Nu se va face nici o împărţire între 

creditorii sălăşluiţi în Principat, de cât numai după ce se va pune în 

reservă partea cuvenită pe semă creditelor cu cari vor îi trecuţi în. - 

bilanţ creditorii cei sălășluiţi afară de Principat». Semnalăm .rătăcirea 

proectului şi stăruim 'să se păşâscă în acestă privire pe urmele legii 

nâstre de astă-(li. , | | 

Codul nostru actual mai rezolvă şi alte chestiuni relative la aceiași 

"ordine de idei şi trebue dar să ne mai oprim un moment asupra acestui 

obiect. Quid când sar părea că creanţele creditorilor domiciliați în străi- 

nâtate nu Sai trecut în, bilanţ cu un chip lămurit saii când creditorul 

ac reclama o sumă mai mare de cât cea trecută în bilanţ ? Atunci se . 

“pune în rezervă partea ce o va arbitra, judecătorul-comisar. (după art. 

357 român, tribunalul), sub rezerva, recursului la tribunal. Apelul ar îi 

exclus fără o asemenea rezervă expresă, căci ordonanțele judecătorului- . 

comisar nu sunt supuse apelului de cât în casurile determinate de lege 

(art. 905 din proeet, contor art. 910 italian şi 453 trancez). Proectul 

adaogă : <Ordonanţa judecătorului-comisar e executorie prin - provisiune» - 

(V. art. S10 din proect şi art. SIL alin. 1! italian şi 307 român). Cs se 

face cu acâstă parte pusă în rezervă 2 Ba rămâne în deposit până la 

expirarea termenelor prorogate: pentru: creditorii ședând în străinătate. 

Acest teimen expirat, dacă ei nai făcut să se. verilice creanțele lor,. 

rezerva se reintorce la masă pentru a Îi “obiectul unei distribuiri între 

creditorii admişi la pasiv. Quid în casul când un creditor s'a prezentat 

pentru a îi verificat, dar n'a putut Să fie îndată. admis din causa unei - 

contestări care s'a ivit? Punerea în rezervă are a se. iace în chipul arătat 

mai sus şi pentru creanţele asupra primire! cărora nu sa statuat definitiv, 

cu deosebire că în acest cas nu există un termen. îix, partea pusă în 

rezervă urmând a rămâne la Casa de depuneri și consemnaţiuni până la 

judecarea definitivă a procesului (art. 812 italian, alin. 1 şi II şi art. 308. 

-oex i i pu în ă a crean- 
român). Proectul pravede și reguleză numai punerea în rezervi 

- ţelor setate (articolul $10 âin proect). Suma depusă la, Casi aduce. 9 

dobândă. Intrebarea este cine vă profita de acestă . doben cest 

cestiune este controversată ; unii pretind că acestă dobândă se cuvine -: 

masei, în virtutea principiului că falimentul opresce cursul intereselor; alţii 

susțin că consemnaaţiunea , altă ȘI ! Ă 

să rămână în e ericolul creditorului. în. îavârea. căruia ea sa Îăcut 

ivi oectul pune un “capăt acestei controverse - . , 

(rari IILE codul clei) re te produc dobândă, ea va profita credi- - 

statuând ; «Când sumele rezerva 4 

torului pe sâma căruia să tacut rezervă» (arl. 

art, 812 alin. ultim şi penultim' italian). | 

_Trebue să se observe” cu ocasiuneă 

forme, tindend a exclude posi 

- 810 din proect în fine, 

plăţei către creditori Gre-cari 

$ 

> : , - 

ţine loc de - plată şi trebue ” dar să profite şi: 

pilitatea de a se plăti din erâre aceiași - 
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.. datorie de două ori. De aceia se prescrie că nici o plată nu se va lace 
de. cât după înfăţişarea titlului constitutiv al creanţei. Sindicul lrebue să 
menţioneze pe titlu mandatul de plată. Creditorul nu pote să fie indatorat 
de a înapoia titlul s&ii sindicului de cât după plata integrală a datoriei, 
Neapărat dar că mandatul. de plată trebue-să fie menţionat pe titlu, căci 
creditorul ar putea de altminteri să încaseze colocaţiunea sa în mai multe 
falimente, peste ceea ce îi este datorit. Dar creditorul ar putea să nu 

“înlăţişeze titlul, pretextând că "l-a pierdut. Pentru a se preîntâmpina acesta 
se cere ca creditorul să dea chitanţă în marginea statului de distribuire, 
Dacă nu există titlu scris sai dacă nu se p6te presenta, judecătorul- 
comisar pote autorisa plata după înfăţişarea extractului din procesul-verbal 
de. verilicare a creanţelor (art. S11 din proect, 813 italian, 309 român). 

| „Creditorii ale căror creanţe nu s'ati verificat, cari dar nu sai pre- 
sentat de loc, ori s'aii presentat prea târdiii, nu pot reclama în conte 
distribuirilor făcute și nici să se opună la cele ordonate de judecătorul- 
comisar. Oposiţiunea lor pâte să fie utilă numai în vederea unei alle 
împărțiri, care s'ar ordona mai târdiu. Ei concură la acâstă împărțire în 
proporţiune cu creanţa lor și, dacă ci se admit provisorii la pasiv, în 
proporţiune cu suma determinată de tribunal. Oponentul e coprins în 
noua impărţire, după legea n6siră actuală (art. 247 în fine), având dreptul 
a prelua în activul neimpărțit dividendul aferent creanţei sale în prima 
distribuire, așa ca el să nu aibă a suferi de absenţa sa la împărţirea de 
mal înainte. Oponentul nu are acest drept. după proect (coniorm cu legea 
italiană), de cât dacă justifică imposibilitatea în care se aflu de a declara 
creanța sa în termenele prescrise (art. 812 din proect, conform art. SI! 
alin. | italian). Quid în casul când nu sar îi putut încă statua definitiv 
asupra oposiţiunii ? Tribunalul pâte ordona ca sumele, cari în împărțirile 

„ Succesive aparţin aceleiași creanţe saii părţii care este contestată, să îie 
„Puse in reservă şi înmânate oponentului, dacă hotărârea îi va fi favorabilă. 

” Dacă, din contră, creanţa e în totalitate sati în parte neexistentă, sumele 
primite iără drept chiar .în distribuirile precedente, vor trebui să fie 
restituite masei (art. 814 alin. II italian suprimat de proect, contorm art. 247 român). - 
E ssusip612 din proect (contorm art, 815 italian, 153 Konkursordnung 

declară m: „neerlandez) se ocupă cu distribuirea suplimentară. Acest articol 
închis da pată că după distribuirea generală a banilor, falimentul e 

iacă că se descaae din creditori "şi conservă restul creanţei sale. Dr 
active dei escopere după închiderea falimentului un noii activ, creante 

înţeles al] ii sat bunuri dobendite de îalit. Este în interesul bine 

perspectiva d ului de a se redeschide falimentul, căci el îi redechide 

majoritatea crede, Putea libera' complet print'un concordat încheiat cu 
II italian) re itori or. Proectul (art. 813 alin. II, conform art. Sl5 alin. 

debitorul EA faca ar. «Procedura falimentului se va. redeschide când 
dividend de ce O „asemenea cerere, oferind credilorilor st un noi 
cheltuelă. In an ulii 10]. a creanţelor lor şi dând cauţiune pentru 

şi pe sindic sa lenea cas tribunalul va rechema pe judecătorul-comisat 

prescris prin disposiți esce din noă şi ia măsuri pentru tot ce este patrimg Prin. iSposiţiunile precedente” pentru paza şi administraţiunea 
nului existent şi pentru. liquidarea sa și a noului pasiv». Art. 

î Ă + 
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815 alin. IL italian adaogă (adaos şters fără cuvânt de proect): «Nu se 

procede la nici o împărţire de cât după expirarea, relativ la nuoii creditori, 

a termenelor fixate conform cu disposiţiunile art. 691 (699 din proect)> 

Falitul trebue să ofere un noii dividend de cel puţin .10%]0, ete. Nu trebue, 

în adevir, să se redeschidă alimentul când noul activ e de tot neînsemnat, 

așa că, după deducţiunea cheltuelelor, creditoriii nu ar avea un interes real. 

Falitul care a plătit integral sumele datorite de dânsul, în capital, 

dobândi și. cheltueli, nu pâte dobândi reabilitarea sa după dreptul nostru 

in vigore do cât cu paza formelor complicate prescrise de art. 338 şi 

urm, codul de comerciii. Art. 814 din proect (conform art. 816 italian) 

simplifică procedura, statuând că tribundlul p6te să pronunţe reabilitarea -. - - 

îalitului în tâte drepturile sale civile şi politice Nu se pot însă reabilita 

bancrutarii frauduloşi, nici cei condemnaţi pentru îalș, iurtişag, escro- 

cherie, abus de încredere şi delapidare de bani publici (art. S14 din 

proeet alin. II, contorm art. SL6 alin. Il italian. Compară art. 346 român). | 

VI. 

Inchiderea şi suspendarea falimentului. 

Falimentul înceteză de drept după ce sa realisat şi „distribuit tot. 

activul. Inchidera falimentului “se pote pronunţa şi mai inainte pentru 

neajungerea de acliv sai pe basa unui concordat. După o teorie sanc- 

ționată de mai multe legislaţiuni, falimentul trebue să nu se declare, şi 

dacă sta declarat, să se suprime, dacă e constant că debitorul, departe 

de a fi încetat plăţile sale, le-a suspendat numai. PI 

Acestă teorie, trasă din isv6rele romane, nu e străină nici vieţei 

juridice moderne. Codul Calimach deosibesce încetarea şi suspensiunea 

de plăţi. Numai cea dintâi pole să motiveze deschiderea concursului. 

«Dacă datornicul...., dispune $ 1981 codul Calimach, nu va arăta cu 

dovedi vrednice de credinţă cum că are stare ca să îndestuleze pe toţi 

creditorii sâi, atunci trebue să începă deschiderea concursului creditorilor 

“fără nici o prelungire». Nu se aplică dar regulile falimentului comereian- 

tului, al cărui activ trece peste pasiv. Codul nostru de comerciii din 1810 . 

care a receput teoria Iranceză, concepe lucrul alt-iel- Un comerciant pote 

să aibă imobile şi măriuri în valâre mult mai mare de cât, „pasivul săi 

si să [io cu t6te acestea în stare de încetare de plăţi. Criteriul în acâstă 

privire este numui, dacă comerciantul are sai nuun numerariă suficient 

pentru a achita datoriile sale ajunse la scadență. Falimentul presupune, 

după doctrina germană (V. Meoes, Die Iontră 004 rari Des - 

i Februar 1» pag. „Ap pat 

e od ta nu numai cu privire la: o singură creanţă exigibilă, 

dar cu privire. la tole creanţele ajunse la scadenţă. Falimentul, se Sus-. 

-maţori 
ordat acordă falitului -un 

endă când majoritatea cerută pentru Conc 
„ui 

termen de lată. (âvidem, pag. 1'70). Acordarea de termene de graţie 

(Moratorium, Stundung) e oprită de $ 14 No. 4. al legii pentru introdu- 

cerea procedurei civile germane (Binjiinrungsgeselz zur „Gioilprocessoră 

nung), dar acestă oprire nu "SĂ are aplicarea & 1 E pune înainte în 

Moratoriul, ca mijioc de a prevent falimentul, nu . J e
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sistemul legii germane, căci falimentul se declară, după acâstă lege, numai 
dacă se dovedesce că debitorul nu are un numerariii suficient pentru 

“plata tutulor creanţelor ajunse la scadenţă. Principiul presupus al legii 
franceze și “al. celei-italiane, din contra, este că nu e trebuinţă, pentru 
a constitui starea de faliment, de o incetare a tutulor plăţilor. Conse- 
quenţa este că falimentul e ncevitabil,- dacă printre creditorii sumelor 
exigibile:se găsesc unii cari se opun la prorogarea termenelor, Acâsta e 
o rig6re excesivă. Majoritatea în număr și în sume preferă pâte mai bine 
să acorde debitorului un termen de plată de cât să'l declare îalit și sti 

„.. dărâme tot creditul, dar ajunge ca un singur creditor, având a lua pote 
„-.o sumă de tot neînsemnată, să se opună ca să numai fie nimic în stare 

să scape pe debitor de criza ce-l ameninţă. Summun jus, suma fil 
înjuria, Legile moderne (legea neerlandeză, cea belgiană, cea italiană) 

„Yin dar în .ajutorul debitorului și permit tribunalului -să-i acorde ua 
termen, înlăuntrul căruia să-și plătâscă tâte datoriile exigibile sai să 
obţină :de la toţi creditorii sumelor ajunse la scadență o prorogare de 
termene, dacă el va. justifica că încetarea plăţilor a lost consequenţa unor, 
evenimente extraordinare şi neprevădute saii în alt chip scusabile și va' 
dovedi că aclivul patrimoniului sii trece peste pasiv. Suspensiunea 6 
după legea neerlandeză și după cea belgiană, un mijloc de a preveni îali- 
mentul, iar după codul italian un mijloc nu numai dea preverii falimentul, 
dar și, dacă falimentul s'a declarat deja, de a'l suprima. Acâsta nu este 
O invenţiune a legiuitorului italian. Vă&durăm din contră mai sus că con- 
„Cordatul după legea germană pâte să aibă de obiect nu numai remisiunea 

„ datoriilor, dar şi acordarea unui termen (Stundung). Cestiunea de a se 
- Sei dacă dreptul decurgând din L. S, cod. Qui bonis cedere, 7, 71, adică” 

dreptul majorităţii de a impune minorităţii un moratoriă, are loc și după 
declararea falimentului e de mult ventilată de autori (v, TVindscheid, 
“Pandecien, II, Ş 275, nota 1). | ie 

Judecătorii pot, după dreptul . comun (art.. 1101 codul civi]). să . acorde mici -termene de plată, dar ei nu at dreptul, în cas de desbinare 
„ intre creditori, să impună minorităţii creditorilor hotărârea luată în acestă. 
„privire de majoritatea creditorilor. Dreptul de constrângere al majorităţii 

„ Sâncţionat de legile de'mai sus, își are origina sa în legea $ cod. Qui bonis 
„cedere, 7, 71. Dacă creditorii, cari ati majoritatea în sume, acordă o sus- 

de cine de plată, acesta obligă pe toţi creditorii, dar numai pe timp 
ritatea în urnă a există. o majoritate în sume, atunci decide majo- 
de voturi Debite | pensiunea se consideră ca acordată in Cas de paritate 

a] Domnitorului ia pote să derive.o eaceplio noraloria şi din un decret 
1 Maii 1781 ( fazei (L.. 2, cod.: De precibus, 1, 19). Legea austriacă din 
acâstă instituția ) interdiee. moratoriile,. Legea engleză nu cun6sce 
sunt. torte îmi o părerile asupra  valorei legislative a moratoriului 
execuţiuna PA ţi e. EI slăbesce după unii creditul personal care, îără 0 
toriul găsesce le „5! Tigurosă, pierde râdămul săii de căpetenie. Mora: 

n6stre judiciare ne vo torem mai puţin favorabil de cât aiurea. Analele 
parte de o indulgență - pse de bancrutari de prolesiune, cărora li se lac 
al unei rigori extraordinare ce Na fe pole cita nici-un singur exemp 
ciant onest. dar nenorocit. | ce Sar fi desfășurat în- contra unui comer: it. Negustorii străini, cari adue prin -purtarea IO? 

2 
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0 vătămare creditului ţărei în străinătate, abundă. Măsurile luate de Ipsi- 
lante în contra negustorilor strâini, aii o valdre îndoelnică, dar ele carac- 
terisâză -natura comerciului oriental. «Pentru. îolosul public, prescrie un 
chrisov al lui Alexandru Ipsilante,- Domn al ţărei Muntenesci, și pentru 
aprovisionarea oraşelor cu tot îelul de zaharale, şi fiind-că nu mai sunt, 

negustori turcă pe pământul ţărei, ca să împarţă. bani cu dobângi pe 
“mariă, lucru care aducea mari şi multe pagube ţărei, s'a rânduit negus- 

tori pământeni oneşti ca să facă comerciul lor în ţară-cu ori-ce îel. de 

obiecte». Aceste consideraţiuni şi altele de acest fel ne explică de ce sa 

suprimat de proect partea codului de comerciii italian care trateză despre 

«suspensiunea de plăţi» (art. 819—829). Vom face dar abstracţiune: de 

moratoriii şi ne vom ocupa numai cu închiderea procedurei falimentului, - 

care are loc înainte de liquidarea definitivă a falimentului pentru, neajun- 

gere do activ sati pe basa unui concordat. - . . a 

Neajungerea activului nu -exclude declararea falimentului. Criteriul - 

încetării plăţilor e pierderea creditului şi un comerciant nu e lipsit de credit, 

pentru că nu are un activ însemnat, ci pentru că nu plătesce datoriile sale 

la scadenţă. Falimentul dar se pronunţă cu t6tă neajungerea activului. 

Faptul că masa e mică şi neînsemnată, pâte însă să motiveze închiderea 

procedurei înainte de liquidarea definitivă a fâlimentului. Art. 1 al legiuiriă 

nâstre complimentare din 2 Noembre 1850, hotărăsce dar: «In ori-ce 

“timp al falimentului, până a nu se adeveri concordatul sai până anu - 

se inliința unirea creditorilor, dacă cursul operaţiunilor falimentului se va - 

împiedica din neajungerea activului, tribunalul va putea, în - temeiul: . 

raportului judecâtorului-comisar,. să hotărască de: sine încetarea. opera- - 

țiunilor falimentului»... Până la închiderea ialimentului sunt însă cheltuelă . 

de făcut, si întreburea .este cine va înainta aceste cheltueli ? Art. 205 a]: 

codului nostru de comerciii în vig6re, care răspunde la acâsta, e ast-iel 

conceput: «Când sumele, ce se vor afla gaia “în averea îalitului,: nu vor 

îi îndestule ca să acopere îndată cheltuelele ce se vor urma cu lucrările 

pregătitore ale judecătoriei şi cu arestuirea falitului, atunci aceste chel- 

tuieli se vor face cu împrumulare de către judecătorie (după art. 461 

francez '<de către tesaurul public»), şi.se vor Opri, .Că O datorie privile- 

_giată, din cei dintâi bani.ce vor intra In socotela masei falimentului». | 

Acâstă disposiţiune e escelentă, dacă presupunem Că există un Dig 

suficient şi că aceea ce lipsesce momentan este numai numerariu . Quid, 

“însă în casul când nu există de la început chiar 0, masă răspunden 

cheltuelelor? 'Tesaurul ar înainta atunci cheltuelile en pure perte. Legea 

mostră actuală ne lasă în acestă privinţă fără busolă. + îîe ont.eât 

“Legea italiană urmeză un sistem analog. Activul POS e lu ae 

de minim. acesta nu împiedică declararea - jalimentului. Iri onalu are . 

însă facultatea să închidă procedura din causă de. neajungere e acut. 

Legiuitorul italian a înlăturat, numai în ceea ce E talan (art. ovi 

tuelilor, inconvenientele semnalate de piece tote cheltuelilo judiciare, în 
Şlers/de proect) obligă pe stat Ss au | 7. care pune în sar- 

deosebire de art. 161 al codului de comerciii rancez, p Sar 

cina tesaurului publie numai cheltuelile pentru hotărârea de deea do 
lalimentului, pentru afișarea și inserțiunea J dare; pen: 4 din 1880).: 

i si - 4 form art. 1 legiuirea romăn 
peceţi și pentru arestare (coniorm. / ! să 

7
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„Acestă schimbare e necesară. Ce ar folosi inaintarea cheltuelelor pentru 
lucrările pregătitre, dacă nu sar înainta cheltuelile pentru vindarea 
mobiliarului, ete. Legea italiană nu coprinde nici o disposiţiune cu pri: 
vire la casul unde nu există o masă respundând cheltuelelor procedurii 
Ordonanţa germană asupra falimentului e sub acest raport "mai pret: 
-d&t6re. Dacă se pote vedea din bilanţul presentat de debitor sai dacă 
se stabilesce prin o cercetare renduită după propunerea unui creditor că 
masa e prea mică ca să acopere cheltuelile isvoritâre din deschiderea 

" îalimentului, atunci e îndrituit tribunalul să nu declare îalimentul N 
-Konhursordnung). Dacă ialimentul e deja declarat, tribunalul pote să 
iucă să înceteze procedura, dacă se dovedesce că masa e prea mică ($ 1!) 
şi urm. Konkursordnung). 

__Proectul se alipesce în acestă materie de legea italiană. Numii 
cestiunea inaintărei-cheltuelilor e aculundată în întuneric în. sistemul 
proectului. Proectul escamotâză tâte dificultăţile prin ştergeri şi supre 
'siuni. Art 914 al codului de comercii italian privitor la acest obiect e 
„svirlit peste gard. Art. 205 al codului nostru în vigâre rămâne. dar îsză 
-equivalent: în compilaţiunea proectului. Dar, dacă descărcăm pe stat de 
“sarcina de a înainta cheltuelile juridice și dacă masa nu rtspunde chel 
tuelilor, logica cere să admitem că în asemenea cas nu e loc la decla- 
rarea de. faliment.- Dacă, din contră, activul acoperă cheltuelile dar nu 
ochii urzeaza. îndată, e neapărat să obligăm pe stat să înainteze chel- 

Art: 815 din proect, care conglăsuesce” cu art. S17 al codului de 
"comercii italian, e o reproducţiune a art. 527 al legii Iranceze (art. Lal 
legiuirei române din 1850), cu deosebire că el umple o lacună, care 

„există în legislațiunea iranceză, statuând că se mențin efectele declarațiunii 
SE [alimentulu numai întru cât privesce pe falit. Articolul corespundător 

rancez dice numai că hotărârea de închidere face să reintre lie-cart creditor în exerciţiul acţiunilor sale îndividuale, atât în contra bunurilor 
Ca Ll în contra pers6nei, dar el tace asupra cestiunii de a se sei daci 

c Pale arărei falimentului se menţin şi până la care punct. - 
tribunal să pe Ore parte interesată pote în tot timpul să câră de hi We ipuna să redeschidă alimentul, „plătind cheltuelile şi dând cauţiune 

ea cele ce se vor mai face (art. S16 din proect, conform art, SIS 
crezi lo a imentul se redeschide, dar unii creditori ai încasat deja 
exercitat d: de intervalul de timp ca resultat al urmăririlor individuale ii alo e dcnșii. Intrebarea. este dacă ei.vor îi datori .să întârcă li 

vorbe dacă hotărârea 4 Pia aqividendul ce, li, se Cine, e “i si în raporturile ara: e inchidere-menţine efectele declarărei falimentu i 
$ porturile. - creditorilor intre dânşii, dacă turile - creditorilor „intre dânșii continuă de'a [i cârmuia” pac „TAPOrLUrIIe ului? 
Acestă cestiune e astă-qi iri ccagiauiie de principiul: dividend i U Î6rte controversată. Bedarride susţine că credi- torii 'si Î i Pi 
lor. Ci mai pai exceden tul peste divident până la plata întregă a creantti 
tând că resultă din textul ȘI Jurisprudenţa admit contrariul, argunt- 

2 al legiuirii e as al codului de  comercii ran 
: - Hi n6stre din 1850 “ali 1 subsistă € i6te , „e > d că îalimentul su . 

banii pala Se căci legea. dice că în cas , redeschidere a falimentului i „heltueli trebue vărsaţi în mâna sindicilor, şi upoi se adaogă 
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în textul aceluiaşi articol că cheltuelile de urmărire singure pot să îie 
conservate, căci ele se plătesc cu precădere. Proectul exclude în acestă 
privinţă ori-ce controversă, căci el nu reproduce cuvintele că baniiau 
să se verse în'casa de redeschidere a ialimentului în mâiniie sindicilor şi 
că numai cheltuelile de urmărire aii a se plăti cu precădere, și declară 

în art. S15 în fine (art. 817 italian) expres că etectele declaraţiunii Îali- 

mentului se menţin zuma? întru cât privesce pe falit, şi dar nu şi în 

raporturile creditorilor între dânşii. Hotărârea de închidere menţine dar 

electele declarărei ialimentului întru cât privesce pe falit. De aci decurge, - 

între altele, că creditorii ale căror creanţe saii născut după aliment 

sai după închiderea falimentului, nu pot să concure cu creditorii anteriori 

nică măcar asupra bunurilor venite îalitului, după închiderea falimentului, 

căci falitul pierde de plin drept administraţiunea .bunurilor sale, chiar 

şi a acelor cari pot să vină alitului duranle concursu. Intormaţiunea 

penală în contra falitului "și continuă de asemenea. neîntrerupt cursul ei. 

Concordatul se înrădăcineză în isvorele romane. Ideea îilosolică, care- 

Pa născut, sa presentat ochiului observatorului mai întâi cu ocasiunea 

regulării unei cestiuni de amănut a dreptului. Textele romane. (L. 7 $ 19. 

şi L. 10 princip. Dig. De pactis, II, 24) vorbesc de o succesiune nesolvabilă, 

p8 care moștenitorul nu vrea să o primâscă îără acordarea unei reduceri 

a datoriei. Remiterea pâte să fie în interesul majorităţii creditorilor. 

Indărătnicia minorităţii nu: trebue dar tolerată. Interesul moștenitorului, 

care apără ondrea îamiliei (vindarea bunurilor ar.păta reputațiunea 

mortului), concordă cu interesul majorităţii. Acestă idee s'a generalisat și 

Sa întins succesiv 1) şi la alte casuri, mai cu semă la casul falimentului. -.. 

Creditorii unui falit aii- adesea interes a se învoi mai bine cu dânsul de 

cât a suferi înv&luirile şi incurcăturile unei proceduri complicate, care 

înghite de multe ori t6tă averea debitorului. Câţi-va creditori totuși se 

-opun. lată o stare patologică a dreptului, unde. un drept (dreptul mino- 

rităţii) ameninţă de fapt însăşi existenţa unui alt drept (dreptul majorităţii). 

Ca să pâtă coesista amândouă dcepturile în luptă, trebue să se limiteze 

stera. fie-căruia. Minoritatea trebue să cedeze majorităţii, dar minoritatea 

nu rămâne neocrotită, căci concordatul are trebuință pentru validitatea . 

sa de întărirea tribunalului. E R a 

Coneordatul pote să aibă de obiect nu numai remisiunea datoriei 

dar şi prorogarea termenului de. plată. Mare este însă deosebirea între 

_1ermenul stipulat întrun contract şi termenul general de graţie acordat : - 

de tribunal, care se numesce moratoriun saii suspensiune de plăţi (sursis). , 

Codul italian admite, precum-scim, suspensiunea de plăţi, nu numai ca 

mijloc de a preveni falimentul, dar și, dacă falimentul sa declarat. deja, | 

ca mijloc de al suprima. Ac6sta este O excepţiune de la regula că lalitu 

pierde beneficiul termenului.. Falitul pierde și termenul de grație, Majoritatea 

dar nu pâte să impună minorităţii un termen de graţie. Pentru ca să se 

bucure majoritatea de acest drept, trebue să existe o anume lege. ă 

- asemenea lege există în Olanda, în Belgia, în Italia. Legi e cari ai ocupa 

  

1) O idec nu se revelă de odată în tâtă generalitatea e. Casurilo de subsumat 

sub ăceiaşi idee superidră se ivesc rar şi unul câte unul: Desvoltarea . reptului e 

„acest înţeles mai întâr treba jurisprudenţel şi apoi a legislaturel.
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drumul. acesta, r&spund ele raţiunii şi necesităţilor sociale ? Un mare numtr 
de autori susţin negativa, argumentând că cu cât se lasă tribunalelor mai 
multă latitudine de. a modilica convenţiunile, cu atât mai puţin există 
credit. Intârdiarea pâte să fie fatală creditorilor. O plată cât de mică 

- făcută îndată și fără întârdiere, înlesnesce creditorilor să îndeplinescă pro- 
-priele lor obligaţiuni. Proectul se. separă dar de legea italiană şi înlătură 
tot capitalul. codului italian, care se ocupă cu suspensiunea de plată. 

" Art. 817 alin. III din proect, dă cu tâte acestea o palmă armoniei princi- 
-_piilor, hotărând: :«Prin concordat se va. putea stipula încetarea sai 
"Suspendarea procedurei comerciale a falimentului...» Acestă anomalie 
trebue. în tot casul înlăturată. Suspensiunea de plată e echivalentul cesiunii 
bunurilor, părăsită de codul civil italian. Codul de comerciii italian nu 
reproduce dar art. 541 al legii comerciale franceze, care reguleză așa 
numitul .concordat par abandon. Acestă de pe urmă formă de concordat 
sa introdus pentru a. se restitui. falitului, în parte cel puţin, înlesnirea 
ce el,o găsesce: în cesiunea bunurilor. Concordatul par abandon sa 
regulamentat prin legea franceză din 1856. Art. 5-41 al codului de comerciă 
„irancez din 1838, care e identic cu art. 284 al legiuirii nostre de comerciă” 
„din -1840, se mărginesce a relusa comercianților: beneliciul cesiunii de 
bunuri judiciare,. Falimentul și dar şi concordatul par abandon stă întrun 
legămînt istoric cu cesiunea judiciară. a bunurilor. Cesiunea bunurilor 
(cessio bonorum) se consideră de la recepţiunea: dreptului roman incâce 
ca 0 causă care. p6te -determina deschiderea falimentului. Ea nu e dar 
posibilă de cât în cas de: insolvabilitate a debitorului și de pluralitate de 
creditori. Dacă oferta de cesiune se primesce de toţi creditorii cunoscuţi, 
se declară falimentul. In cas de desbinare şi dacă condiţiunile cesiunii 
bunurilor sunt îndeplinite, decide majoritatea, impunând minorităţii alter- 
_Nativa moratoriului sati a cesiunii bunurilor acestă combinaţiune a 'cesiunii 
bunurilor cu alimentul, părăsită în Prusia şi în alle ţări, se regăsesce 

„incă în legea hanoverană din S Noembre 1850 si în legea austriacă, asupra 
„„ Concursului din 26 Decembrie: 1863. e - - „ “Cesiunea bunurilor duce, după dreptul nostru actual şi după dreptul 

„Îrancez,.nu la ialiment, ci la execuţiune ;- dar ideile romane și conse- 
quenţele - recepţiunii: dreptului - roman aă încă.o mare înriurire asupră 
spiritelor şi nu se pote dar dice ca nu este nimic de comun între ce- 
Siunea bunurilor și concordantul pur abandon. Concordatul par abandon 

3 Purgeasibesce de altă parte esențialmente de cesiunea de bunuri judiciare. 
rilor se cduco at so 'cere'o dublă majoritate, pe când cesiunea pun 

toriloi Cosiunea a se relusă de tribunal. singur, Îără concursul credi- 
gerea coroa unui or nu descarcă pe debitor de cât: de constriu- 

abandon descarcă e alai astă di, unde, din contră, concordatul par se deosibesze ai Se e itor de tot pasivul săi, Concordatul par abandon 
dință capacitatea. „Concor atul ordinar, „EL redă falitului de bună cre- 

creditorii ne mai utându- aa pu Rereză, complet pentru ul repune, ca concorăata apuca pentru restul creanţelor lor, dar el nu 
din contră în mâinele Cre dia in capul afacerilor sale. Activul remâne 
mucsc. liquidarea actiiaeaitorilor Și se liquideză după regulele cari car” 

acest concordat tâte neajuns ravard observă că creditorii Vor găsi în junsurile uniunii, de 6re-ce va trebui să se pro- 
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cedeze, pentru realisarea şi pentru cârmuirea activului, ca și când ar îi . 

uniune şi că ci vor avea în acelaşi timp tote neajunsurile concordatului, 

de 6re-ce falitul se va libera complet.” Pardessus critică acestă institu- 

iune dintr'un alt punct de vedere. Legea din 17 lulie 1856, care regu-. - 

lamenteză câncordatul par abandon, ar îi trebuit, pâte, dice el, să se 

reapropie mai mult de spiritul vechei legi.asupra falimentului şi să res- 

titue mai complect falitului de bună credinţă iol6sele ce'i asigura cesiunea, 

de bunuri judiciară.- Ea ar îi trebuit pentru acesta să concedeze tribu- 

nalelor de comerciii dreptul de a acorda îalitului de: bună credință 

beneficiul concordatului par abaidon, atunci chiar când creditorii -i Var 

fi refusat, Acâsta este o cestiune asupra căreia abilul. raportor al legii 

din 17 lulie 1856 u credut, nu fără cuvânt, să atragă atențiunea guver- - 

nului, şi pe care jurisconsulţii se găsesc puși în întârdiare de a o studia. 

Jurisconsulţii s'aii pus «dar pe lucru şi ai recunoscut în cele din urmă 

că cel mai Bun şi, cel mai sigur lucru este să ne întârcem şi în acestă 

privire la tipul roman, Care. se distinge prin consecuenţa principielor și 

are pentru dânsul sancţiunea timpurilor, Codul. de comereiii italian înlo- 

cuesce "dar concordatul par abandon prin: instituţiunea moratoriului. - 

Tribunalul pronunţă asupra cererei de. suspensiune de plăţi inend semă . 

speciulmente de votul emis de majoritatea creditorilor, şi în casul când 

el crede că cererea e admisibilă: 1) el fix6ză durata suspensiunii, care- . . 

“nu pote să trâcă peste şese luni; 2) ordonă debitorului de a face să se 

constate în acest termen că el a plătit tote datoriile ajunse la scadenţă 

sai că a obţinut un termen de plată ; 83) prescrie măsurele conservatâre 

şi precauţiunile ce el je crede trebuinci6se pentru a garanta integritatea 

patrimoniului debitorului; 4) numesce o comisiune de creditori însărcinaţi 

a supraveghia administraţiunea” şi liquidaţiunea patrimoniului afectat îali- | 

mentului: Suspensiunea procedurei falimentului nu opresce cursul urmă-, 

ririi penale (art. $22 italian). - LL a 

penele (e continuă cu ) i vire la acest problem sistemul sâi, care 

este de a dărima, în loc-de a clădi. Suntem pe o -cale care face cruce 

_ si trebue neapărat să luăm 0 hotărâre ca să mergem la drepta, sai la - 

stânga. Art. 284 al legii nostre în vig6re hotărăsce Ni un atorpie 

neguţător nu vu îi. primit de judecătorie a cere să i se hărăzesci „ Yoia 

de a'si da averea sa creditorilor spre, isprăvirea datorillor sa ca Și 

articolul eorespundător 54 al codului de comereit îrancez din : 350 

adaogă : «N6anmoins un concordat par abandon total ou partei e ac ii 

du failli peut âtre iorme, suivant les 'regles prescrites par a soolion ae 

du present chapitre. Ce concordat produit les momes ellets ue 09 dation | 

. - il “est annul€ ou reso re. Li 

concordale i onn6 est faite coniormement aux paragraphes .2, 3 et 4 

de art. 529, aux art. 592 ă 530 et aux. paragraphes 1 et 2 de lart.. 
ay Pa cărei 

537. Le concordat par abandon est assimil6 ă | union pour la percepe 

des droits 'enregistrement». Practică nâstră nu cun sc nici concordalul 

par abandon nici moratoriul. Ea a introdus oa tă ormă Ce oncordat, 

Falitul, al cărui activ e mai mare de cât pasivul, se î SezA e ainteză 

sortium (cităm: casul falimentului. Leiba Cahan de a lași), acelaşi 

banii trebuincioşi pentru întocmirea concordati n și ri Ș 

timp t6tă masa de la dânsul. Formele dar ordinar | i 

AL. Degr6, vol. II. ” 

> 

tului ajung. 

-



194 „a ALEXANDRU DEGRE 

” Proectul, care pornesce fără îndouială de la.ideea că trebue să lacem 
- abstracţiune. de cesiunea bunurilor şi nu o înlocuesee prin' nică o formă 

” equivalentă, se găsesce dar în necesitatea de a completa norma dreptului 
„nostru actual (art. 284 citat) și de a decide : «Nici un debitor nu sali 
-“primit-a cere admiterea sa la beneficiul 'cesiunii bunurilor sat a alto 

„forme juridice ecquivalente». 
„Concordatul ordinar e o transacţiune între creditori şi falit, pe 

„basa căreia îalitul reintră în admistraţiunea și libera disposiţiune a 
averei. sale, sub condiţiunile tocmite, și: se obligă a plăti creditorilor tot 
sati parte a creanţelor lor la termenele hotărâte. Acestă transacţiune 
presintă particularitatea că nu fie-care. creditor figureză ca parte contrac- 
tantă, ci: masa alcătuesce 6re-cum o societate, unde majoritatea părerilor 
decide. Conseugenţa este că nu se p6te delibera usupra acestui tractat 
de 'cât după terminarea: veriticării creanţelor, căci mai înainte nu se scie 
care creditor este indrituit să voteze și care nu. Quid însă când oți 
creditorii conoscuţi consimt ? . Atunci se pâte proceda la concordat în 
ori-ce slare a: procedure) [alimentului. Sindicul e dator a pune t6tă 

 Silința pentru facerea concordatuluj. Concordatul nu pâte opri' continuarea 
-urmărirei penale (art. 817 din praeci, conlorm art. $30 italian). 
„_ Liquidarea pasivului 'o dată terminată, se continuă neîntrerupt pro- > „ cedura falimentului; Convâcarea obligatorie a creditorilor prescrisă de legea: iranceză pentru încercarea unui concordat, e străină proectului. 
Dar dacă "concordatul nu are loe „prin consimţimântul tutulor creditorilor, falitul, sindicul sasi comitelul de creditori (cuvintele subliniate sunt supri- mate.de proect), saii un număr de creditori representâud cel puţin o „pătrime a pasivului, vor putea tot-d'a-una (proectul: dice «în urma espi- rării: termenului fixat pentru verificarea creanţelor») "să câră judecătorului „Comisar convocarea creditorilor pentru propunerea unui. concordat. Ordo- 
nanța de convocare va trebui să se notifice creditorilor (proectul adaogă <verilicaţi»), sindicului și falitului, Propunerea: de concordat suspendă vindarea activului (cas pravădut de primul aliniat al art. 791 din proect), nu insă operaţiunile anteridre, precum lormarea bilanţului,. inventariul, verificarea creanţelor (art, 318 “din -proect, art. 832 italian, art, 837 olandez), Art. 167 ai ordonanţei germane asupra - falimentului cuprinde 
o disposiţiune' analgă : «După propunerea falitului şi, dacă s'a constituit » un comitet de creditori, a acestui de pe urmă, tribunalul pote să combine (ermenul Concordatului cu termenul general de vertficare». Propunerea cca concordat se pâte dar ace şi - înainte -de verificare, dar încheerea col atului nu pâte avea loc decât după verificare, 
sai rii itul E pole presenta la adunarea „creditorilor sati în pers6nă 

prin mandatar cu anume puteri determinate (art. S19 alin. 1 dn 
, a germană şi cea olandeză). Lipsesce ori-ce molit de a nu se admite rucola cât daca îalitul : presenita o justiicar, 

belai „AL OIUl-comisar (v. însă art. 505 lrancez, 249 român, 9l- ip e et Aral lan) Art. ST n pret a, 9 Ale Dării creditorilor un ra o E cris paru actual: «Sindicul va, presenta adu lităţilor îndeplinite ase o Scris asupra Stări falimentului, asupra forma 
mijl6celor de cari dis fa. Operaţiunilor Sevirșite şi măi cu semă asupr pune masa falimentului și asupra măsurelor ce Sar 
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crede necesarii pentru înlesnirea concordatului. Raportul va fi semnat de 

sindic şi presentat judecătorului-comisar. Procesul-verbal al adunării va 

coprinde tot ce s'a propus şi decis> (contorm art. 832 alin. Îl “şi LII 

italian). , | Ma | 

Pentru admiterea concordatului se cere : 1) ca majoritatea în număr 

(adică jumătatea glasurilor plus unul) a creditorilor ale căror creanţe -. 

ati fost verificale sai admise prin proviziune, să fi consimţit expres tran-. 

sacţiunea, şi 2) ca aceşti creditori să represinte trei pătrimi din totalitatea 

creanţelor verificate. Concordatul care nu îndeplinesce aceste condițiuni 

e nul. Nu are însă nică o inriurire asupra validității. concordatului hotă- 

rârea, dată după intocmirea concordatului, prin care se respinge cererea 

creditorilor admişi prin proviziune şi cari ati consimţit concordatul (art. - - 

$20 din proect, conform art. 833 italian şi 251 român). Proectul cere 

mai intâi pentru facerea concordatului majoritatea creditorilor ale căror 

creanţe aii fost verificate, în deosebire de legea germană ($ 169 No. 1 Kon- 

hursordnu, cire se mulţumesce cu majoritatea creditorilor presenți). Ces- 

tiunea de a so sci dacă majoritătea este a. se calcula asupra -numărului ” 

creditorilor verificaţi saii asupra aceluia al creditorilor presenţi, e astă-di -. 

vii controversată. Proectul pune un capăt acestei incertitudini a, 

dreptului. Creditorii cei_mici sunt tot-Ma-una cei mai numeroși. Cerinţa 

majorităţii numerice tinde a ocroti pe creditorii cei. mici. Dar interesul 

creditorilor celor mari nu trebue jertfit interesului creditorilor celor mici. - 

De aceea se mai cere şi majoritatea celor. trei pătrimi ale sumelor (con- 

form cu legea engleză din 6 August 186], art. 185). Acela care, înainte 

si după falimentul. debitorului: săi, sa tăcut . cesionar a mai multor 

„creanţe. în contra lui, nu pote cere să i se numare atâtea "glasuri câte 

creanţe are, când e vorba de a.se forma majoritatea în numcr. El nu 

are de cât un glas. Schimbările în numărul creditorilor şi în sumele 

creanţelor ce ar resulta din hotărâră pronunţate după concordat, nu au 

nici o înriurire asupra validității concordatului. Concordatul e dar obli- 

gatorii şi pentru creditorii cari nai. iost admişi de cât provizorii, cu 

tâte că hotărârea definitivă le-ar aloca o creanţă măi mare de cât aceea 

pentru care admiterea provizorie a fost acordată. Tot aşa se concepe lucrul 

cu t6tă tăcerea legii și sub codul nostru actual. 
N 

Concordatul pte să aibă de obiect nu numai remisiunea datoriei, 

dar şi acordarea de termene “de plată. -Concorăatul .pâle să coprindă și 

condiţiunea că Ialitul se pune din noii în capul afacerilor sale sub pri- 

vegherea unei comisiună de creditori. Acestă clausă nu-e contrarie 

esenței concurdatului. Sequestrul general-pus pe averea îalitului (dessai-: 

sissement) este înlăturat. Creditorii au renunţat la acestă avere sub 

" condiţiunea îndeplinirii corcodatului. Cei de al treilea au a porni acţiunile 

lor în contra debitorului şi nu în contra comisiunii de creditori. În vir- 

"tute aceluiași principiii, termenul de plată acordat falitului prin concordat 

e un termen de drept şi nu un. termen de graţie, căci 2 este stipu at 

'contorm. cu legea întrun contract valabil şi nu este acor, at numai ca o 

graţie de tribunal. Acâstă prorogare de termene are ar anu oo cu 

moratoriul, dar nu se coniundă cu dânsul. Moratorit, este a asacord 

general de. graţie încuviinţat de. tribunal. Reamintim € proec 

cu legea germană, înlătură moratoriul. 
.
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Numai creditorii chirografari, ale căror creanţe s'aii verilicat sai 
- cari ai fost admişi” provisoriă, pot participa:la întoemirea concordatului, 

Creditorii având o ipotecă saă-un amanet sai alt privilegii, sunt excluși, 
dacă ei nu renunţă la ipotecă sai privilegii. Rațiunea deosebirii e evidentă. 
Creditorii ipotecari sai privilegiați sunt siguri că au să fie plătiţi înaintea 

“celor-l'alţi și ei ar putea dar să voteze fără nici un risic pentru dânșii 
cu inimă uşoră reduceri considerabile, cari ar apăsa numai usupra masti 
-chirograiare. Dar se pote intâmpla ca ipoteca sai privilegiul să nu acopere 

„"“creanţa asigurată prin ipotecă sai privilegiii. Creditorii ipotecari şi pri- 
vilegiaţi vor. renunţa_atunci la siguranţele. stipulate, ori-ce piedică va îi 

- înlăturată, şi ei vor: putea lua parte 'la' desbateri (art. 821 alin, | din 
proect, coniorm art. 834 alin. [ italian şi 252 român). Părerea domnitâre 

„a autorilor. este că o renunțare parțială la ipoteeă sai privilegii nu - 
îndrituesce pe creditorul care a renunţat să. delibereze pentru suma în 
„privinţa căreia el a .renunțat la ipotecă saii privilegii. Bravard admite 

- „din. contră: că creditorul ipotecar. saii privilegiat se găsesce pentru partea 
creanţei la care el a renunţat întocmai în aceiaşi posiţiune cu creditorii 

- chirograiari, şi dar: trebue să aiba aceleaşi drepturi. Practica. urmeză 
- părerea lui Bravard. Proectul introduce un temperament, fixând un mini- 
-mum al creanţei, la care trebue să. se. renunţe ca să se înlăture exciu- 
siunea, căci alt-lel. ar îi de temut că creditorul va consimţi, de conivenţă 
p6te cu îalitul, reduceri considerabile, cari se vor suporta numai de cre- 
ditorii chirografari. Drept aceea se prescrie în art. S21 alin. II din proect 
Că renunţarea se pote luce pentru 'o parte a creanţei şi a accesoriilor 

„(proectul dice sati a accesoriilor, în contormitate cu traducerea lui J/arcy) 
„Cu condiţiune ca să se determine în capital şi accesurii (Joni Bohl traduce: 

„ “pourvu que la somme soit determine entre principal et aecessoires 
pour. laquelle elle a lieu»), suma pentru care “se face renunţarea şi că 
acestă sumă să nu fie mai mică de o treime din întrega creanță (con- 
form art.. 834: alin. II italian). Votul dat îără nici o reservă, atrage de 
drept renunţarea la ipotecă, privilegii sati amanet pentru întrega creanță 
(art. 821 alin. III din proect, conform art. 834 alin. [IL italian și art. 252 
2R fine român), Cestiunea.. dacă: regula după care concordatul aduce cu. 
sine renunțarea la ipotecă sait privilegiii se aplică chiar în casul când 
deliberările ar.-îi rămas lără efect și un concordat n'ar îi putut în deli- 
nitiv să îie intocmit, se. resolvă astă-di în sens - divers. Art, 821 din 
proect alin. IV. (conform art. 834 alin. IV italian) tae-acestă contro- 
versă, statuând: «Electele. renunţării înceteză de drept, când concordatul Du este admis sai în urmă anulat>. Art. 834 alin. V italian adaogt 
(adaos, şters a proect) : <Deliberările. celor-l'alţi creditori. nu vor pulea | 
să dica că un cei creditorilor ipotecari sau privilegiați». Ac6sta vrea 
Sai” privilegii si ILOr ipotecar saii privilegiat pOle să renunţe la ipoteci 

privilegii şi după deliberarea, concordatului, făcând oposiţiune, în ter- menul util prescris de. lege... Mata | | 

italian) -OPCordatul — așa hotărăsce art. 822 din proeet (contorm art. 85 
Deliberarea pâte să aboozta at Chiar în adunarea în care a îost primii». 
are. să se procedeze de îndi ăi muta ședințe, dar 0 dată „termina te iscălitura sa în josul e îndată la vot, Creditorul, consimţind, vine și pune id „MI. JOSul proectului de concordat. Aceea ce "] legă este, nu 

= 
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votul stă, ci iscălitura sa, Concordatul e un contract literal. N'ar. strica să 
se adaoge: «Dacă creditorul nu scie saii nu pote să iscălâscă, judecătorul- “ 
comisar va îace menţiune, în josul actului, de. declararea sa în acestă 
privință». Concordatul nu' se .mai pâte iscăli după încheiarea procesului- 
verbal al adunării, fie în aceiaşi di, fie în o altă Qi. Raportul sindicului, 
inlormaţiunile comitetului de creditori, sfaturile judecătorului-comisar, 
trebue să determine votul, şi nu stăruinţele, lumentaţinnile, uneltirile vi- 
elene ce le-ar face falitul a casă la fie-care creditor. Importă să se împiedice 
ca să nu se colporteze concordatele la domiciliul creditorilor pentru a se 
storce iscălituri prin compâlimire sati corupţiune (conform art. 253 român). 

Nu trebue să contundâm procesul-verbal al adunării cu proectul de 
concordat. Concordatul o dată iscălit, judecătorul-comisar anunţă resultatul 
şi încheie proces-verbal despre acâsta. El depune apoi concordatul: cu 
procesul-verbal la grefa tribunalului. Creditorii aii dreptul a lua note de 
procesele-verbale ale adunărilor (art. 835 italian alin. V, şters din proect).. 
Concordatul, anexat la procesul-verbal al adunării, e proectul scris, pre- 
sentat de falit și purtând iscălitura sa şi iscăliturile creditorilor cari ai 
consimţit. Dacă falitul nu scie carte, el pote să facă propunerea de con- 
cordat de viu graiii. Judecătorul-comisar o trece în procesul-verbal al 
adunării, şi invită pe creditori să o iscălescă, ete. Autoritatea competentă 
de a autentilica concordatele e judecătorul-comisar. Pers6nele cari nu - 
scii carte nu sunt îndrituite, după art. 14 al legii din 1 Septembre 1886 
peniru autentificarea actelor, să facă declarările lor de viii graiii dinaintea 
autorităţii de notariat, ci trebue să se adreseze la un scriitor, ete. Sistemul 
acesta sa recomandă la noi din causă că personalul de care dispunem 
pentru funcțiunile de notariat e prea mic şi că “i-ar îi material imposibil 
să instrumenteze el singur t6te „actele de notariat. Ori-cura ar îi, acest 
sistem nu ajunge. Actul autentic, în care „oficerul public nu stabilesc 
aprâpe nimic propriis sensibus, ci se mărginesce a constata ee ar rile 

părţilor şi a scriitorului, la care ele sai adresat, se pOte com ate în cele 
mai multe casuri, îără inscriere în îalș, prin probe contrarii. ctul declară, 

presupunem, că preţul sa numărat. Acestă declarare e în. oposițiune cu 

usul constant, care este de a nu numera prețul înainte ge a se in opâni 

t6te formalităţile. Cumpărătorul nu are înserisul în mână şi el nu pote 

invoca înscrisul, care s'a depus de vindător la gre ă, epunerea ind 

lâcută sub condiţiunea de a nu se. înmâna cumpărătorului. înscri 

cât după plata preţului. , ep U 

gr şi co ci menține mană pentr & up aceea e, pa să loemit expres (art.: 981 codul civil). aodioa eonstalate” prin 

nu este dar de cât o umbră îlără fiinţă, faptele juri ice const e p 

act realisându-s0 în realitate abia după autentiticare, Nu există piei un 

motiv ca să menţinem acest sistem vicios Şi peniru 
cordatelor. Sarcina de a instrumenta el 

apăsătâre pentru judecătorul-comisar, 

ac6sta procesul-verbal al adunării, și n e lucru polii tone de 

trecă în protocolul s&ă și propunerea de conco at a, faliture, lati 

Vii grai 1). De aceea credem necesar adaosul următor : « ac propice 

- 

g, “ - 

ee ce Sim în act pir n Areta eta, e ne Cop 
«In practică, proectul de concorda nu 

căci el are a încheia şi fără de 

= 

însuși concordatul nu ar îi prea - 

u e mare lucru.pentru dânsul să: 

Părţile n'aă stipulat expres depunerea înscrisului -
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de concordat se face oral, judecătorul-comisar o va trece în procesul stii 
verbal>. Propunerea de concordat se face în Germania saii în. scris sai 
oral la grefa tribunalului (v. Mezes, op. cit., pag. 173). | 

Dacă votul creditorilor nu produce îndouita majoritate, de care sa 
vorbit mai sus, concordatul nu are loc, proectul presentat:de falit nefiind 
acceptat. Judecătorul-comisar aduce la cunoscinţu creditorilor acest resultat 
negativ şi inchee proces-verbal despre acâsta. Dacă sunt probabilităţi că 
la o.a doua încercare concordatul sar putea reulisa, judecătorul-comisar, 
dacă aderenţii nu retrag voturile lor, are Îacultatea de a convoca o nout 

„adunare 'saii a fixa un termen pentru a aduna alte adesiuni (art. $35 
alin. Il italian). O nouă încercare se recomandă nu numai când con- 
cordatul este admis de majoritatea în număr a creditorilor verilicaţi!) 
sai de majoritatea celor trei pătrimi a sumelor (cas prevădut de art. 
258 al legii n6stre comerciale în vig6re), dar şi când concordatul e adnis 
de.un număr considerabil de creditori (art. $22 alin. II din proect, con 
„form art. 835 alin. IL. italian). Amânarea are loc sub 'codul nostru în 
vigore de drept şi termenul este de opt dile (art. 253). Art. S22 din 
proect alin. Il pornesce de la același punct de vedere şi hotărăsce: 
«.„judecătorul-comisar va amâna adunarea creditorilor pentru facerea 
concordatului pentru diua corespundătâre a săptămânei ce urmeză». Legea 
italiană (art. 835 alin. II) lasă în acestă privire o latitudine mai mare 
judecătorului-comisar. Cestiunea de a se sci dacă o nouă încercare esto 
saii nu indicată, nu se pâte regula a priori. Fisionomia desbaterilor, 
indiciile ce se ascund în încreţiturile fie-cărui cas particular, vor arăta 
adesea că, cu tot numărul cel mare al aderențţilor, încercarea nu ar ateâ 
de loc sorţi de a isbuti. Preferim dar norma italiană. 

, “În noua deliberare care va avea loc, creditorii, cari ati consimţit l 
„prima deliberare, vor îi ei legaţi. prin voturile lor? Acâstă cestiune se 
resolvă astă-di când într'un sens, când într'altul. Proectul distinge. Falitul 
„modifică el proectul săi de concordat? Adesiunile date în cea. dintii 
întrunire se socotesc atunci ca. cum n'ar îi fost (art. $22 alin. II din 

„ Proect, conform art. 835 alin. III italian). Oferta dar rămânend aceiași 
regi Lorii, cari au acceptato, nu se pot retrage. Oferta modificându-se 
Ş , ati acceptat prima ofertă, care a cădut, nu mai sunt ţinuţi. 

„Norma proectului răspunde complet principiilor cari cârmuese oierta de 
a contracta. : , 

ditatea acordatul nu se execută îndată, EI mai are trebuinţă pentru sali 
“ zitatea si interesele ca tribunalului. o întărire care tinde a ocroti m 

acorda de oficii Păr i ordine publică. Intărirea (omologarea) nu se d 0 epitropie. Sister țile interesate nu sunt minori, cari ai nevoe e 
pi „ Sistemul de epitropisire e un răi la care caută să nu se recurgă 

îs erclizi șă doar Potos gebal s aice: NoX judeătrucoicar am îi 
fiind acceptată, de dubla majoritate carul ze igo Jatituțite Și a i, sai 
încheiat și iscălit îndată de falit şi d do lege, convențiunile aurmăldre tind 
la concordat*, pe și de toți creditorii neprivilegiați şi cousin! 

ditorlor) pita sna, ine 1 din Rae (conform art, 835 alin. II italian), dice: ca CIC , păi că după numărul creditorilor verificaţi. ai nemerit să se calculeze majoritatea nume 
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de cât în cas de. absolută necesitate. Destule pers6ne sunt interesate a 
cere omologarea şi nu există nici un motiv serios pentru a se prescri 

întervenţiunea din oficii a tribunalului asupra raportului judecătorului- 

comisar. 'Concordatul se va omologa dar de tribunal după cererea 

părții celei mai stăruildre (art. 836 alin. 1 italian). Art. 823 cores- 

pundător al proectului, dice restrictiv: «după cererea sîndicului». Acesta 

nu este admisibil. De ca se pune înainte numai sindicul şi nu ori-ce per- 

s6nă interesată ? Falitul este în acâstă privire cel mai interesat, pe urmă 

vine sindicul, care represintă masa. Un interes mare este în joc şi e dar 

neapărat sai. să lăsăm să intervină tribunalul din oficii saii să permitem 

ori-cărei persâne interesate, lără deosebire, să ceră omologarea concor- 

datului. Credem că şi un singur creditor pâte să ia iniţiativa unei asemenea 

măsuri. Precăderea se cuvine dar normei că concordatul ara a se. pro- 

nunţa după cererea părţii celei mai sștăruitore (art. 83G-alin. I italian, 

conlorm art. 513 francez. Compară art. 257 român). 

Omologarea nu su pote pronunţa înainte de expirarea termenului 

de oposiţiune (art. 824 alin. III din proect, contorm art. 836. alin. IV 

italian şi 257 român). Codul nostru actual (art. 257, contorm art. 513 

irancez) acordă dreptul de oposiţiune tutulor creditorilor chirograiari ale 

cărora creanţe s'aii verilicat sati cari ai lost admişi prin provisiune, fără 

a deosebi între semnatarii concordatului şi alţii. Unii pretind totuşi că 

creditorii cari ati acceptat oferta falitului nu se pot opune de cât pentru 

motiv de dol saii de iraudă; Dacă e vorba, din contră, de o neregularitate 

care se pâte acoperi -prin tăcere şi care nu e de natură a invalida con- 

cordatul o dată omologat, opunerea lor e admisibilă. Frauda. se pote 

denunța ori-când, căci ea pâte să motiveze chiar anularea concordatului 

omologat. Codul italian (art. 8360 alin. 11) ne scapă de acestă controversă, 

căci el se exprimă în chipul următor: «Creditorii . cari sai opus la 

concordat (disidenţii) sai cari nat intervenit (art. 824 alin. ÎI din proect 

dice: «cari n'aii primit concordatul sai n'a luat parte la facerea lui>) 

vor putea să facă oposiţiune, ete:> Termenul de oposiţiune e de opt dile 

de la încheiarea procesului-verbal . şi de la expirarea termenului acordat 

de judecătorul-comisar (art. 824 alin. II din proeet schimbă textul acesta 

ast-fel; «în termenul de opt dile de la data concordatului> aceea ce - 

este o consecuenţă a erdrii de care sa vorbit mai Sus). Oposiţiunea | 

trebue să fie motivată şi notilicată sindicului şi îalitului. Oposiţiunea pâte 

să fie întemeiată pe .nepăzirea” formelor prescrise de lege, de exemplu pe 

aceea că concordatul sa deliberat înainte de- terminarea verificării, că el . 

n'a întrunit îndoita -majoritate cerută, că el nu sa semnat îndată de 

creditori. Oposiţiunea pote să fie apoi fondată și pe aceea că dividendele 

oferite.nu sunt în raport cu mijl6cele îalitului. Art. 845 al legii olandeze 

hotărăsce, de acord cu o teorie în- deobște admisă : «Oposiţiunea va putea 

între alte motive, să fie îondată pe aceea că averea masei se urcă evident 

mai.sus de cât suma stipulată prin concordat>. Oposiţiunea, o repelâri, 

trebue să îie notilicată sindicului şi falitului înăuntrul termen ui FM opt 

dile, şi acesta .sub pedepsă de decădere. Legea italiană (art. 5 alin 1 

adaogă că oposiţiunea trebue să coprindă  citațiune la au dianţă Îi G 

înaintea tribunalul. Art. 824 alin. II din proect- presei i 

citaţiune fără restricţiune «la prima audienţă». (art. 512 alin. li lrance%
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conform art. 256 român) saii «la audienţă îixă> (art. 836 alin. IIL italian), 
“Termenul. <audienţă fixă> însemnâză că în cas de oposiţiune judecătorul: 
comisar indică, prin ordonanţă, diua când el va face raport la tribunal, 
Audienţa o dată ast-iel fixată, oposiţiunea se notifică sindicului şi Îalitului 
cu citaţiune la audiânţa fixată. Tote deliberaţiunile tribunalului în materie 
de faliment trebue în adevăr să fie precedate de raportul judecătorului- 
comisar Îăcut în audiență publică (art. 911 alin. I italian, conform art, 
906 alin.-I din proect). Interesul dar este nu dea se prescri citarea 
părţilor (citarea părţilor e de drept comun), ci sati de a se fixa un termen 
cât se p6te mai scurt sati de a se lăsa judecătorului-comisar. să determine 

- giua- când el va îace raportul stă la tribunal. (Compară art. 516 belgian). 
Formularea cea mai potrivită ar fi pote cea următăre: « Oposiţiunea va 
îi motivată și-va trebui să fie notificată sindicului și falitului în cele opt 
(ile de la încheerea procesului-verbal şi de la expirarea termenului acordat 
de judecătorul-comisar ; ea va coprinde citaţiune la termenul” ce se va 
fixa de tribunal după avisul judecătorului-comisar». * 

_ Dacă termenul a expirat fără să se îi facut vre-o oposiţiune, tri- 
bunalul, în camera de consiliii, va statua asupra cererei de omologare 
(art. 824 din proect alin. III, contorm art. 836 alin. IV italian). Am preferi 
pronunţarea omologărei în audiență publică. Daca, din contră, s'ati făcut 
oposiţiuni, tribunalul pronunţă asupra oposiţiunilor și asupra omologărei 
prin una şi aceiași sentință (art. 824 alin. [V din proect, conform art. 
836 alin. V. italian și art. 257 român). Daca se -admite oposiţiunea, tri- 

„Dunalul hotărăsce anularea. concordatului Îaţă cu toţi creditorii (art. 821 alin. V din proect, conform art. 836 alin. VI italian . și 257 român). “ Concordatul cade faţă cu toţi creditorii, căci tribunalul î refusat Omo- 
logarea şi un concordat neomologat e nevalid şi neexistent, Anularea 
de care e vorba nu exclude o nouă încercare de concordat daca ea n! o intemeiată pe aceea că concordatul a îost făcut: în oposiţiune cu 0 „Oprire expresă a legii. .- | 

Procedura de_urmat trebue să fie cât se: pote de grabnică. De 
aceea se Cere să se statueze prin una şi aceiași sentinţă asupra oposi- țiunilor și asupra omologărei. Dar se pâte întempla ca judecarea oposi- 

“buni să pepindă de resolvarea unor cestiuni, cari nu sunt de competenţa tribunale 9 comereiii. Oponentul va trebui neapărat să supună casul 
după ru competent şi omologarea nu-se va putea pronunța de cât p ecisiunea cestiunii prejudiciale. Tribunalul comercial -va fixa un 
eimen Scurt în Care oponentul va trebui să introducă casul dinaintea i rilor competenţi . și să justifice că a făcut demersurile judiciare pecesare, cu insciințarea că, în lipsă.de acesta, hotărârea asupra celor- 
ia ia poPosițiuni va Îi urmărită fără privire la pretenţiunile sale (art. 837 
“aceste idei or art. 256 în fine român).. Art. 825 din .proect exprimă 
în vigore Vasia Teu incă de căt art. 256 al codului -nostru -de comercii. - 

A. - țiunea -e poesia limbei, dar ne aflăm. pe tărimul unei 
Sciințe exacte şi nu sciii care ar îi vrofit 1 daca, în loc de: „«cestiuni cari, din ) Pup qaostri» daca În l00 die comercial ZE n causa imaterieă, nu sunt de competenţa tribunalului 
naluluj comercial» sa „«cestiuni cari nu sunt de competenţa tribu- 

„nentul va trebui să int dacă, în loc de: «un. termen scurt în care 0pO- introducă. casul inaintea judecătorului competent ȘI 
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să justilice că a făcut demersurile” judiciare necesare», am dice: «un: 

termen scurt în care oponentul va trebui să facă demersurile şi stă- 

ruințele necesare (fără să îie silit să justitice că a făcut aceste demer- 

suri 9) pe lângă tribunalul competent pentru resolvarea acestor cestiuni>.. - 

Ultima îrasă "ţi lasă impresiunea ca şi când ar îi de ajuns să dai o 

suplică tribunalului competent, iără să îie trebuinţă de o introducere a - 

causei prin petiţiune şi citarea adversarului. . o 

Un efect important al sentinţei de omologare este, după legea n6stră 

actuală, că ea conieră creditorilor o ipotecă asupra imobilelor îalitului. 

Art, 261 al legii nostre comerciale din 1840, hotărăsce în adevăr: <Ade- 

verirea concordatului va statornici drepturile fie-cărui din creditori asupra 

lucrurilor nemișcătâre ale îalitului, asigurate prin alin. II al art.:234., 

Spre acest sfirşit, hotărârea asupra adeverirei concordatului se-va da, 

în cunoscința cui se cuvine, spre a se trece în condica de 'zălogiri sati 

sequestruri, afară numai de se va îi hotărât întrwalt chip- prin concordat» 

(art. 517 francez). Părerile autorilor asupra caracterului acestei ipoteci, - 

asupra: întinderei şi electelor sale, sunt î6rte împărţite. Unii pretind că 

“ipoteca preventivă luată în numele masei (art. 234 codul comercial) nu 

e nimic prin ea însăşi, câ ea nu capătă o val6re ipotecară de cât prin 

omologarea concordatului, căci art. 261 citat (art. 517. îrancez) dice că 

inscripțiunea hotărârel de omologare conservă ipoteca înscrisă după art, 

234 (art. 490 îrancez). Este dar vorba de o ipotecă judiciară, și acestă 

ipotecă nu isbesce bunurile viitâre ale falitului (Bravard). Alţii susţin că 

ipoteca de care e vorba e o ipotecă legală, care produce efectele sale 

şi în lipsa unui concordat şi că ea isbesce şi bunurile viitâra ale fali- 

tului, aceea ce ar resulta din art. 2122 codul Napoleon (care -lipsesce în 

codul nostru civil). Ipoteca legală, se dice, este în unele casuri limitată 

la bunurile presente prin textul legii saii prin natura dreptului (art. 1017 

și 2119 codul Napoleon, art. 902 şi 1745 cod. civ. român). Incolo, ori-ce 

ipotecă legală e şi trebue să fie nelimitată (V. Revue pratique din 1867, 

NXNIV, pag. i urm). | „ | 

SA ae, HR ma cu legea italiană, conferă masei o ipotecă legală - 

supusă la inscripțiune asupra bunurilor presente 1) ale îalitului (Y. art, - 

745 din proect şi 748 italian), dar acestă ipotecă înceteză, după sistemul . - 

ii inut ce intervine. un concordat. Art. 826 din proect (con- 

et 998 'talian) decide în adevăr : «Dacă prin concordat să stipuleză 

garanţii ipotecare în iavârea.. creditorilor, tribunalul pronunţând omolo- 

garea concordatului, va fixa un termen scurt pentru luarea insoriptiun or 

ipotecare». Ipoteca legală a art. 745 din proect (art. 748 italian), înce ză 

dar de a exista după concordat, ea nu garanieză execuţiunea concor- 

datuluj, căci este din contră lăsat celor interesaţi să lacă să li se acorde 

| „că 
ipoteci anume prin concordat.. Omologarea nu .va avea efeci de, cât din | 

diua luărei inscripțiunilor. 

Reabilitarea Îalitului nu e P 

de cât în cas de plată integrală a dai d 

338 codul comercial). Articolul 814 din proeci (conlorm ar 

osibilă, după dreptul nostru în vigâre, 

:0i cu dobândă şi cheltueli- (art. 

ee “art. .816 italian) 

  

| 
n ât în codul civil italian cât şi în legiuirea 

1) Art.. 2122 codul Napoleon lipsesce d codul citi Spa, 

nâstră civilă. Ipoteca legală a art. 745 din
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reproduce acestă normă sub o altă formă, care nu exclude reabilitarea în alte casuri. Art. 889 al codului de comercii italian (suprimat de proect) adaogă : <Când prin împrejurările falimentului Şi prin condiţiunile concor- datului îalitul justifică o luare aminte deosebită a intereselor creditorilor o (des gards particuliers), hotărârea de omologare pâte de asemenea ordona ca, în urma îndeplinirei complecte a obligaţiunilor luate prin concordat, numele săi să îie şters din registrul faliţilor. Va putea declara asemenea că, in vederea acestei îndepliniri, este revocată hotărârea declarătâre de „ ialiment, chiar peritru urmărirea penală. Indeplinirea obligaţiunilor sus (lise „se constată prin o hotărâre a aceluiași tribunal». Acestă prescripțiune este necesară. Falitul pâte contribui printrun zel extraordinar a se scăpa cât se pote mai mult din nauiragiul comun. Trebue să'l incurajem să făcă acâsta, deschidându-i perspectiva unei reabilitări 1), Escusabilitatea de care vorbese art, 281 şi 282 ale codului nostru de comerciii în vigâre, e lipsită de ori-ce interes practic, din causă că nu s'ati executat prescrip- țiunile legii asupra constringerii corporale. Proectul face dar abstracţiune de art. 281 şi 282 ale legii nostre actuale. | E Ocrotirea dublei majorităţi cerute pentru concordat, ca să fie eficace, trebue să aducă cu sine consequența că omologarea e obligatorie pentru ioţi creditorii, fie că ei figureză sai nu în bilanţ, fio că creanţele sunt sau nu verificate, şi chiar pentru creditorii cari locuesc în afară de Regat, ȘI pentru acei cari ar i admiși prin provisiune la pasiv, ori-care ar îi “Suma ce hotărârea definitivă le-ar atribui mai-pe urmă (art. 827 din proect, conform. art. 840 italian și art. 268 român). Concordatul, care nu Sar bucura de acestă stabilitate, n'ar avea sorţi de a se realisa. S'a decis insă că, dacă un creditor dovedesce 'că creanţa sa sa omis cu Îrăudă în bilanţ, concordatul nu „este obligatorii în privința sa. Falitul e obligat Prin Concordat şi el nu pâte să. opună unui. creditor că creanța sa nu e verificată, căci verificarea nu este stabilită în favorea sa, ci numai în interesul creditorilor, a . | 
: Indată ce sentinţa de omologare a concordatului nu mai este supusă - Oposițiunii și apelului,--starea de faliment încetâză şi cu densa şi unc- țiunea sindicului. Sindicul dă socotelă falitului de administraţiunea sa în presența judecătorului-comisar, Care trebue să asiste Ja: încheerea și predarea socotelilor, și remite ialitului «universalitatea - bunurilor sale, eee bartiile ȘI electele, luând pentru acesta cuvenita descărcare. 

țiunile sale inceteză "pehee Poces-verbal de acestă pperaţiune i ie 
din procet cuaeLez . În cas de contestațiune, tribunalul decide (art. 82 e supusă posi art. | EA italian și 203 român). Sentința de omologate italian). Art Baa DE ȘI apelului (art, 908 din proect, coniorm art, 9 nu încătâza d căt proect (841 italian) decide că starea de faliment s An - momentul când sentința de omologare nu mai 
ÎN e îi „o _ > . . 

7 1 Citim într'o broşură întitulată: Observaţiună asupra pro de Iege pentru oa de ne mai infotas,, 86: «Autorii proeciulut suragrpeehull de dn. codul 
vință, ai tăcut imposibilă reabilitavez 4 00iSpozifine legislativă în acestă doită erdre. El confundă reabilitarea falitulur concosăetae Proeciuiul comite aci o' indei . ar cu reabilitarea falituluI non-concor datar. Autorul crilicel ien 

ă ili i 
814 (conform arţ, 816 faniaagă apoi că proectul reguleză expres, reabilitarea în ari 

 



ÎNCHIDEREA. ȘI SUSPENDAREA FALIMENTULUI | - 203 

este supusă oposiţiunii saii apelului, adică când termenul pentru a îace 
oposiţiune sai apel a expirat, sai când, oposiţiunea. sai apelul fiind 
interjetate, s'a respins oposiţiunea saă apelul. 'Pextul corespundător italian 
sună in traducerea lui Marcy ast-lel: «Aussitât que le jugement d'homo- 
logation du concordat sera pass€ en force de chose juge...». (contorm 
art. 519 irancez, 519 belgian, 819 olandez). Art. 263 al codului . nostru 
de comerciă din 1840 se exprimă in. chipul următor: «După ce adeverirea 
concordatului se va hotărâ desăvirşit, în cât să nu mai fie supus la 
apel, slujba sindicilor încetâză ..» Art. 828 din proect dergă dar la art: 
90$ din proect (art. 913 italian), care dice că tâte sentinţele date de 
tribunalul de comerciii în materie de ialiment sunt provisoriii executorie. 
Oposiţiunea și apelul în contra sentinţei de omologare a concordatului 
sunt excepţionalmente suspensive de execuţiune 1). Când însă sentinţa nu 
mai e supusă oposiţiunii şi apelului, atunci înceteză sequestrul general 
pus asupra averii falitului (dâsaisissement), debitorul redobândesce capa- 
citatea sa contractuală. Incapacităţile politice, din contră, nu înceteză de 

“cât prin reabilitare. Creditorii reintră şi ei în exerciţiul acţiunilor lor 
individuale, dar numai până în concurenţa dividendului oierit de îalitul- 
concordatar. 'Terţiul, în contra căruia s'a pronunţat anularea unui act, 
coniorm cu art. 717 urm. din proect (art. 707 urm. italian), nu pâte 
după concordat să urmărâscă în contra ialitului execuţiunea actului 
anulat, argumentând că actul este -nul numai în privinţa masei, căci 
execuţiunea actului în contra îalitului ar lovi indirect pe creditori, 
iăcend îalitului imposibil de a - îndeplini obligaţiunile prevădute în con- . 
cordat. Remiterea- unei părţi a datorii acordate prin concordat, stinge 
acţiunea în contra îalitului pentru rest, dar lasă să subsiste obligaţiunea 
naturală, căci creditorii ai consimţit remiterea nu cu gândul de a face 
o liberalitate, ci sub presiunea necesităţii și în scop de a scăpa cât se 

pâte mai mult din nenorocirea comună. Dacă dar îalitul într'un avânt de 
generositate, ar” plăti partea datoriei care i-a lost ertată, el nu ar avea. 

acţiunea în repetiţiune (art. 1092 codul civil). Nu este. vorba .aici de o 

liberalitate si nu este dar loc la raport a suriei ertate prin concordat, 

dacă succesibiluil era. debitor al lui de cușus în urmarea unui act cu 

- titlul oneros (de exemplu, în urmarea -unui împrumut -cu dobendă în 

oposiţiune cu un împrumut fără dobândă). Concordatul nu operză apoi 

novaţiunea obligaţiunii primitive, căci novaţiunea nu se presupune. Tri- 

  

1) Autorul broşurel menţionate în nota precedentă rupe o lance în fav6rea exe- 

cuțiunil provizorie a sentinței de omologare a concordatulul (pag. 87-88). «La noi 

dice cl, se introduc o mulţime de opoziţiuni „temerarie. Singura ocrotire în contra “ 
3 

cecuțiunea provizorie şi condemnarea la amendă a oponenților, ca 

acostat r6d ard e e Ag 533 Procedura civilă». Bravard respinge acestă părere, căci, 

el observă (v. Bratard-Demangeat, Droit commercial, V, pag. 426) : <Şi totuşi mar 

fi 6re un mare inconvenient a pune pe falit în posesiunea activului săi, inainte ca 

sentința de omologare să fie la adăpost de crl-ce infirmare, inainte ca ea să fi devenit 

_nerefragabilă ? Dacă ea-s'ar infirma» în urmă, ar trebui să se revin „asupra execu 

țiunii ce ea ar fi primit prin anticipare ! lacă o complicaţiune, iac che ue inu ile, 

ce e bine de a se evita. Există chiar un pericol mal grav: interesele masel ar fi 

ast-fel compromise, căci debitorul, repus în posesiunea activulul s 27 putut să 

dispuriă de el, şi n'am fi siguri de a'l. regăsi neatins». Cât pentru pe este 

amendă a oponenților temerari, credem că scaunul pedepselor în con rap 

în codul de prucedură (V. art. 450 urm. procedura geneveză).
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bunalul civil r&mâne dar competent dacă creanța primilivă era de 
competenţa sa. Da a . 

„Concordatul chiar omologat 'se pâte anula de tribunal dup cererea 
sindicului sai (cuvintele subliniate sunt suprimate de proect) a unuia din 
creditori, numai in casul când după omologare s'a descoperit că pasivul a 
îost exagerat într'un chip îraudulos sat că s'a ascuns o parte însemnată din 
activ (art. 830 din proect alin. I, conform art. 8-12. alin. |. italian, art. 284 
român şi 522 belgian).  Concordatul e consimţit de masa creditorilor şi 
inițiativa aparţine dar în acâstă privire în primul rând sindicului. Acţiunea 
în nulitate se admite numai în 'casurile de mai sus. Acâstă restricțiune se 
explică. Tribunalul, în adevăr, abstracţiune făcând de oposiţiunile ce s'ar face 
şi de s6rta lor, pote din otficiti să retuse omologarea pentru nepăzirea for- 
melor prescrise sai pentru motive de interes public (de exemplu, purtarea 
rea a îalitului). Concordatul n'ar prinde rădăcină, dacă nu. s'ar garanta 
stabilitatea lui. Anularea se pronunţă contradictorii cu sindicul și cu falitul (art. 842 alin: 1 ital. Proectul face abstacţiune de acâsta 1); Frauda de caree 
vorba pâte să dea loc la o urmărire din oficiii pentru banerută vielenă, unde 
creditorii se pot constitui parte civilă, sau la o acţiune în nulitate din partea creditorilor. Concordatul e sub „codul nostru actual nul de plin drept, 
dacă după omologare îalitul a fost condemnat pentru bancruta îraudulosă 
(art. 264, contorm art. 520 francez, art..521 belgian, 162 Konhursordnung). 
Codul italian, pe care '] urmeză prosctul, nu reproduce acâstă disposițiune. 
Acâsta nu este de aprobat. Ar îi un adevărat scandal dacă s'ar sancţiona concordatul, cu tâte că falitul e lugar şi n'a afirmat bilanţul sti (Leiba Cahana era fugar), cu. tâte că sa început în contra falitului o urmărire 
pentru bancrută iraudul6să, în: fine cu tâte: că îalitul s'a condamnat 
definitiv pentru bancrută îraudulesă. Recomandăm dar art. 162 al legii „germane, care declară  concordatul în aceste. casuri neadmisibil. Anularea libereză de drept cauţiunile, cari: ar îi intervenit pentru a garanta execu- -. țiunea concordatulu;. Aceea ce este nul nu p6ie să producă nici un elect, 
Proectul şterge cel de al treilea aliniat al art. 842 italian, care dice că: «Nici -0 acţiune în nulitate nu mai este admisibilă după concordat», căci el a daţ deja primului aliniat o redacţiune, care implică acestă exelusiune. Acţiunea: în nulitate” se -deosibesce esențialmente de acţiunea in resoluțiune, care iormâză obiectul art. 830 din proect (art. 843 italian și 204 român). Resoluţiunea are loc în cas când una din părți nu-şi înde- 
plinesceobligaţiunile sale (art. 1020 codul civil). Cauţiunea stipulată de neditori garanteză tocmai execuţiunea concordatului, şi dar resoluţiunea, 
se eee de nulitate, nu pote să libereze cauţiunile și să facă să cor nă „Ie cil și ce ci alte garanţii (art. 830 alin. ultim din proect, mană ($ ISI seg ultim italian şi 264. în îine- român). Legea ger- 

în casa cete "Sordnung) declară neadmisibilă acţiunea în resoluțiune 
. PHnirii  concordatului. Cestiunea de a se sei dacă un 
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luţiunea nu se pote pronunţa de cât după cererea majorităţii, s'a suprimat. 

Alţii admit tesa cantrarie, argumentând că disposiţiunea de care e vorba 

Sa șters tocmai pentru a se acorda acestidrept îie-cărui „creditor. Art. 

830 din' proeet (art. 842 italian) înlătură acâsă dispută, statuând.: 
«Dacă falitul nu execută condiţiunile concordatului, majoritatea cre- 

ditorilor cari aă luat parte la deliberare şi cari nu “şi-au primit sumele . 

cuvenite, va -pulea cere resoluţiunea concordatului. | a 

«Majoritatea se va determina după disposiţiunile art. 820. _ 

«Cererea se va adresa tribunalului de către sindic sai de către 

creditori, citându-se îalitul şi 'cauţiunile, dacă există». . a 

Concordatul se resolvă în asemenea cas faţă cu toți creditorii. Acelaş 

„articol adaogă că resoluţiunea se pote cere şi de un singur creditor, dar 

o usemenea acţiune individuală profită numai aceluia care o pornesce,. 

Acesta răspunde principiilor generale cari cârmuesc resoluţiunea. Numai 

_creditorul, parte în causă, pâte să profite de resoluţiunea pronunţată de 

tribunal. Resoluţiunea expresă, din contră: (în deosebire de resoluţiunea 

tacită a art. 1020 codul civil) are loc. de plin. drept. Creditorul: care a. 

primit tot sati parte din cotităţile scădute ce -le atribue concordatul, nu 

are acţiunea în resoluţiune. . Creditorii, cari obţin resoluţiunea, reintră 

în întregimea dreptului lor aţă cu falitul, ei nu mâi. sunt dar mărginiţă 

la dividendul promis prin concordat, dar în schimb, dacă ei ai primit o 

parte ajunsă la scadență şi prov6că resoluţiunea, pentru că nu li se plă- 

_tesce o altă parte exigibilă, ei nu pot cere restul sumelor ce li se dato- 

resce prin concordat de cât după expirarea - termenelor fixate pentru 

ultimele rate (art. 830 din proect alin.. III, conform, art. „845 alin. îl 

italian). Frasa decisivă : «tot sau parte din cotităţile scădule». lipsesce. 

în art. 830 din proect.. Ia SR 

Indată după anularea saii resoluţiunea concordatului, alimentul se 

- redeschide şi tribunalul procede coniorm cu art. 813 (art. 851 din proect 

alin. 1, conform art. 844 alin. | italian şi 209 român). Actele îalitului 

posteridre omologării concordatului şi anteridre anulării saii. resoluţiunii, 

“nu vor îi anulate de cât numai dacă vor fi făcute în irauda creditorilor 

(art. $18 din proect alin. II, conform art. 844 alin. II italian şi 269. 

român). În “asemenea cas nu este dar admisibilă de cât acţiunea Pauliană, 

cu exclusiunea presumpţiunilor de iraudă stabilite în contra actelor făcute. 

de falit. Concordatul sa întocmit sub auspiciile justiţiei şi cei de al treilea 

de bună credinţă nu trebue dar.să lie puşi sub cuțitul unor presumțiună * 

% aci, citorii anteriori falitului reintră în - întregimea drepturilor lor 

mumai (cuvântul subliniat: nu se găsesce in art. 852 din proect) aţă cu 

îalitul ; ei insă nu vor figura la masa. falimentului de cât în proporţiunea . 

ama nu aă primit nicio parte din divident,. pentru „întrega lor - 

creanţă; - a imi 
| Daca. ai primit o parte din dividend, cu partea creanielor Pre 

tive corespondentă cu partea de divident promis, P când un al doilea 

«Disposiţiunile acestui articol se. aplică şi în cast, că anularea sat | 

faliment se va. declara, fără să fi avut prealabilmente 205 an ree art 

resoluţiunea concordatuiui» (art. 832 din proect, ari... o j ” 

7.



206 | - ALEXANDRU DEGRE 

270 român). Art. 832 din proiect înlocuesce ultima îrasă cu redacțiunea 
greşită, care restârnă sensul . principiilor materiei: <mai înainte de anu: 
larea sai desființarea primului conrordat». | 

Aici se reguleză raporturile creditorilor anteriori, ale creditorilor 
„ concordatari cu creditorii posteriori. Dacă creditorul concordatar a exe: 
Cutat concordatul, el rămâne supus; legii concordatului până la coneu- 
renţa dividendelor ce a primit, cu t6tă anularea saă resoluţiunea concor- 
datului, căci creditorul concordatar e în culpă că la votat, in deosebire de creditorul posterior, care nu are să'și impute nimic, Dar când e vorba numai de un dividend: promis:și neexecutat, legea concordatului e fără 
causă, de 6re-ce ea nu se p6te realisa. Dacă dar nu s'a plătit creditorilor anteriori nici un dividend, ei vin la masă pentru totalitatea creanţe lor; "dacă ei aii. primit numai o parte a dividendului, ci vor figura la masă numai pentru partea creanţei lor cure n'a: lost stinsă prin dividend, De exemplu, dacă dividendul promis e de 50 %/o şi creanța e de 100, credi- torul care a primit 50 nu pote veni la masă; dacă el a primit numai 

:25, el nu: va putea figura la masă de cât pentru 50; în fine, dacă el 
n'a primit nimic, el. va: figura la masă pentru întrega lui creanţă, adică pentru 100.. a 

VII. 
Falimentul societăţilor. comerciale: 

_.. Insolvabilitatea unei societăţi de comerciii e neatârnată de insolsa: bilitatea membrilor ej, ea fiind un subiect colectiv de drepturi 1) și având . 9 oxistență deosebită de aceea a asociaţilor. Fondul social nu se pâte urmări” de creditorii personali ai 'asociaţilor. Fondul acesta aparține subiectului “colectiv, care are o r&spundere deosebită către creditorii socie- tăţii, Răspunderea asociaţilor variază după ielul contractului, care e basa comunităţii. Membrii societății pot să răspundă subsidiar cu tâtă averea AI II 
(formali Societăţile de comerciă (may „cu semă cele anonime) constituese ființe colectitt matern opoziţiune Cu corporaţiunile (persânele juridice), cart sunt subiecte Vuateriale (rea e) de drepturi. Acestă terminologie, care se datoresce cugetărel germane (ogăul d Comercii italian întrebuinț6ză termenul «ființă colectivă“ în trecăt în at 
2 Se pa art 11 al aceluiaşi cod), tinde a dcosebi în ternieni aceca-ce e separat 
în ia fi oaporațiunea (persâna Juridică) e o fiinţă materială, care a isvorit din nece- 
fermei iee- | evoia comună, şi nu Yoinţa liberă, a unit totalitatea . membrilor el. 

se disolvă îi fa Cu corporabunea terţie persâne. Îlurina toți membrii, corporaţiuneă siaăi Co verea el se confiscă de stat ca Donun. vaccans, Fiind în cesliune nece: jusiieplitice, m ză că, potrivit cu “Spiritul schimbat al timpulu!,: o nouă person 
un cpu D e crea- de cât prin o anume lege. Societatea de comerciii, din contră, ect colectiv (formal) de drepturi, Voința liberă a totalitățe! mernbrilor, ei a o aţă atea are o individualitate juridică aparentă covenţională, car 
1-Sa conf 

imțimâ6 i ilor nt 

practice co se Pimp PETUL consimțimont tacit al tutulor număl în vederea unor scopul 

r membrii individual : înțându ietatea „ âverea se imparte între membrii e, ete. îrală, pe: scenă, Desfiinţându-se soon 
N 
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lor. Societatea are un domiciliii deosebit, unde o pot acţiona creditorii ei. 
Asociatul fiind considerat în multe priviri ca un terţiii faţă cu corpul 
social, accidentul ce se întâmplă unuia nu lovesce numai. de'cât şi: pe - 
cel-lalt. Dacă asociatul face ialiment, .acâsta nu este o rațiune de a se 
declara şi societatea falită. Tot aşa se pote ca societatea '.să înceteze 

- plăţile şi asociatul să rămână solvabil. Viaţa juridică totuşi nu se conduce 
de logica pură şi multe necesităţi trebuesc din contră cumpănite şi luate 

“în băgare de sâmă. Societăţile comerciale .ar propăşi puţin, dacă sar 

permite membrilor cu o răspundere nelimitată să le lase să piară, când - 

interesul lor îi povăţuesce ast-lel. Idea dar că îalimentul societăţii trebue 

să atragă do plin drept falimentul asociaţilor cu răspunderea nelimitată 

respunde :nai bine cerinţelor timpului nostru. Pornind: de la acestă ideir, 

trebue să căutăm să înlăturăm conflictul între creditorii personali ai 

asociatului cu respundere nelimitată, şi creditorii societăţii, către cari el 

are o răspundere subsidiară. Principiele comune nu ajung. ca să putem 

ocoli aceste stânci alo dreptului. Falimentul societăţilor de comercii 

reclamă dar din acestă causă o regulare deosebită. - - _ 

Codul nostru de comerciii din 1840 atinge în trâcăt aceste probleme, 

dar nu' ajunge la o soluţiune complectă și definitivă. Aşa, hotărăsce art, 

186 al legii nâstre în vigore, că, fiind vorba de încetarea de plăţi a unei 

societăţi,. declaraţiunea încetării plăţilor trebue îăculă la grefa tribunalului 

de comerciii, în resortul căruia se găsesce scaunul principal ul societăţii, 

şi să coprindă numele şi indicaţiunea domiciliului fie-cărui din asociaţi 

cu responsabilitate nelimitată. Art. 20. se apropie şi el de acestă ordine: - 

"de idei, statuând că, în cas de aliment al unei societăţi în-nums coprin- 

dător, peceţile ai a se pune, nu. numai în stabilimentul cel de căpetenie 

al tovărăşiei, ci şi la sălășluința fie-cărui din tovarăşi cei împreună - : 
ş a 

răspundători. Art. 274 în, fine coprinde o altă aplicare îragmentară a 

aceleiași idei superiore neexprimate complet. «Când va face faliment o 

tovărasie comercială, dispune acest articol, creditorii-vor putea să încheie 2 

concordat cu unul saii mai mulţi din tovarăşi. | | 

Mai sste sub acest raport și un alt gol în legislaţiunea niostră actuală. 

Ea nu ne dă nici un răspuns la întrebarea, dacă jalimentul societăţii 

comerciale aduce cu sine de plin drept falimentul asociatului cu răspundere 

nelimitată, şi nu lămuresce dacă societăţile anonime sunt supuse legii 

falimentului. Cestiunile acestea sunt controversate. Relativ la ultima difi- 

cultate, se susţine de unii că falimentul, cu incapacităţile politice ce el le 

pasce, cu îndatorirea legală pentru falit de a se înfățișa în personă, cu 

arestarea falitului şi cu informaţiunea” penală prevădută de lege, nu se 

pâte aplica societăţii anonime, care e o societate de capitaluri și nu e 

persone ; dar acestă părere, respinsă de jurisprudenţă, e vii com ătută 

de alţii, cari raţioneză că e absolut indiferentă imposibilitatea Ca se 

îndeplini, în cas de faliment al unei socielăţi cu. capitaluri, orrmalit ție 

relative la persâna îalitului, căci se ace abstracţiune în general cl var ? 

aceste formalități în tâte casurile când îndeplinirea lor e imposihi a că 

în cas de absenţă .saii de încetare din viaţă a falitului.. Ori-cu , 

rămâne îndoelnie sub. legea n6stră actuală cine are să iacă declararea, 

încetării de plăţi a societăţii anonime şi ce trebue să coprincă costă 

declarare. -Se admite în fine unanim că 0 societale în participaţiu |



. 
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p6te să fie declarată ialită. Societatea în participaţiuno “intră în cada 
--- degii comerciale numai - din causă că ea are de obiect o întreprindere 

comercială. Ori-cum am considera-o, ca asociaţiune momentană avend & 
obiect una sai mai multe operaţiuni comerciale determinate, sai ca 

"“asociaţiune în pariicipațiune având de. obiect un negoţ continuii condus 
„de o; singură. pers6nă care contractâză exclusiv pe scma sa, faptul asocia- țiunii nefiind adus la  cunoscinţa terţiilor, în amândouă casurile nu este posibilitate de_a: se supune acâstă asociaţiune regimului falimentului, căci ea..nu are.o individualitate juridică și numai asociatul-garant s'ar pulea declara falit; Un subiect. colectiv de drepturi nu-pâte să fie de cât acea societate. a- cărei existenţă și constituţiune trebue să se aducă la cunoscința publicului. Numai o asemenea societate are un slat civil, presentându-se . ca resultatul unor forţe. colective adunate într'o unire organică: superioră. „Ne aflăm, cum se vede clar din cele ce premerg, pe un itrâm pe care sa arat încă: puţin 'cu plugul. legislativ. Proectul nostru de revisuire "a legii comerciale din 1840 Fepară acestă omisiune cu ajutorul principiilor stabilite de teorie, principii cari ati primit o sancţiune formală în art. 845 ŞI. urm. ale codului de comeruiă italian, Principiile de cari e vorba _TYesumă de proect: în: următărele -norme, . 

Falimentul unei societăţi comerciale are a se declara de tribunalul de. comerciiă în circumscripţiuneu căruia societatea "și are scaunul sti (art, 833 din “proeet, art. 846 italian şi 186 român). " Falimentul unei societăţi în nume colectiv sai în comandită atrage - falimentul asociaţilor responsabili fără limită (art. $34 alin. 1 din proeci, conform art. 847 alin. 1 italian). Legea germană, din contra (art. 91 și % Konkursordnung), cere lără deosebire pentru orj-ce deschidere de faliment - O încetare de: plăţi personală a debitorului și o reclamaţiune (declararea falimentului din oliciă e exclusă). Gravităm mai mult în partea sistemului italian. Causa “Societăților «de. comerciii e în adever O_causă din cele mai "- favorabile, Trebue să identilicăm sârta. acestor societăţi cu sorta asocia- > - >. «- Pi . 3 , ților, ca să'i interesăm să Scape -societăţile, ai cărora membri sunt, cu „l6te. jertiele posibile, de. nenorocirea unui faliment.. Falimentul societății 

„0 Singură masă de creditori. Din. co ținută separată de acee 

3 

trebue dar să aducă cu sine de plin drept ialimentul asociaţilor cu r&s- pundere nelimitată. Nu este vorba aici de mai multe falimente, ci de un Singur faliment, falimentul corpului social, 'coprindend în sine falimentul „ „asociaţilor. r&spundători fără - limită: Tribunalul are dar să declare prin „ aceiaşi sentință falimentul societăţii şi -al „asociaţilor și să arate numele, pronumele ŞI domiciliul fie-cărui din ei, numind un singur judecător-comisar îi ai un sindic (art. 834 alin. 11 din proect, conform art.-847 alin. alian). Dar de aici nu urmeză nici cum că nu trebue să existe de cât 
nira, averea societăţilor trebue să o inută s d ea a . asociaţilor, atât în formarea inventariului, cât și Si operațiunile relative la administrarea și la liquidarea activului și a pasivului (art. 834 alin, III din proeet, conform art. 847 alin. Il i alian). Ast-lel, dacă un creditor'al so coluguealori societăţii şi toţi creditarii personali aj asociaţilor pot să 

contest e Yerilicarea. Daca, din contră un creditor presonal al unui asociat Sero să i.se veritice creanţa, creditorii societăţii și creditorii personâli 4 aceluiași asociat pot să critice verilicarea, ( 

cielaţii se presintă pentru a îi verificat; 

dar nu creditorii "personali
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ai celor-Palţi asociaţi. Aceiași regulă este a se păzi şi când e vorba de 
a se decide continuarea exploatărei stabilimentului comercial sai a la- 
Bricei proprie societăţii sai asociatului. Este în cestiune continuarea unui: 
stabiliment proprii societăţii? Atunci sunt chiemaţi a delibera asupra 
cestiunii de care e vorba. numai creditorii societăţii. Stabilimentul de 
continuat esie el, din contră, propriii unuia din asociaţi? Atunci ai a. 

delibera atât creditorii societății cât şi creditorii personali ai acestui 

asociat. Drept aceea se hotărăsce: «Numai creditorii societăţii vor lua 

parte la deliberările .privitâre “la interesul patrimoniului social; ei însă 

iai parte şi cu creditorii fie-cărui asociat în deliberările relative la in- 
teresul patrimoniului individual al fie-cărui asociat îalit>.: (art. 834 alin. 

IV din proect, conform art. 847 alin. IV italian). Sentința declarativă de - 

faliment produce pentru toţi asociaţii Îaliţi, efectele prevădute la titlul 

întâi al cărţei a treia, care trateză de faliment -(art. 834 alin. ultim din 

proect, coniorm art. 817 alin. ultim italian). De . 

Falimentul unuia sai mai multor asociaţi, sati chiar al tutulor aso- 

ciaţilor r&spundători lără limită, nu atrage după dânsul ialimentul socie- . 

tăţii, căci fondul social nu se pâte urmări de creditorii personali ai 

asociaţilor, şi, daca fondul social nu e apăsat de datorii, puţin importă 

insolvabilitatea asociaţilor (art. S35 din proeet, coniorm art. 848 italian. 

V. şi Renaud, Das Rechl. der Com mandilgeselischaflen, 1S81, $ 69, 

pag. 486 text şi nota 12). II 

In cas de faliment al unei societăţi în comandită sai anonimă, 

actele de procedură aii a se face în persona administratorilor, directorilor - 

sai a liquidatorilor (art. 836 alin. [ italian). Art. 836 din proect, care . 

coprinde acestă normă, stă în legătură cu art. 148 alin. III din proect 

(conform art. 146 italian și 240 al codului de comerciii german), care . 

sună ast-fel 3. «Când societatea -s'ar -afla .în stare de aliment, administra- 

torii sunt datori să -ceră la tribunal declaraţiunea gi în faliment, contorm 

disposiţiunilor cărței a treia». Administratorii, cară s'ar apuca să plătescă 

acţionarilor dividende, cu _tâte că cunosc starea de incetare de plăţi a 

societăţii, ar fi personal răspundători de acestă daună și ar îi, alară de 

acesta, şi pasibili de o amendă până la cinci mii lei. (art, 265 No. 2 din 

proect, conlorm art, 247 No.2 italian și art. 241 al codului de comerciii 

german). Administratorii, directorii sau liquidatorii sunt ţinuţi să se în- 

fățişeze înaintea judecătorului-comisar și a sindicului ori de câte ori vor 

fi chemaţi pentru a da informaţiunile necesare la iormarea Și verificarea 

_ bilanţului și la cercetarea - causelor și a împrejurărilor îalimentului. Ei 

"vor îi ascultați, ca representanţi legali ai societăţii îalite, în t6te casurile 

în cari legea cere ca îalitul să fie ascultat (art. 836 alin. IL din proect, 

conform art. 849 alin. Il italian). Administratorii sunt daioră să ceră 

declaraţiunea în îaliment a societăţii. Ori-ce creditor pentru causă de 

comerciii pâte să ceră declaraţiunea falimentului societăţii (art. 696 « in 

proect, conform art. 687 italian). Falimentul disolvă societatea (ari 191 

din proect, conform 189 italian) în acest înţeles că ea nu mal. p Le să 

încă acte de aquisiţiune. In locul subiectului colectiv des ințat intr ad 

ministratorii, directorii și liquidatorii, cari sunt datori să dea in ormaţ uni, 

să afirme bilanţul, ete. Subiectul colectiv -se înlocuesce în asemene 2) > 

în Germania, prin colegiul liquidatorilor (v. Meves, 0p. cil pag. 193). 

| - 14 
Al. Degr6, vol. Il. 

Me :
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„ Fondul social nu se pâte urmări de creditorii personali ai asociaţilor, 
Art. 837 alin. 1 (conlorm - art. $50 alin. 1 italian) constințesce acest 
-principiă, statuând : «Creditorii particulari ai unui asociat nu sunt admiși 
la pasivul societăţii. Ei nu aii drept de cât asupra ceea-ce rămâne 
asociatului după plata creanţelor societăţii, afară de casul când cred: 
torul este ipotecar sai privilegiat». Art. 837 alin. II (850 alin. II italian) 
adaogă: «Asociaţii în Darticipațiine ai comerciantului falit nu sunt 
admiși la pasivul falimentului de cât pentru partea fondurilor cu care ei 
ai contribuit-și pe care ei o vor proba ca neabsorbită de pierderile ce cad în sarcina părţii lor». Câte-va explicări sunt necesare. Asociaţiunea 

"în participaţiune nu constitue, în privinţa celor d'al treilea, o fiinţă juridică - distinctă de persâna interesaţilor. Cei de al treilea nu ai nici un drept Şi nu se obligă de cât către acela cu caro ati contractat (art. 253 dia 
proect, conform art. 235 italian și art. 269 codul comercial german) Aceste asociaţiuni trebue să fie probate prin act scris (art. 256 dia „proect, coniorm art. 238 italian). Proba testimonială, caro se admite [ră mărginire în materie comercială, e prea periculosă, și prudenţa cea mii elementară cere: să o restringem când e vorba de dovedirea unei asoia- ținni în participaţiune. Un început de dovadă scrisă se pâte completa „după principiile comune. (V. însă art. 266 german și art. 4S român și codul belgian, unde ru se găsesce acâstă restricţiune). Asociaţiunea în parlicipaţiune este acea unde una sai mai multe pers6ne se asociază 
pentru operaţiuni comerciale ce una din ele girâză în numele stii exclusiv, iaptul asociaţiunii nefiind adus la cunoscința publicului (art. 251 din proect, contorm 233 italian şi art. 109 belgian). Art. 25% din proect (conform art. 234 italian) adaogă : « Asociaţianea în participaţiune pile „Să aibă loc asemenea și pentru operaţiunile comerciale făcute de câtre necomercianţi». Ac6stă normă să fie ea re un ecuivalent: al art. 108 al legii belgiane, care, definind asociaţiunea momentană, dice : cAsocia- 
țiunea momentană este aceea care are de obiect de a trata, fără rațiune Socială, ana sai maj înulle operaţiuni de comercii determinale» ? 
Nu o credem. Ori-cum; fie; ni se pare că deosebirea ce întâlnim în legea belgiană între asociaţiunea momentană. si asociaţiunea în participațiune Sau, in comandită (nepubiicată) nu e pentru noi de tot indiferentă, căci practică n6stră oieră multe exemple de asociațiune momentană, da? participaţiunea în comandită (nepublicată): e: mai mult sai mai puţin Sireină ju SPrudenței nostre, Cestiunea : «Ce se înţelege sub o socidle 
; + Pariicipalion» ? e visul, TeU, -opresiunea. nocturnă a jurisprudenţei obieeze of seca e caracteriseză acestă „Societate este, după unii, că minate) ( mita a una saii mai multe operațiună, comerciale deler 

asociaţiune nomentană). Alţii susţin, din contră, că semnu castinetiv al societăţii de care e vorba ar fi că unul singur din asociaţi omp:ementarul) gireză afacerea în . numele stă exclusiv, faptul că mai 

azul când există o asociaţiune colectivă, dar nu pentru ntru o serie de operaţiuni, şi părțile ît 
momentană ? Societatea ar fi atunci O Societate în nu iv si ăi 1 € fi a -. cităţir: cer de al citeai și părțile ar fi răspundătăre de nepăzirea formalităţit publi 

POlă provala de acestă nulitate, - E le opună nolitatea societăţii, fâră ca cl să
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sunt şi alţi asociaţi (comanditari) nefiind adus la cunoscința publicului. 

Legea belgiană separă aceste două feluri de- societăţi, dă fie-căreia un 

nume deosebit (asociaţiune momentană în deosebire de asociaţiune în 

parlicipaţiune) şi reguleză etectele fie-căreia după natura ei deosebită. 

Este vorba de o asociaţiune momentană ? 'Toţi asociaţii gireză personal 

şi direct faţă cu cei de al treilea 1). Fi dobândesc şi iaii obligaţiuni pentru 

cari ci pot să actioneze şi să fie acționaţi. Ei sunt ţinuţi solidarmente 

(art. 108 alin. Il belgian). Este, din contră, în cestiune o - asociaţiune 

în participațiune ? Comanditarii: nu. gir6ză, nu contracteză nici prin ei 

înșiși, nici prin mandatari. Cei de al treilea nu'i primesc nici ca creditori, 

nici ca debitori: mică o acțiune nu se nasce dar între comanditari şi 

ce de al lreilea. Lucrul se schimbă numai dacă comanditarii se relevă 

celor de al treilea prin fapte de gestiune sai alt-fel. Numai complemen- 

tarul (acela care a tratat în numele săi personal) pote să acţioneze pe. 

cei de al treilea şi să fie acţionat de dânșii. Comanditarii se pot iolosi 

cel mult de acţiunea indirectă, care nusce din art.-974 codul civil. (V. 

Guilleri, Commentaire legislatif de la loi du 18 Mai 1578, UI, 73). 

Proectul, de acord cu legea italiană, face, de bine de rii, abstracţiune 

-. de asociaţiunea momentană şi are în vedere: numai asociaţiunea în par- 

licipaţiune, căci. el hotărăsce în art. 254 (art. 236 italian): «Participanţii 

nu au nici un drept de proprietate asupra lucrurilor puse în asociaţiune, 

chiar dacă ai fost procurate de dânșii...:. 2). Drepturile asociaţilor se măr- . 

ginesc în a li se da compt de lucrurile ce ai pus în asociaţiune și de 

beneficii și pierderi=. Comanditarii (participanţii) nu ai dar nici o acţiune 

în contra celor de al treilea. şi:ei nu sunt în consecuență admişi la 

pasivul falimentului complementarului (al persaei care a gerat exclusiv 

în numele” ei), căci masa creditorilor este o terță” pers6nă, de cât pentru 

partea iondurilor ce ei ati contribuit şi pe care o vor proba ca neabsorbită 

de pierderile ce 'cad în sarcina „lor. Acesta este obiectul art. 837 alin. II 

din proect (art. 850 italian), care ar rămânea neînțeles dacă nu lam 

concepe în legătură cu teoria asociaţiunilor în participaţiurie, Nu există 

nici un raport de drept obligătoriii între comanditari și cel de al treilea. . 

Raporturile comanditarilor cu complimentarul între dânșii, din contră, se 

regul6ză după convenţiunile lor particulare. In ceea ce. privesce efectele 

vărsate în asociaţiune, se aplică principiile cari cârmuesc societăţile civile. 

Comanditarii nu ai dar drept de a cere de cât socotâlă de eiectele 

vărsate în asociaţiune şi de beneficii și pierderi (art. 254 din proect, 

contorm art. 236 italian). In cas de ialiment al complimentarului, coman- 

ditarii nu sunt admiși la pasivul falimentului de cât pentru partea fondurilor 

aduse de. dânşii în comun, ce ei o vor putea proba neabsorbiLă prin 

And 1 ianțt aflându-se la Bursă. se înţeleg pentru a cumpăra 

şi a olita mamut Cea eros lor, nu se pâte cere de la dânşii ca el să publice 

iaţi i i : ici o obligaţiune faţă cu-cei de 

ațiunea lor. Unul din asociaţi nu va avea totuşi Nic pa i 

alea dacă numa! cel-l'alt a contractat în numele s&ă proprii, căci nimeni nu are 

__o acţiune ex contracta în contra unel persâne străine contractului. 

ispoziţi ă E i să admitem că obiectele 

2) Acâstă dispoziţiune e necesară. Fără, dânsa, ar trebui să adm : 

„cari la ) ărțela PAUL social ar cădea în lotul comanâitarilor fiind, considerate pă 

mai aparținut picl-odată complementarului, nu sunt amanetul . creditorilor compl 

mentarulul. - - e: - .
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pierderi pentru cotitatea care e în sarcina lor (art. 837 alin, II din proect, 
“conform art. 850 alin. II italian). 

Dacă societatea falită a emis obligaţiuni la purtător, posesorii lor 
vor Îi admisi la pasivul îalimentului cu valdrea de emisiune a obligaţiunilor 
(nu după cursul dilei), deducându-se tot ce s'ar îi plătit cu titlu de 
amortisare saii de remburs asupra capitalului fie-cărei obligaţiuni (art. 

838 din proect, conform articolul 851 italian), Societăţile emit obligaţiuni 
pentru a'și procura bani. Obligaţiunile emise sunt dar adevărate titluri 
de împrumut. Emisiunea se face în cele mai multe casuri prin subserip- 
țiune publică. Val6rea de emisiune e. obiectul: împrumutului de care este 
vorba. Acestă val6re dar trebue să fie hotărâtere. 

Dacă, asociaţii cu răspundere mărginită în societăţile anonime şi în 
comandită nu ai efectuat intr'un chip complet, la epoca declaraţiunii 
falimentului, vărsămintele sumelor la cari se obligase, sindicul pote îi 
autorisat să câră de la dânşii aceste vărsăminte, a căror necesitate ar fi 
recunoscută de tribunal (art. 839 din proect, conform art. 852 italian), 
Acesta răspunde principiilor generale .cari reguleză raportul între cei de 
al. treilea și acţionarii unei „societăţi anonime sai în comandită. Cei de 
al treilea ai o acţiune directă numai în contra societăţii nu şi în contra 
acţionarilor, dar ei sunt în drept, să exercite indirect drepturile societăţii 
(art.-974 codul civil) în contra - acţionarilor pentru "plata vărsămintelor, 

„__- Daca societătea anonimă devine insolvabilă când societatea după disoluţiunea ei se găsesce deja în liquidaţitne, deschiderea falimentului 
asupra averei ei e și atunci încă posibilă, căci societatea ca atare nu este liberată de răspundere pentru pasivul ei de cât după terminarea distri- 
buirei averei sociale. Falimentul disolvă societatea numai în acest înţeles 

- că ea nu mai pâle să facă acte de aquisiţiune, dar ea continuă de altminteri de-a exista până la terminarea liquidaţiunii falimentului. 
Societatea falită pote fdar să: închee un concordat cu creditorii ei. La 
falimentul unei societăți. anonime, care nu se găsesce în liquidaţiune, “ concordatul pâte avea de obiect continuarea sati cesiunea. întreprinderei 
sociale ȘI in acest cas va trebui să se determine condiţiunile exerciţiului 
ulterior (art. 840 din proect, conform art. 853 italian). 

Se p6te intempla, când o societate face falimenț, ca creditorii să reluze societăţii concordatul din causa relei administrațiuni a societăţii, 
ȘI să nu fie dispuşi a încheia un concordat de cât eu unul sati mai mulțt asociaţi, cari le inspiră. încredere. Acest de pe urmă.cas e prevădut de art, 274 al codului. nostru în vigore, al cărui text este cel următor: «Când va face faliment o tovărășie. comercială, creditorii vor putea să „ Închee' concordat cu unul sati mai mulţi din tovarăşi. La acestă întemplare 
IGLă averea tovărășiei va privi pe 's6ma unirei creditorilor (art. 841 din proect, contorm art. 854. italian, exprimă acestă idee cu alți termeni, dicend :, «In acest cas tot activul social este supus administraţiunii sindi- Cului») ; iar averea personală a tovarășilor cu cari se va îi făcut con- folia se va „ua pe sema uniunii (articolul 841, conform. art. 854 - 
concordătul cat unurile particulare ale asociatului căruia. s'a acordat 
al „Sunt excluse») şi nici o parte din activul social nu va îi alectată la indeplinirea. obligaţiunilor resultând din concordat. Tovarășul care va îi dobândit “coneordatul particular pe s6ma sa, este -liberat de 
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obligaţiunea solidară faţă cu creditorii societăţii». Acâsta este, dacă înlă- 

turăm termenii improprii cari sai îurișat în textul legii, formula art. 274 

al codului nostru actual. Art. 841 din proect (coniorm art. 854 italian) 

reproduce acâstă îormulă. Art. S41 alin. II din proect (contorm. art. 854 

alin. IL italian) adaogă: «Dar. pentru a obţine reabilitarea, asociatul 

care a obținut concordatul particular trebue să probeze că t6te datoriile 

societăţii falite, capital, cheltueli şi dobândi, aii îost plătite». Proectul 

comite aici o inconsecuenţă monstru6să, căci acâstă de pe urmă regulă 

- a cddului de comerciii italian se l6gă cu principiul consfințit de art. 839 

al aceluiaşi cod (şters de proect), care permite, sub certe condițiuni, 

reabilitarea şi în cas de concordat, adică și în casul când nu se plătesce 

datoria întregă, capital, cheltueli şi dobândi. Art. 855 alin. IL al codului 

ee comerciă italian exclude aplicarea art 839 citat în casul când, după . 

ce a cădut în faliment societatea şi împreună cu'dânsa un asociat cu 

răspundere nelimitată, se întâmplă a se acorda un concordat numai 

acestui de pe urmă. | aa a 

O ultimă observare înainte de a termina. Sare la ochi că o societate 

cooperativă îalită nu pâte să închee un concordat, căci numărul aso- 

ciaţilor cu râspundere nelimitată, cari răspund subsidiar de datoriile 

societţii, variază aici în infinit, aşa că nu se pâte acorda un coocordat 

particular unuia sai mai multor asociaţi. Ce ar îolosi concordatul încheiat 

cu societatea, de 6re-ce asociaţii ar rămânea r&spungători de restul datoriei 

peste dividend? Un adaos în proect în acest sens ar înlătura - ori-ce 

îndouială în acestă privire. 

VIII. - 

Delictele în materie de faliment. 

Rig6rea legilor e un mijloc eficace şi necesar în contra relelor săpând E 

temelia statului. Creditul. se consideră ca un element de viaţă al societăţii 

politice. Trebue dar să preîntimpinăm atingerea „creditului prin pedepse 

severe. Asa se explică că falimentul atrage incapacităţi politice cari nu 

se pot şterge de cât prin reabilitare. Americanii, ce e drept Du a mit 

acestă nimicire a independenţei economice a unui îalit. Debitoru nu ebue | 

să fie împiedicat, după părerea Lor Să îşi regenereze eta Vopeaitul o 

mică prin muncă şi economie. Acestă 1 ocitu, 

Ameșica, moravurile fiind acolo un zid puternice de apărare Due n 

Seman x spa în ste aval e corrit intamii, ci aceea că 

si neliniscitor în alte ţări, nu este. ză ) , 

elementele necurate, inșelătorii, bancrutarii, etc. se Pre tintesce' onorezi 

de coteriile influente. Arestarea îalitului pentru da ori De erei 

ocrotirea creditului, căci ea e 0 garanţie de plată în cerc, pi moro 

care nu pote să olere o altă siguranţă, Şi mea Otitiuno și ele 

comerciant. Dar sunt şi multe rele ce însoţ e act ut. Familia sa e 

precumpă&nese. Debitorul e lăsat r&sbunării ci iițarea casteingerii 

adesea trasă în nenorocire împreună cu dânsul. Des 

corporale: e dar pe deplin justificată. - 5 adesea numa 

; Falimentul nu e un delict, căci. încetarea de plăţi e
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o consequenţă a sârtei aleatorie a comerciului neguțătorese. Dar falimentul 
alarmeză, din contra, societatea îndată ce o culpă gravă e imputabilă 
autorului. Bancrula cade sub rigârea legii penale. Acestă rig6re “este ea 
dreptă şi -intemeiată pe un principii -de morală eternă ? Morala timpului 
“nostru, morala corespundătâre descoperirilor celor mari în mecanică, are 
şi ea preoţii ei, cari sunt învățații, şi sarcina acestora de căpetenie este 
să simpliiice principiile, să desvolte metoda intuitivă, să vulgariseze sciința, 

„ Nivelarea -inegalităţilor sociale nu e posibilă fără o nivelare prealabilă a 
inegalităţilor intelectuale. 'Tâte principiile trebuese mai întâi reduse la cea 
mai simplă a lor expresiune, ca să le înțelâgă și cel sărac cu duhul. 
Atunci, dar numa! atunci va îi un adevăr pipăit, vorba evangeliei: «Fe- 
riciţi sunt cei- săraci cu duhul, căci a lor e imp6răția cerurilor». Atunci 
vor -fi rare delictele, r&sboiul va pierde spaima sa, toți vor stărui să se 
Iacă din cea de pe urmă sabie un plug, Şi maşini mici și eltine vor 
puse la disposiţiunea fie-căruia. Dar timpul e încă forte “depărtat când 

„ metoda intuitivă va îi în stare să înlocuiască definitiv metoda deductiră. 
Sciinţa nu e încă așa de înaintată ca să pOtă demonstra ad occulos și principiile superidre. Nu rămâne dar de cât să deducem din ordinea de drept moştenită, care e întemeiată pe neegalităţi și abusuri, dar cu care 
omenirea s'a deprins, principiile -cari a să cârmuiuscă conduita n6stră, 
Geometria juridică, .dedusă ast-fel din o ordine de fapt constantă, se deo- Sibesce esențialmente de geometria cea-adevărată prin aceea că cea dinlăi, 
cu t6tă basa ei fixă, e supusă continui la. variaţiuni. Astronomul e în stare să predică eclipsele și alte fenomene ale naturei, omul de stat nu. Statul abstract al ideologilor, în care se face abstracţiune de tâte neega- lităţile istorice şi se presupune că tte crimele vor înceta ca prin farmec îndată și într'o clipă prin ghilotina nivelatâre şi prin r&spândirea de idei 
morale, e un funtom care răpesce omului mintea și fericirea sa. Legea criminală dar ce o face statul real, care a isvorit din necesităţi istorice, ori-cât ar îi de inică, eo lege naturală căreia avem sa ne supunen. Rigorea penală, care tinde a conserva o ordine seculară, are pentru densa acea: morală modernă, care vede în admirabila simetrie si armonie â nalurei urmele Dumnedeirii, şi găsesce în cartea naturei legile existenţei 
fisice ȘI morale, între cari figureză Și acâsta: natura non faci! sallus. 

„ Acesta este, cred ei, adevărata basă filosofică a dreptului penal. a Bancruta se împarte în banerută simplă și bancrută îraudul6să. Ea „e simplă, când se impută comerciantului ialit acte de negligenţă sai de imprudență; fraudulesă, când i se impută acte de iraudă: Bantruta, fe „Simplă, îie iraudulesă, presupune: 1) faptul falimentului; 2) calitatea de 
2 comerciant a prevenitului, . 

„aa Falimentul se declară, de tribunalul de comerciă. Resultă de aici că cestiunea falimentului e o cestiune prejudicială, care trebue să fie jude- 
cata prealabilmente de. tribunalul comercial competent, înainte de a se 
E Loan cepe urmărirea pentru bancrută ? Principiul este” că judecătorul 
cestiunile rezolva o Cestiune, e prin aceea chiar cheniat să resolve t6te 
asă că ca se I6gă ca atâtea elemente logice cu aceea care îi e supusă, 
de reiulțici dica să fie sustrasă aprecierii sale o cestiune sub cuvânt m prejudicialitate, trebue ca un text iormal al legii să decreteze o ase- 

enea excepțiune. Jurisdicţiunea criminală trebue să fie independentă de 
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cea civilă 1). Jurisdicţiunea criminală are a pronunţa amânarea urmăririi 

penale prin o închecre prejudicială până la judecarea causei prejudiciale 

de către o altă jurisdicţiune competentă numai în unele casuri excep- - 

ionale (v. art. 171, 299 şi 300 codul civi!)?). Jurisdicţiunea de represiune 

are de altminteri o competenţă generală de a judeca tâte incidentele ce se 

pot ridica dinaintea ei. Găsim în art. 22 al legii asupra mărcilor de fabrici - 

“ şi de comerciă din 15 Aprilie 1879 o aplicare specială a regulei generale 

de care e vorba. «In cas de acţiune intentată pe cale corecțională, dispune 

acest articol, dacă prevenitul ridică” pentru apărarea sa cestiuni relative 

la proprietatea mărcei, tribunalul corecțional statuiază asupra excepţiunii». 

Intrebarea dar este: codul nostru de comerciă în vig6re coprinde el o 

disposiţiune care să atribue declararea falimentului exclusiv tribunalului 

de comercii ? Unii susțin afirmativa şi invâcă în favârea acestei păreri 

art. 188 al legii comerciale, care dice că falimentul se declară de tribu- 

nalul de comerciii (arg. art. 410 francez). Majoritatea autorilor însă ' şi 

jurisprudența admit contrariul, argumentână că bancruta nu e o circum- 

stanţă, o modilicare a faptului falimentului, că ea constitue, din contră, 

un fapt principal, pe-care ministerul public pâte să-l urmărescă cu tâte 

că tribunalul de comercii, care nu e instituit de cât pentru interese 

private, nu ar îi declarat încă falimentul. Mai mult încă. Puțin importă 

că tribunalul de comerciii relusă positiv să declare o. persână 6re-care 

falită, jurisdicţiunea de represiune pote să nu ţină semă de acâstă hotă- - 

râre şi să pronunțe în contra acestei persâne pedepsa de bancrută. Ac6stă 

teorie are o basă destul de solidă, dar sunt mai multe texte legislative 

cari fac acestă interpretare dificilă. Aşa, hotărăsce art. 227 al codului 

nostru de comerciii, că procurorul pote să asiste la facerea catagraiiei 

si să câră să i se împărtășescă tâte actele, catastișele sait hârtiile atin- 

gătâre de faliment, de unde sar putea conchide că înainte de declararea 

de faliment el nu pâte lua în contra comerciantului nici o măsură, nu 

p6te exercita nici o urmărire pentru bancrută. După termenii art. 330 

“al aceleiaşi legi, iurisdicţiunea de represiune, pronunţând condemnarea 

pentru banerută, are să hotărască de oficii să se întorcă la masa cre- 

dilorilor tote drepturile, bunurile sai acţiunile sustrase cu viclenie. Acest 

“articol presupune Îără îndoială că în momentul. când se judecă bancruta, 

există deja un faliment organisat coniorm cu disposiţiunile legii comerciale, 

există o masă de creditori, etc. d , - 

Proectul, ajutat de modelul italian, îşi. bate cărarâa printre -aceste 

controverse, dă în lături iormula echivocă a art. 227 al legii nostre . 

actuale, hotărăsce în art. 704 (696 italian) că procedura falimentului 

înaintea jurisdicţiunii comerciale și instrucţiunea sau procedura penală aii 

curs cu o plină independență reciprocă Și fără întrerupțiune; Și, apucând 

în fine pe taur de corne, statuiază în art. 842 (855 italian) : lic 

«Acţiunea penală pentru delictele coprinse în acest titlu este publică. 

————— 
ă ” 

: — > . . 

înțelege însă de la sine că jurisdicţiunea criminală nu pote să impicteze 

asupra uteret sdoainisteati ve. Contestaţiunile în „materie de “dări directe, de exemplu, 

„suni de compelerie, e nat adusă alto două excepțiun, una în materie de delict 

silvic (art. 182 code forestier) şi cea-baltă în materie de peşcuire fluvia ă (art. 

legii din 15 Aprilie 1829). 
;
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„__«Ea pâte îi intentată chiar înainlea declaraţiunii de falimenl, 
când încetarea plăţilor este precedată şi urmată de disparițiunea comer- 
ciantului, închiderea magasinului, sustragerea sai diminuarea Iraudulosă 
a patrimoniului în prejudiciul creâitorilor. 

«In aceste casuri, procurorul va denunța încetârea plăţilor preşe- dintelui tribunalului de comerciă, spre îndeplinirea disposiţiunilor prevădute în titlul-I al acestei cărţi». 
Acţiunea de. care e vorba, e o acţiune publică. Acesta însemneză că ea nu mai are un caracter mixt ca sub stăpânirea codului nostru de astă-di. Bancruta, dice art. 323 al Jegii n6stre din 18410, se va pedepsi „ asupra pârei ce se va porni din partea ori-cărui creditor, saii din partea procurorilor. Ori-ce creditor are dar.sub codul nostru actual o acţiune pentru bancrută simplă, cu tâte că el nu conchide în contra Îalitului la daune-interese şi el pote -(fără să fie silit să se constitue parte civilă pentru a dobândi acest drept) să apeleze în contra sentinţei care-i res- pinge- plângerea, cu tâte că ministerul publice nu a făcut apel (v. Sirey- Gilbert, asupra art. 584 codul comercial francez). . Ş „Acţiunea pentru .bancrută pâte îi intentată chiar înaintea decla- răriă de faliment, când încetarea plăţilor e precedată saii urmată de dispariţiunea comerciantului, etc. Cestiunea falimentului este dar în prin: Cipiu o cestiune prejudicială, .care suspendă acţiunea pentru bancrulă 

până la declararea ialimentului, care e de regulă exclusiv treba tribu- nalului de comercii. Tribunalul de comerciti procedâză în acestă materie din oficii şi. într'un înteres public. Omul declarat falit, e îalit pentru societate și nu numai pentru părţile cari ar interveni în instanță. Sentința tribunalului de comerciii care declară “pe o pers6nă Ialită, nu are numai 9 autoritate relativă, ci o putere absolută ca o lege, facit jus. Lucrul judecat in civil are dar în acâstă materie” autoritate pentru tribunalele criminale, precum are lucrul judecat în criminal autoritate pentru tribu- nalele Civile. Se admite în adevăr că, dacă s'a judecat în criminal că prevenitul n'a s&virșit delictul ce i se impută, tribunalul civil trebue să se supună lucrului judecat resultând din acestă judecată. Aceiași auto- ritate trebue să aibă şi judecata civilă. -când ea are loc din: oficii, dar acest principii, adevărat. în sine, nu trebue împins la extrem. Represiunea ' | în Ci nu Irebue se fie lăsată la iniţiativa „creditorilor, cari pot să lie  copeonvel ță cu ebitorul, nici-să fie supusă neglijenţei tribunalului de erciu, care se ocupă. în general numai cu interese private și nu se pune în acţiune cu aceiași energie ca ministerul public, când e vorba de ina eselo societăţii, Acţiunea pentru bancrută se pote dar intenta chiar Sa i more carârea falimentului, când încelarea plălilor e precedată sustragerea sas Gisparițiunea comerciantului, închiderea magasinului,  creditoviuaa A inuarea Praudulăsă a patrimoniului în prejudiciu 

alimenteze tă Se. pole urmări, în aceste casuri, chiar înaintea declarării 
deja un faliment organisat ul Când. se judecă bancrula, trebue să existe Art. 855 din roeale pisat, conform cu prescripţiunile legii comerciale. 
dispune în age L (art 866 italian), de care vom vorbi mai pe urmă, 
hotărârea va trebui » În cas de condamnare pentru bancrută fraudul6să, 

să ordone aducerea, dacă este cu putință, la masa 
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credilorilor, a tutulor bunurilor saii valorilor sustrase şi restituirea către 
cei în drept a sumelor pe cari creditorul le va fi primit pe nedrept. Acest: 
articol presupune dar că falimentul este deja declarat de tribunalul de 
comerciii. Drept aceea se prescrie că, atunci când se iintentă acţiunea 
înaintea declarării falimentului, procurorul e dator să denunțe încetarea 
plăţilor preşedintelui tribunalului de comerciă spre îndeplinirea disposi-: 
țiunilor coprinse în titlul [ al acestei cărți (art. 842 alin. ultim din proect, 

contorm art. 855 italian). Cestiunea de a se sci dacă prevenitul e saii nu 

comerciant, va fi dar resolvată de tribunalul de comerciii inainte de a se 

înfățișa procesul pentru bancrută viclână dinaintea juraţilor. Acestă cestiune 

e un problem juridic, care trece peste orizontul intelectual al juratului. 

Legea n6stră actuală, care supune acestă cestiune verâdictului juraţitor, 

provâcă dar critica. | 
Casurile de bancrută simplă se împart în două clase. Când sunt în 

cestiune casurile făcând parte din prima clasă, îalitul trebue să fie de- 

clarat bancrutar simplu, iar în casurile cari intră în secunda clasă, el 

- pole să fie declarat bancrutar simplu. 

Să examinăm mai intâi casurile primei clase. Trebue să fie declarat 

bancrutar simplu comerciantul care, încetând plăţile, se găsesce în unul 

din casurile următâre: . - E E 

” 1. Dacă cheltuelile. personale saii acele ale familiei sale se găsesc, 

prea' mari in raport cu starea sa economică (art. 843 din proect. dice 

averea sa». Pot să am o industrie, o meserie, care mă hrănesce, şi să 

nu am de altminteri nici o avere); | i . 

2. Dacă a cheltuit sume însemnate din avutul săă în jocuri de 

noroc sati în operaţiuni de vădită imprudenţă. Denumirea generală <ope- 

rațiuni de vădită imprudenţă», ajunge şi nu e necesarsă se enunţe, precum 

face art. 585 al legii franceze din 1838 (nu însă art. 324 corespundător 

român), casurile deosebite ce ea coprinde, precum jocurile de bursă și 

agiotagiul. O asemenea enumerare specială se găsesce totuși şi în $ 283 

No. 1 al codului penal german din 31 Mai 1870. Operațiunile fictive de 

bursă sai asupra măriurilor sunt acele operaţiuni unde se ţintesce de 

la început la diferenţă şi nu la 0 predare efeoâvă a electelor sai a - 

măriurilor. a . e : x i * . i 

3. Dacă, în scop de a întârdia falimentul, a făcut cumpărări cu 

intențiunea urmată de fapt (art. 843. No. 5 din proeet 'suprimă îrasa 

subliniată. Intenfiunea. singură să ajungă ? Acesta ar îi conirariăl prin: 

cipiului : Cogitationis penam neo patitur)- de a revinde mai jos, de 

cât cursul, sai dacă a făcut împrumuturi, a girat eieote sail a între uinat 

alte mijtâce ruinătâre pentru ași procura fonduri (conform ari - 924 No. 8 

român). Cestiunile dar de resolvat . în ipotesa de care e : 

, : ntârdia fali ?. 2) întrebuințat'a 
1) falitul avut'a el intențiunea. de a intârqia falimentul 2) întrebuinţ 

el mijlâce ruinătâre pentru aşi procură fonduri ? Justiţia ae În 

privinţă o mare latitudine” de apreciere. Nicăeri nu se dice 

s upuns în cutare sati cutare împrejurare. - ; , 

pot să ii murescă dacă îalitul a întrebuințat sai nu mijloce ri 

pentru a'şi procura fonduri. Dacă el indoseză O poliţă ŞI on e a de 

jos de cât valrea ei nominală, acestă -negociare pâte să un e mut 

bună administraţiune, dacă o crisă economică se anunţă $ 

. 

Numai desbaterile causei
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că cursul de schimb al poliţelor va scădea şi mai jos; dar ea pote să 
îie și un mijloc ruinător, dacă comerciantul, lipsit de alte resurse, caulă 
să 'și scape într'acest chip creditul sii şovăitor. 

„4. Dacă, după încetarea plăţilor, a plătit un creditor în prejudiciul 
„masei. Casurile de cari s'a vorbit mai sus s'aii putut întem la înainte sai p p după încetarea -plăţilor, căci nu este o condiţiune a 'incriminaţiunii lor 
ca aceste iapte să se îi perpetuat după încetarea plăţilor. Casul al patrulea 
din contra, cu care ne ocupăm acum, trebue să. so fi produs după înce- 
tarea plăţilor, ca să îie un cas de bancrută simplă. Un comerciant cars pâte să plătâscă tâte datoriile sale ajunse la scudenţă, e dator să numere 

„suma datorită fie-cărui creditor care se presintă. Dar și plata ce se îace 

„În vig6re supune la 

după încetarea plăţilor nu e în t6te casurile o plată făcută în prejudiciul masei. Plata, în adevăr, tăcută unui creditor ipotecar. după incetarea plăţilor, nu aduce un prejudicii masei, căci creditorul ipotecar se bucură 
de un jus separalionis. Puțin importă de altminteri dacă plata făcută de ialit e anulată saii nu. Plata se anul6ză când creditorul care a primito era de rea credinţă. Aceea ce e decisiv este că debitorul a plătit sciind că e in stare de încetare de plăţi. Buna sati r6ua credinţă a creditorului, care a primit plata, e indiferentă în acestă privință, 

5. Dacă n'a ţinut nici de cum registre saii cel puţin registrul jurnal. Art. 843 al proectului se depărteză aici -de art. 3214 al legii n6stre in vig6re. Cele Valte patru casuri sunt coprinse şi în art. 324 al codului nostru. din 1840. Casul al cincilea, din contră, la care trecem acum, s6 concepe in legislaţiunea n6stră actuală ca un cas mai puțin grav, unde “legea nu impune tribunalului obligațiunea, ci îi lasă facultațea de a con- demna (art. 325-No. 5 român, conform art. 586 No. 5 îrancez. Compară art. 586 belgian). Ori-ce comerciant trebue să ţină cel puţin trei registre: registrul-jurnal, registrul copiilor de scrisori şi registrul-inventariă (art. 21 şi urm. italian, art. 7 şi urm. român). Registrul-jurnal și registrul- IDventarii nu se pot întrebuința înainte ca fie-care ioiță să fie numerotată ȘI. paraiată de un judecător al tribunalului de comercii sai de un jude- cător de ocol (art. 23 italian, contorm art. 18 belgian). Dreptul nostru u acestă iormalitate şi registrul copiilor de scrisori (art. 9 român, contorm art. 11 francez și art. 26 proect român). Obliga- țiunea de a :parata registrul copiilor de scrisori, care e prea odi6să și pnerosă „Pentru comercianţi, sa înlăturat in Belgia prin legea din 22 „Vecembrie 1872, dar sa udmis cu acestă ocasiune propunerea care a îost lăcută în Senat de a se prescri: să-se trecă în registrul de care e vorba ȘI telegramele ce le primesce-comercianul (v. art. 18 $ 2 codul belgian). 
Sistemul acesta a biruit şi în Italia, Art, 23 al codul de come ta 
Strul adaogă dar: «.... „Pe ultima pagină a registrelor de mai sus (a regi- 
sori puplurnat î. A registrului-inventariă) şi a registrului copiilor de seri- 
iude ater] trebue să se declare . numărul foilor din 'cari se compun, și 

i cătorul tribunalului sau judecătorul de ocol. trebue să însemneze 
ata Și să iscălescă, totul fără cheltueli». Ajunge dar numerotarea geeistrului copiilor de scrisori; paratarea lui nu se cere (conform art. 18 Ş belgian). Mai este de semnalat în acestă privință și o altă deose- re importantă. Parafarea Și vizarea registrelor înainte de întrebuin- ţarea lor e o bună precauțiune, dar mai e trebuinţă și de-o altă ocrotire 
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în contra îraudei. Comerciantul se pâte adresa, pentru:a avea registre 

în bună regulă, saii la un judecător al tribunalului de comerciii sai la 

judecătorul de ocol al domiciliului stă. El pote dar să acă să i se re- 

gularisezo câte două registre-jurnal, două registre-inventariii, etc. şi să 

pună în reservă registrele de -cari nu are trebuinţă, să le lase în alb, 

şi în ajunul încetării plăţilor, adică când urmărirea pentru bancrută îrau- 

dul6să bate la uşă, să trâcă în ele cuprinsul: celor-Palto registre, ce le 

va suprima, făcond să dispară tot ce Par putea încrimina. Legea -iranceză 

(art. 10) prescrie dar pentru registrul-jurnal şi pentru registrul-inventariii 

0 a doua visă, o visă internă: aceste registre trebue să se -întăţișeze 

în fie-cure un oficierului publice competent, care are să le paraleze și să 

constate la care pagină să opresc scriptele. Frauda de care e vorba nu 

se mai pote comite. Ce va folosi comerciantului că a pus in reservă un - 

număr de registre, ca săi servescă când va sosi momentul critic, registrele 

puse în reservă ne fiind visate şi paratate o dată pe an, nu vor Îi ţinute 

în semă (V. Bravarâ- Demangeat, Droilt commercial, |, pag. 193—124), 

Art. 9 al codului nostru de comerciii în vigâre supune registrele la o 

formalitate anal6gă, căci el hotărăsce: <..... De se va intempla a nu putea 

găti neguţătorul catastişele sale până la sfirşitul anului, va avea soroc 

încă de trei luni din anul următor, în curgerea cărui soroc va fi neapărat 

dator a le întăţișa la tribunal spre; incheere». Art. 27 din proect repro- 

duce acâstă normă, statuând: «Registrele pe cari comerciantul este obligat 

a le avea (prin urmare și registrul copiilor de scrisori) vor îi presentate 

tri i la fi ie- E: mercial spre încheere şi. visă». Notăm 
ribunalului la finele îie-cărui an CO pre i și tăm 

că legea îranceză (art. 10 alin. II) scutesce registrele copiilor de scrisori 

de acestă formalitate. Art. 23 alin. IL al codului de comerciti ivalian 

(compară art. 18 belgian) merge şi mai departe. Numai registrul juna, 

trebue să fie presentat o dată pe an şi visat fără cheltueli ime ia sub 

ultima scriptură. Legea belgiană face abstrâcţiune de parafarea pe. o-car 

an atât a registrului-jurnal cât şi-a registrului-inventariu, Acestă para aro | 

periodică, de cure abuseză adesea concurenţii comerciantului, sa socotit 

puţin utilă, ba chiar pericole, (V. Emil Sachs, Die Revision des 

i ien, pag. l(). - e „i , | 

delare pula în cecen bu, după acestă lungă digresiune, la „casul al 

cincilea de banerută simplă provedut i art pota-uetal), («Daca na 

inut nici-de cum registre Sai cel p „JURA ) - 

Să descnudem acâata, Ing parântesi, A. er to tei rgstra 
acord cu' art. 27 din proect, câre SUp i INLOL e 

înră deosebire. Art. 856, corespundător italan pune, din contră, Se a | 

cuvent, accentul pe regisbrul- jurnal, S Sdrnite obligaţiunea paratării pe 

pentru registrul-jurnal. Dacă dar se ad e E formuleze 

fie-care an pentru cele trei registre, consequenţa di L 

E , Î a prevădut de art. 843 in proec 

cel d'al cincilea cas de banerută simplă preve ar osebire de art. 

- . - - megislre>, IN ! eosebire 

ast-fel : «Dacă ma ținut nică de cun . regis r cm 00 iure sati cel 

856 italian care dice: «Daca pa ţinut nici de c gistre 

puţin. registru-jurnal D. 

  

e pentrut Codicele 

| ic ați a leg c 

-1) Autorul broşurel Observaţiună : asupra proectulută de leg pont e bistrelor 

i isa d ă, de pa 

de comerciii, pag. 90 urm, face puţin cas de visa întern&, p
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“A doua clasă îmbrăţiș6ză casuri mai puţin grave, greșeli mai mici, 
simple” neregularități în: purtarea îalitului. Casurile în cari tribunalul, 
chiar când faptele “i par constante, rămâne liber de a nu declara ban- 
cruta şi pâte dar să condamne saii să nu condamne, sunt cele următâre: 

1. Daca îalitul n'a făcut inventariii exact pe fie-care an ; daca regis 
trele sau inventariele sunt incomplecte sait neregulat ţinute, sati daca 
el nu presintă adevărata situaţiune activă sati pasivă, fără ca tote acaslea 

“să mijlocescă îrauda. Culpa de care e vorba nue așa de gravă. De aceea 
se lusă tribunalului facultatea de a condemna sait de a nu condemna. 
Aici se presupune că registrele îalitului sunt visate şi paralate cum cere 
legea. Inventariul însă nu e de tot exact, nefiind trecut de exemplu în 
inventariii un obiect 6re-care sati o datorie activă săi pasivă. Registrele 
există, dar nu sunt ţinute după ordinea datei și coprind ștersături saii 
adăogiri. | 
' 2. Dacă fiind căsătorit nu s'a contormat art. 20 din acest codice, 
Art. 20, la care se trimite, sună ast-iel: «Dacă soţul devine comerciant 
in urma căsătoriei -sale, dânsul e dator să depună copie după contractul 
săi de căsătorie, în termen de o lună din diua când “şi-a început co- 
merciul, sub pedâpsă, în'cas de faliment, de a fi considerat ca un ban- 

„Crutar simplu». - Să 
IE 3. Dacă în cele trei dile ce ai urmat după încetarea plăţilor, 
n'a lăcut declaraţiunea cerută de art. 695 (declaraţiunea încetărei plă- ților însoţită de. bilanţ), sati, în cas de faliment al unei societăţi, dacă acestă declaraţiune nu coprinde numele tutulor asociaţilor solidar răs- 
pundători. - | - . 

4. Dacă, fără piedică legitimă, nu s'a presentat, în persână, la jude- 
cătorul-comisar sati la sindicat, în casurile și în 'termenele fixate; dacă. presentându-se, a dat intormaţiuni neadevărate ; dacă, după ce a obţinut O scrisâre de.. asigurare (saut-conduit), nu s'a supus ordinului de a se presenta (proectul dice: «dacă după ce.a îost liberat din arest 2), nu sa N îi , . 

Pi eicare an. igaprSpe toţi faliţi, dice el, se presentă cu ocasiunea declarării în 
tribunal 1£ finele fe-eirut ani (Ure, are regulă (bine-înțeles că nu încheiat Eh 

„Du Sa parafat la finele fie-cărur ae Visa i gar a Cea mal cati regulă, cu e în contra fraudej, pote, să lipsescă xci gist ul cae na pniia cea mal se regulă "Autorul constâță apoi căPaceee c el registrul e şi fără dânsa în cea mak mare regulă. 
registrul-i pr ce lipsesce cu totul în practica nâstră comercială este gistru înventariă, de unde ar urma Că nol trebue să punem tonul mal cu stmă Ps registrul-inventariu. Registrul-inventariă, în deosebire de registrul-jurnal, stă, după părerea autorului broşurei, 6re-cum sub înriurizea unul farmec, care face că el nu se pote fabrica pentru trebuința cause! ca registrul-jurnal. Adevărul însă este că nicl registrul-inventariu, nici registrul-jurnal nu oferă o destulă ocrotire în contra fraudel, dacă le lipsesce visa inter 

i 

j ernă, dacă nu aă f - dar 
falşă (registrul e în forte mare: regulă de” A Pe i po ficare ar a ad 
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! supus ordinului de a se presenta»), sai dacă s'a depărtat fără autorisare 

de la domiciliul s&i în timpul falimentului. : i 

5. Dacă ma îndeplinit obigaţiunile concordatului obţinut într'un 

faliment anterior. | ” 

Art. 841 din proect hotărăsce că în aceste cincă ceasuri: comerciantul 

falit va putea să fie declarat bancrutar simplu. Tibunalul nu e obligat, 

el are numai facultatea de: a condemna (coniorm art. 857 italian, 325 - 

român şi 574 belgian). - 
Bancruta simplă presupune existenţa unei. culpe grave. Tribunalul 

aro dar, chiar în ceea ce privesce casurile unde _îalitul trebue să îie 

condamnat ca bancrutar simplu, o latitudine 6re-care de apreciare. Ces- 

tiunea de a se seci dacă îalitul a făcut cheltueli prea mari sait dacă a 

încheiat împrumuturi ruinătâre, are a se decide, după deosebirea casurilor, 

în sens divers. Același act, de exemplu o vindare mai jos de cât cursul, 

pâte să îie o operaţiune utilă, dacă o conjunctură neiavorabilă, împrejurări - 

fatale prevesteaii cu siguranţă că. preţurile vor merge din scădere în 

scădere, dar el apare, din contră, ea. o adevărată temeritate, dacă nu 

rămâne altă consideraţiune pentru al explica de cât acestu că, lipsit de 

“ mijloce bănesc, falitul a căutat cu ori-ce preţ să acopere golui casei 

sale. Trebue dar să se declare. nu numai că -prevenitul a comis actul, 

dar si că el s'a făcut culpabil de o neglijenţă saii imprudenţă. Quid în 

casul când am avea a lace cu un cas de bancrută simplă, dar ar resulta 

„din împregiurări că îalitul avea intenţiunea îraudulosă a spolia pe creditorii 

săi? Intenţiunea nu pote să schimbe faptul material de bancrută simplă. 

_ Frauda constitue o bancrută îraudul6să numai dacă ea însoţesce laptele. 

materiale de bancrută viclenă, de cari vom vorbi mai la vale. ” 

Proectul de revisuire a codului de comercii român indică un cas 

de bancrută simplă, unde culpa se presupune de plin drept, unde îalitul 

trebue să fie condemnat ca bancrutar simplu,'cu t6te că nu ar Îi nici un 

fapt concret de culpă gravă a i se imputa. Falimentul se metamorlos6ză 

în acest cas de plin drept in bancrută simplă. Casul de care vorbim e 

prevădut de art. 845 din proect (conform art. 858 italian), care sună ast-iel: - 

Ori-ce mizlocitor de schimb saă de măr|ură cade în faliment, esle 

culpabil de bancrută simplă». „ ' , - 

- Acestă dispoziţiune are antecedente î6rte interesante, pe cari trebue 

să le cunbscem, dacă vrem să o interpretăm exact. «il est des proies- 

sions, qiceă Napoleon |, qui'il ne iaut pas laisser accessibles d tout caprice: 

__ast-lel o bună regulare a falimentului. Acesta este o constringere corporală ca aceca 

pe care o ordonă judecătorul de instructiune în contra unul martor spre a'l aduce la 

mărturisire (art. 7î proc. penală). Tribunalul de comerciii e învestit pentru acest sfirşit- 

cu. funețiuuk de poliție judiciară (art. 703 din proect).. Arestarea prescrisă de codul 

postru de comerciă în vigâre, are caracterul unei arestări pentru datori! (neexecu- - 

- tabilă Qin causa lipsei unei case de arest pentru datorii). Tribunalul de comerciii dar 

pâte, dacă găsesce cu cale, să ordone liberarea falitului şi să'1 acorde un sauf-conduit . 

(art. 216 și 911 român). Arestul de care e vorba are, din, conlra, sub codul italian, 

un caracter penal. Art. 131 italian (şters fără cuvânt dezproec!) prescrie ar: «Dacă 

s'a Qat un mandat de arest în contra falitulu! dosit (latitant), sai dacă el se teme ci 

acesta. se va întâmpla, judecătorul-comisar, după cererea sa, constatând ma! întâi 

rintr'o ordonanţă necesitatea de al asculta. în pers6nă, se va putea adresa procuro- | 

Flu, cerând să provâce liberarea unul saui-conduit din partea judecătorului pena 

competent».
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- celle .des agents de change est de ce genre»>. Agenţii de schimb (argenlarii) “eraii supuși şi în lumea antică privegherii poliţienesci a statului. O/ficium argentariorum et ministerium eorum publicam habel causam (|. 10 -Ş 1 Dig. De edendo). Administraţiunea publică (praefeclus urbi) trebuia să vegheze ca ei să se pârte cum se cade Și, în cas de abatere, săi gonescă timpurar sai pentru tot-d'a-una din Jorum (L. 1. $ 9. Dig. De - officio praef. urbi). Ei erai datori.să ţină registre (codices rationum) și să trecă întrinsele 16te operaţiunile lor. Registrele -făceaii deplină dovadă. Ori-ce operaţiune făcută de un argentarius, dacă ea era trecută în registru și dacă se înmânase fie-cărei părți interesate o copie de pe scriptura din registru, devenia un negotium stricti Juris. Aceste tradiţiuni se reînoiră în timpul modern, precum dovedesce Observarea de mai sus „a lui Napoleon I. Punctul de vedere dar de la care pornescs titlul V al codului de comerciă francez (titlul V al codului de comercii român) este sistemul numirei agenţilor de schimb și de măriuri prin decrat oficial, al monopolului stabilit în lav6rea lor, al oprirei decretate în contra lor de au [ace acte de comereiii sai de bancă, al supresiunii speculațiunii de bursă, Mai Cu s6mă a speculaţiunii de baisse cu efectele cotate la bursă, 
al rigorei disciplinare, și aceea ce ne interesâză. mai cu deosebire în - momentul de faţă, al severităţii penale. aplicate în contră-le în cas de faliment. «La cas de faliment, dispune art. S9 al codului de comerciii irancez (contorm articolului 86 român), ori-ce mijlocitor de schimb sai de mărfuri se va judeca ca un bancrutar». Falimentul se transformă dar de plin drept în bancrută, chiar dacă n'ar fi nici un fapt de bancrută a se. imputa falitului. Acestă presumpţiune e pe deplin justificată. Mijlocitorii de schimb și de măriuri nu ati în adevăr voe sa facă operaţiuni de comereiii sai de bancă. Falimentul lor denunţă dar justiției că ei ai exer- citat 'un comercii interlop, nelicit, reprobabil. Falimentul lor nu pote să fie dar de Cât resultatul unei culpe şi el se coniundă de la început cu bancruta: simplă, Art. 404al codului .penal îrancez merge însă prea departe căci el hotărâsce: « Agenţii de schimb Sai de măriuri, cari vor face faliment, vor îi pedepsiţi cu munca silnică pe timp mărginit ;. dacă vor S iu inȘI de. bancrută. îraudul6să, pedepsa va îi munca silnică pe viață». a istica penală dovedesce că acâstă nemă&surată severitate a împedicaţ „aplicarea legii. Excesul de rig6re slăbesce autoritatea legislaţiunii. Legea îranceză din 18 Iulie 1866: scutesce numai .pe mijlocitorii de mărfuri de pigorea de mal Sus, căci ea declară proiesiunea mijlocitorilor de măriuri liberă și'i supune la aceleaşi regule ca. pe comercianții ordinari. Este însă de mult un curent puternic, care cere proclamarea libertăţii comerciului bursti . îi e Dea mijlocitorilor de schimb și de- mărturi. Legislaţiunea reforma- sus rovă P » trasă de acest curent, înlătură tote normele restrictive de mai » „CVOCĂ regulamentul îrancez'din 20 Noembre 1840, care acordă guver- 

decide cari ciecte se pot negocia la bursă, se măr- 

registrele și carnetul judecătorilor și arbitri i j isatiuni -P și arbitrilor și suprimă obligaţiunile cele- 
„alte provedute de legea anteri6ră, de exemplu aceea de a păstra secret amele pers6nelor cari i-au insărcinat cu negoţiarea, precum și. prohibiţiu- A . 
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nile articolelor S5—88 ale codului de comerciii irancez. (V. art. 26—33 al 

legii belgians din 30 Decembre 1868). Regula este şi în Germania non- 

intervenţiunea guvernului la fixarea cursurilor de bursă. Mijlocitorii sunt 

numiţi prin decret oficial, nu sunt comercianţi şi actele Iăcute de dânşii nu 

sunt îupte de comerciii, cu tote că obligaţiunile contractate prin mijlocirea . 

lor ar constitui acte de comerciă (V. L. Goldschmidt, Handbuch des Han- 

delsrechis $ 55, pag. 632). Codul penal germana pedepsesce (V. art. 266, 

contorm art. 330 No. 1 al codului penal român) cu închisâre și cu perderea 

drepturilor politice pe samsarii, agenţii de schimb,-etc., dacă, în afacerile 

cari le sunt încredințate, aduc, cu intenţiune, vătămare acelora cari le-aii 

încredinţat afacerile. Bancruta mijlocitorilor (miilocitorii privați sunt în 

țările germane, unde sa proclamat libertatea bursei, comercianţi şi se pot 

dar declara faliţi) stă sub aceiaşi rigâre legislativă ca aceea a comer- 

cianţilor ordinari. Legea austriacă asupra bursei din 1 Aprilie 1875 e 

mai restrictivă de cât cea germană. Bursa stă sub priveghiarea poliţienescă 

a unui comisar numit de ministerul de îinance ($ 4). Constatarea. cursurilor 

se face de direcţiunea bursei (Borseleitung) sub priveghiarea comisarului |. 

($ 8). Aliilocitoriă numiţi prin decret oficial ai monopolul atucerilor de 

bursă ($ 7). Operațiunile de bursă se consideră ca acte de comercii ($ 14). . 

Mijlocitorii totuși nu aii voe să facă operaţiuni de comerciii nici direct 

nici indirect, şi sunt datori să păstreze secret numele mandanţilor lor, ete. : 

(3 69). Codul de comercii italian are, sar crede, o: întipărire liberală ca 

cel belgian, căci el nu supune pe mijlocitori unui regim excepțional şi. . 

riguros, ci reguleză numai obligaţiunea lor de a ţine registre, de a ţine un 

carnet etc, şi s'ur părea dar că e! proclamă libertatea bursei întocmai 

ca legiuitorul belgian, dar contrariul e adevărat, căci. el adaogă (art. 35): 

«Regulele privitore la constatarea cursurilor şi a _sarcinelor publice 

aparţinând mijlocitorilor sunt determinate prin legi speciale şi regulamente >, 

Mijlocitoriă având ast-iel o sarcină publică şi drepturi corespungătore mai 

mări, consecuenţa cere să se înăsprâscă și răspunderea lor penală. Legiui- 

torul italian nu merge până la extremul în care a cădut codul penal 

francez (art. 404 combinat cu art, 89 codul comercial irancez). În Francia, 

în cas de faliment, mijlocitorul de schimb e de plin drept banerutar și 

supus la pedâpsa.-de muncă. silnică, atunci chiar când, dacă ar îi un 

cumerciant ordinar, el .n'ar fi supuş de cât ca banerutar simplu la pedepse 

corecţionale, saii nar avea să sutere nică o pedâpsă pentru că nu sar găsi 

în nici un cas de bancrută simplă sait de bancrută iraudul6să și-ar fi numai 

în stare de faliment. Carnot, (Commenlaire du. Code penal, IL. pag. 

365) interpretă (interpretare însă care e condemnată de jurisprudenţă și | 

de restul autorilor) cuvintele. art. 40% ale codului pena irancez:, « Iijlo- 

citorii cari vor face aliment», rectiticându-le în acest sens: «mii ocitoni 

cari vor fi convinşi de bancrulă simplă». Acestă interps are e s 

- fie bună: de lege ferenda, dar ea e evident contrarie textu ui e ze 

Mijlocitorul declarat ialit nu > după ao im suta” un tapt de bancrută, 

crutar, el nu e hancrutar de cât când i se p 1p n AA aceea care 

si numai pedâpsa, la carel supune legea, e mal! grea y re 

se ăplică în cas de banerută a unui comerciant ordinar, Codul eului 

“talian tine calea de mijloc între excesul de severitate a leglu 

i interpretarea indulgentă a lui Carnot, căci el hotărăsce (art.
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858): -<Ori-cine exercită obicinuit profesiunea de mijlocitor și cade în ialiment, 'e culpabil. de bancrută simplă». -In cas de faliment dar, ori-cine exercită obicinuit profesiunea de mijlocitor se consideră de plin drept ca bancrutar simplu, chiar. când n'ar fi. nici un fapt concret de banerută simplă a i se imputa. 
Proectul de revisuire a codului de comerciă român reproduce acestă „de pe urmă disposiţiune a codului de comercii italian. Rămâne să exa- minărn care este insemnătatea acestei norme în cadrul legislaţiunii române, —. Citim în-acestă privire în art, 86 al legii n6stre comerciale din 1840: <La întâmplare de faliment, ori-ce mijlocitor de schimb saă samsar se va -declara ca un banerutar» (conform art. $9 Irancez). Însuși fali- mentul dar al mijlocitorului e un delict, chiar dacă încercarea plăţilor. „Sale nu ar îi de cât resultatul unor nenorociri neprevedute, Dar codul „Dostru penal din 30 Octombre 1864 (modificat numai în ce privesee pedepsa la 1874), intră la mijloc şi îndulcesce r&spunderea penală a mijlocitorilor, Art. 348 al legii n6stre penale: coprinde în adevăr urmă torea. disposiţiune : «Mijlocitorii de schimb și Samsarii, daca se tor „ declara bancrutari simpli, se vor pedepsi cu: doui ani. închis6re; dacă se vor declara bancrutari /rauduloşi,. se vor pedepsi cu “maximum in- „Chis6rei ȘI cu interdicțiunea pe. timp mărginit». Mijlocitorul nu este dar culpabil de bancrută de cât numai dacă se pâte. pune anume în sarcina sa un: fapt de bancrută Simplă sai de bancrută fraudulăsă. Baneruta mijlocitorului aduce pururea vătămare părţilor cari ai contractat prin mijlocirea lui și a: a: cere o socotelă de la dânsul, de exemplu pentru sumele ce el le-ar fi încasat. Aici este locul să reamintim „PTescripţiunea art. 330 codul penal, care dice (No. 2): <Samsari, agenții de schimb, expeditorii, comisionarii şi alte persâne exercitând o profesiune cu care sunt anume. însărcinați de autoritatea publică, se vor pedepsi cu închisâre de la o lună până la ui an, dacă, în afacerile cari le sunt _incredințate, aduc, cu rea credinţă, vătămare acelora cari le-ati încre- dinţat alacerile». Acelaș fapt. dar este a se concepe după art. 3:19 citat ca bancrută şi după art. 330 citat ca abus de încredere. Semnalăm în „trâcăt acestă inconsecuență a legiuitorului penal, - căci aceea ce ne „intereseză maj cu deosebire în momentul de faţă este -să constatăm că art. 348 codul Penal coprinde în sine abrogarea art. 86 al codului de comerciă. Redactorii legii nâstre din 4 Iulie 1SS1 asupra burselor, mijlo- citorilor de Schimb şi mijlocitorilor de mărturi presupun cu tâte acestea că norma: legislativa. de care i 100: <Art, 65 până la art. 86 din codul de comerciii sunt abrogate,...« urle 18 esce monopolul mijlozitorilor. Acei ce iŞesc a „inire mijiocitorilor de schimb fară drept. se edepsesc GuSurpatori de Utluri şi funcțiuni, conform art. 207 codul penal (art. 30), „Ori-ce operaţiune indeplinită de un di exerciţiul atribuțiunilor sale e un lapt de comerciă. Notăm că art, 3 cuvet NO. 12 (contorm art. 3 No. 22 italian) consideră cu drept în aci pt de comerciă numai operaţiunile de mijlocire (sămsărie) and lase ra aerotale, Quid in casul când un Simplu particular, impie- Nu ea pra atril uţiunilor mijlocitorilor, ar face o operaţiune de mijlocire ? | ste nici 0 îndoială, credem, că şi Sămsăria exercitată întrun chip 

mijlocitor. de schimb sai de mărturi :
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nelicit constitue un act de comereiii. Mijlocitorul-marron se pedepsesce: 

şi el nu are drept la nici-un salarii; dar contractul încheiat prin mii- 

locirea: lui, contract care ar îi putut să se facă şi fără dânsul, rămâne 

valabil şi părţiie pot să ceră socotâlă de la densul pentru sumele ce el. 

le-ar îi incasat, etc. El nu le va putea opune nulitatea “actului, căci pem0. . 

sibi ea dolo suo meliorem posilionem facere polest. Trecem la cele-lalte 

disposiţiuni ale legii de mai sus. Mijlocitorii nu pot face operațiuni de 

comerciă sai de bancă, nici direct nici indirect (art. 86). Insuşi fali- 

mentul lor dar ar îi o bancrută, căci el ar denunța justiţiei că ei ai 

comis o îielonie, o abatere gravă. Numirea lor se îace prin decret regal, 

după propunerea Camerei. de comereii, sai, unde nu este Cameră de 

comerciă,. a consiliului comunal (art. 20). Contravenţiunile Ia legea bursei: 

se pedepsesc de către comitetul bursei (pedepsele acestea aii un caracter 

disciplinar), prin încheiare neapelabilă, la amendă, care, după gravitatea - 

faptului, se pote urca până la 1,500 lei şi pâte chiar atrage destituirea 

(art. 75). Comitetul bursei se compune de un membru delegat de Camera - 

„de comerciii a localităţii, din trei membrii, din cari unul va îi ales din 

sînul mijlocitorilor de. schimb şi de mărturi, iar cei-lalţi din patentari 

si un sindic ales din sînul mijlocitorilor de schimb și de măriuri (art, 

11). Cotarea oficială a cursurilor se face de către o comisiune compusă 

:. din mijlocitorii de schimb şi de mărturi, de delegatul Camerei de comerciii . 

care face parte din comitetul bursei, în asistența secretarului comitetului 

bursei (art. 9). Bursa din London urmeză şi ea o procedură anal6gă * 

pentru Stock Eachange. Legea belgiană .nu cun6sce -nici. acestă restric- 

' ţiune. Ea dă precădere sistemului celei mai mari. libertăţi. Cotarea să 

nu fie oficială ci să resulte din listele cursurilor de bursă. Legea de mai 

sus mărginesce în fine negociarea efectelor străine la, bursă, numai la . 

acele efecte pentru cari sar îi dobândit autorisarea ministrului comer-, 

ciului, dată după avisul prealabil al comitetului bursei, adăogând că. 

înseşi aceste efecte nu se pot negocia la bursă de cât timbrate (art. 10). 

Mijlocitorii sunt datori a ţine registre şi un carnet, etc. (art: 30). O altă 

_obligaţiune ce le incumbă este de a păstra secret” numele clienţilor lor 

(art. 31), vetc. Registrele şi carnetele trebuesc presentate judecătorilor 

sai arbitrilor, ori. când sar.cere (art. 30 în fine). Codul de comercii.. 

” italian reproduce ultimele disposiţiuni, privitore la ținerea registrelor şi 

a carnetului şi la obligaţiunea de a le presenta justiţiei, în articolele 33 

şi 8-1, cari se găsesc sub: rubrica (suprimată de proect): «Despre mijlo- 

citori»>. Regăsim tot sub. acestă. rubrică și o altă regulă, care e la noi 

deja sancţionată prin legea “bursei, anume regula că: «mijlocitorii de 

schimb sunt civilmente „răspundători de veritalea ultimei semnături a 

polițelor sait a altor “etecte negociabile» . (art. 32 al legii. nostre 3 

Julie 1881 asupra burselor, contorm” art. 29 italian, șters de E | 

belgian). Mai întâlnim, ce e drept, sub aceiaşi rubrică a cocuul 09 co 

merci italia, două preseripțiuni, cari lipsesc. în legea nostră- asupra 

rseor, dur eodera că în ac69t,prviră PONOPi e ui da ce o. 
e trebuinţă de o lege specială. cor ne ” alin. IL al legii austriace 

vorba sună (art. 30 italian, coniorm 5 67 a iecanat SI o operai- 

asupra bursei din L Aprilie 1875): „«Mijlocitorul, insâreine e peră- 

țiune, nu este încă. prin ac6sta numai aulorisat a primi sai a plăti NICI 

| 15 
ț 

AL. Deară, vol. lil.
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a lăsa să se execute saii a se executa el însuși cele-Palte obligaţiuni ale contractanţilor>. Principiile comune duce la aceiași soluţiune. Rolul esenţial al agentului de schimb este dea mijloci negociarea incheiărei de contracte, între părţi. Mandatul de a contracta nu implică impu- ternicirea de a: primi plata saii o altă prestaţiune stipulată în contract, Prescripţiunea reamintită mai sus lipsesce și în legea belgiană. Cea dea doua din prescripţiunile de cari e vorba, e acâsta (art. 31 italian): <Mijlo- citorul, care nu: arată unuia din contractanţi numele celui-P'alt, este _Yr&spundător de execuţiunea contractului, și rămâne, executându-l, subrogat - în drepturile contra celui-V'alt contractante». Legea belgiană (articoiul 32) coprinde o disposiţiune anal6gă, cu deosebire că ea nu accentubză subro- garea în contra celui-l'alt contractant. Resultă deja din principiile comune că mijlocitorul, care nu arată numele clientului săi, negociază personal „Și proprio mnomine, de și pentru socotâla clientului să. In acest cas 

"se află regulată prin o lege specială, 

el iace un act de comision. Comisionarul e direct obligat către persâna cu care el a contractat, ca și când afacerea ar îi a sa, Subrogarea, de altă parte se face de drept, după art. 110$ No. 3 codul civil, în folosul aceluia care, fiind obligat cu alţii saă peniru alţii Ja plata datoriei, ar interes a o desiace 1). Din cele ce premerg, se pâle vedea care est insemnătatea socială, economică și juridică a operaţiunilor de bursă cari se ac prin mijlocirea agenţilor de schimb şi de măriuri, La bursă se fac operaţiuni privitâre la comerciul interior Și exterior, pe uscat sai pe “” apă. Particularul nu se pote bizui în acestă privință pe propriele sale iorțe, căci împrejurările comerciului sunt Iorte complicate, și ca să mergă Sigur, el trebue să se adreseze la o pers6nă având cunoscință specială. Mijlocitorul, care Sa specialisat în acestă meserie, cun6sce împrejurările ” locale şi personale și are un ochit exercitat pentru a utilisa grabnic o conjunctură favorabilă. Mijlocitorul ar putea să abuzeze de superioritatea sa în dauna Gmenilor simpli și inculţi. Istoria Engliterei dovedesce că poporul de jos nu învaţă a se ajuta singur de cât când o clasă influentă (aristocrația în Anglia, bureaucraţia sai legistul în alte țări) se aliază cu dânsul in contra puterei centrale saă în contra oposiţiunii şi conlucreză impreună cu dânsul în iuneţiunile seligovernmentului, Numai o asemenea echilibrare a forţelor desvoltate până la cel mai inalt grad ar fi o che- zăşșie seri6să nu numaj în contra răpirei, dar și în contra speculaţiunilor iemerare. Educaţiunea poporului pentru lupta politică și economică nu este din nenorocire încă nici măcar începută. Mijlocitorul dar se numesce prin decret regal, el are monopolul operaţiunilor. de bursă, aceea ce'i asigură un câștig destul de mare; dar el: trebue să fie în schimb o personă absolut neinteresătă Și i este dar interdis să facă operaţiuni de comercii sai de bancă. Ori-cine se adresâză la un samsar, scie dar că pe acesta '1 acopere majestatea Statului, că probitatea lui este garantată - 

Comerciii, pag. 45; <Mijlocitorir q italian nu trebuesc coniundați cu mij
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de lege, că precauţiunile luate de legiuitor tind a ocroti publicul în contra 

posibilităţei îraudei. Dacă dar mijlocitorul, sub masca moralei oficiale, se 

conduce de instinctele sale egoiste, face, în contra oprirei legislative, acte _. 

de comerciii și e declarat apoi falit, e evident că însuşi falimentul săi 

portă pe îrunte urmele unei culpe grave şi trebue să fie considerat ca 

un delict. Sistemul dar al art. 348 al codului nostru penal, care pedep- 

sesce pe mijlocitorii faliţi numai dacă et vor fi convinşi şi declarață 

bancrutari simpli, nu e de aprobat. Nici redacţiunea art. 845 din proect . 

nu r&spunde complect principiilor materiei. EI hotărăsce că ori-ce miîj- 

locilor de schimb sai de mărfuri cade în Îaliment, este culpabil de 

bancrută simplă. Arătarăm mai sus că şi un particular, care, cu călcarea 

legii, se amestecă în atribuţiunile mijlocitorilor şi face obicinuit acte. de - 

sămsărie, se consideră ca un comerciant şi pote să fie declarat falit. 

Regula de care e vorba caută dar să fie ast-iel formulată: Ori-ce anîj- 

locitor de schimb sai de mărfuri care este declarat falit şi ori-cîne 

exercilă obicinuil profesiunea de. mnijlocilor şi cade: în faliment, este 

culpabil de bancrulă simplă. a 

Art. 859 al codului de comerciii italian mai pune înainte un ultim 

cas de banerută simplă, care mijlocesce 6re-cum trecerea de la bancruta 

simplă la bancruta viclenă. Primul element al bancrutei viclene e frauda. 

Nu ajunge ca îalitul să îi săvirşit faptele materiale de bancrută viclenă, 

cu cari ne vom ocupa îndată, fară iraudă şi din nebăgare de semă ; se 

cere cu el să îi avut întențiunea de a spoliu pe credilorii sti. Rea- 

mintim că codul de comerciti italian (nu însă proiectul român) admite 

suspensiune de plăți (sursis) sau moratoriul, care se pronunţă de Tribunal, 

ţinându-se semă specialmente de votul emis de majoritatea creditorilor. 

Durata suspensiunii nu .pâte să' trecă peste ș6se luni. Debitorul e dator 

să constate în acast termen că a plătit tote datoriile ajunse la scadenţă 

sati că a obținut un termen de plată. E dar vorba numai de-un termen 

general de graţie, de cuartul de oră al lui Rabelais care se prelungesce, 

si nu de o remisiune a datoriei sau de alte beneficii ce ar dobândi debi- 

torul. Să presupunem acum că falitul simuleză ceanţe neexistente pentru 

a face să participe la deliberare craditori. în totalitate sai în parte pre- 

“supuși (aceea ce constitue, cum vom arăta îndată, un îapt material de 

banerută vicl6nă), dar nu cu intenţiunea de a spolia pe creditorii săi, 

adică de a obţine de la dânșii o remisiune, cl numai cu gândul de a-şi 

înlesni dobândirea “unei suspensiuni de plată (sursis). „Fapta sa nu se 

caracteris6ză ca o bancrută fraudul6să, căci nu, există intenţiunea e a 

spolia pe creditori, dar ea e cu tote acestea de natură a alarma socie- 

tatea, căci termenul de graţie ce se acordă e o modiiicare a convenţiunti, 

si ori-ce modilicare temerară a convenţiunilor aduce o aLingere oredi- 

tului. Codul de comerziă italian (art 859) hotărăsce ar e „comerciantul 

care, chiar înainte de declararea falimentului, va gem e fapta le care 

o vorba, se va declara bancrutar simplu. Proectu 2 rovis iro a codului 

d comer român, ee A eutriaat gentia d pad 
de comercii italian care se | spensiuntă oi 850 eltat al 

trebuit, ca să îie consequent, să facă abstracţiun do art 55 

: merci italian, care stă în legătură cu £ apitol, Dar, 

în dalui de Ceea vedem că proectul caută un equivalent pentru art, 859
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al legii italiane, equivalent care să se potrivâscă cu sistemul săi diterit, 
„Art. 846 din proect statuiază in adevăr: «Va îi declarat bancrutar simplu 
comerciantul îalit care 'şi va face creditori inchipuiţi, în scop de a-i 
lace să ia parte în deliberările asupra falimentului». Dar, dacă faptul 
ialitului de a:se recunâsce' cu viclenie debitor de sume nedatorite se 
judecă şi se delinesce ca un cas de bancrută fraudul6să (v. art. 853 
No. 2 din proect, înfra), e evident că acelaşi fapt nu se pâte concepe 
logie și ca un cas de bancrută simplă de cât numai dacă se presupune 

„Că intenţiunea agentului este în primul cas dea spolia pe creditorii sti, 
iar în cel de al douilea dea obține un alt beneficii real. Nu înțelezem 
însă cum S'ar putea serios încriminu procedarea îalitului, care ar pune înainte creditori închipuiţi, fără intenţiune fraudul6să și numai în scop de a'i face să ia parte în interesul masey la deliberările asupra Îalimen- tului. Nu este dar nici o îndoială_că proectul a făcut un pas îalș cu formularea de mai sus 1). | 

Sub codul nostru actual se recundsce în deobsce că baneruta simpli nu admite complici, aceea ce resultă din textele legii și din principile dreptului. [n textul primitiv al legii italiane, care sa anexat pe lângă 
legeă din 2 Aprilie 1882, în care se stipulâză la art, 3 că: «guvernul e autorisat a lua, prin decret regal, disposiţiuni transitorii şi a introduce in textul codului de. comerciă modilicări...», se găsea un articol care lipsesce în textul definitiv modificat de guvern, art. 850 care coprindea: «Faptelor de bancrută se aplică regulele .ordinare privitore la autorii 
principali şi la complici». Dar ar îi contra naturei lucrurilor, dacă sar „presupune posibilitatea complicităţii în materie de bancrută simplă. Faptele de bancrută simplă presupun în adevăr călearea unor obligaţiuni tâte - Personale falitului : ținerea registrelor, presentarea bilanţului, înfăţişarea „im persGnă, ete. Falitul pâte fără îndouială să însărcineze pe un terţii să execute aceste obligaţiuni, cari % incumbă lui personal. Inţelegem să se pedepsescă cu 0 pedepsă penală și negligenţa sai imprudența  repre- | sentantului Sau  prepusului îalitului. Aceea însă ce este sigur este că infracţiunea representantului falitului va fi un delict deosebit şi nu un cas de complicitate. Proectul se ocupă dar, de acord cu legea italiană, cu infracţiunea representantului falitului în capitolul II (art. 850 conform art, „S62 italian) care trateză de «delictele persânnelor altele de cât falitul lără complicitate în bancrulă». o 

| Trecem acum la casurile de bancrută Iraudui6să, 'Art. 847 din proect (conform art. 860 italian) sună ast-fel:  . | «Va îi declarat culpabil. de bancrută iraudulâsă comerciantul falit, 
ÎNIEDE mnn ea - 

„_„„ 1) Broşura menţionată în not E îmi îs î re- i căra d codat antenei ta, ne de dn cena cr Part miuiSi5). Suspensiunea de plăți este dar o ieroglifă (ein Căhmisches Dorf) cu 
codulul de comerciă italia, îsi Toto aamile ul sete ej acestea că regula art. Vorba <Sursis», care se păsesce în pi aparea ocul s&ă şi în sistemul proectulul. Vor 
Prelungire de plată. Dar e evident isi sună în traducerea autorului roșu “ar face-de falit cu intențiunea de ș ob „Că Simulaţiunea de creanţe neexistente ce s 

ține o prelungire de plată (tin termen de p!ală) 
mente însoțiță de intentți, pune pe falit în capul afacerilor sale, ar fi necesar- , fiunea de a spolia pe creditori i itui n cas de bancrută viclenă (V. art, 855 No.3 prâj., înfra). se, şi ar constitui dar " -
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care a sustras saă a îfalșiticat registrele, ținute sai neținule în regulă, - 

care a sustras, a ascuns sati a disimulat o parte din activul săi; comer-" 

ciantul care, întrun alt scop de cât cel prevedut în articolul precedent, 

a presentat creanţe închipuite, saii care, în registrele sau scriptele sale, 

ori prin âcte publice sai sub semnătură privată, ori prin bilanţul săi, 

Sa recunoscut, într'un chip îraudulos, debitor, de sume ce nu datora», 

Şi un registru incomplet saii neregulat” ţinut. pote să constate 0 

situaţiune favorabilă masei creditorilor. Un asemenea - registru ar - pune 

dar în mâna. sindicului o armă”puternică în contra falitului, căci scrîp- * 

tura probat contra scribentem. Falsilicarea sait sustragerea unui ase- 

menea registru implică dar intenţiunea din partea ' îalitului de a spolia 

pe creditorii sti. Legea italiană nu adaogă «ţinute sai neţinute. în regulă», 

dar acest adaos e sub-ințeles. Art. 847 din proiect dice : «întrun 

alt scop de cât cel prevădut în articolul precedent», aceea ce nu se 

potrivesce de loc, căci în articolul precedent, art. 846 din proiect (care, 

cum demonstrarăm, trebue să se înlăture cu totul), nu se presupune, 

ca în art. 859 al codului de comerciii italian, intenţiunea de a înlesni 

dobândirea unei suspensiuni de plată. Pentru mai bună lămurire, credem 

că ar fi bine să se întercaleze în art. 847 din proiect:: «Va îi declarat 

culpabil de bancrută iraudulsă comerciantul îalit care, chiar înaintea 

declarărei falimentului...» Acest încisum, ac6stă proposiţiune .inter- 

calată ar indica că şi iaptele posteridre falimentului ar putea să fie ele- - 

mente constitutive ale bancrutei viclene. Sustracţiunea registrelor, simu- 

laţiunea de datorii în bilanţ nu pâte avea loc, după natura lucrurilor, - 

“de cât după faliment. Ascunderea unei părți a activului se pâte de sigur 

efectua şi după înliment în scop de a realisa o spoliare-a creditorilor 

. (Y. F. Helie, Theorie du Code Penal, V, No. 1966). | 

Faptele. de bancrută îrauduloasă sunt'-dar: 1) sustragerea sai 'îal- 

sificarea registrelor. În asemenea cas se pâte qice cu drept cuvânt: -- 

dolus în re est. Inlăturarea registrelor împlică necesarmente. intenţiunea 

din partea îalitului de a spolia pe creditorii săi. Apoi 2) sustragerea, 

ascunderea saii disimularea a o parte din activ, adică a unei sume de 

bani, a unei creanţe active, a iot îelul de efecte sai de mărluri. Comer- 

ciantul care, vădând că are să înceteze plăţile, risipesce activul sti, nu 

- comite o bancrută viclnă, căci a risipi nu este nici a sustrage, nici a 

ascunde, nici a disimula. Disimularea activului este ori-ce disimulaţiune .. 

de cheltuieli sai de pierderi neexistente, saii de vinqări sait alte negoci- 

_aţiuni neexistente, sail omisiunea de venituri. Cel de al treilea şi ultimul 

îapt de bancrută fraudulosă este recunoscerea fraudul6să de datorii fictive. 

Ajunge în această privire o recunscere' îraudul6să in bilanţ. Ac6stă recu- 

n6âscere nu scutesce, este adevărat, pe creditorul favorisat de a îniăţişa 

titlurile creanţei sale, dar titlul pote să fie pierdut şi atunci pote să 

'resulte din bilanţ o recunoscere a - datoriei. Enumeraţiunea casurilor de 

panerută îraudul6să care se face în art. 847 din proiect are un caracter 

restrictiv. Credem că ar îi nimerit să mai adăogăm un al patrulea îapt, 

“anume: «cumpărarea cu intenţiunea “urmată de fapt de .a revinde mai 

jos de cât cursul, făcută în scop (nu de a întârdia falimentul, cas pre 

vădut de. art. 843 No. 3 din proeet, conform art. 856 No. 3 italian) de 

a impune creditorilor un concordat şi a reincepe după acâsta același 

”
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manoperă-sub același nume sai sub un alt nume. <Unii neguţători 'și fac 
în adevăr o meserie de a trage pe siâră pe fabricanţii din străinătate, Schim- 
bână firma, ei ascund publicului falimentul care a fost deschis asupra 
averei lor şi isbutese a avea din noii credit în străinătate. Legea asupra 
înserierei firmelor din 18 Martie 1881 tinde a împiedica, a preveni acâslă 
iraudă, dar acestă lege se pote ocoli, şi e dar bine să înmulţim precau- 
ţiunile în contra îraudei de care e vorba )). 

“Pedepsele pentru bancrută simplă și bancrută iraudul6să sunt cele 
"-prevădute de codul penal (art. 848 din proect).: Condamnaţii pentru 
bancrută fraudul6să ati a se declara incapabili de a exercita profesiunea 
de comerciant și nu vor putea intra la bursă (art. 818 din proect, con- form art. 861. alin. ultim italian). Art. 25-4 și 259 ale codului nostru de 
comerciii în vig6re hotărăsc că, dacă îalitul s'a osindit ca un bancrutar 
viclean, concordatul nu se va putea face, iar dacă el s'a osindit ca un 
bancrutar simplu, concordatul se pâle face. Proiectul e știrbit prin o lacună, de 6re-ce el nu ne oferă nici un equivalent pentru aceste arti- cole. Resultă, din contră, din art. 861 alin [[ al codului de . comercii italian (şters de . proect) că bancruta simplă nu exclude concordatul. 
Art. 861 alin. II italian stă în legătură cu art. 839 italian (de asemenea 
suprimat de proiect). Am arărat cu altă ocasiune necesitatea regulti 
coprinsă în art. 839 italian. Consequența dar cere să rupem o lance - şi pentru art. 861 alin. [1 italian, care glăsuesce: «Dacă 'Tribunalul în hotărârea de omologare a concordatului declară, conform cu art. $53, revocată. hotărîrea declaratâre de faliment, urmărirea penală pentru ban- crută simplă rămâne suspensă, și prin îndeplinirea complectă a obliga- țiunilor concordatului acţiunea penală este stinsă». 

„Art. 827 al legii nâstre comerciale actuale trebue înlăturat, ca .ne mai avend nici o rațiune de a îi în îața art. 914 italian (şters de pro- ect), care declară că dacă patrimoniul falitului nu oferă numerariul dis- ponibil, necesar cheltuielelor judiciare, statul înainteză aceste cheltuieli prin ordonanța judecătorului-comisar...... Proectul omite absolut de a regula casul de care e vorba. 
+ Pentru a completa teoria penală în materie de faliment, rămâne să ne mai ocupăm în iine cu delictele ce se comit de persâne altele de cât „Îalitul, fără complicitatea în banerută, Demonstrarăm mai sus că compli- citatea în materie de .bancrută simplă nu e imaginabilă. Falitul, care n'a ţinut nici de cum registre, saă care a omis de a îiace declaraţiunea de încetărea plăţilor în termenul prescris de lege, sai care, fără piedică legi- timă, nu sa presentat în. persână la judecătorul-comisar sai la sindie, în pasurile ȘI. IN termenele lixate, etc., se. pedepsesce ca bancrutar simplu. aptele de bancrută simplă presupun, cum se vede din aceste exemple, 

pi negiigență din partea îalitului, şi negligenţa se caracteriseză ca o slă- simple n 2 jomnolenţă, o neputinţă a voinţei. Insăşi natura bancrutei 

taţii, complicitatea pică „că ea sar putea sEvirși cu ajutorul complici- țiunsa cu Sl pă Presupunend o voinţă puternic îmboldită prin coopera- a - *alitul nu se pote disculpa cu Iaptul că afacerile sale aii fost 

1) Compară broşura citată în nota precedentă, pag. 220.
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conduse de un al treilea, care %-a causat și lui o daună prin reaua sa 

gestiune, căci el e în culpă că n'a priveghiat pe prepusul săi. 

Falimentul totuşi e o mare nenorocire, şi, dacă un al treilea la 

provocat prin negligenţa sa, interesul societăţii cere ca şi acesta să. îie 

pedepsit. Representantul unui comerciant, care pierde de exemplu banii 

sii şi banii străini în cărți, şi, pentru a putea plăti „datoriile ajunse la 

scadenţă şi a evita ast-fel alarma ce sar da de creditorii- neplătiţi la 

termen, S'ar apuca să cumpere pe credit eiecte cu ihtenţiunea, urmată . 

de fapt, de a le revinde mai jos de cât cursul, sai ar plăti pe un creditor 

mai colţat în prejudiciul. masei, sai, situaţiunea fiind aşa de precariă, ar 

- omite de a ţine registre, saii n'ar ţine exact inventarul anual, saii ar ţine | 

registre şi inventarii necomplecte sai neregulate saii neolerind adevărata 

” situaţiune activă saii pasivă, ar comite o culpă gravă, căreia ar îi a se 

atribui falimentul patronului săi. Fapta sa merită dar să cadă sub rig6- 

rea legii criminale. Ce esto a se decide când falimentul e resultatul fraudez -. 

representantului falitului ? Dacă este o conivenţă între mandatar şi mandant, 

atunci avem a Îace cu un cas de complicitate, care are a se judeca coniorm 

cu art. 47 şi urm. codul penal. Dacă, din contră, nu există nici o coni- 

vență, atunci nu ajung principiile generale de complicitate, şi prepusul, 

care a sustras, ascuns sati disimulat tot saii parte din bunurile ce 

“at fost încredințate de comerciantul îalit, "şi-ar âtrage numai, pedepsa, . 

mai mică cu care se pedepsesce abusul de încredere şi ar scăpa de - 

pedâpsa mai mare ce 0 merită ca autor al unei bancrute viclene, daca - 

np Sar decide ca şi-o personă, alta de cât falitul, are a se pedepsi în 

aceste casuri cu pedepsa care lovesce pe banerutarul fraudulos. Acestea 

sunt, credem noi, consideraţiunile cari au dat nascere art. 850 din proect 

(art. 862 italian), care sună ast-iel: NR 

«Prepusul saii representantul comerciantului falit, care, în gestiunea 

ce "i-a fost încredințată, sa făcut culpabil de una din faptele prev&dute 

de aliniatele II, Ii, IV şi V de sub art. 843 şi de cele arătate la alin. 

[| al art. 844, vaii pedepsit, coniorm cu art. 345 codul penal. (proectul 

dice: «cu aceeaşi pedepsă ca însuşi falitul», ca şi când ar' îi vorba de 

complicitate»). 
j PNI o 

Articolul corespungător 862 al codului de comerciii italian adaogă 

(adaos suprimat de proect): «El va Îi pedepsit cu pedepsa care se aplică . 

bancrutarului [raudulos,. daca e culpabil de unul din faptele indicate în 

- art, 8602. De ce-sa. şters acest adaos? Daca aplicăm prepusului sai 

representantului falitului pedepsa dictată de lege pentru bancruta simplă, 

când comite îapta de pancrută simplă, neapărat că trebue să'i iniligem 

pedâpsa de bancrută viclenă, când ss face culpabil de fapte de bancrută 

îraudul6să. 'Prebue dar să se completeze art. 850 din proect, reintegrân- 

se adaosul de care e vorba: | 3 

du-se adaoei îi pedepsit coniorrm Cu art. 343, codul penal, daca a comis 

i tele arătate în art. >, . PI 

„ul din aentul unei societăți în: nume colectiv sai în comandită atrage, 

precum  scim, falimentul asociatilor. răspunqători fără imită, Ori-ce 

asociat solidar se pâte dar conderina ca bancrutar, daca, el se face cu 

pabil de fapte de banerută simplă sai îraudul6să. Daca, din contră, 

societatea îalită e o societate în comandilă prin acțiuni sau o socielale
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anonimă, e evident, pe de o parte, că fiinţa colectivă (formală), care e o 
curată ficţiune, nu pote.să, fie: obiectul. unei .intormaţiuni penale, iar, 
„de altă parte, că nici acţionarii, a căror răspundere se mărginesce la 
pierderea sumei ce ei ai puso în comun, nici chiar administratorii, nu 
se pot urmări ca -bancrutari, dacă o anume lege nui supune la o 
pedâpsă specială. Este o lacună deplorabilă. în acestă privire în legea 
iranceză şi legea n6stră comercială în vigâre. Minunile civilisaţiunii mo- 
derne: (canalul de Suez de exemplu) se datorese societăţilor comerciale 
cu răspundere limitată, societăţilor anonime sati societăţilor în comandită 
prin acţiuni. Creditul acestor societăţi e imens, căci ele aii o individua- 

„litate juridică distinctă și un patrimoniti- propriii, amanet special al credi- 
torilor lor, Proectul unei intreprinderi vaste și perspectiva câştigului ce se 
pune în vederea publicului cu colorile cele mai ademenit6re, atrag capitaluri 
din tâte părţile, aceea ce nu ar avea loc, dacă membrii lor nu ar sci că ei nu 
numai că nu sunt solidar r&spundători de obligaţiunile sociale, aceea ce este 
regula comună în materie comercială, nu numai că nu sunt r&spundători 
pentru partea lor și asupra tuturor. bunurilor lor, aceea ce e principiul con- 
stant în dreptul civil, dar nu sunt ţinuţi de cât până în concurența capitalului „pus în comun, o răspundere care e identică cu riscul pierderii acestui capital. Anonimatul însă, care e ast-iel cuvântul magic al progresului modern, e de altă .parte, când îrauda abuseză de acestă lormă pentru scopurile ei intunecose, isvorul relelor celor mai cumplite. Nerăspunderea dar personală ar speria elementele solide şi ar săpa reputaţiunea formei anonimatului, „care convine așa de bine îatreprinderilor.eelor mari ale timpului nostru dacă nu.am căuta să neutralisăm pericolele răspunderei limitate a acţionarilor „prin O lege, care să înăsprâscă răspunderea giranţilor, a administratorilor. 

Pi
 

Administratorii nu sunt fără îndouială de plin drept îaliţi, pentru că socie- tatea a încetat plăţile sale, dar sunt, în deosebire deacţionari, personalmente respundători, dacă există o culpă a li se imputa.. Legea "i obligă să înde- plin6scă un numer de formalităţi necesare. S'ar crede dar că sub acest raport nu mai este trebuință de o altă intervenţiune a legiuitorului de Ore-ce nu am avea ca să garantăm complet t6te interesele, de cât-să operăm cu principiile comune, după cari există o culpa în omillendo de câte Ori cine-va causâză altuia o daună prin aceea că nu face aceea ce legea 'I . obligă să facă: Dar acestă răspundere ar îi în cele mai multe casuri ilusorie, de Gre-ce ar îi grei, dacă nu imposibil, de dovedit, că dauna causată e electul imediat al omisiunii cutărei sai cutărei iormalităţi. Scopul dâr de mai „Sus nu se pote atinge de cât considerându-se aceste omisiuni ca nisce delicte _Cari atrag, după împrejurări, o amendă sai o pedepsă penală mai mare. Proectul deosibesce. Dacă s'a omis una din formalităţile esenţiale dar va urmat o âncelare de plăţi a societăţii, atunci-pedepsesce administratorii, ete. * cu 5000 lei amendă (art. 265 din proect, conform art. 247 italian, arl. 
33 și 184 belgian ȘI art. 241 german). Delictul de care este vorba nu "presupune numai de cât o voință dol6să, el există, din contră, și în cas de culpă. Dacă s'a omis una din formalităţiie de căpetenie. şi societalea a îost 

declarată îalită, atunci se pedepsesc administratorii şi directorii cu pedâpsa la care sunt supuși bancrutarii (art. 851 din proect, conform art. 865 italian). ' Legaa germană coprinde şi ea'o disposiţiune penală anal6gă (art. 214 Konkursordnung), cu deosebire că ea nu supune la pedepsa 
pi .
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bancrutarilor pe administratorii şi directorii acestor societăţi, de cât daca 
ci Sa făcut culpabili de o faptă de bancrută simplă saă Îraudul6să. Pro- 
ectul, de acord cu legea italiană, e în acestă privire cu drept cuvânt mult 
mai sever şi aplică administratorilor şi directorilor pedepsa bancrutarilor, 
nu numai dacă ci aii comis. unul din faptele ordinare de bancrută simplă 
sai îraudul6să, dar şi dacă ai neglijat obligaţiunile ce le impune legea 
asupra societăţilor saii ati comis în exerciţiul iuncţiunii lor o iraudă de . 

natură a vâtăma interesele încredințate solicitudinii lor. Sa 

Administratorii şi directorii se supun dar la pedâpsa bancrutarilor 

simpli, nu numai daca se fac culpabili de o faptă ordinară de bancrută 

simplă, dar și dacă prin culpa lor falimentul are loc sai în cas de inob- . 

servarea disposiţiunilor art. 92, 95, 95, 96, 101, 104, 142, 146, 147, 148, 

157, 168, 179, 174,175, 178, 179, 182, 183 şi 184 (art. 851 alin. | din proeet, 

conform art. 863 alin. L'italian). Administratorii şi directorii se supun 

dar la pedepsa de care e vorba, daca omit a depune actul constitutiv 

şi statutele societăţii în termenul legiuit la tribunal, spre verificarea şi 

ordonarea transerierei cerute de lege (art. 92 din proect, coniorm art. 

91 italian) ; daca neîngrijesc a depune,-a îace să se transcrie și să se 

afişeze un extract al deliberaţiunii adunării asociaţilor privit6re la insti- 

tuirea de noui stabilimente, saii de noui representaţiuni în ţară, saii 

în străinătate (art. 93 din proect, contorm art. 92 italian); dacă nu 

S'aii îngrijit să facă să se publice actul constitutiv al societăţii şi statutul 

în Jlonilorul Oficiul şi în î6ia  anunciurilor judiciare ale locului unde 

societatea “și are scaunul, în termen de o lună. de la data încheierei- 

tribunalului care a ordonat transcrierea (art. 95 din proect coniorm .. 

art. 93 italian 1); dacă n'ai stăruit să se transcrie, să se afişeze şi să 

publice schimbările introduse în . dispoziţiunile actului constitutiv și al 

statutului (art. 96 din proect, conform art 96 italian); dacă au efectuat. . 

reducţiunea capitalului înainte de a expira irei luni de” la publicarea 

deliberaţiunii asociaţilor care autoriză reducerea (art. 101 din proect, 

conform art. 101 italian); dacă nai arătat în orl-ce contract, scris şi 

în ori-ce act, scrisâre, publicare saii anunciii, privitore la dânsul, specia 

şi scaunul societăţii precum şi: capitalul efectiv vărsat şi care resultă 

din ultimul bilanţ aprobat (art. 104 din proeci, contorm art. 104 italian); 

dacă ni'ati ţinut, afară de registrele prescrise pentru ori-ce comerciant, 

cele-Palte registre prescrise de; lege. asupra- societăţilor : 1) registrul as0- 
ciaţilor, 2) registrul întrunirilor Şi resoluţiunilor adunărei genera) e, 

3) registrul întrunirilor sati resoluţiunilory administratorilor (art, 14 „din 
proect, contorin art. 140 italian) ; dacă. ati dobendit (cump&rat) acţiuni 

- de ale societăţii, afară numai daca. dobândirea a îost autorisată de - 

adunarea generală, şi ar fi făcută cu din beneficiele regulat constatate, 

acțiunile fiind pe deplin Jiberate...... (art. 146 din proect, conform ar. | 4. 

italian), dacă, în societăţile de asigurare pe viaţă şi societăţile admini- 

strând tontinele naţionale sai sireine, nau “depus la Casa de depuneri, în 

titluri de ale “datoriei publice, 0 .ă patra. parte, dacă societatea e naţio- 

  

3 itali daogă <heobservarea art. 95>, adaos şters de proect. Art. 

9% oblică fe Pia retoat şi pe directori a publica actul constitutiv şi statutul socie- 

tăţii în Buletinul oficial al societăţilor ct acțiuni. a 

,
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nală, şi jumătate, dacă ea e streină, a sumelor plătite pentru asigurări 
şi din procentele. acestor titluri (art. 147 din proect, coniorm. art. 145 
italian); dacă, capitalul social fiind micşorat cu o treime, aii omis a 
convoca pe creditori ca să ia măsurele de cuviinţă, saii dacă, capitalul 
social îiind micșorat cu două treimi, n'aii convocat pe creditori ca să 
decidă reintegrarea capitalului sai limitarea lui la suma ce r&mâne, în 
lipsă de care societatea se consideră de plin drept desființată, sai ai 
omis de a iace declararea de încetare de plăţi a societăţii (art. 148 din 
proect, contorm art. 146 italian); dacă, convocând pe creditori, n'ai 
îndeplinit formele cerute de lege pentru o convocare regulată (art. 157 
din proect, contorm .art. 155 italian); dacă ai permis să se schimbe! 
acţiunile neplătite în întreg în acţiuni au porleur (art. 158 din proect, 
coniorm art. 166 italian); dacă aii emis obligaţiuni pentru o sumă trecând 
peste capitalul vărsat și existând după ultimul bilanţ aprobat (art. 173 
din proect, conform art. 171 italian); dacă emisiunea obligaţiunilor a avut 
Joc prin" culpa lor, fără autorisarea adunării generale și fără publicare 
şi afişare, când e vorba de o emisiune de îăcut pe cale de subscriere 
publică (art. .174 din proect, conform art, 172: italian) ;- dacă, înainte de 
a proceda la emisiune, n'aă publicat manifestul prescris de lege (art. 185 
din proect, conform art. 175 italian) ;. dacă ai omis de a presnta censo- 
rilor. bilanţul “exerciţiului precedent, ete. (art. 178 din proect, conform 

„art. 176 italian); dacă, fiind vorba de societăţi având de obiect principal 
„exploatarea creditului, sai asigurări, ati omis de a depune la tribunalul 

de comerciii, în cele opt dile ale fie-cărei luni, situaţiunea lunei prece- 
„dente (art. 179 din proect, conform art. 177 italian) ; dacă, în dece dile 
de la aprobarea bilanţului de către adunarea generală, n'aii depus o copie 
a bilanţului la grefa tribunalului de comerciii și a procesului-verbal al 
censorilor, depunere care e prescrisă pentru -ca să se adnoteze uceste demersuri în registru şi să se publice bilanţul (art. 182 din proect, coniorm art. 180 italian); dacă aii plătit dividendele cari n'a fost luate asupra profiturilor reale după ultimul bilanţ (art. 183 din proect, con- form art. 181 italian); dacă ati omis de a. forma iondul de reservă, preluând, pe fie-care an, asupra profiturilor nete ale societății,. cel puţin . /20 parte (art. 184 din proect, conform art. 182 italian). 

„__ Administratorii şi directorii atrag asupră-le, daca abaterea lor co- prinde în sine fraudă, pedepsa care isbesce pe bancrutarii îrauduloși, 
nu numai daca se face culpabili de iaptele ordinare de bancrută viclenă,. dar și când abusâză cu viclenie de funcțiunea lor. Art. 851 alin. Il din proect (conform: art. 863 alin. II italian) prescrie dar: - | <Ei se vor pedepsi ca şi bacrutarii. frauduloși, daca vor fi culpabili 

„de vre-una. din laptele coprinse în art. 847, asemenea și: , 1. Daca prin dol ai neglijat de a publica, în formele prevădute de lege, contractul de societate şi schimbările posteridre ce el a primit; ” 2. Dacă ati făcut arătare ialșă de capitalul subseris sati vărsat; „8 Dacă au gat asociaţilor dividende, cunoscute de ei „ca fictive,. impuţinând ast-iel capitalul social; 
| „4. Dacă prin dol au luat sume mai mari de cât cele cuvenite lor Prin contractul de societate; 

- N
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3. Dacă, prin dol saii în urma unor operaţiuni iraudul6se aii oca- 
sionat falimentul societăţii». | 

Insemnătatea disposiţiunilor ce premerg nu va scăpa nimănui. 
Intr'o ţară mai cu sâmă ca a n6stră, unde industria cea mică agricolă. 
care dă putere şi influenţă micului proprietar, merită cea mai mare în- 
grijire, trebue nu numai să lipsescă ori-ce ocrotire oficială a industriei 
comerciale, aceea ce ar profita numai şarlatanilor şi cavalerilor de in-: 
dustrie, dar încă să se vegheze ca întreprinderile născute din iniţiativa 
privată să nu lie conduse de persâne negligente, ca ele să nu abuseze 
de încrederea publicului. Trebue dar să se intocmescă lucrurile ast-iel— 
și pedepsele penale sunt mijlocul,cel mai eficace în acâstă privinţă — 
ca administratorii şi directorii societăţilor să fie "pururea o strâje ne- 
adormită pentru ocrotirea creditului public, pentru apărarea energică a 
tutulor intereselor în joc; pentru realisarea principiilor , moralei publice. 
"Art, SG al codului de comerciă italian (conlorm art. 596 irancez 

și 231 român), cure supune pe sindicul falimentului pentru malversaţiune 
în gestiunea sa la o pedâpsă specială, satistace o trebuinţă care sa ivit 
în practică. Sindicul, care sustrage sati risipesce efecte, bani, mărluri, 
proprii falimentului, şi cari “i-ai fost încredințate spre a le păstra și 
administra, comite delictul de 'abus de încredere prevădut şi. pedepsit de 
art. 328 codul penal. Experienţa a dovedit că acâstă prescripţiune a legii 
penale nu ujunge pentru ca să atingă tote abusurile de mandat, de cari 

se pote face culpabil sindicul. Să presupunem, de exemplu, că îalitul, 

care s'a declarat în faliment după mârtea sa, era tutorul copiilor sti şi 

că socotelile de tutelă nu erai încă regulate în momentul morţii sale. 

Sindicul, abusând de mandatul săi, se invoesce cu pupilul și umilă, în 

contra adevărului și în dauna creditorilor masei, ciira reliquatului. Făcând 

acesta, el nu sustrage, nu risipesce efectele, banii, măriurile, ete. proprii 
“ falimentului, şi fapta sa nu se pote dar subsuma sub art. 323 citat codul 

penal. Art. 596 al codului de comerciii francez (conform art. $64 italian) 

inflige dar pedâpsă specială sindicului care se: jace culpabil de o cmal- 

versațiune în gestiunea sa». Legiuitorul nostru din 18:10 traduce acestă 

formulă așa (art. 331): «cu viclenie şi rea întrebuințare întru împlinirea 

datoriilor cârmuirii sale». Termenul <maiversation> e mult mai. coprin- 

dător de cât vorba «sustracţiune», căci el îmbrăţişeză ori-ce procedare 

intenţionată a unui administrator la vătemarea lucrurilor încredințate lui.. 

Art. 852 din proect lovesce numai abusul de încredere şi nu răspunde 

dar trebuinţei practice de mai sus, căci el se exprimă ast-iel: «Sindicul 

falimentului, care se va lace culpabil de sustracţiune în gestiunea sa, se 

va pedepsi cu masimul închis6rii prevădută de art: 325 codul penal...» Art. 

864 al legii de comercii italiane aplică sindicului, în deosebire de legea 

îranceză, care se referă în acestă privinţă la art. 406 al codului penal irancez 

(conform art. 323 codul penal român), pedepsa prevădută la art. 298 și 501 

ale codului penal italian (art. 203 şi 204 penal român), care incrimineză 

sustracţiunea, ascunderea şi desfiinţarea de înscrisuri... acte și lucruri puse 

în archivă, în cancelarii, ori în alte deposite publice, sai date în păstrarea 

unui funcţionar public. Art. 298 şi 301 al codului penal italian (conform 

art. 203 si 204 codul penal român), edicteză o pedepsă mai mică în gas 

de negligenţă şi o pedepsă mai mare în cas de sustracţiune, etc, Art. 564
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alin. IL al legiuirii comerciale italiane adaogă dar: «Dacă sindicul nu sa 
tăcut culpabil de cât de negligență, el va fi pedepsit cu o închisâre de 

“la o lună un an, ete.» Art. 852 corespundător al proectului, de şi nu 
supune pe sindicul care comite o. malversaţiune. în gestiunea sa de cât 
la pedâpsa abusului de încredere, adaogă 'cu (6te acestea : «iar dacă sin- 

-dicul nu e culpabil de cât de negligență, cu amendă de la 100-—1090 
lei>. Dar abusul de încredere presupune esențialmente că agentul a comis 
abusul, nu numai . prin imprudenţă sai negligenţă, dar cu iraudă, adică 
-cu intenţiunea culpabilă' de a aduce o vătămare (vedi F. ZIelie, op. cit, 
V, No;. 2055). Legea penală germană ($ -266 al legii penale din 31 Mai 

„1870, contorm art. 330 legea penală,română) privesce delictul de care e vorba ca un abus de încredere (Untreue), dar unul din caracterele con- stitutive ale delictului de abus de încredere are în sistemul legii penale 
“germane o însemnătate. mai întinsă de cât în acela al legii penale îran- 
ceze. Teoria franceză cere ca: cprevenitul să îi sustras saii risipit obiectele încredințate lui». Sindicul dar, care nu sustrage și nu risipesce, ci abussză într'alt chip de mandatul săi, nu cade sub lovirea legii penale care pedepsesce abusul de încredere. Teoria germană, din contră, cere ca <«prevenitul să fi lucrat cu intenţiune în văt&marea persânelor sati a lucru- rilor încredințate lui>. Art. 266 al codului penal german stabilesce o : “categorie de persâne, cari se pot iace culpabile: de acest delict, între cari 'se menţioneză anume şi sindicul falimentului (Masseverlreler). Art, 530 „corespundător al codului nostru penal nu face să intre în acâstă cate- gorie şi pe sindicul falimentului. 'Legislaţiunea n6stră se află dar dinaintea alternativei, sai să aplice sindicului, care comite o malversațiune în gestiunea sa, pedepsa prâvădută de art. 330 codul penal (tipul german), sau să-i aplice pe acea prevădută de art. 203 şi 204 codul. penal (tipul italian). Dacă ne-am hotărţ pentru cel de al doilea termen al alternativei,. | atunci credem că s'ar recomanda următârea formulare: 

<Sindicul falimentului, care va comite '0 malversațiune în gestiunea sa, va [Îi pedepsit conform cu art. 203 şi 204 codul penal. | „«Acestă disposiţiune se. aplică și pers6nelor ce vor ajuta pe sindie în executarea operaţiunilor falimentului». | a Art. 853 din proect (conform art. 865 italian, 212 Konkursordnung Şi 328 român) sună ast-fel: a E “Vor îi pedepsiţi. ca şi banerutarii frauduloși, de și nu vor.fi com- plici la bancrută, acei cari vor îi dovediţi culpabili: E NE 1. «Că într'un faliment ai sustras cu sciinţă, -ori tăinuit sai disi- mulat, prin declaraţiuni publice sai sub semnătură privată, averea mobilă sai imobilă a îalitului; | | 
„2. <Că prin fraudă, fie în numele lor, fie prin pers6ne interpuse, au presentat creanţe închipuite la masa: falimentului; e „1 Se «Că exercitând comerciul. în numele altuia saă sub un nume închipuit, sa făcut culpabil de una. din “laptele prevădute de art. S47. „ . Aceiaşi pedepsă se va aplica și comerciantului care, cu bună sciinţă, Şi-a imprumutat numele. o 5 “Descendenții, ascendenţii, aliaţii în aceiași linie, îraţii, surorile şi “soţul falitului, cari, cu sciință, vor fi sustras saă tăinuit valori ori electe - aparţinend ialimentului, vor fi pedepsiţi ca tăinuitori». ” Ă 

1
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Art. 328 corespundător al legii n6stre comerciale în vigâre cere ca. 
sustracţiunea, etc., să se îi comis în interesul Ialitului. Suposiţiunea de 
creanţă, din contră, se pedepsesce şi când ea e îăcută în interesul per-.: 
sonal al agentului. F. Helie totuşi e de altă părere. Este evident, observă 
acest eminent autor, că suposiţiunea de creanţă, făcută în interesul per-. 
sonal al terţiului, nu ar mai îi de cât un act străin îalimentului și 
care ar avea caracterul unei crime de îalș (op. cîl., V, No..1975). 
Legea germană (282 codul penal şi 212 Konhursordnung) exige în primul 
şi in secundul cas ca agentul”să fi lucrat în interesul'falitului. Rațiunea pe 
care se întemeiază acestă cerinţă legislativă este că de regulă asemenea 
iapte se comit de rudele falitului, din compătimire şi în profitul exclusiv: 
al falitului. Art, S53 din proect (coniorm art. 865 italian) suprimă cu drept. 
cuvânt adaosul: «în interesul falitului». Să nu se obiecteze că suposiţiunea . 
de creanţă, făcută în interesul personal al prevenitului, nu ar mai îi de 

„cât un act străin falimentului. Adevărul este din contra, că actul de 
care e vorba nu pâte să ia nascere de cât într'un ialiment (V. Bravard- 
Demangeal, op. cit, VI, pag. 99—100). Art. 853.din proeet indică un al 
treilga cus, acela unde agentul, exercitând comerciul in numele . altuia. 
sai sub un nume închipuit, s'a făcut culpabil de una din faptele de ban- 
crulă fraudul6să. Renouard ne arată cari sunt motivele acestei disposiţiuni: 

<Mari scundale, dice el, aii lăcut necesară: acâstă disposiţiune. S'ai.. 
vădut ascundendu-se imense alaceri sub numele “unor Gmeni de paie. 
Acești 6meni de paie upăreaii singuri ca îaliţi, căci ei erai mituiţi ca să. 
jâce rolul acesta, şi se supuneau vindictei publice, de la care o jugă pre- 
gătită din timp isbutea mai tot-d'a-una săi sustragă, pe când adevăratul 
comerciant, adevăratul falit, adevăratul bancrutar, acoperit prin. absenţa 
legală a numelui sti, se bucură de îructul jaiului săi în îaţa creditorilor 

jăluiți». Art. $53 din proeet (conform art. 865 italian) adaogă (adaos care 

lipsesce în codul nostru actual); <Aceiași pedâpsă se va aplica şi comer- 
ciantului care, cu bună sciinţă, "și-a împrumutat numele».. Trecem la . 

“ultimul cas prevădut de art. 853 din proect. E vorba de sustracţiunile, . 
etc. comise de descendenţii, ascendenţii, aliaţii în aceiași linie, îraţii, su- 
rorile -și soţul falitului. Faptele. prevădute de art. 893 din proect se 

pedepsesc cu o pedepsă mai mică, cu pedepsa iurtului, când ele se comit 

de rudele îalitului. Rudele păcătuese din compătimire, și ac6sta micşoreză 

criminalitatea abaterii lor. In cas de conivenţă însă cu falitul, se aplică .. 

regulile generale ale complicităţii. Art. 307 codul penal, care declară că 

iurturile între rudele specițicate în acest articol nu, se pot socoti Îurturi, |, 

ci sunt supuse numai la despăgubirea civilă, nu se aplică în. casul art. 

853 din proeet, căci îurtul incriminat de acest articol e comis în preju- 
dițiul masei creditorilor. Proectul qice: «vor îi pedepsiţi ca tăânuilori», 
în loc să dică : «vor fi pedepsiţi ca îuri saă ca tăinuitori». o + 

Art. 854 din proeet (conform art. 866 italian şi art. 332 român); 

încriminâză convențiunile vălămălore maseă creditorilor. făcute de cre- 

ditori cu falitul sai. cu un terţi. Convenţiunile incriminate sunt : 

1) acelea unde creditorul 'și-a vindut votul săi, adică a stipulat de la falit 

saii de la o-altă personă lol6se particulare pentru volui sti în delibe- 

rările falimentului. Puţin importă că creditorul mituit a votat cu Min0- 

ritatea şi că dar îalitul n'a beneficiat de concursul săi la deliberare ; din . 

i
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moment ce el 'şi-a vindut votul săii, el își atrage pedâpsa prevădută de 
lege. Mai mult încă. Delictul există, chiar când creditorul mituit ar fi omis, 

“de a vota. Legiuitorul lovesce convenţiunea, nu votul. Convenţiunile încri- 
minate sunt : 2) acelea unde creditorul, într'un mod altul de cât cel 
-prevădut de art. 847 (adică făcându-se culpabil de fapte de bancrută irau- 
dul6să), 'şi-ar îi procurat îol6se în dauna activului falimentului. Un 
creditor de exemplu, cunoseând starea de încetare de plăţi a debitorului 

„primesce o plată de la dânsul. Convenţiunea de care e vorba trebue să 
fie posteriră încetărei plăţilor, căci, fiind anteridră, creditorul nu este 
culpabil, de şi el cunoscea pâte încurcătura în afacerile debitorului, fiind 
cunoscut că creditul și o conjunctură favorabilă ati. biruit adesea multe 
crise momentane. Aici se presupune că creditorul a primit un folos în 
sarcina activului falilului. Creditorul, care nu primesce un asemenea 
iolos, care, ca să acorde de exemplu un termen debitorului care a incetat 
plăţile sale, se mulţumesce cu o cauţiune dată pentru dânsul animo 
-donandi, aşa că garantul nu are un recurs în contra falitului sai în 
contra masei creditorilor, nu comite delictul de care e vorba. Pedepsa 
este închiscrea de. cel mult un an 1) și. o amendă care nu pote să trecă 
peste 2000 lei. Acâstă pedâpsă nefiind prevădută de cât de codul de 
comercii și nu și de codul penal, nu este loc la aplicarea regulelor pre- 

_Ve&dute de art. 60 codul penal relativ la împrejurări ' uşurătâre. Numai 
creditorul are să. sulere pedepsa de mai sus, iar nu şi ialitul saii terțiul 
de -la care el a stipulat folosul de care e .vorba. Scopul practic ce se 
urmăresce cu acâstă scutire este de a se interesa îalitul și terţiul ca să 
facă să cadă convenţiunile din cestiune. - 

Art. 855 din proect (conform art. 867 italian, compară și art. 333 
român) hotărăsce:: 

«În casurile arătate de cele două articole precedente, sentința condem- 
nătore va trebui să prevadă; - “ 

]. «Aducerea, dacă este cu putinţă, la masa creditorilor, a tutulor 
bunurilor saii valorilor sustrase şi restituirea către cei în drept a sumelor 
pe cari creditorul le va îi primit pe nedrept; 

2. «Daunele-interese pentru sumele constatate ca luate fără drept, "deosebit de reparaţiunea daunelor mai mari, ce se vor constata ; „8 Anularea, aţă cu tâte părţile şi chiar cu îalitul, a convenţiunilor particulare încheiate pentru a procura creditorului îolâsele arătate în -arlicolul precedent. - . «Dacă cererile pentru pretenţiunile sus arătate au (cuvântul lipsesce în proect) aii fost făcute cu ocasiunea judecății penale, ele se vor judeca de tribunalul de comerciti». 
„_Nu e necesar ca pers6na vătămată să se îi constituit parte civilă, pentru ca tribunalul să pâtă pronunţa aducerea Ja masa creditorilor i tutulor bunurilor Sustrase, ete. E vorba de o restituire, care se pote ordona din oficiii, în deosebire de daunele-interese, cari se adiudică părţii civile (art. 36 codul penal). Art. S55 No. 3 declară că convenţiunea 

N 

  

, 1) Pedepsa se pote_urca la dou! ani, dacă creditorul e membru în comitetul -de supraveghiare (art. 854 alin. II din proect), Acestă 'disposițiune e necesară, dar ea se potrivesce ca nuca în perete în sistemul proectului, care suprimă comitetul de supraveghiare, - ,
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vătimătâre masei creditorilor făcută de un creditor cu îalitul-saă cu un 
al treilea, e nulă față cu tole personele şi chiar cu falilul. Nu se pote 
dar invoca maxima : nemo audilur turpiludinem suam allegans. Dacă 
dar actul are caracterul unui delici, el e nul faţă cu tâtă lumea, în casul 
contrariii, ei e nul numai în privinţa masei și pote să fie valabil faţă cu 
creditorul 1). e " 

Aici se încheie lucrarea n6stră. Procedura falimentului am comentat!o 
cu altă ocasiune, lăsând a dice că ara mai reamintit. regulele de procedură 
şi în cursul studiului de jaţă. Adăogăm numai că ordonanţele judecătorului- 
comisar nu sunt supuse apelului de cât in casurile. determinate de lege 
(art. 905. din proect, contorm art. 910 italian), apoi că sentinţele tribu- 
nalului de comerciii în materie de faliment sunt provisoriii executorii şi 
nu sunt supuse apelului sati oposiţiunii de cât în casurile prevădute de 
art. 908 din proeet (conlorm art. 913 italian), şi în fine că sentinţele și 

 încheierile prevădute do art. 907 din proect (contorm art. 912 italian) 
trebue să îie afişate şi publicate. . 

Incă o ultimă observaţiune înainte de a termina. Individul declarat 
falit în țara sa, este a se considera ca îalit în ţară străină. Publicarea 
declarațiunii falimentului e cârmuită de legea locului unde falimentul sa 
deschis. Ilotărârea declaratâre de faliment, întru cât ea constată un îapt, 
e valabilă pretutindeni. Sindicul dar numit prin hotărârea declaratâre de 
ialiment pote să exercite în străinătate drepturile masei, fără să aibă 

trebuință să declare executorie hotărârea de care. e vorba. Hotărârile 

relative la preferenţă asupra preţului, la vindarea bunurilor şi la distribuirea 

preţului nau efect în ţară străină. Se vor face dar atâtea distribuiri câte 

sunt locuri diferite unde se găsesc mobilele saii imobilele îalitului. Ar îi 

totuşi de dorit să se hotărască că în acestă privință tribunalul domiciliului 

e exclusiv competent, sub reserva reciprocității. Trebue de asemenea să 

se admită că concordatul obţinut .întro ţară e valabil și în streinătate, 

sub reserva dreptului fie-cărui stat de a aplica tite bunurile “situate în 

resortul juridicţiunii sale teritoriale la plata creditorilor naţionali. V. 

asupra acestui de pe urmă punct, David Dudley Field, Projei d'un Code 
internalional, 1851, pag. 525, No. 684 și nota 2). , 

“Insusși falimentul dar, adică materia cea mai puţin poelică a dreptului 

ne oleră ocasiunea să discutăm problemul înirăţirei internaţiunale. Ori- 

cine se adâncesce cu. iubire în amănuntele sciinţei dreptului, se iniţiază, 

în adevăruri, pe cari nu le cunoscea. Adepții celor-lalte sciințe exacte, 

cred adesea şi ocupaţiunea lor hrănesce acestă credință, că ideile superi6re 

de drept şi de imorală nu sunt de cât nisce fantome. Legistul, din contră, 

simte şi seiinţa sa justilică continuii aceea ce. el simte, că există idealuri 

cari, de şi sunt inerente naturei lucrurilor, domnesc totuși asupra materiei, 

asupra forţelor;/ asupra calculului. Dreptul e un compromis vecinic reinoit - 

i locul să arătăm 'că proectul a înlăturat o controversă care s'a 

discuta ASI Ea cota în Dreptul. Actele comutative nu se anuleză de, cât, dacii 

valorile date și obligațiunile luate de falit întrec cu mult acea ce i s'a dat 'saii 

promis (art. 718 din proect, conform art, 109 italian). Dacă dar cumpărătorul dovedesce 

că a plătit un preţ potrivit pentru maria ce a cumpărato şi că vîndătorul (falitul) a 

cumpărat cu banil sgl un obiect equivalent, care se găsesce în activul falimentului, 

judecătorul are facultatea să nu pronunţe . nulitatea.
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între cap și inimă, posesiune şi muncă, turpitudine şi r&sbunare, rigâre 
"şi echitate. Calcalele inginerului nu vor îi nici-odată în stare să resolve 
problemele psichologice, cari mişcă lumea. Ideile morale, din. contră, de 
cari se conduce legistul, cari aii pentru. dânsele o tradiţiune milinară, 
cari mișcă şi încăldesc şi pieptul sălbatecului, cari nu s'aii şters complet 
nici în consciința celui mai mare criminal, sunt un arcanum siint, cu 
„ajutorul căruia singur vom putea să isbutim odată să. deslegăm ghicitura 
vieței și-a lumii. Inţelegem să se preţuiască după cum merită arta ingi- 
nerului ; dar credem că ar îi aprope de prăpastie. societatea care des- 
preţuind pe legiștii săi, ar îi naturaimente dispusă să nu se supună legilor. 
Democraţia a prins rădăcină în America din causă că acolo legistul mai 
cu' semă are i6tă puterea în mână, (Dreptul, 1886 şi 1887).. 
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Faliment. — Hotărâri date în materie de faliment, — Hotărâri cari nu sunt rela-. 
tive la procedura îalimentului.— Apel.— Termen.— (Cas. 1], 27 Ianuarie 1899). 

„Numai în contra. hotărârilor pronunţate în materie de faliment ter- 
menul de apel e de 15 dile (art. 904 cod. com, vechiul art. 896) | 

Termenul de apel e prin urmare de 30 dile, când acţiunea carea 
dat naștere apelului nu este relativă la procedura falimentului (art. 904 
cod.: comercial). o | 

Curtea, deliberână, E 
Asupra motivului | de 'casare: RR PI . - 
«Violarea art. 904 alin. ultim cod. com,, prin faptul-că Curtea da apel a primit 

- ca dat în termen apelul făcut 'de Samuel A. lose ct C-ie, care apel era tardiv». 
Avend în vedere decisiunea supusă recursului; .  : ' 
Considerând că de şi în contra hotărârilor pronunțate în. materie de faliment, 

termenul de apel este de 15 dile, după cum; prescrie ultimul alineat de sub art. 904 
codul com,, însă, întru 'cât acţiunea de faţă care a dat naştere acestui recurs nu este 

- relativă la procedura falimentului, ci este născută înainte de faliment şi din relaţiuni 
carl n'aă nimic a face cu falimentul, termenul de apel este cel stabilit de primul alineat 
al art. 904, adică de 30 dile; că, ast-fel fiind, indiferent dacă acest mijloc a fost sa nu propus la instanța de fond, el are a fi respins ca neîntemeiat '). 

Peniru aceste motive, respinge. “ 

Adnolaţiune, — Art. 904 cod. com. (vechiul art. 896), sună ast-lel : 
„«In contra hotărârilor pronunţate în materie de faliment, termenul de. 
apel va.îi de 15 dile>. Ce dar trebue să înţelegem prin hotărâri date 
în mațerie de faliment? - Si . i - 

„__. Hotărârea de mai sus ne lasă absolut nedumiriţi asupra acestui 
punci, Hu. pomeneşte măcar . speța procesului, şi ne spune numai în 
„abstract că termenul e de 30 dile când acţiunea care a dat, nascere 

„ apelului nu e privitre la procedura îalimentului. E 
Inalta Curte adaogă, este adevărat, că acţiunea în casul de Îaţă sa 

născut inainte de faliment şi dis relațiuni cari waă nimic a [ace cu 
Jalimentul, dar nu lămuresce de ce-anuma relaţii e vorba în speţă. -. 

În adevăr, împrejurarea singură că acţiunea s'a născut înainte de 

. 1) S'a mat invocat un motiv, care însă s'a respins ca nefiind propus la instanţa de fond şi ca referindu-se la cestiuni de fapt, în privinţa căror judecătorii sunt suverani.
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faliment, nu pâte să ne servâscă de loc drept criterii pentru ca să 
deosebim de avem a face sati nu cu o materie de faliment. n 

Nu pâte să existe, de bună semă, nici o îndoială că hotărârile cari se - 
pronunţă asupra validității ipotecilor inscrise asupra îalitului după incetarea 
plăţilor sale, dar înainte de faliment. sunt date în materie de îaliment. 

Care dar e înţelesul cuvintelor 2 materie de faliment ? Casaţiunea 
fvanceză râspunde, că art. 582 cod. îr. e aplicabil numai. când e vorba 
de contestaţiuni cari, născute din întemplarea lalimentului, intereseză în - 

acelaş, timp administraţiunea şi procedura sa specială. | 
Tree prin urmare ca fiind date în materie de ialiment sentințele 

cari daii pe faţă falimentul sait resping cererea de declarare de faliment, 
acele cari se rostese asupra primirei la pasiv a creanţelor conteştate - 
saii asupra omologării concordatului. 

'Trebue, de asemenea, să privim ca fiind date în materie de faliment, : 
hotărârile cari se pronunţă asupra drepturilor femeei îalitului sai asupra 
revendicărilor în casurile -prevâdute de-art. 812 şi urm. (vechiul art. 
$15 şi urm.) din cod. com., etc. . 

N'ai, din contră, nimic a face cu falimentul casurile următâre. Aşa, 
nu se pâte considera ca fiind dată în materie de faliment hotărârea înter- 
venită asupra cererii unui al treilea, care reclamă ca fiind proprietatea 

sa un lucru uilător în magasinul fatitului 2). , | 

Un alt cas. Un creditor, presupunem, cere rgsiliarea concordatului 

în mod individual; în asemenea cas, hotărârea de resiliare nu e dată in 

materie de ialiment, pentru că profită numai reclamantului, falimentul 

rămânând încolo inchis2). - 
Jurisprudenţa franceză a judecat, de asemenea, că art. 582 cod. 

com. Îe. (termenul de apel de 15 dile în materie de faliment), e străin 

hotărârei ce star îi pronunţat asupra interpretărei unui concordat între 

falitul eoncordatar şi unul din creditori 5). - 

Nasce acum intrebarea, dacă termenul de 15 dile privesce nu numai 

hotărârile tribunalelor comerciale, dar şi hotărârile tribunalelor civile cari 

ur avea de obiect o materie de faliment : verificarea creanţelor (vechiul 

art. 775 t) c. com.), ete. E | 

* - Cestiunea e controversată. Unii cred că materia de îaliment capătă 

“în asemenea cas un caracter civil, fiind. trimisă înaintea tribunalului civil, 

tocmai pentru causa de necompetenţă a tribunalului comercial, iar alţii 

socotesc că legea nu face nici o deosebire 5). 

  

1) V. Sirey-Gilbert, Les codes annotis, 1875, II, asupra, art, 582 cod. com, No. 15. 

2) V. art. S63 cod. com,, (vechiul art. 856). In acest înțeles decisiunea Curți! 

de apel din Galaţi secţiunea i, din 20 Noembrie 1899 (v. Dreptul No. 82 din 1899). 

3) V. Riviâre, Ropotitions ccrites sur le code de conmerce, 186%, pag. 693. 

4) Noul art. 772 şterge disposiţiunea vechiului art, în coprindere* «Dacă creanţele 

contestate sunt civile, judecătorul-comisar, orl-care ar fi suma contestată, trimile pe 

părţi la o audienţă fixă înaintea aceluiaş tribunal, care însă le va judeca constituit 

civibnente». Ce dar trebue să hotărâm ? -Să dicem că nu mai există nici o deosebire 

între juridicţiunea civilă şi juridicţiunea comercială ? V, articolul meă din Dreptul No. 

44 din 1899, pag. 357, care a colaborat (erte-mi-se acâstă metaloră) la redacțiunea art. 

109 al proectului de procedură civilă, , , 

5) V. Rivitre, op. cit, pag. 694: In colo, după jurisprudenţa cea mal nouă a 

Curţii n6stre de casaţie, termenul de apel se reguleză, nu după intitulatui hotărârii 

supusă apelului, ci după materie. - | 

AL Dezră, vol, ÎL. 16.
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- Incă ceva. Termenul de 30 sait 15 dile prevădut de art. 904 cod. 

| com. se înţelege pe zile libere, adică nu se socotesce, nici qiua de când 
sa început, nici Qiua când se împlinesce termenul precum -prescrie art; 

"729. proced. civ.? î E e . E 

i Cas secţ. II No. 253 din 28 Noembre 1895 (Bulet., pag. 1405) a 

- judecat cu drept cuvânt că termenul de care' e vorba cată a se calcula 
coniorm art. 729 din procedura civilă, întru cât codul de comerciii n'a 
derogat la acestă regulă generală). - - A nai 

“Trecem la un.alt punct. După art. 944 codul comercial (vechiul . 
art. 936), sentinţele date: de tribunalul de comerciii în materie de aliment 
nu sunt supuse oposiţiunii sui apelului de cât în casurile prevăzute de - 

„lege. Iatrebăm “deci: sentințele neprimitâre -de oposiţiune sau apel, sunt 
E ele totuşi supuse recursului în casație? . . 

: "” Cas, secţ. II No 30 din 16 Febr. 1894 (Butet, pag. 173/- răspunde 
că da, pe câtă vreme, după art. 36 din legea Curţei de casaţie, ori-ce 
sentinţă dată în ultimă instanță e primitâre de_recurs la Curtea de.ca- 

* saţie 2). Nu se tărăgăncză însă 6re ast-lel procedura, contrar scopului. 
„art. 944 cit,? (Dreptul, 1900). - .. a 

NARA 

Faliment. — Concordat. — Creanţă stabilită prin hotărâre judecătorescă înainte, 
" de concordat.——Obligativitatea generală a concordatului. — Art. 583 codul . 
comercial. (Cas, [], 28 Ianuarie» 1498), - 

Concordatul- încheiat între îalit și creditorii să, o dată ce a rămas 
- definitiv și a lost omolgat de tribunal, devine obligator pentru toţi creditorii 

anteriori; chiar pentru aceia cari nu ui participat la dânsul, și creanţele 
„acestora, îie că .aii îost trecute saii nu în bilanţ, verificate sai neverificate, 
nu pot fi plătite de cât în limita cotei stabilită prin concordat. 

Acestă obligativitate generală a-concordatului-se aplică și creanţelor 
stabilite prin hotărâri judecătoresci definitive înainte d concordat. . - 

Curtea,: deliberând, E ă a . i 
„Asupra mijlocului de casare invocat: . . : , a i - 
<Violarea art, 1201 codul civil, combinat cu art. 375, 378 procedura civilă şi 

859 codul comercial. ÎN a - A cc . 
«In adevăr, am invocat înaintea instanţei de fond că hotărârea, în virtutea căreia 

„am cerut executarea lui S. Eisenstein, fiind învestită cu formula executorie, pe calea 
extraordinară a 'contestaţiunii şi pentru motive de -fond, nu se mal pote micşora efec- 
tele unet hotărâri în totul sai în parte, când acestă: hotărâre a căpătat putere de lucru 

- judecat, căci îl era posibil lui Risenstein atât în timpul falimentului sai. sezisând pe 
sindie cât şi personal după ce a făcut concordat şi s'a pus în posesie, ca să invâce .. 

„beneficiile art. 859 codul comercial, cerând judecătorie! redeschiderea dosarului şi 
Judecarea oposiţiunit făcută în contra cărţii de judecată ce am pus'o în executare, 
pentru că pe acestă “cale ordinară a oposiţiel se "pote invoca dinaintea instanţei de - 

- fona beneficiile art, 859 codul comercial, adică să plătescă cota concordatară, mal cu 
"s6mă că dânsul scia bine că oposiţiuinea sa nu fusese” admisă în principii, şi orl când 
după disposiţiunile legii comerciale, după trecerea de .un an de dile puteam să cer 

" perimarea oposiţiunii sale». Me = ! 

  

1) In acelaş înţeles juris, rudența franceză, V. Sire -Gilbort; op. cit asu ra 
„art, '582 cod. com. fr, No: 27 > - 1 - eu OP ! P 

_ 9) V. în înțeles opus Ion Boll, Code de commerce du royaumna dltulie, asupra art. 913 cod. com. ital. i



  

x 

Arend în vedere sentința supusă recursulul din care resultă că la Octombre 1894, . 
intimatul a' fost chemat în judecată de către recurent pentru plata unef creanţe de 
lei 860, sumă la care intimatul a fost condamnat prin nevenirea sa la interogatoriă la 

"98 Noembre 1894 ; că în urmă făcând oposiţiune, acestă oposiţiune a fost perimată 
mai târdiii, iar recurenlul a pus în executare cartea de judecată din 1894; în 
contra cărei execulări pâritul a făcut contestațiune, pe motiv că la Ianuarie 1895, dinsul 

fiind declarat în stare de faliment, şi făcând concordat cu 10%, care a rămas definitiv, 

iar recurentul având un titlu anterior declarării sale, nu pâte avea drept de cât la cota 
concordatară din întrega creanţă ; Ra : IE e " 

Considerând că din disposiţiunile art. 853 codul comercial resultă că tâte crean- 
țela în contra falitului fie că ai fost sai nu trecule în bilanţ, verificate sai neverificate, 

nu pot să fie plătite de cât conform convenţiunil stabilite prin concordat ; : 

Că în specie fiind necontestată existența unul concordat omologat de tribunal şi 

chiar dacă recurentul n'a participat la dânsul, acest concordat îl este obligatorii pentru - 

„că creanţa a fost anteriră concordatului, şi nu schimbă nimic dacă -asupra stabilirel . 

creanţe! instanţa judecătorâscă a judecat înaintea încheeret concordatului,. că obligati-. 
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- vitatea generală a concordatului pentru toți! creditori! anteriori încheerel concordatulul 

se aplică prin natura concordatuiului considerat ca o. transacţie ; a 

- Că prin urmare cu drept cuvânt tribunalul. admițând contestaţiunea intimatuluf, 

a redus creanţa la 'cota concoidatară, şi dar mijlocul invocat este neintemeiat. 

„Pentru aceste molive, respinge. - ăi 

Adnolaţiune. — Hotărârea Curţii de casaţiune, care sa reprodus 

mai sus, deslgă' o cestiune elementară de drept. Insăşi elementele - drep- 

tului, după cum vedem, daii loc la controverse, care se urcă până la 

Inalta Curte Parcă ar fi plouat cu piper intre noi. Rien nest sacre 

pour un sapeur ! Pi E a 

Art. 853 codul comercial hotărăsce însă ritos : 

" “«Omologarea face concordatul obligatorii, pentru. toţi creditorii tre- 

cuţi saii netrecuţi în bilunţ, a căror creanţe sunt:-saii nu verilicate și 

chiar pentru creditorii cari ai reşedinţa afară din ţară, şi pentru aceia 

cari: ai fost admiși provizorii la pasiv, ori-cari ar fi -suma . definitiv 

liehidată în iuvorea lor>., Ie o 

“Puțin importă, dice prin urmare hotărârea de. mai sus, că recu- 

rentul, înaintea” falimentului intimatului, a dobândit în contra acestui de 

pe 'urmă 0 hotărâre definitivă, căci el nu pâte să o execule acum în 

datul intervenit... | Se Ă 

“Falimentul are, în adevăr, între altele, de efect de-a suspenda urmă- 

rivea individuală din .partea creditorilor. «les er6anciers du Îailli, dice 

- Rividre, ne peuvent, aprâs le jugement d6claratii, exercer le droit -qui 

“appartient ă tout crcancier de poursuivre son debiteur p a 

“ Creditorii. chirograti, adăogăm, nai dreptul nici de a continua 0 

urmărire mobiliară începută inaintea falimentului; ne-având asupra preţului 

"nai multe drepturi de cât cei-lalţi creditori şi fiind prin urmare lipsiţi 

de interes de-a merge înainte cu urmărirea ?). | 

Lucrul se schimbă lără îndoâlă după. concordat. Atunci înceteză în 

“contra. datornicului săi: cădut în faliment, ară a ţine s6mă: de concor- 

adevăr sequestrul general pus pe 'averea . îulitului (dâssaisissement) care - 

redobândesce ast-fel capacitatea sa. Creditorii reintră deci și ei în exer- 

  

1) Rivitre, Repdtitions derites . stir le Code de cominerce, V-e &dition, pag. 

600 text si nota 1, VedI şi articolul meu Falimentul, (supra). i 

Ne “iviăre, opul citat., pag. 682, text şi nota.1 şi Sirey-Gilbert, Les Codes 

aunotes, tom. II, asupra art. 443 codul comercial francez, No. 100. Ra | 
' 

. - - 

, 

1. a



244 - ALEXANDRU DEGRE 
4 

ciţiul acţiunilor şi urmăririlor lor individuale, dar firesce numai până 
în concurența dividendului oferit de fatitul-concordatar. . A 

Concordatul e în adevăr oposabil creditorului, cu t6te că el n'a luat 
parte la iacheerea lui (art. 853 codul comereia!)!). In zadar. star întempina 
că îalitul-concordatar a agonisit pâte v avere după coneordat. Concordatul 
o dată învoit în conformitate cu legea, răspundem, creditorul anterior nu 
mai p6te urmări nici bunurile câștigate, de falit mai pe urmă. Și cuvntâul 
e simplu. Ii : - 

Concordajul adică e o transacţiune silită. Ei bine, în casul judecat 
prin hotărârea de mai sus s'aiiertat falitului 90 o/.. Cota concordatară a 
creditorilor era deci numai de 10 “/0. Aşa fiind, sure în ochi că, chiar de 

„ar Îi dobândit fatitul-concordatar, altă avere, creditorii anteriori concorda- 
" tului nu pot reclama mai mult de cât acestă cotă. 

In adevăr, acesta este electul neapărat al iertărei acordate ialitului 
prin concordat. Riviăre .se rostesce în acestă privinţă ast-fe]:... «Le failli 
est liber6; et quand mâme il aquerrait “des biens dans la suite, les | 

* creanciers n'auraient contre lui acune action pour le contraindre a payer 
ce dont ils Pont dechargă» 2). „i e 

“Trecem acum de la speța judecată prin hotărârea de mai sus, la 
„un cas analog. In cele de mai sus ne-am: ocupat cu. suspendarea 
„urmărirei mobiliare în cas de faliment. Care dar, întrebăm mai departe, 

e urmarea de păzit pentru vindarea îmobilelor talitului a 
Art 813 şi 814 ale codului nostru comercial răspund la acestă 

ntrebare. Cel dintâi prevede casul când nu s'a făcut urmărirea imobiliară 
înaintea falimentului, iar cel de al doilea reguleză ipotesa, când urmărirea 
era începută înainte de faliment de un creditor privilegiat saă ipotecar. 

Art. 83, alin. |, sună ast-îel: . | | ie a 
«De la data sentinței declarative de faliment, nici un creditor nu va 

putea procede la expropierea silită a imobilelor, chiar dacă ar: avea. 
asupra .lor un drept de privilegii sai ipotecă ; sindieul însă : este. dator - 
să provâce vindarea lor cu formele stabilite pentru .vindarea bunurilor . de minori». | - 

Art;' 814, alin. |, apoi cuprinde: . - “ «Dacă urmărirea era începută înainte de a se' pronunța sentinţa 
declarativă de faliment, de către un creditor având privilegii sati ipotecă 
„asupra imobilelor urmărite, sindicul trebue, pentru ca procedura să pâtă | 

îi îndeplinită fără întârdiere, să intervie saă-să câră a îi substituit în 
"locul creditorului urmăritor în casurile prevădute de lege». 

Ne vom opri un minut la acest de pe urmă articol. Un. creditor 
înscris în primul rang e sigur. în tâte casurile, şi nu are. deci interes să zorescă urmărirea ; va să dică, e de temut că se va înțelege cu falitul 
în dauna celor-Valţi creditori. Articolul 814 citat hotărasce prin urmare: <... Sindicul trebue să intervie...» - 

, Sindicul trebue să intervie. Quid când nu o îace ? Care e. sanc- țiunea art. 814 cit. ? Va îi nulă adjudecarea, care s'a pronunţat, cu t6tă 

  

1) S'a decis totuşi că, dacă un creditor dovedesce că creanța sa s'a omis cu. fraudă în bilanţ, concordatul nu e - obligatorii în «privința sa. VedI art, meă Fali- mentul (supra). : . 2 . ! „.2) Rivitre opul citat, pag. 041, text şi nota 4. 
. 

+
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neintervenirea sindicului ? Sai va 'r&spunde sindicul bănesce de nspă- 
sarea sa, adjudecarea producând încolo tâte efectele sale juridice ? 

Inalta Curte secţiunea II, prin hotărârea ei No. 169 din 13 Octombrie 
1899 (Bulet,, pag. 907 urm.) a așternut principiul că e nulă şi casâbilă 
ordonanța de adjudecare, care constată efectuarea unei asemenea vindări . . 
silite iaţă numai cu debitorul îalit, fără cooperarea sindicului. | 

Ne rămâne totuși o indoială. Ce strică creditorul urmăritor că na 
intervenit sindicul ? Are 6re vr'un mijloc să'l- silescă să 'intervie ?. Art, 
$14 cit. înțelege el 6re că sindicul trebue chemat în cauză din oficii ? 
Consfinţesce 6re acest articol vre-o presumţiune de fraudă ? (Dreptul, 1898). 

Art. 712 şi '720 codul comercial. Supra-cotă con-.. . 
cordatară. Art. 349. codul comercial. Excepţiunea de dol 
personală reclamantului nu se pâte primi în procesul,: 
cambial de cât dacă există o dovadă scrisă? - Nici în 

procesul penal'separat? Jurisprudenţa. Teoria. 

Neindoios fiind că falitul pâle să dobândescă bunuri (art.:712 codul 
comercial; cl. vechiul art. 191 şi 443 în, adică să se îndeletnicâscă cu o 
nou& industrie în timpul falimentului, destul numai sâ dea dilnic s6mă 
masei creditorilor .de noile dobândiri!), întrebarea este dacă dânsul e + 
sai nu capabil de t6te actele neapărate pentru acest -sfirşit. 

Fără îndoială că da, după legea Iranceză şi după vechea nâstră 
legiuire comercială.. Falitul nu e într'o stare de interdicţiune, el r&mâne 
deci capabil de drepturi, 'cu tot sequestrul general care sa pus pe t6tă. 
“averea, sa (dessaisissement), el pâte'să dobândâscă un noi activ să sti- 
puleze, să facă datorii plâtindu-le cu noua avere agonisită 1), 

Un articol însă din codul nostru comercial de astă-di e de fire de 
"a'ne zăpăci în acestă privinţă, anume art. '720, care hotărăsce:: 

".1) Reese, în adevăr, din art. 712 codul comercial (cf. art. 443 fr.), că nouile 
dobândiri cad sub sequestrul general (dessaisissement) ce '] aduce cu sine sentința 
declarătâre de faliment: (V. “Pardessus, Cours de droit: commercial,. ediţiune VI, t. 
III, No. 1117, Demangeat-Brauard- Veyritres, Zraite de droit commercial, t. V, pag, 
75 şi notă; Vidari, Corso di dirilto .commerciale, t. VILI, No. 7182). După legea 
germană, din contră, averea ce o agonisesce falitul, după declararea falimentului, nu: 
aparține mase! creditorilor. (V. Kobler, Ronkursrecht, 8 27, pag. 116, text şi nota 5). 
Orl-cum, şi la hol, masa falimentului nu'și p6te însuși nouile dobendiri de cât «sous - 
la d&duction: 1) des sommes qui ont &l€ avancâes au failli par des tiers pour lui 
permettre- de se livrer utilement au travail, 2) des sommes necessaires ă son entretien> 

(V. Demangeat; opul şi locul citat). , , a , 
1) Pole falitul să stea personal în judecată în procesele privitâre la nona in- 

dustrie? Damangeat-Bravurd-Veyritres (Traitt de. droit commercial, V, pag. 15), 

în conglăsuire cu' Bedarride şi cu jurisprudenţa franceză, dar in vesbinare cu 

Renouard şi Masse, rtspune că da, iar Vidari (opul citat, VIII, No, 1798), în 

unire cu aceşti de pe urmă -autori, îmbrăţişeză negativa. Lyon-Cane et Renault 

lămurese însă foarte bine .că ceea-ce agonisesce falitul în timpul, falimentului mparmak 
pentru traiul săă, e al lul şi nu al masei, dacă nu mnijlocesce o fraudă (Zyon- 

Caen et' Renauli, No. 2674). Falitul pote prin urmare reclama personal salariul 

<e "1 se datoresce de un al treilea.. o
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«Tâte actele şi operaţiunile falitului şi tâte plăţile făcute în urma 

sentinței declarative de faliment, sunt nule de drept»... - | 

| “Pete actele falitului sunt nule, dice legea; deci, s'ar părea, şi actele 

atingătâre- de noua înduslrie. Totuşi, luat după buchea sa, art. 720 sar 

lovi în câp cu art. 712. Reese în adevăr din acest de pe urmă articol 

“că falitul pote să dobândâscă bunuri în timpul falimentului, aceea ce im- 

" plică că dânsul e şi trebue să fie capabil 'de t6te actele mijlocitâre ale 

noului comercii. . . e . 
De bună s6mă, dacă falitului pote să exercite o nouă industrie în 

timpul falimentului, şi acesta nu se tăgăduesce .de nimeni, cum ar putea 

el să facă cu bună isbândă una ca acesta, dacă n'ar-fi capabil de tote 

contractele - mijlocitâre de dobendiri în timpul falimentului ? Cine vrea 

scopul, acela trebue să vrea ' şi mijlocul.. a - 
„Cum ar îi cu putință un noii comerciii, dice Vidari, dacă tot ce 

se pune în lucrare pentru al exercita trebue. să fie isbit fără milă de” 
nulitate ? Trebue aşa dar, încheie jurisconsultul italian, să deosebim partea 
întâia a art. 707 italian (720 r.), care-se ocupă .cu o nulitate de plin 
drepl, de. partea a “douu, care are a face cu, o nulitate rimpetlo alla 
massa 1)... cc Sa ae A 

__“ Tată, pentru mai” bună lămurire, însuși textul art. 720 cit. în în- - 
tregul să : a i RE DN 

«T6te actele şi operaţiunile îalitului şi tote plăţile făcute de dânsul 
în urma sentinței. declarative de faliment, sunt pule- de drept. 

„«Sunt asemenea nule, față cu masa creditorilor : . * Se 
«1. T6te actele și înstrăinările cu titlu gratuit făcute în urma datei 

încetărei plăţilor. . A i E e 
oriilor ne ajunse la scadenţă. făcută în urma sus disei. 

. N x 

| «2. Plata dat 

„date, fie în bani, fie. prin cesiune, vindare, compensaţiune sati alt-fe!>. 
- "Art, 720 ne pune aşa dar înainte, întâi şi întâi, o nulitate“ de plin 
drept resultând din mnecapacitalea - îalitului de a atinge vechiul activ 
sequestrat în puterea sentinţei declarătâre de faliment (art. 712). Falitul 

__„€e însă capabil să agonisâscă. un. noi activ. în timpul falimentului. Nu 
_Sunt prin urmare nule actele creatâre ale noului. patrimoniă.. 
_:. Tot art. 720 ne vorbesce. apoi de. actele făcute de îalit după data 

„ încetărei plăţilor, dar înaînte de declararea falimentului, adică când-avea _ 
încă deplina sa capacitate juridică, acte însă cari fiind făcute după înce- 
tarea plăţilor, şi purtând pe irunte: semnele îraudei, din causa gratuităţii 

„lor sau a plăţei înainte de scadenţă, sunt nule în virtutea unei presum- 
țiuni juris et de jure de fraudă. | a Pa 

Intrunul însă, şi într'altul din casurile de mai sus, adică fie .vorba 
de nulitatea de drept «per incapacită del îallito» 'saii de nulitatea pentru 
vătămarea adusă prin iraudă masei creditorilor, avem a face, nu cu o 
nulitate absolută, ci cu o nulitate relativă:pe care o pâte invoca numai -- 

„Sindicul în- numele masei, iar nu. un creditor deosebit, saii falitul sai col . . 
ce-a contractat cu falitul 2). E SN 

Iată insă, presupunem, că îalitul iscălesce după declararea ialimen-. - 

  

1) Vidari, op. cit, VIII, No..1855, : - . -. 
_2) Vidari, op. cit., t. VIII, No..7853 şi 7854. 

Ni
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: susținerea excepţiunii sale ; 
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tului o scrisâre de schimb, în folosul soției: unuia din creditorii săi şi dă- 
ast-iel mijlocit acestui de pe urmă o supracotă concordatară, ca săl 

înduplece să consimţă la concordat. Cambia de care e vorba, care e îără - 

îndoială nulă faţă cu masa (art. 720), este ea valabilă faţă: cu îalitul 

concordatar ? Sa E e A 

Demangeăt răspunde că nu. <Lorsqwun acte du îailli, dice el, a 6t6 

declare nul de plein droit, aux termes de Part. 446.1), le. tiers contre 

lequel la masse a invoqu6 Part. 416 ne pourrait pas apres-le concordat 

poursuivre contre le Îailli execution des actes dont il s'agit, sous prâtexte . 

que la loi ne les îrappant pas de nullit€ quă Pegard de la , masse, ils 

doivent ctre maintenus et avoir tout leur ele ă l'6gard du ailli. con- - 

cordataire». ' 

Cuvântul e simplu. Concordatul o dată învoit, creditorii nu pot reclama - | 

de cât dividendul promis de falit. Cum ar putea prin urinare un al treilea, 

care are în mână un act nul faţă cu masa, să fie mai bine tratat de cât 

“masa creditorilor ? N'ar suleri insăși masa dacă îalitul, jumulit ast-lel, n'ar . 

mai fi în stare să se ţie de concordat ?2) SE A 

_ Ori-cum, art. 319 al: codului nostru comercial, luată la -lettre, pare 

a Îi înlăturat până chiar “şi excepţiunea de 'dol perșonală celui ce exercită 

- acţiunea cambială, hotărând: «Aceste excepțiuni personale însă nu vor 

N 

putea întârdia condamnarea la plată, de cât dacă ele sunt lichide și de . 

o grabnică soluţiune, şi, în tote casurile, întemeiate pe o probă scrisă». - 

Inalta Curte, secţiunea II, prin decisiunea ei cu No. lil din 8 

August, 1891 (Bulet., pag. SS0 urm.), hotărăsce prin urmare: 

«Considerând că, după'art. 349 din codul comercial, excepţiunile | 

personale ridicăte de debitorul unei cambii nu vor, putea întârdia con- 

damnarea la plată, de cât dacă ele sunt lichide şi de.o grabnică soluţi- 

une, şi, în tote casurile, întemeiate pe o probă scrisă; că, în speţă, 

“excepţiunea propusă de recurent nu: era de o grabnică . soluţiune, fiind 

vorba de u se admite proba testimonială. spre a se dovedi că cambia a 

fost dată intimatei ca garanţie, că o .va plăti dacă 'se va: vota concor- 

datul, şi în ori-ce cas recurentul nu -uducea. nici o dovadă * scrisă în 

I ! că departe de a îi violat art. 349 din codul 

comercial, tribunalul a făcut o bună aplicaţiune -a. acestui text de. lege 

şi deci motivul invocat este neîntemeiat>. - . a 
Temeinic să fie 6re-chipul aceșta de 'a vedea? Nu orânduesce 6re 

- art, 55 codul comercial Că, când codul comercial cere proba prin scris, - 

la nu pâte fi admisă de cit în „casurile în cari ea este . 

prop ISO codul civil ? Nu hotărăşte” codul civil (art..1198) că dovada 
. PR 3 Ă i ” i , ? i Yo 

c i e îngăduită, când n'a fost cu putință părţilor de a îace inscrisuri ? 

e pcimește! o supra-cotă concordatară se păzeşte de sigur bine 

să dea o batalama. scrisă despre complicitatea sa la o bancrută viclenă. 

= 
Frauda: la lege însă se pole dovedi şi între părţi prin martori. Nu e, în 

  

NR “însă de există saă nu o anume - hotărâre: de anulare înainte 

d 1) Lun imporă evequt de art. 446 (720 român), în adevăr, «il s'agit d'une 

e concordat. in charges, non de prononcer, mais seulement de declarer, 

nullit6 que les juges son e qui la prononce», "Demdngeat, op. cit., V, pag. 212. 

puisque, cesta 0 i Bravard- Veyitres, t. V, pag. 425—426, nota, compară, articolul 

mei din Dreptul, 1887, No. 18, pag. 11% Da 

7.
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adevăr, în asemenea cas, cu putință părţilor de a face înserisuri. Laurent 
pentru a ilustra adevărul. acesta, citeză un cas care are mare asemă- 
nare cu casul nostru. . N | 

«Des eifets de.commerce, zice jurisconsultul belgian, sont souserits 
pour €carter ceux, au profit desquels ils sont souserits, d'une adjudica- 
tion de iournitures ă faire pour une prison pânitentiaire. Le souscripteur 

- des billets ne pouvait exiger une contre-lettre pour constater son propre 
d6lit.. Done Part. 1348 (1198 român) 6tait applicable» 1). . 

D. Vidari zice, cu privire la problemul nostru, numai. că, de și. 
art. 53 codul comercial italian (Ci. 55 român) trămite la codul civil, și, 
de şi codul civil primesce dovada prin martori pentru-ori-ce sumă, când 
există,un început de dovadă scrisă, totuşi trebue să dicem că art. 342 
(349 român) exclude dovada cu martori, cu tot începutul de dovadă scrisă, 
hotărând că excepţiunile nelichide nu pot întârzia condamnarea la plată 2). 

Atât şi nimic mai mult. Alta îi însă să dici că art. 3-19 surghiunesce 
dovada cu martori, cu t6tă existenţa unui început de dovadă scrisă, 
alta “i să presupui, aceea-ce nu face D. Vidari, că art. 349 nu îngădue 
dovada cu martori nici pentru dovedirea dolului imputabil chiar persânei 

„care exercită cu îraudă acţiunea de schimb, dacă nu.există o dovadă 
scrisă, o 

Trecem acum la legea germană. Iată ce horărasce art. 558: proce- 
dura civilă germană, corespundător cu art. nostru 349 citat: 

„_* «Cererile reconvenţionale nu se primesc. : i i 
<Falsitatea cambiei 3) și excepţiunile personale celui ce exercită 

acţiunea cambială ?) se pot dovedi numai prin înscrisură (Urkunden) 
și delaţiune de jurământ. . . 

«Dovada prin inscrisuri se pâte face: numai prin întăţişarea inscri- 
surilor 5)». - | 

«Prestaţiunea jurământului se orânduesce prin încheerepregătitâre 
_ (Beweisbeschluss 6)». i N 

„Nici o deosebire prin urmare între $ 558 Procedura civilă germană 
şi art. nostru "849 din codul comercial, dacă facem abstracţiune de dela- 

  

1) Laurent, Droit civil frangais, t. XIX, No. 595. 
, 2) Vidari, VU, No. 73178. Excepţiunile personale celul ce exercită acţiunea cam- bială, dice aici Vidari, trebue să fie, în t6te casurile; întemeiate pe o probă scrisă. 

Va să dică, nu e îngăduit nici interogatoriul, nici jurămintul, nic! dovada prin martori, 
chiar când există un început de dovadă scrisă, dar dovada scrisă pole să reiasă, nu - numa! din mijlocele arătate în art. 44 italian (46 român), dar şi din registre domestice, scrisori schimbate între contractanţi, etc. - . 

3) Urhundeu, învaţă $ 558 german, un termen care. cuprinde şi cambiile. Der IVechselprocess, dice prin urmare IViichter (Das YPechselrechi, $ 119) bildet nur eine Unter art des Urkundenprocesses. Trămite prin urmare WVaichter în acestă privinţă la $ 555—567 procedura civilă germană. - - __ 4) Anderer als der îm $ 555 eriănnten Thatsacheu, dice textul german, înțelege, 
însă, rostindu-se ast-fel exccepțiunile personale reclamantului, cari trebue să fie lichide 
și „de o grabnică soluțiune. (V. “Struckmansi- Koch, Die” Civilprocessordnung, asupra Ş 558 procedura civilă germană, No. 2), . - 5) Va să qică, pâritul nu pote cere ca reclamantul să înfăţişeze titlurile comune 
amândoror parţilor, ce le posedă el, - i o ă 6) In general, după procedura civilă germană, delaţiunea jurământului se orân- 
duesce prin hotărâre definitivă condițională şi jurămintul se .presteză abia după ce: 
hotărârea capătă puterea de lucru judecat.



  
“den Anspruch des Kliigers auf Rechts 
-gerecht erscheint, gegea 

12—13. In acelaş înțeles Renaudj 
“3 83, text şi. nota 30. Nu există in 
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țiunea jurământului, care nu ne intereseză în momentul de față. Hotărăse, 
în adevăr, amendouă articolele -de mai sus, că excepţiunile personale 
reclamantului nu pot întârqia condamnarea la plată ($ 560 Procedura 
civilă germană), dacă nu sunt lichide şi întemeiate pe o dovadă scrisă. 

Ori-cum, acţiunea cambială nu se pâte bucura de privilegiul unei 
execuţiuni grabnice în înţelesul de mai sus de cât dacă și îniru cât nu 
ezislă dol din mpariea reclamantului 1), căci rigârea cambială nu are 
menirea de a acoperi dolul și ştiut este că buna credință (Treu und 
Glaube) e o condiţiune de viaţă a: comerciului în general şi în deosebi 
a comerciului cambial. A Da 
„De aceea și hotărasce art. 357 al codului nostru comereial, în con- 
glăsuire cu legea germană și cea italiană, că posesorul, cu tâte că se 
justilică prin un şir neintrerupt de giruri, pâte fi obligat a înapoia cambia,. 
dacă a dobândit'o cu rea, credință. Nu e prin urmare admisibilă acţiunea , p ] 
cambială dacă ea implică un dol din partea reclamantului. . SE 

Ori-cât ar fi de adevărat, învaţă prin urmare Waichler, că excepţi- 
unile personale reclamantului nu se primesc în procesul cambial, dacă 
nu există o dovadă scrisă, neîndoios este totuşi că trebue să respingem 
ca îraudul6să şi neiertată o acţiurie cambială făcută cu dol şi dar con- 
trară bunel credințe (Treu und' Glaube) . care e esența: comerciului 
cambial 2). - n 

Excepţiunile în contra cambiei, -personale reclamantului, . sunt, În. 
tot casul, exeluse, în lipsă de dovadă scrisă, numai şi numai în procesul 
cambial, iar încolo nu. Înţelesul art. 349 citat este adică că reclamantul 
cambial trebue să fie înainte de t6te plătit, volnic fiind de altminteri 
pâritul să continue judecata, cu. tâte excepţiunile sale pe cale ordinară 
(Geld vor, Recht nach). E A 

In adevăr, art. 324 italian, cuprinde un adaos care lipsesce din art. 
„nostru 3-19, adaos care sună în traducerea îranceză ast-iel : 

«Si ces exceptions personnelles.demandent de longues recherches, 

la discussion en est renvoyee ă la suile du jugement, et entretemps a 

lieu Pexeciition ou la condamnation au paiment, avec ou sans câution, 

selon Paprâciation du juge 3). - .: i , a , 

Înţeles-a legiuitorul nostru să e6nstinţescă contrariul ? Nu. A- dice 

că o excepţiune nelichidă nu .pote întârzia condamnarea la plută a 

Dârîtului, adică a datornicului. cambial, este a dice. fără. îndoială că 

  

1) Iată ce citim în acestă privinţă în expunerea "de motive a proectului II a 

procedurel civile germane (pag. 461): «Der Zweck der summarischen :Kognition ist 

die Gefahr verzăgerter Realisirung sicherzustellen>. 

i LES 116 text şi nota 18-—19, şi $ 117 text şi notele 
2 WV âehier, Das iechsdreel San des allyemeinen deutschen TVechselrechits, 

„30. Nu există fpeă dol prin acea nsraii Se i ercau cecen ci 
it a cambial, ştia, că. se: Poe er avea anume întențitnea de a lipsi pe 

datornicul cambial de nişte excepţiuni, pe cari le 'scia întemeiate. 1Văchter op. cit. $ 

pu zi A Bota a roeetul mei din 1885, art. 342, am rostit același idee „aa teemeniţ 

următori: «Dacă ele ger o seroolare rise a ngte ta executare sati la condaranarea la 
plată, cu saă fără canţiune, după înţelepta apreciare a judecătorului», . 

huelfe, suenz und so lange dieser Anspruch
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excepțiunea. de care e. vorba. rămâne pendentă pe calea orâinară. şi se 
pâte sprijini aci pe t6te dovedile ordinare (art: 46 codul comercial). 

_ Hotărârea, desvoltă-în adevăr :-lVăchter, e, în asemenea caz pro- 
vizoriii executorie, însă se pronunţă sub rezerva . drepturilor. pâritului, 
care volnic este. să pună înainte în procesul ordinar excepţiunile,- pentru 
cari n'a îost în stare în procesul cambial să aducă dovedile riguros măr- 
ginite în acest proces, dar cârmaite incolo de dreptul comun. | 

| Procesul rămâne ast-iel, adaogă acelaş autor, pendent pentru. des- 
„legarea. de dat pe calea ordinară şi ajunge aici lao 'soluţiune definitivă, 
urmând ca. judecata,. cercetând din noi casul, să menţie saui-să desfiin- | 
ţeze' hotărârea provisorie de mai "nainte, : “Desfiinţândro, execuţiunea pro- | 
visorie încet6ză şi. reclamantul se condauina să napoiască suma ce a 
primito 1), 
| Inalta Cuirte, secțiunea II, prin hotărârea ei No. 36 din 23 lanuarie - 
1895 (Bulet., pag. 71 urră.). înţelege însă lucrul cu totul alt-iel și dice: 

:« Considerând că, după disposiţiunile art. 349 din codul coniercial, 
excepţiunile personale opuse contra unei cambii, trebuesc, în t6te ca- 
surile, întemeiate pe o probă scrisă, iar după disposițiunile art. 406 ace- 
laş cod, obligaţiunile comerciale și liberaţiunile, se probâză, pe lângă altele, 
şi cu martori, de câte-ori autoritatea: judecătorescă ar crede că trebue 
„să admită proba testimonială, lăsată. fiind, prin. urmare, dovada cu mar- 

-;tori la facultatea judecătorilor iondului cari .pot să o admită sai nu, 
după cum ar crede că este mai îolositor, adevărului şi justiţiei; | 

| - «Considerând că,. stabilind că cambiile subscrise de. X și combătute 
“de el. că representând o supra-colă, nu pot îi anulate de cât. prin proba 
scrisă, ceea-ce nu s'a făcut nici de acusaţiune,. nici de reclamant, Curtea 
nu .interpretâză greșit şi nici violâză art. 849 din codul comercial, căci, 
în- asemenea cas, proba scrisă e imperios cerută de lege; . . 

„o eCă, neadmiţând dovada cu. martori pentru. probarea alegaţiunilor ă 
_mânisterului public şi reclamantului, Curtea nu viol6ză nici disposiţiunile 
art..46 din codul comercial, căci admiterea acestei. probe este. lăsată de 

„lege la suverana sa apreciare».. ” 
“Două cuvinte pentru: lămurirea . licrului. x un falit. concordatar, 

pâresce'pe A, care i-a intentat un .proces: cumbial, arătând că acesta 
de. pe urmă Far îi îndemnat. prin uneltiri viclene. "să iscălâscă cambia 
din litigiu, care în. realitate reprezintă o supra- -cotă concordatără, fapt 
care. constitue, dicea el, o infracţiune penală 2)... - 
„La Qiua judecăţei, atât partea civilă, cât și procurorul g general, ai ; 
cerut sa dovedescă cu. martori că scrisârea de schimb de care e vorba 

- represintă în adevăr o 'supra-cotă concordatară în îolosul' prevenitului» 
“ iar Curtea a respins dovada cu*martori, qicând că, după art. 349 codul 
comercial, „excepțiunile în contra :unei: cambii nu se „pot întemeia, de cât 

_p8 dovada 'scrisă. 
Procurorul general, nemulțunit, “face recurs în , casaţiune, Instanţa 

de, ion, dice recurentul, înlăturând dovada cu martori, a răi interpretat. | 

  

1) Wăchter, opul citat, $1 119; text ș ŞI notele 1647, 
2) 0 înşelăciune ? 0. conpicițae la o bancrută viclână ? Hotărârea Inaltei Curțre 

nu lĂmuresce punctul acesta. . e.
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- art. 8319 codul comercial, de 6re-ce îrauda se pâte în-tot-d'a-una dovedi . 
cu martori, art. 319 citat, fiind prescris în interesul" celerităţii .comer= * 
ciului cambial, iar nu pentru -a acoperi fraudele. - î. 

Inalta Curte, prin . hotărârea de mai sus, respinge insă recursul 
ministerului public şi pune inainte că proba scrisă e împerios cerută, 
de art. 349 codul comercial şi în procesul penal, adăogând în al.doilea” 
rând că, după art. 46 codul comercial și art. 186 procedura penală, | 
proba cu martori este cu totul lăsată la aprecierea judecătorului de fond. 

| Nimic de dis în contra ultimului .considerent. Hotărasce, în adevăr, 
ritos art. 186 procedura. penală că «martorii se vor asculta, dacă cere! 
lrebuinfu». Dar 6re adevărat: să fie că art. 3119 codul comercial are 
înțelesul că frauda săvârşită prin' mijlocirea unei cambii nu se” pâte 
dovedi cu alte elemenie. de probă de cât cu înscrisuri? Haud credo. 
(Dreptul, 1900). | Na . o a 

> 

  

Omologarea concordatului- se pote respinge - . 

din oficii pentru motive trase din interesul creditorilor ? - 

Incidentele ai a se judeca în instanţa de omologare cu 

putere de lucru judecat pentru părţile interesate? Juris- 

prudenţa. — Critică. 

J. 

Omologarea concordatului se pâte respinge din oficii pentru motive 

. trase din interesul creditorilor.? | 

Art, 559 al vechiului riostru cod comercial (Ci. art: 515 în.) hotă- 

rasce în acestă privinţă limpede şi lămurit: a SE 

- «De nu se: vor păzi regulele de mai sus, sau când pricini atingătâre . . 

- de interesul publicului oră..al creditorilor se vor părea destoinice de a 

opri concordatul, tribunalul nu-l va adeveri». - - - INI 

De nu se vor păzi regulele de mai sus. Acsste reguli sunt: Con- 

cordatul are loc sub preșidenţia judecătorului-comisar, caută să fie însoţit 

de raportul sindicului, trebue să fie iscălit în aceiași adunare în care a  - 

îost învoit şi să. întrun6scă majoritatea în numsr și în sume, etc. 

_ Art, 2509 citat vorbesce apoi. de pricini atingol6re de înteresul pu- 

 dliculuă. Câte-va exemple: pentru lămurirea lucrului : Falitul a stvirşit de 

exemplu un fapt de dol sait de îraudă, sui a dat dovadă de rele purtări 

ori de prea mare ' nepricepere. comercială și nu merită javorea concor- 

| e a 259 'citat îngădue în fine neadeverirea concordatului și pentru 

pricini atingătâre de interesul credilorilor. Asemenea pricini pot să fie: 
- dividendul oterit de falit e prea mic faţă: cu mijIScele ABass6i, clausele. 

Ordatului rea impovorătâre pentru creditori, etc, 

Ro e Tel se amestecă. tribunalul. din oficii și în. acest de pe 

urmă cas? E vorba aici de un interes curat: bănesc şi -creditorii caută 

să fie suverani să dispună de interesul lor, cum cred mai bine! Dac 

“sunt vătămaţi, n'a de cât să facă oposițiune.. Nu se, cade să i epitropisim.
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| Fără îndoială. Nu trebue să uităm totuşi lucrul următor. Concor- 
datul se pote îace, cu tâte că termenele hărăzite creditorilor domiciliați 
în străinătate n'aii trecut încă, cu tote că s6rta creanţelor contestate nu 
sa hotărât incă definitiv, cu.tâte că creditorii contestaţi n'aii fost admiși 
încă la pasiv. ., - ! 

„Ei bine, justiţia e fără îndoială, mai cu semă și inainte de tâte, 
ţinută să ocrotescă din oficiii interesele celor ce lipsesc, interesele celor 
“ce nu sunt în stare să se-apere singuri, şi pote prin urmare să înlăture 
concordatul pentru motive trase. din interesul creditorilor. Nimic de dis 
aşa dar în contra art. 259 citat. E e 
„Ce hotărasce, întrebăm acum, asupra cestiunei nâstre, codul nostru 

comercial de astădi ? Un lucru e înainte de tâte sigur și netăgăduit, anume 
că trebue să se retuse și astădi din oficii chiar omologarea, dacă 
nu s'aii păzit formele de căpetenie prescrise de: lege, dacă concordatul 

“nu sa iscălit, dacă lipsesce îndoita majoritate, etc; 
Intrebăm însă: Ertată este desființarea din oficiii a concordatului . 

şi pentru motive trase din interesul public, ori din interesul creditorilor ? 
Legea garmană (K. 0. $ 173). hotărasce că concordatul se p6te respinge 
numai după cererea creditorilor: 1) în cas de dol ori alte uneltiri ; 2) în 
cas de vătămare a interesului creditorilor. o 

In principi,” totuși, lămuresce Kobler, ar trebui să intervie tribu- 
nalul din oficiii și în aceste casuri, sciut fiind-că concordatul are efect 
nu numai înler contrahentes, dar și erga alios, însă sa consfințit prin 
$ 173 B. 0.,:0 excepţiune, credându-se că interesul va îndemna pururea 
pe creditori să facă oposiţiune în casurile de cari e vorba 1), IN 

Ei bine, legea n6stră, ca şi cea italiană, nu cuprinde o asemenea - 
excepţiune, şi jurisprudenţa italiană hotărasce prin urmare : a 
| «l creditori dissenzienti possono îare opposizione al. concordato e îl tribunale pud negarne Vomologazione non solo per vizi di Jorina . o di sostanza ma anche per ragioni di convenienza ed opporlunilă, 
sulla nisa della perzentuale e sulle altre condizioni del concordalo slesso» 2). - NE Me Siria 

| TI | 
Incidentele ai a se judeca în instanţa de omologare cu „putere de lucru judecat pentru părţile interesate? - . 

„Unii cred, în contra evidenţei chiar, 'că oposiţiunea la. omologare. . "are a se judeca, după art. 849 codul comercial, pe cale de jurisdicţiune „“Contencidsă, adică că tribunalul nu trebue să se mărgin6scă “a omologa sau nu concordatul, ci trebue să deslege încă și t6te incidentele cu putere de lucru judecat. . e o „o 
In lipsă insă de oposiţiune din: partea creditorilor, neîndoios este (v. art. 849 citat) că tribunalul. se "Tostesce asupra omologaţiunii. in: 

1) Kohler, Lehrbucl, des Konkursrechts>, $ 15, pag. 489, în fine. 2) V. Repertorio generale annuale di giurisprudenza. Vol. XVIL, 1892, No. 289 şi Vol. XVIII, No. 257, cărti, Art. 852 L legi din 20 i 5 i it î înţelesul păreri n6stre.: 4 ” - sau : lunie 1895, e Și, mal lămuri -
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camera de consilii. Va să dică, judecă pe cale de jurisdicţiune necon-- 
„tencidsă. Un al treilea pâte să tacă oposiţiune? Art. 849 codul comercial, 
răspunde că da. | - ” 

Ori-cum şi cu tâtă oposiţiunea făcută, jurisdicțiunea păstrâză totuși 

caracterul ei necontencios. Oponentul atacă o creanță deja verilicată ? 

Oposiţiunea se notilică totuşi numai sindiculuă şi falituluă (art. 849. 

codul comercial). Creditorul, a cărui creanţă se. atacă, nu trebue deci. 

încunosciințat. Procedura nu e.aşa dar contradictorie, Ii 
a . 

Incidentele, aşa fiind, nu aii a se judeca în instanța de omologare 

cu putere de lucru judecat. Pentru a încuviinţa saă a respinge OmMOlo=. 

garea concordantului, tribunalul comercial are adică, neîmpidicat de oposi- 

ţiunea îăcută, o putere discreționară 1), elementar lucru fiind-că, în materie 

de jurisdicţiune mecontencidsă nu încape o deslegare a incidentelor cu 

putere de lucru judecat pentru părţile interesate 2). | E 

| Inalta Curte, secţiunea II, prin hotărârea ei cu No. 276 din 20 

Decembrie 1895 3) înţelege lucrul cu totul alt-iel și dice: . e 

«Considerând că chestiunea este de u se sci dacă creditorii interesaţi, 

din momentul ce creanțele falimentului ai fost verificate şi” admise la 

masa Îalimentului, mui pot, pe cale de oposiţiune la omologarea concor-: 

datului sai de apel, ca în speţă, să îacă a se înlătură unele creanţe 

„admise prin fraudă, sait dacă pentru înlăturarea acelor creanţe trebue 

să îacă acţiune pe cale principală». ! 

<Vădend art. 783, 816, 8-9, 850 şi 855 codul comercial, | 

«Considerând că din combinaţiunea: acestor articole resultă că: 

“concordatul urmeză a se face cu majoritatea creditorilor ale căror creanţe: 

ati fost verificate şi adinise la masa falimentului. 

«Ca dacă se descopere cu deosebire dol sait fraudă, se pâte îace 

oposiţiune contra admiterei de creanţe deia verificate, în termen de opt 

'dile de Îu încheierea” procesului-verbal sai de la expirarea termenului. 

concedat de judecător» î).  . 
. '. . . . . ». . . . . e. 

Considerând că dacă se face: obiecțiune cd. creditorii întru 

cât mai figurat în instanță, mar pulea să fie înlăturați, la acesta 

  

1) Compar, Sirey-Gilbert, Les codes annotes, asupra art. 515 codul comercial, 

No. 2. - o o 

PE 2) Un exemplu pentru lămurirea lucrului. După art. 1008 codul Napoleon (comp.. 

art. 891 rom.), în lipsă de moştenitori rezervatari, dacă testamentul este ologral sati 

misțic, legatarul universal trebue să facă să fie trimes în posesiune prin o încheere a 

preşedintelui tribunalulul... Preşedintele însă, după părerea domnitsre (V. însă Laurent 

XIV, No. 26), pâte să respingă cererea legatarului universal şi se încuviinteze opozi-! 

țiunea moştenitorilor, cari atacă testamentul pentru smintire de minte şi captațiune. „ 

Punerea în posesiune e în asemenea cas respinsă. Atât şi nimic mal mult. Iacidentul 

(smintirea de minte sati captaţiunea) din-contră, nu e şi nu pote să fie judecat cu 

acest 'prilej cu putere de lucru judecat. ÎN - 

3) V. Dreptul, 189, No. 4. - | LL 

4) Ciudat lucru ! Art. 783 codul comercial, regulator al opoziţunil la verificarea 

unei creanţe pentru dol descoperit în urma verificării admise, nu prescrie cu un cuvânt 

măcar un termen de. 8 qile, iar Inalta Curte bagă din chiar senin termenul consfințit 

de art, 849 în art, 78! Hotărârea Inaltei Curți mai cuprinde un lung considerant, . 

peste care am sărit, de 6re-ce se silesce a dovedi că creditori! au interes să facă opo-. 

„sițiune şi penru motiv de dol, aceea ce e un adevăr ă la Palisse, . 

4
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„are mâna liberă în. acestă privință 1). - 

i 

se răspunde că creditorii sunt representaţi prin sindic; că de al!- 
mânterelea aceşti creditori remân,. cu lolă. excluderea lor, în drept 
personal a procede în contra debiloruluă lor falit». - a 

„Statornicesce aşa dar Inalta Curte, după cum vedem, că în instanţa 
de. omologare se' pâte hotări cu -pulere-de lucrul judecat, pe cale inci- 
dentală, opunerea, la admiterea. unei creanţe făcută potrivit. cu art. 783 

- codul' comercial, fără chemarea . creditorilor, ale căror creanţe se 
atacă, contradictoriii numai cu sindicul. . e a 

Vădurăm însă mai sus că procedura de omologare eo procedură 
neconlențidsă.. Ori-cum, să dicem pentru un moment, în - conglăsuire cu. 

“Inalta Curte, că în instanța-.de omologare se. pot curma incidentele 
pentru părţile. interesate 'Temeinică | 

„să fie 6re totuși. motivarea de mai sus? - Sa 
ivite cu putere de lucru judecat 

Hotărârea de mai sus dice că: creditorii,. ale căror creanţe deja 
verilicate se atacă ca fictive pe temeiul -art. 783 codul comercial, sunt 

"“vepresentați prin sindic, şi nu trebue 'deci citați personal, iar art, 777. 
"codul comercial hotărăsce din- contră ritos că oposițiunea trebue să fie 
notificată. creditorilor, ale căror creanţe se atacă / . | 

Mai departe. Art. 849: orânquesce categorie că oposiţiunea la 
omologare 'trebue să -fie notilicată' falitului. Lucrul judecat deci, ce!l 

“admite Curtea, ar trebui să . existe mai.cu s6mă faţă cu. falitul, iar 
Inalta Curte ne spune din. contră că credilorii, cu totă execludera,. lor, 
rămân în drepl personal a procede. contra delitovului lor lau 

„ Ori-cum însă, şi ori-cât -de oraculsă și contradicătâre ar fi raţiunea * 
de a decide cuprinsă în hotărârea de mai sus (caput mortuum !), vădit 
lucru este. că totuși opunerea .la omologare trebue iacunosciinţată numai 
sindiculuă şi falitului, cum prescrie art. '849 citat, iar nu şi credito- 
rilor. fictiv. - a a Ma 

In adevăr, procedura de omologare nu are nimic de contencios. De 
aceea şi hotărăsce -art. 849 codul comercial, că oposiţiunea la omologare. 
trebue să fie notificată numai sindicului şi falitului. Creditorii adică; ale 
căror: creanţe sar ataca, n'aii ce căula în instanţa de omologare, unde nu 

„se pot hotări incidentele cu putere de lucru judecat, . : „ Opunerea la omologare, lămureşce în adevăr Kohler, nu are carac- - 
terul unei cereri contenci6se (Processantrag), ci acela al unei cereri făcută | 
pe cale de jurisdictio voluntaria mila (Rechtspolizeiverfahren), ceea-ce 
reese şi de acolo că tribunalul nu e mărginit la faptele arătate de oponent, -ci - 

N 

Procedura de omologare, prin urmare, adaogă jurisconsultul german, ' 
Sar putea încredința chiar unei autorităţi . non-judecătoresci, fiind vorba: 
în acestă procedură numai de întărirea saă neîntărirea concordatului, iar 
decretul regulator al acestei întrebări, cu t6tă însemnătatea sa peremtorie, 

„ne având caracterul unei hotărâri conteneidse 2). - “ Ori cum, dacă în instanța de 'omologare nu se pote hotări ast-fel 
cu putere de lucru judecat că o creanță verilicată, de care s'a ţinut semă 
la iacerea concordatului, e “resultatul .unei simulaţiuni. iraudul6se,. nu. 

- 

  

1) Kohler, op. cit., $ 75, pag. 489-—490, text şi nota 1. -2) Kohler, op. cit., Ş 72, pag 460—461, text şi note. 
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“asemnea cas procedura -: 
de omologare până la deslegarea acestei contestaţiuni. potrivit cu art. S50.: 

codul comercial ? i i a 

- «Dacă judecarea vre-unei oposiţiuni, hotărăsce acest articol, depinde . 
de resolvarea unor cestiuni cari, din causa materiei, nu ar îi de compe- 

tința tribunalului 'de comerciă 1), acest. tribunal nu se va putea pronunţa 

de cât după resolvarea acestor cestiuni ;. însă va trebui, să Îixeze un: 

termen scurt în lăuntrul căruia creditorul oponent va fi obligat să pornescă 

judecata înaintea autorităţii competinte şi să justifice că a făcut acesta, . 

cu deşteptare că în cas. contrariă.se va urma judecata asupra celor-lalte : 

oposiţiuni fără a: se mai lua în consideraţiune pretenţiunile. sale» -(cf.: art. 

857: L. din 20 lunie:1895), a . DRE aaa A 

Observăm, întâi și întâi, că desființarea unei creanţe îictive, care: -- 

Sa luat drept bună la facerea concordatului, cum s'a întâmplat în casul - 

de faţă. e de compelința tribunalului comercial (art. -177- combinat cu .: 

art.. 783 codul comercial, v. şi art. 771 și 780 L. din 20 Iunie 1895). Art. ; 

850 codul comercial mare prin urmare ce căuta în'. cestiunea . n6stră. . 

Caută deci să'l scotem din desbatere. DIE 
„ Ori-cum, neindoios . este, o “recunâscem, că oposiţiunea în contra “ 

admiiterei unei creanţe se pote judeca numai la scaunul verificărei. şi. 
Î ae ... . .. . ș 

contradictorii cu creditorii ale căror creanţe se atacă (v.-art. 777 codul 

comercial), şi deci întrebarea este daca .oposiţiunea Ja „verificare are sai: 2 

nu un caracter prejudicial iată cu oposiţiunea la omologare... 

Ei bine, oposiţiunea la verilicare nu. are. nimic de a -îace:cu 0po- 

sițiunea la omologare. Creditorii contestaţi în procedura de verilicare . 

sunt în adevăr volnici, cu totă contestațiunea făcută; să participe la 

votarea concordatului, dacă sunt _provisoriii. admiși la pasiv (art. 783 - 

codul comercial). Nu -se suspendă prin: urmare concordatul până la ju- 

decafa definitivă a contestaţiunilor. | Na a o 

Mai mult încă. Art. 846-codul comercial (cf. art. 848 legea“ din 20 

- Tunie 1895) . hotărăsce ritos: -“«Variaţiunile în numărul creditorilor şi în 

suma  crâanţelor. derivârră din sentinţa arătată în art.: 778, nu ai in- 

“fiuenţă asupra” validității concordatului încheiat cu majoritatea, sus gisăs 2). -- 

Reese până la evidenţă din acest articol că concordatul nu trebue să. se 

suspende până la resolvarea definitivă a contestaţiunilor. - . - 

Bravard- Demangeat discută o cestiune anal6gă şi se rostesce ast-iel: . . 

«Si celui dont la creance „est contestee peut. îormer opposition et râtarder . 

par-lă P'homologation, jusqu'au moment ou il. aura 6t€ statue, sur sa qua- 

lit6, je ne comprends plus pourquoi la loi n'a pas dit qwil:sera toujours 

sursis au vote mâme du concordat jusqu'au jugement des contestations» 9). 

  

- 1) Iată un exemplu. Oponentul dice, presupunem, că dividendui oferit de falit 

e prea mic, dovadă moştenirea ce a făcut'o dânsul, moştenire de care nu s'a ţinut 

ş6mă. la facerea concordatului. Numat tribunalul unde s'a deschis moştenirea pâte să 

hotărască dacă falitul a primit moștenirea. Art. 884 codul comercial s'a abrogat prin 

legea din.20 Iunie 1845, , ti . N 

9) Nu are prin urmare nici O înriurire asupra "concordatului,. hotărârea dată 

după votarea concordatului .prin-care se respinge cererea creâitorilor admiși prin pro- 

viziune şi cari ai consimţit concordatul (v. articolul meă din Dreptul, 1887, No. ît, 

“pagina 174). . i 5 : 

3) Demangeat-Bravard, Traits de droit commercial, t. V, p. 406, nota 6.
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- “ Conchidem :. | e . . 
- Incidentele n'aii a se judeca de instanţa de omologare cu putere de 

lucru judecat, opoziţiunile li omologare neavând caracterul unor cereri 
contenci6se, procedura. de omologare fiind -neatârnată de procedura de 

„verificare, şi tribunalul îmbrăcat. fiind cu un îel de putere discreţionară 
„pentru a intări sai nu concordatul !); (Dreptul, 1896). 

PR 

  

Poprire. — Nalidare. — Juridicţiuine comercială, — Aplicarea procedurei civile. — 
Termen de apel.—Art. 402 şi 455 urm. procedura civilă, - 

1, Juridicţiunea. comercială are a se contorma regulelor procedurei 
civile, când este vorba de o, poprire în 'mâna celui de al treilea. 

2. Poprirea în mâna celui de al treilea fiind o măsură de execu- 
țiune, termenul de apel contră hotărârilor de validare este de o lună, 
coniorm art. 402 procedura civilă. - „2 N 

Curtea, deliberâna, - 
Asupra motivului de casare invocat: : | 
«In materie de poprire, termenul de apel se regulâză după procedura civilă, orl 

care ar fi natura creanţe, aşa că validarea unel popriri pentru o creanţă comercială, 
după regulele de, probatiune ale codicelui de comerciă, nu pote să iniluențeze şi să impună termenele prevădute de art. S96 cod. com. Deci, rea aplicaţiune a art. 896 
acelaş cod şi art, 463 şi 318:procedura civilă şi exces de putere când Curtea scurieză -.. 
termenul de apel în.materie de poprire în mâna celul de al treilea, cart trebuese 

- judecate după regulele ordinare ale dreptului comun, aplicând în apelul nostru o decă- - dere de drepturi care nu este întemeiată pe nici un text de lege». 
Avend în, vedere că din decisiunea Curţii de apel din Craiova resultă că Maria Melinescu peatrutsumă ce avea a lua de la Fotache Slăvitescu, în virtutea une! cambil, „a făcut poprire în mâinile Piimăriei din Craiova ; că poprirea fiind validată şi Primăria condemnată de tribunalul Dolj, secţiunea comercială, Primăria a apelat, iar Curtea de „apel respinge apelul ca tardiv, conform -art. 89 cod. com,, fiind-că afacerea a fost „comercială ; Pa a . : ! 

| , - 

-1) Codul nostru: comercial din 18£7,:0 Spunem în trâcăt, s'a reformat în cea : mal mare parte în pejus prin legea din 20 Iunie 1895. Cusurul cel mâl mare al legi! din 1887 este, aşa se credea, că a înlăturat art, 254 al vechiului nostru cod comercial. (Cf, art. 5ii fr. şi $ 162 K. 0.), după care -concordatul nu putea avea loc în cas de bancrută viclenă. Critica nu era pote lipsită de orl-ce temel, cu tâte că. Koliler nu se sfiesce a da precădere. sistemnuiul italian. Dacă falitul, qice acest autor (op. cit. $ 13, pag. 415 text şi nota 1), nu merita în cas de bancruiă: viclenă favorea concordatulu), să nu se uite totuşi că concordalul există, nu numa! în interesul creditorilor. Ort-eum neindoios erte în tot casul că art. 853 al legii din 1895 merge prea deparie cu rig6rea în contra falitului şi în contra creâitorilor, Concordatul este. neadmisibil după acest articol, nu numa! cânăâ îalitul este inculpat pentru bancrultă viclenă, dar şi când densu a- mal fost în stare de faliment sau nu se obligă a plăti cel puţin 40%, din capitalul creanţelor. Prinde orbul. scâte'1 ochii | De cât pedepsirea unul singur nevinovat, mal bine scăparea a 100 de vinovaţi! Art, 853 cit; nu e însă numal din cale afară riguros, dar se.lovesceincă în cap cu art. 862. In adevăr art. 862al lepil din 1895, reproduce art, 855 al codului din 1887, după care condamnarea pentru bancrută viciâuă pote să . dea loc la anularea concordatului omologat, pe când după art. 264 al vechiului nostru cod comercial (Cf: art. 520 fr. şi 183 K. 0.), condamnarea pentru bancrută viclâuă făcea “să cadă ipso jure concordatul omologat. Ast-fel, după art. 853 cit., concordatul este a priori neadmisibil, «când falitul inculpat pentru bancrută fraudui6să și până ce ma fost achitat definitiv», iar după art. 862 cit, concordatul omologat pote să rămână în pici6re, cu tâtă condamnarea pentru bancrulă viclenă. Flic est Abdera.



  

JURIDICŢIUNE COMERCIALĂ . 9257 

Considerând că este a se sci în ce termen se pâte face apel când s'a operato 
poprire în mâinile celul de al irciiea conform art. 455 şi urm, procedura civilă; - 

Considerând că este indiferent dacă causa este comercială saă dacă poprirea se 
cere la tribunalul comercial, ca să se susţină, pentru un motiv sai altul, că termenul 
de apel-ar trebui să fie de:30 ile, căci şi juridicţiunea comecială, când e vorba de 
poptire, are a se conlorma prescripţiunilor procedurel civile şi rămâne dara se resolvi 
cestiunea de mal sus, numai prin însăşi disposiţiunile procedural civile; 

Considerând că se susţine pe temeiul expresiuniloz din art. 463 procedura civilă: 
«se va procede conform regulelor ordinare», că în materie de poprire în mâinile celui 
de al treilea, coniorm reguleior ordinare, termenul de apel ar trebui să fie de 2 luni, 
că se dă un sens preşit expresiunilor din art, 463 alin. ], şi se deduce din ele ceea ce! 
nu e cuprins; că sensul e că în cas de contestaţiune are a se proceda conform regu- 
lelor ordinare, adică prin admiterea de proceduri probatori!, conform art, 159 şi urm, - 
procedura civilă, nu însă că dreptul de apel ar fi de 2 luni;. ! i 

Considerând că termenul de apel, când e vorba de poprire în mâinile celui de 
al treilea, nu e indicat prin nici o-disposiţiune din secţiunea V, art, 455 şi urm. pro- 
cedura civilă, că el nu pote fi şi nu e de cât acel regulat de art.402 procedura civilă; 
că art. 102, în privinţa termenului de apel, esta între disposiţiunile generale relative 
la executarea silită mobiliară şi imobiliară a diferitelor forme de urmăriri silite, precum 
şi a disposiţiunilor din secţiunea despre urmărirea şi poprirea obiectelor mobiliare ale 
debitorului, cari sunt în mâna celul de al treilea; că a admite contrariul, că în materie 
de poprire in mâinile celul de al treilea, apelul ar trebui să fie de 2 luni, conform 
procedurei ordinare, ar fi a amesteca disposiţiunile procedurei ordinare într'o procedură 
extraordinară, cum e execuţiunea silită din Cartea V, pentru care sunt deosebite disposi- 
țiuni prescrise, carl în tote casurile aii a fi observate, afară dacă contrariul ar fi prescris; 

Că, aşa fiind, şi întru cât în secţiunea despre poprirea în mâinile celul de al 
treilea. nu este indicat că termenul de apei e de 2 luni, ori-care ar fi natura afacerel 
şi ori-care ar fi juridicţiunea, aplicând. regula generală din . att. 402 procedura civilă, 
trebue să admitem.că termenul de apel nu pâle fi de cât de 30 dile; - 

Că de aceea motivul are a fi respins ca .neintemeiat. 
" Pentru aceste motive, respinge. -- o. 

Adnolaţiune: — Decisiunea Curţii de casaţie secţ, II, No, 138. din 
18 Maii 1898 hotărâsce: 1) că tribunalul. comercial, când e vorba de o . 

- poprire- în “mâinile unui -al treilea (art. 455 urm. proc. . civ.), trebue» să -.- 

__ recurgă în acâstă materie la procedura cîvilă. - 

E aplice procedura civilă şi nu cea comercială; 2) că termenul de apel in 

contra sentințelor date în acestă materie e de o lună de la data pronun- 

_: ţării sentinţei (art. 402 proc. civ.) 
_ Vom discuta pe rând aceste două proposiţiuni. Inalta Curte presupune, 

întâi şi întâi, că însuşi tribunalul comercial e competent să judice validitatea '- 

poprirei în mâna unui al “treilea, dar udaogă că tribunalul trebue să 

Un lucru e înainte'de tâte sigur și. netăgăduit, - anume! că partea - 

- interesată în'o 'causă comercială pâte de-odată cu întentarea acțiuniă - 

"- Y, Serey-Gilbert, Les "cind codes, asupra art, "417 fe. No. 4. 

să csră 'de la tribunalul “comercial să orânduescă o 'poprire în mâna 
“unui-al treilea.  - 

” - In: asemenea, cas, după art. 899 codul comercial, care e f6rte cate: 

'gorie în acestă “privinţă, însuși tribunalul comercial are, fără îndodlă, 

căderea 'să judice validitatea poprirei, conformându-se art. 456 urm: din 

procedura civilă 1). ! | 

| - 1) Art. 899 al. codului nostru de comerciii, care lipsesce 'din codul comercial 

italian, e luat din art. 7 şi urm, al vechei nâstre proceduri comerciale, articole cari 

corespund cu -art.. 417 din procedura clvilă francesă. Art. 417 francez vorbesce' textual 

-numal de sequestrul .asigurător, dar se recunâsce că «le president du tribunal de com- 

merce peut 'auloriser une saisie-arrât, aussi bien qu'une saisie de meuble et, effets> 

. , | 
aq 

AL. Degrs, vol. Ul. 
| 1



258 " ALEXANDRU DEGRE 

Art. 899 codul comercial, cu alte cuvinte, derâgă expres la arti- 
"colul 456 din procedura nâstră civilă, care hotărăsc că proprirea se 
face la tribunalul civil al domiciliului celui de al treilea saii al debi- 
torului. , | i o 

Art. 417 din procedura civilă franceză, din contră, corespundător 
cu articolul nostru S99 cod. comercial, nu derâgă la art. 567 din pro- 
cedura civilă îranceză corespundător cu art. 456 din procedura n6stră 
civilă, - Si -- 

In Franţa prin urmare, puţin importă că poprirea e încuviinţată de 
președintele Tribunalului comercial (art.. 417 îr.), validitatea poprirei 
totuşi nu se pâte judecu de cât de tribunalul civil (art. 567 îr.). 

Mai mult. Tribunalul civil e în asemenea cas competent: <encore 
que la saisie ait eu pour objet: d'assurer les prâtentions d'un marchand 
contre un autre marchand, et que les relations du tiers saisi avec la 
partie saisie soient commerciales 1), | 

„Va să dică,. după legea n6stră, în deosebire de legea franceză, tri- 
bunalul comercial are cădere să judece validitatea unei popriri . cerută 
pe cale încidentală, în cursul unui proces comercial (art. S99 codul 
comercial) 2). , | | 

„Art. 899 codul comercial adaogă totuşi categoric, că tribunalul 
comercial trebue să se coniormeze în acestă privinţă art, 456 şi urm. 
din, procedura civilă. Care dar e, după art. 456 şi urm. din procedura 
civilă, termenul de apel în materie de poprire în mâna unui al treilea? 

- Inalta Curte r&spunde că reese din art. 463, combinat cu art. 402 
procedura civilă, că termenul de apel în. materie de contestațiuni asupra 
execuţiunii silite e în generâl de o lună de la data pronunțărei hătărârei. 

Reamintim totuşi că tot, Inalta Curte, prin hotărârea ei din 13 
Decembre1880 (Bulet., pag. 399 urm.), a judecat, din contră, că termenul 
de apel în materie de poprire în mâna unul al treilea e cel ordinar 3), 

Confusiunea acesta vine, credem noi, de acolo că legiuitorul nostru 
nu 'şi-a însușit art. 410 genevez, care hotărăsce ritos că .termenul scurt - 
de apel, prevădut de art. 409. genevez, corespundător cu articolul nostru” 

"202 proc. civ.*) nu se aplică în materire de poprire în mâna unui 
al -treilea. 

În adevăr, art. 410 genevez lipsesce din. legea n6stră, iar articolul 
„ nostru 402, cu termenul săi cel “scurt de “apel, e aşedat în cartea V, 

titlul |, sub rubrica: «Disposiţiuni generale» și se aplică deci și în . , o Pi A * . ; . „materie de poprire în mâna unui al treilea - 
1 

  

1) V. Sirey-Gilbert, op. cit., asupra art. 567 proc. cir, fr., No: S şi 9, Cestiunea - € însă controversată, 
„2) Quid însă în casul când s'ar cere pe cale priticipală o proprire în mâna unul al treilea ? E saii nu competent tribunalul comercial să cunâscă de execuţiunea holărârei sale TEmasă definitivă ? Fără îndoială că nu. Cestiunea de execuţiune are un caracter curat civil. Csntroversele asupra execuțiunil unel sentinţe comerciale sunt dar exclusiv de competența, tribunalului civil. Poprirea în mâna unul al treilea .nu se „pote judeca pe cale principală de cât de tribunalul civil. (art, 456 proc,, civ.)..V. art. 42 proc. civ. franesză, art 577 proc. civ. italiană, $ 635 proc. civ. germană. 3) În acelaşi înțeles, Cas.-s, I, No. 402 din 25 Oct, 1882, ) : 1) După art. 409 genevez, termenul de apel e de două săplămâni,iar după nostru 402, de o lună de la pronunțarea hotărârej. ; . p în), iar dupe art,
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Decisiunea Înaltei Curți s, II No. 138 din 18 Maiii '1898, hotărăsce 
prin urmare cu drept cuvânt: 

«Considerând că termenul de apel, când e vorba de poprire. în 
mâinile celui de al treilea nu e indicat prin nici o dispoziţie din secţia V 
(art. 455 şi următorii), că el nu pâte fi şi nu e de cât cel regulat de 
art. 402 procedura civilă, care se găsesce între dispoziţiunile generale». 
(Dreplul, 1898). , 

  

„Sequestrul asigurător în causele comerciale. — 
Art. 899 codul comercial.— Jurisprudenţa Inaltei Curți. — 
Execuţiunea provisorie în causele comerciale. — Execu- 
ţiunea provisorie în procesele cambiale. — Art. 349 

- codul comercial..  : 

Art. 899 codul comercial, care se ocupă cu sequestrul asigurător în 
_causele comerciale, hotărăsce: - E o 

- «Partea interesată în o causă comercială, va:.putea, de o-dată cu 
_ intentarea acţiunii, să ceră'a se pune sequestpu asigurător asupra averei 
mobile a debitorului s&i, conform art. 614 și următorii din 'procedura 
civilă, după deosebirile mai jos enunțate: a 

«Va putea,. de asemenea, să urmărâscă şi să poprâscă, pentru 
sumele coprinse în titlul săi, sumele sai efectele datorite debitorului săi 
de către un al treilea, conformându-se disposiţiunilor art. 456 şi următorii 
din codicele de procedură civilă> 1). - - E | „ 

“Trimite, după cum vedem, art. 899 codul comercial, în ceea-ce 
privesce condiţiunile şi formele sequestrului conservator în materie 'comer- 
cială, la art. 614 şi următorii din procedura civilă. Art. 616. procedura 
Civilă : <Tribunalul-va putea încă să ordone a se sequestra, în. mâinile 
debitorului, pentru creanţele -prevedule la ari. 613, chiar când nu 

ţ . ” - . 
- = 

  

1) Art, 417, corespundător din procedura civilă franceză nu vorbesce de poprire 
în mâna unul al treilea. Autorii invaţă însă: «Le president du tribunal de commerce 
pcut autoriser une saisie arrât, aussi bien qu'une saisie de meubles et effets>. Nu se 

pote proceda, în regulă generală, la o saisie-mobiliăre fără un titlu executorii, In 

casul prevădut de art. 417 citat, din contră, «le prâsident pourra permettre de saisir 

sans tilre executoire le mobilier du defendeur de qui il craindrait une soustraction 
immediate». (V. Boitard, Legons de procedure civile, a IX-a ediţiune, t. 1, pag. 612), 
Dacă însă sequestrul conservator se pâte încuşiinţa ast-fel, cu t6lă lipsa unul titlu 

__ executorii, urmeză de aicl că sequestrantul nu are nimic de dovedit ? Procedura civilă . 

germană ($ 800, vedI şi art. 924 procedura civilă italiană), dice că sezuestrantul trebue 

să facă verisiniilă creanța şi causa sequestrului. Cum şi ce fei? Legiuitorul german 

răspunde ($ 206): «Cel ce e ţinut să facă verisimilă o dicere a sa, se pote folosi de 

t6te probele de o grabnică soluţiune; afară, de delaţiunea jurămintului, ba pâte fi chiar 

primit să declare, sub jurămint, că spune adevărul», Art. 411 din proced. civilă franceză, 

cuprinde, observăm în fine, un adaos, care lipsesce din articolui nostru corespundător 

899 codul comercial, anume adaosul: «Les ordonances seront exâcutoires non-obstant 

opposition ou appet>. Tot așa.şi sub codul nostru. Iată, în adevăr, ce hotărăsce art. 

199 al procedurel nâstre civile: «Execuţiunea provizorie va putea fi ordonată cu sai 

fără cauţiune, după împrejurări..... 4) pentru seguestrări şi paza lucrurilor», Compară 

asupra cestiunilor.lămurite în acestă notă: art, 924 şi următorii din procedura civilă 

italiană, $ 800 şi 806 proc. civ. germană, $ 379 vesterreichsche Executions-Ordnung, 

mom 27 Mai 189:



260. ALEXANDRU DEGRE . 

sunt esigibile în casurile urmăldre: 1) Când debilorul a micşoral prin 
fapta sa asigurările ce dedese, sai nu « dat asigurările. promise ; 
2) când e pericol ca debilorul să fugă sai să'şi ascundă ori să'şă 
risipescă averea». o. > - i 
- Trebue, în aceste casuri, un tillu pentru a se putea „proceda la 
sequestrul conservator ? Art. 616 citat se referă, cât "pentru condiţiunile 
sequestrului, la art. 613 procedura civilă. Care e dar rostul acestui de 
pe urmă articol? <Ori-ce alt creditor, qice acest articol, a cărui creanță 
e constatată printr'o poliţă, bilet la ordin, sai zapis nelăgăduil, va 
putea, de-odată cu intentarea. acţiunii spre a ajunge la plata creanţei 
sale, să pună un sequestru asigurător pe mobilele debitorului săi». 
„Va să dică, așa sar părea 1), în lipsă de un titlu (poliţă, bilet la 
ordin, sui zapis netăgăduit), nu e volnic creditorul să câră un sequestru! 

" asigurător, nică când e pericol ca datornicul să [ugă, sai să'şi ascundă. 
ori să risipescă averea sa! Mai mult încă, având chiar un titlu, nu 
va putea pune sequestrul de cât sub îndalorirea de a da cauțiune de 

* daune-înterese, alură de casul când cererea de sequestru suii de poprire 
“se va îace în virtutea unei cambii sai a -unui alt etect comercial la ordin 
„sai la purtător-protestat 2) (art. 900 codul comercial).  . 

Ei. bine, art. $99 codul comercial, aşa înţeles, ar fi îâră îndoială o 
pravilă prâstă, ridiculă, netrebnică. Cum! Datornicul îuge, şi. tribunalul 
să se codâscă totuşi și să nu'mi încuviințeze sequestrul, sub cuvânt că 
nu am o batalama în: mână! Nu încape forma, zăbavă, tărăgăială, când e. 
pericol în întârdiere! Art. 417 din procedura civilă franceză, corespundător 
cu art. nostru 899 codul. comercial, nu:cere terieloge de la sequestrant, 
când e de temut că pâritul își va ascunde averea 3). a 

___ Inalta Curte a hotărât prin urmare, prin decisiunea ei din 4 Iulie 
1894 (Bulet., pag. 774 urm.), cu: drept cuvânt că nu e: nevoe de un. 
titlu pentru înființarea de sequestru asigurător în casul prevădut de art, 
899 codul comercial .și acsta pentru cuvântul simplu că: art. 616 „pro- 
cedura civilă nu cere în termeni lămuriţi existenţa unui titlu, lăsând a 
dice că <o garanţie suticientă 'e necesitatea cauțiunii ce. se lix6za de 
tribunal care, având facultatea.a se pronunța asupra: sequestrului, are 
“dreptul a determina cuantumul cauţiunii, ast-tel că: tocmai prin fixarea 
cauţiunii, tribunalul va putea: împedica sdruncinarea existenţei - comer- * 
ciantului în mod uşor> 4). | Sa aa 

  

1) Dar dre aşa să fie? Iată ce am dis în acestă privință în Dreptul No. 54 
din 1874, pag. 488: <A desarma în asemenea cas pe creditorul,. care nu are în mână - 
un înscris, ar fi a se patrona reaua credinţă şi a asista cu sânge rece la sacrificiul 
bunel credințe». .. aa . E i 

2) Un efect la purtător protestat! Ce-o mal fi şi acâsta? : 
„.3) Art, 924 procedura civilă italiană. se mulţumesce de asemenea cu giusti motivi şi nu cere un titlu. VedI şi $ 800 procedura civilă germană. . -. aa 

4) Art. 900 codul! comercial hotărăsce, în adevăr: «Sequestrul sati poprirea nu se va pulea înființa de cât cu' dare de cauţiune». Tot aşa, art. 614 procedura civilă. 
Dar 6re bine face legiuitorul nostru că cere în asemenea cas numal de cât o cauţiune? - Legea franceză (art. 417 procedura civilă), italiană (art. 928 procedura civilă), germană ($ 801 procedura civilă), lasă la aprecierea tribunalului, dacă cere: casul. să. supună sai nu pe reclamant la dare de cauţiune. Observăm. în fine că sequestrantul trebue să . “facă verisimilă creanța şi causa sequestrului, În adevăr, nu suntem volnici, oferind numal o cauţiune, să sequestrăm samavolnicesce averea unel pers6ne..- E Ă
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Atât în privința sequestrului asigurător în causele - comerciale. 
Trecem acum la execuțiunea provisorie a hotărârilor comerciale. Art. 
936 codul comercial (ci. urt. 913 italian.). se mărginesce a dice că t6te 
sentințele date tribunalului de comerciii în materie de faliment sunt 
provisoriii execulorii. Dar sentinţele în cele-l'alte daraveri comerciale ? 
Dar acele in materie de cambie? Noua n6stră procedură comercială 
tace molcum asupra acestor cestiuni. Ea 

Laudă îie prin urmare. vechei n6ste legiuiri comerciale, care a . 
deslegat ritos problemul nostru. Un legiuitor- înțelept nu trebue să'şi 
pună condeiul în buzunar într'o cesliune așa de însemnată! Nu căutăm 
certă legiuitorului: nostru că a copiat legile străine, dar ne pare răi că 
n'a Îăcut o imitaţiune înțeleptă și în deplină cunoscinţă de causă, cum 
a făcut art. 3183 din Regulamentul Organic, care legiuesce limpede şi 
lămurit: | îR o 

<Hotărârile judecătoriei de comerciii se vor pune'în 'lucrare, cu 
i6te că sa pornit apelaţie impotriva lor; însă cel'ce a câștigat judecata, 
este indatorat să dea destoinică chezăşie sai să pună la judecătorie 
lucruri de preţ indestulat, ca, când va câştiga judecata, cel ce a pierdut'o 
după apelaţia ce a dat, să fie asigurat pentru pagubele ce i sai pri- 
cinuit din pricina săvirşirei cei dintâi 1)». E - a 

Noul nostru cod comercial, o spunem încă odată, a sărit. peste 
acâstă disposiţiune înţeleptă, şi n'a înlocuit'o, cel puţin expres, printralta., 
Care dar va [Îi urmarea de păzit? Art. 88i codul comercial (ci. art. 
S68 ital.) ne va. scăpa, aşa credem, din întundătura 'în care ne-a 
imbrâncit legiuitorul nostru. In adevăr, exerciţiul acţiunilor comerciale se 
reguleză, după art. Sl citat, de codicele de procedură civilă, afară de 
disposiţiunile codului de îaţă. 

Vom umple prin urmare golul lăsat în acestă privinţă de legea 
nâstră comercială cu ajutorul articolelor 129 şi .159 din procedura civilă 
(V. şi art. 338 „procedura civilă). Reese însă î6rte lămurit din art. 159 
procedura civilă, că execuţiunea provisorie se pote orândui în general 
când există un titlu autentic, o promisiune recunoscută, saii un pericol | 

- în întârdiere, prin urmare în t6te casurile de urgență 2). > 
Aşa, de exemplu, când e vorba de o cambie. Seris6rea de schimb, 

în adevăr, trebue să circule, iute ca o-monetă. Urgente. sunt deci pro- 

cesele cambiale după natura lucrurilor chiar. De aceea și pune art. 613 

“procedura civilă polița şi biletul la ordin pe 0 linie cu un zapis nelă-. 

găduil. Nici vorbă, aşa dar, o hotărâre dată întrun proces cambial se 

p6te declara. provisoriiă executorie: (vedi art. 324 codul comercial italian 

şi $ 648 No. 4 procedura. civilă germană). 

  

1) Art, 439 din procedura civilă franceză corespunqător cu art. 313 Regulamentul 

Oeanic, se rostesce ast-fel: <Les tribunaux de commerce pourront ordoner Vexccution 

provisoire. de leurs jugements, non-obstant Pappel, et sans caution, lorsqu'il y aura 

titre non attaqu& ou condamnation precedente dontil n'y aura pas d'appel : dans les 

" autres cas, Vexâcution provisoire n'aura lieu qu'ă la charge de donner caution, ou de 

justifier de solvabilite suffisante». - SI E 
dustifier, Cav. Claudio Magni, Procedura civile del regno G'lialia, (+ 1, pag. 544 - 

No. '3) lămuresce, în adevăr, forte bine, <che con la faculta data ai magistrati di toglieri 

Veftetio sospensive allappello ogniquavolta si verifichi pericole nel ritardo, viene 

provisto esuberantamente ă tutti casi di urgenza>. , . Mi)
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Vom vedea îndată că nu pâte să existe nici umbră de îndoială în 
acestă privinţă. Deschidem însă o parantesă ca să limpedim de-o-cam-dată 
o altă întrebare. De ce adică, întrebăm, a surghiunit legiuitorul nostru 
art. 323 codul comercial italian, care hotărăsce că, pentru exerciţiul 
acţiunii de schimb, cambia are efectul unui lillu eaeculoriii? Vidari 
dice că art. 323 citat preţuesce cât întregul cod. De ce dar am aruncat: 
în vent un mărgăritar așa de nepreţuit? _ 

Reamintesc înainte de tâte că proectul mei din 1885 reproduce 
întocmai art. 323 ital, 1). Nu numai atât. In expunerea de motive, care 
a însoţit proectul mei, am lămurit înţelesul articolului 393 citat, arătând 
că pentru cereri, ţintind la plata, unei scrisori de schimb, s'a organizat o 
procedură îără citaţiuni, in acest înţeles: că tribunalul ordonă datornicului 
să plătescă suma datorită sub pedepsa. execuțiunii, sub reserva drep- 
tului datornicului de a face opunere la executare 2 

Ori-cum însă şi ori-care ar îi meritul art. 323 italian, care lipsesce 
din codul nostru, observăm totuşi că principiile de legisluţiune comparată 
nu sunt iavorabile tipului italian. Cele mai multe state (Belgia, Franţa, 
Germania, Englitera), în adevăr 1 înlătură. Mai mult încă, însuşi legiui- 
torul italian combină în daraverile cambiale procedura: de execuțiune 
(art. 323 codul comercial italian), cu judecata introdusă prin citațiune 
(art. 824 italian). ., i | 

Nu avem prin urmare nimic de dis în contra sistemului legiuitorului 
nostru, care a respins art. 328 italian şi s'a ţinut numai de art, 324 
italian (art. 349 român), care regulâză judecata cambială pornită prin 
citațiune, Care e, în adevăr, în privința idealului de atins în viitor, sis- 
temul cel mui nemerit? Părerile sunt încă i6rte împărţite asupra acestei 
cestiuni. Cu vreme cu vreme se iace agurida miere. 

In zadar sar dice, de altă parte, că legiuitorul nostru trebuia să | 
facă cu ori-ce preţ ceva noă. <Quand un peuple, dice G. Zarde, apres 
avoir longtemps fait. venir de Vâtranger les livres, les peintures, les 
-hommes d'Etat, les l6gislateurs, les articles de luxe dont il a besoin, 
s'avise d'avoir une littârature, un art, une: diplomatie,. une industrie de 
luxe ă soi, la plupart de ses: essais avortent» 3). Nu avem încă o lite-. 

  

„1) Vedi Dreptul, 1£85, No. 21, pag. 162. 
2) Vedi Dreptul 1885, No. 93; pag. 177. Nu uitaţi că aveam la disposiţiunea.:: mea, in momentul elaborări! proectului mei, care trebuia să fie gata într'un termen forte scurt, numai traducerea codului comercial italian făcută de Henri Marcu. In- colo nici umbră de: comentar italian. De aceea am: şi invocat în sprijinul chipului meiă de a vedea decretul austriac din 25 Ianuarie 1850. Unii vin însă acum Ja guele enfarinde şi impuşcă în luna originalității. 'Ţara piere şi negustorul Z'orvictaw' se piaptănă! Legile făcule sub statutul de la 2 Maiă din - 1864, care reclamă o reformă urgentă, cum. a spus”o de atâtea ori jurisprudenţa, rămân necriticate, nerevisuite ; iar legile n6stre, edictate abia ma! deunădi, sai aruncat întrun virtej de schimbări ! Lăsaţi, Omeni buni, jurisprudenţei timpul să tălmăcescă legile, în loc de a le schimba într una, ilotie manibus. - ! + Tarde, Les lois de Pimitation, - 1890, pag. 365—366. O nouă industrie născută în țările orientale în peri6da de imitaţiune, tă într'alt loc acelaş autor, este traducerea în limba franceză a plagiatelor făcute de uni! şarlatani şi procurarea de titluri onorifice franceze prin stăruința consulilor s i ) 

storă de Alep pri ţa c | aă a altor ment influenți, traşi pe 

a
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ratură juridică neatârnată; de unde și până unde prin urmare să avem 
legi originale, specifice, naţionale ? : 

Urmâză, după laudele ce le-am făcut mai sus legiuitorului nostru, 
că art. nostru 3419 codul comercial nu are nici un cusur? Din contră, 
art. 349 citat e, o recun6scem, o schâmonositlură a articolului 324 italian, 
in adevăr, se opresce art. 849 citat în drum,: hotărăsce adică că nu se 
pot propune excepţiuni neliguide în procesul. cambial, dar nu adaogă că 
acesle cacepțiună se vor amâna după holărâre, care se va execula în 
înlervalul de timp provisoriii, cu sai fără cauțiune, după împrejurări. 

Proectul meii din 1885, din contra, coprinde şi acest adaos, care 
e neaptrat, Nici prin gând numi trece însă, dicând acesta, să'mi trag 
spuză pe turtă. N'am, în adevăr, nici un cuvânt să mă îălesc. Mam 
ţinut strict de modelul italian. Am schimbat numai unde împrejurările 
n6stre deosebite ai reclamat o regulare deosebită. N'am aruncat cu barda 
în cer. Chiar de am fi fost în stare să facem un cod original, ne-ar îi 
trebuit de sigur pentru acâsta decimi de ani. a - 

Iată acum, pentru mai bună lămurire însuşi textul articolului 324 
al proectului mei din 1885: a 

«In instanţele relative la afacerile de schimb chiar introduse prin 
citațiune, datornicul nu va putea opune de cât excepţiunile privitâre la 
forma tițlului saii la lipsa condiţiunilor necesare pentru exerciţiul acţiunii 
şi excepțiunile personale aceluia care a exercitat acestă acţiune. 

«Dar aceste excepţiuni personale nu vor putea întârdia executarea 
sai condamnarea la plată, de cât dacă sunt liquide şi de o grabnică 

soluţiune, şi, în t6te casurile, întemeiate pe o probă scrisă. Dacă ele cer 

o cercelare mai lungă, procesul va rămâne pendinle după procedura 
ordinară, şi se va proceda de-o-cam-dată la executarea sait la con- 

damnarea la plată, cu sati țără cauțiune, după înțelepla apreciere a 

judecătorului». | Rea . 

Ei bine, tocmai cuvintele, pe cari le-am sublineat aici, strălucese 

-prin absenţa lor în art. 349 al codului nostru comercial, care sună ast-iel: 

_“«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 acţiune. 

«Aceste excepţiuni personale însă nu vor putea întârdia con- 

damnarea la.plată, de cât dacă ele sunt liquide şi de o grabuică soluţiune, 

şi, în t6te casurile, întemeiate pe o probă scrisă». | Ss 

„Ce să gicem ?. Lipsesce din 'art.. 349, „după cum - vedem, tocmai 

partea din art. 324 corespunqător italian, privitâre la ezecuțiunea pro- 

- pisorie a hotărârilor date în procesele cambiale. Urmeză de aci că art, 

-349 înlătură ezecuțiunea provisorie a hotărârilor în materia cambială ? 

Fără îndoială că nu. In adevăr, în tăcerea codului nostru comercial, 

trebue să recurgem la Procedura civilă (art. 881 codul comercial). 

„Ei bine, hotărârile date în procesele cambiale, în cari se . propun 

excepţiuni personale celui ce exercită acţiunea, dar neliquide, sunt” fără 

îndoială hotărâri, provisorii,. în. acest înţeles că aceste excepţiuni nu pot 

întârdia condamnarea la plată (art. 349 codul comercial) şi se amână 

prin urmare după hotărârea de condamnare, care va cădea, dacă acele 

excepţiuni se vor găsi întemeiate. - -
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Art. 349 citat, în adevăr, de şi sare peste cuvintele coprinse în art. 
324 italian :: «aceste excepţiuni .se vor 'amâna după hotărâre, etc.», 
hotărăsce însă ritos că excepţiunile de cari e vorba nu vor putea întârdia - 
condamnarea la plată. A dice însă că excepţiunea neliquidă pusă înainte 
de pârit nu pâte fntârdia condamnarea la plată, este a dice fără îndoială 
că -aceste excepţiuni se vor judeca mai pe urmă, adică vor rămâne pen- 
dinte, destul numai că ele, în interesul celerităţii, nu vor putea întârdia 
execularea la plată; - - : 

“lată dar că o parte şi  cea-Taltă din “art. 324 italian stai într'o 
legătură nedivizibilă. . Puțin importă, prin urmare, că art. nostru 349. 
coprinde numai o parte. Ce are a ace acesta ? Partea reprodusă coprinde 
implicit şi cu necesitate logică în sine şi partea care lipsesce. Cine dice 
alia, trebue să dică şi omega. Chassez le naturel, il revient au galop. 

Rămâne prin urmare pe deplin dovedit că hotărârea dată în pro-. 
cesele cambiale e. și în înţelesul art. 349 român o hotărâre provisorie, 
în acest înţeles, că excepţiunile neliquide, rămân pendenie, urmând ca 
judecata, cercetând casul să menţie sait să desființeze hotărârea care a 
condamnat pe pârit provisoriii la plată, condamnând, la cas de desființare, 
pe reclamant -să înapoiască suma ce a primit”o. Ia 

Nasce așa dar intrebarea : Hotărârile date ast-iel. prin provisiune, 
„Sunt saii nu provisoriă execulorii, după art. 129 al! procedurei n6stre 

civile (ci. art. 135 procedura civilă îr.)? Ei bine, toţi autorii recunose 
că: <tout jugement qui statue par provision est, par sa nature meme, 
Drovisoiremenl eatcutoire et qu'il rentre mâme dans la classe des juge- 
menis pour lesquels cette exâcution est de droit et n'a pas besoin d'âtre 
ordonnse» 1). . PE e „o i 

N Puţin importă prin urmare că art. -nostru 349 reproduce, numai o 
firimitură din art. 324 italian. Ajungem totuşi, combinând art. 349 codul 
comercial cu art. 129 procedura civilă (combinaţiune care nu e arbitrară. 
de 6re-ce art. SSL codul comercial ne îndrituesce şi ne obligă chiar:s'0 facem), la acelaș yesultat ca art. 324 italian. Hotărârea dată în procesul. cambial, e adică, după natura lucrurilor chiar, provisoriii: executorie. 

-  Pâritul, așa dar, cu: tte excepțiunile' neliquide ce le-a propus, va 
„trebui totuşi să plătscă neintârgiat, iar excepţiunile sale se vor judeca „mai pe urmă, şi, găsindu-se jundate, vor aduce cu sine desfiinţarea hotărârii. condamnătsre și condamnarea reclamantului să. înapoiască suma ce a : i » A . A a. - “a av . . y primito. Intrun cuvânt, 'pâritul va plăti intâi, și se va judeca apoi (Gela vor, Recht nach), ? . : i 

„Iată însă, așa, fiind, ce se pâte întempla. Pâritul câștigă, presupunem, 

Z 

în cele din urmă procesul săi, Ce îolos! Reclamantul, care Pa executat * 
prin provisiune, e pote moflus. Hotărârea prin urmare, care va condamna : acum .pe reclamant să înapoiască suma, ce a primito, va îi o simplă parigorie pentru pârit, Ce să ia, în adevăr, de la: reclamant, ca să se despăgubescă ? Năravul? ..: 

| E vădit lucru: prin urmare. că în bună dreptate, pâritul trebue să tie asigurat în contra unei asemenea eventualităţi. Ce dar. hotărăsce codul . nostru comercial în acestă privinţă ? Tace. 'Trebue deci să ne întârcem 
ÎN aa OI 

1) V. Chaateau- Carră, Procedura civilă, t. ], p. 619 şi quest. 585, pag. 092—693, . 
„
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iarăși la art, 129-pr. civ., care hotărăsce categorie că este lăsât la apre- 
cierea judecătorului să ordone execuţiunea provisorie, cu sai fără cauțiune, 
după împrejurări. - o i în : 

Vedem, ast-iel, că există o-mare deosebire, în ceea ce privesce - 
" obligaţiunea de a da o câuţiune, între sequestrul asigurător şi execuţiunea 

provisorie. Sequestrul asigurător adică cerut pe temeiul uuei cambi:, se . 
încuviințeză fără cauțiune (art. 900 codul comercial 1). Execuţiunea pro-. 
visorie, din contră, se pâte orândui cu saii fără cauţiune, după împrejurări. 

Cestiunea e şi mai simplă: când e. vorba de excepţiune de del. 
Insăși unii autori italieni recunosc în adevăr că dolul se pâte dovedi chiar 
în procesul cambial cu martori. De bună semă, când codicele comercial 
cere un inscris, precum în casul prevădut de art. 349, proba testimonială 
e aimisibilă în casurile în cari ea este permisă şi de codicele civil 
(art. 55 e. com.). . n 

- Ori-cum însă, şi ori-ce ar dice doctorii italieni, neindoios este în 
tot casul, că așa înţelege. lucrul dreptul german. Ori-cât ar îi de exact, 
învață Wdchter,-că excepţiunile neliquide nu. se primesc în procesul 
cambial, vădit lucru este totuși că trebue să respingem ca neiertată o 
acţiune cambială făcută cu dol și dar contrară bunei credințe, care e 
temeiul şi esența comerciului cambial (Dreplul, 1896) | 

  

: Firmele comerciale. Bi 

„Camera deputaţilor a votat, la 20 Decembre 1883,. un proect de 
lege elaborat 'de guvern, proect care - prescrie măsuri proteguitâre în 
contra întrebuinţării-abusive a firmelor. comerciale. -  . . E 

Proectul se compune din 25. articole, din -cari unele sunt împru- 

mutate din codul comercial german ?), altele eșite din experienţa nâstră 

proprie. ca a E Se a E 

Acestă lucrare era, din nenorocire, ştirbită. prin 0 lacună, care nu 

putea să scape pătrunderei Senatului. --  -. AI : 

Un orator autorisat al Senatului, ridică dar glasul săi şi dete alarma 

arătând că acestă lege ar îi un flagel pentru ţară, dacă nu șar admite 

0 excepţiune în favorul comercianților MC 5 - 

Care este dar, întrebăm noi acum, val6rea acestei inovațiuni ? | 

Preceptele codului comercial german. privit6re la firmele comerciale, 

aii provocat contradicerea sciinței. și nai găsit un resunet în alte ţări, 

Th5l ne arată f6rte intuitiv în ce consistă utilitatea relativă a 

acestei instituţiuni.  - i ” 

  

i ” mbine art 3 | ial cu art. 129 procedura | 
Î în loc să combine art 349 codul comereia , | 1 

civilă, 1) Unit inăetalorul pâte să supună pe reclamantul catabial 12 eaaţiune pe tome | 

- i întătură cauţiunea pentru sequesirul r 

cau Sa a ca “Să oprescă execuţiunea hotărâri! dată în procesnl cambial, 

va sequestra suma cuprinsă în cambie. Cum aşa ? : Tocmai pâritul datoresce ac stă, 

sumă | Suma de care e vorba nu'e încă în mâna reclamantului: cum dar și £ £ A 

questreze el în mâna lui? Saii să se sequestreze cum-va pâritul pe sine însuşi > Acesta 

ar fi nic! mal mult nici mai puţin, de cât a pune picidrele n strachin i -), za: (6 

2) Art, 17 şi 18 (13 proect), 19 (1, 2 și, 16 pr 20, „pr (4 pr), 2 (6. 

pr), 24 UL pr.),.25-(5 pr.), 26 (22 pr.) 27. (21 Pr-), 4 | ( pr). o 

i
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E de dorit, observă acest eminent autor, ca firma să fie adevărată 
şi completă. Firma nu mai înșală atunci publicul, care vede indicate 
întrinsa adevăratele persâne şi tote persânele. Ce e de dorit este numai 
în mică parte realisabil; usul comercial. se opune la acesta. - : 

Codul comercial (german) are principiul adevărului firmei numai 
în parte; principiul firmei complete nul are nici cum 1). Principiul ade- 
vărului îirmei s'a admis de lege numai în parte, căci, dacă s'a prescris: 
de exemplu, că firma unei societăţi -trebue să indice societatea, ete. 
ceea ce este o sancţiune a principiului adevărului firmei, s'a dispus de 
altă parte că firma veche se pâte păstra când așezământul comercial 
trece către altă pers6nă prin convenţiune sati moştenire, în care cas 
vechea îirmă se învederâză ca absolut neadevărată, persânele indicate în 
firmă ne mai având nici un rol în conducerea așezământului 2), 

Codul comercial german a regulat acest obiect întrun chip care, 
împieteză pâte prea mult asupra interesului şi demnităţii comercianților 
solidi, pe cari "i: isbesce acâstă intervenţiune a poliţiei preventive în 
aceiași măsură ca pe șarlatani. | - 

Nu 'se pâte totuşi tăgădui că purtarea scandal6să a unor negustori 
străini, cari 'și-aă lăcut o meserie de a trage pe siâră pe fabricanţii din 
străinătate, a reacreditat la noi vechea concepţiune mitologică, după care 
„Mercur se considera ca Dumnegeul negustorilor şi al tâlharilor. 

Interesul, bine înţeles al ţărei, reclamă dar pâte o. lege înţeleptă 
asupra înscrierei firmelor comerciale, o , 

O lege însă care ar aplica instituțiunea firmei și comercianților 
celor mici, departe de a îi o lege înțeleptă, ar constitui evident o reformă 
în Dejus. | a ap 

_ Art. 10. codul comercial german declâră formal că disposiţiunile 
codului - asupra: firmelor, a registrelor. comerciale și a procurei, nu se 
aplică comercianților mici. i E ” a 

„Cum să ne explicăm faptul că redactorii proectului aii trecut cu 
vederea o dispoziţiune aşa de însemnată care se găsesce în legea-lip ? 

Lucrul s'a reparat, din fericire, la timp în Senat. - . 
Senatul a amendat formula art. 25 al proectului, în chipul următor: 

„_ Disposiţiunile acestei legi nu se aplică comercianților celor din urmă 
două clase de patentari din fie-care localitate. N . Nu insistăm - asupra. disposiţiunilor amănunțite ale: proectului, cari 
Sunt simple. și nu ai trebuință de comentarii (Dreptul, 1884). 

4 , , . so? 
Na NN 

N 

  

1) Legea nu prescrie ca să se îndice în firmă tote persânele. 2) Thol, das Handelsrecht, 1, $ 19, pag. 114 şi 11%,
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Proect coprindând titlurile X şi XI ale revisuirii 
codului comercial român şi expunerea de motive a 

proectului. cr | 

(Bilet la ordin, mandat de Bancă, conto-curent!). 

L 

Consideraţiuni. generale. 

Cea mai simplă şi dar prima formă a creditului este că acela care 

are trebuinţă de bani, caută singur pers6na privată, care are capitaluri 

__de dat cu împrumutare. | . 

O formă imai periectă care se realiseză în stadiele mai târdii ale 

desvoltării unui popor, este că acela care caută bani și împrumutătorul 

se adrestză amândoi la un al treilea, care mijlocesce afacerea de bani. 

“A doua formă a creditului era desăvirşit organisată în vechia Romă, 

în timpul împăraţilor. Bancherul (argentarius) se însarcina cu mijlocirea. : 

Forma modernă a afacerei de bani, care se deosibesce esenţial de 

cea antică, este că capitalistul lasă capitalul săi unei case de Bancă, 

care ia pe risicul ei operaţiunea împrumutului, apără pe stăpânitorul 

capitalului de căutare şi de pericol, şii bonifică încă o dobândă potri- 

vită. Şi cele mai mici 'capitaluri găsesc cu ajutorul Băncilor de deposit 

cari ai ajuns la cea mai înaltă înflorire în Englitera și America, o între- 

buinţare productivă. PE 

“Alături cu acâstă minunată destășurare a creditului, merge totuşi 

şi o însălbătăcire morală înspăimântătâre. Increderea în așezămintele de 

Bancă crescând, întreprinderile nu mai cunosc nici o margine. Crisa bate 

la uşe, bancrutele se inmulţesc, şi mii de nenorociţi plătesc amar 6rba 

lor încredere. a | Ia e 

Creditul nu va îi înarmat în contra acestui răi, care “i sapă temelia, .. 

de cât când societatea prin legi mai bune şi .prin o educaţiune mai 

potrivită va face progrese aşa de mari în privința probităţii, în cât carac- 

terul personal se va putea privi ca o chezăşie îndestulă “nu numai în 

contra răpirej, dar şi în contra punerei în rise nechibsuită a lucrului 

altuia ?). ă Ă Că 

Creditul antic era mult mai depărtat de acestă ţintă de cât cre- 

- ditul modern. . Să | A | „a 

Negoţul antie cu bancherii săi puși sub priveghiarea poliţienescă a 

statului 3), ori cât de mari ar îi, de alminteri, înlesnirile ce i se acordă . 

încetul cu încetul, rămase până la slirşit robit unor iorme juridice i6rte 

împedicătore : numerarea reală la împrumut, stipulațiunea și înscrisul . 

PI RI 

.. 1) Acest proeet îmi aparţine mie individual, caci de şi 'mI-am pzopus să'l supun - 

comisiuni! care s'a rânduit pentru elaborarea unul noii cod comercial român, comi- ;! 

siune presidată de ilustrul nostru jurisconsult Eugeniu Stătescu, acesta însă din 

diferite cause, nu s'a putut încă realisa. 

2) Stuart Mill, Econonia Politică, II, cap. XI, S8 1—6. 

3) Ghick, Pandecte, XII, pag. 126. | i
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la învoirea pentru dare: de credit 1). Probitatea, care e sufletul comer- 
ciului, nu răsare nici-odată din legi restrictive, ea trebue să fie împăr- 
tăşită negustorilor prin educaţiune. -:. .. . 
"Nimic nu dovedesce mai bine . starea înapoiată a comerciului sub 

stăpânirea dreptului. roman, ca împregiurarea că: o datorie nu putea să 
existe lără o causă anume arătată, sai, în lipsă, lără dovedire din par- 
tea reclamantului a existenţei. causei, sau, la promisiunile . unilaterale 
date, abstracţiune făcând de ori-ce causă (cautio qua îndiscrele loquitur), 

- fără facultatea lăsată pâritului-a opune lipsa de causă.. 
Dreptul cambial modern nu' cunâsce -aceste mărginiri. Ori-cine își 

pote crea astădi singur o chârtie-monetă fără curs silit (poliţă, bilet la 
ordin, cec), chârtie-monetă, în care causa se absârbe în promisiunea 
unei sume de bani. i Me 

. Formele de căpetenie, în cari se îmbracă - creditul modern, sunt: 
poliţele, biletele la ordin, cecurile, contul-curent. - | 

Intâlnim, ce e drept, ideia fundamentală a acestor înlesniri și în 
unele ienomene ale dreptului roman cari aveai de țintă, ca poliţele, cecu- 
rile,: contul-curent, trecerea de valori. fără  numerariii 2), dar idea era 
încă puţin desvoltată şi câte-odată greșit aplicată. 

Intrebuinţarea poliţei în forma ei modernă, dateză abia din. vâcul 
de mijloe când 'contusiunea domnitâre în materie de monetă și greutăţile 
„ransportărei numerariului sileaii pe '6meni să alerge la acest expedient. 

Oprirea. odi6să a luărei de dobândă decretată de areptui canonice 
(mulum date, nihil înde sperantes) era î6rte priinci6să r&spândirei poli- 

" ței, care trecea de mijlocul cel mai nemerit! pentru a se ocoli legea. 
Bâlciurile (în secolul XIV) mai cu s6mă ridicară însemnătatea poliţei 

la un grad şi mai înalt. 4 Ă a 
In secolul XVII apoi” se! iviră în t6te pieţele mai mari statute, cari 

regulai, în general, condiţiunile și electele poliței, 
Francia, avea deja în ordonanța sa. pentru - comerciii din 16730. 

lege cambială, care era menită. să: servescă. multor state de model. . „____ Intrun stadiii mai noii ds desvoltare a dreptului cambial, âpăru codul cambial german (1848). care împreună cu :Novelele - din Niiremberg- (1858—1860), se imita în multe state. Austria (afară de Ungaria și Liechtenstein) îl recepu tale quale.. 
Demangeut jăcând o paralelă între legea franceză și legea germană 

1) Endemann,. das Deutsche Handelsrecht, $ S7, pag. 419, text şi. nota 5; - Puchta, Pandecten, $ 5, 231; Saviguy, Obligationen-Recht, $72; Arudis, Pandecten, „8 233; Dachter, Pandecten, II, $ 184, notele 51 şi 52; Windscheid, Pandecten, II, . 5 423, nota 8. Ma: ÎN 2) Bancheri! antichităţii, dice d. Cotercelle-Senenil (Operation de Banque pag. 82, ap. Levy-Riesser, Der contocorent-uertrag, pag. 43), primea deposite : ci făceaă - schimbul de _monete şi chiar virimente. Cleon, de exemplu, are o mie de drachmede -. . plătit lui Irineu ŞI el amândol aă foduri depuse ia Soles. In loc dea lua mia de . drachme din casa lul. Soles, pentru a o înmâna creditorului săi, Cleon, de acord cu : “acesta de pe urmă, dă ordin depositarulul comun de-a trece mia de drachme din cre- -ditul săă în creditul lui lreneu. Operaţiunea o dată făcută, lrencu are o mie de drachme , în plus şi Cleon o mie de drachme mai puţin în - deposit la Soles,: şi creanţa care - exista între cel doui deponenyl a fost stinsă prin înscrisuri, fără nic! o mişcare de fon- duri. Acâsta este operaţiunea care se numesce ziriment, o 
s 

s
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(în notele sale asupra tratatului de drept comercial a lui Bravard), dă în - 
multe puncte precădere tipului german, e . A a 

Legea cambială belgiană din 24 Maiii: 1872 a preterit totuşi să se 
restringă în cadrul sistemului îrancez, căci, dacă facem abstracţiune de 
înlăturarea unor teorii învechite (remise de place en place sai «mărturi- 
sirea primirei valutei») şi de reiormele interesante în materie de protest, 
nu ' vom găsi nicăeri in legislaţiunea cambială belgiană un caracter 
propriă şi deosebit. o pa Da 

Italia a urmat. o altă cale. Codul comercial italian, pus în lucrare 
la 1 Ianuarie 1883, a păşit pe urmele modelului german. . -. 

Proectul unui noii cod, comercial român a luat de punct de plecare 

acestă formulare italiană a dreptului. cambial modern, nu însă fără a 

introduce câte-va modificări importante cerute de interesele deosebite: 

ale societăţii nostre. - i o Sa 

N. 

Nlotivarea, amănunţită. . 

După acestă sevriă arătare a vederilor generale. ale proectului, să 

examinăm disposiţiunile sale particulare, să semnalăm schimbările ce el 

coprinde, să iîndreptăţim aceste inoiri cu ajutorul principiilor. moderne, 

și să indepărtăm în îine ori-ce indoială în privinţa utilității reiormei prin: 

o critică simultană a articolelor respective ale vechiului cod. Di 

In lipsă. de scrieri dogmatice şi critice, cari „să ne arăte sistemul 

cel mai apropiat urmărilor. şi trebuinţelor ţărei, române ca singur isvor: : 

de la care ne putem adăpa, legislaţiunea comparată... Da 

Nu puteam — şi acâsta este o lipsă “mare —să tragem folos din. 

lucrările pregătitâre ale codului comercial italian. din 2. Aprilie 1882, de 

Sre-ce nu există o traducere a lor într'o limbă cunoscută noue. 

Ast-fel lipsiţi de un mijloc așa. de însemnat. de orietare şi neindestul 

înarmaţi, ne-am Îi oprit de sigur să întreprindem. lucrarea grea de al 

„pregăti revisuirea în acestă materie, dacă nu ne-am îi încredințat că codul . 

comerzial italian se odihnesce în cea mai mare parte pe teoria germană, 

de la care putem să luăm. sfat cu. maj multă saii mai puţină pricepere . 

Era totusi cu nepntinţă să ne ascundem că puterile n6stre sunt -. 

neîndestulate pentru a aduce la un bun siirșit lucrarea ce am luat'o în 

mână, și numai credinţa că şi un talent mediocru pâte să fie util prin . 

0 muncă dură si neobosită, a..făcut că nu am. lăsat să ne sperie greu- . : 

tățile întreprinderei. Şi omul. cel sărac se-imbogăţesce, stringend para cu 

ara, lei lei. o AN Ie - 

per Publicăra elaboratul nostru şi sperăm să găsim in controlul publi- - 

„cului îriul cel mai salutar în contra greşelelor,. publicitatea fiind cel mai 

ivelă părţile -cele bune şi cele .rele, ale 
nemerit mijloc de a se. scote la 

i lucrări de îelul acesta. DE i 

n ri urarea că ne adresăm “de-o-cam-dată _a. opiniunea publică 
rii a: hi 

si nu la organele competente de a: legiiera, ne. indică de mai, 'nainte 

ioul cum trebue să întoemim lucrurile. . , a 

pe este “de a se înfățișa intâlu proectul de lege complect şi apoi
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motivarea, şi acest chip de a proceda e imperios reclamat de trebuințele 
practice ale legislaturei. . . „- . 

| Nu insă acestă metodă este de urmat, când -vrem să facem să 
intre o lucrare de acest îel în: cadrele: unui diar special. 

Ce interes ar avea cititorul pentru un proect publicat iîntr'o serie 
de numere de diar, -proect care, neexplicat încă, ar sta ca o eroglilă 
dinaintea lui? | _ - 

De aceea credem că e mai nemerit să facem să urmeze imediat 
textelor 1) fie-cărei secţiuni expunerea motivelor cari le justifică. 

TITLUL X.. 
Biletul la ordin și Mandatele de plată, 

| CAPITOLUL 1. . - 

“Biletul la ordin. 

SECȚIUNEA 1. 
Calitățile esenţiaie ale biletului la ordin. 

„Art. 250. Biletul la ordin coprinde saii obligaţiunea de a plăti sai 
obligaţiunea de a face să se plătescă, la scadenţă, o sumă hotărită pose- 
sorului biletului, după tormele stabilite: în capitolul de faţă. 
“ Biletul. la ordin coprindând obligaţiunea, de a plăti (bilet la ordin 
netras) se mai p6te numi obligaţiune de Bancă sati valdre de Bancă. | 

Biletul la ordin coprindând obligaţiunea de'a! face să se plătescă 
(bilet la ordin tras) se: mai pote numi poliţă saii trată. | 

Calitățile esenţiale, comune acestor două îeluri de bilet la ordin, 
sunt : 

"1. Data; - - o a. 
2. Numirea de bilet la ordin rostită în textul înscrisului ; 
3. Numele- persânei sati firma primitorului ; a 

„ Arătarea sumei de plătit; 
“A seadenţei: şi 
. A locului plăţei; | - - NE a 

„17. Iscălitura trăgătorului sati a emitentului, cu numele sati cu îirma 
sa, ori a mandatarului săii special. a a 

Biletul la ordin tras, care  coprinde obligațiunea de a face:să se ' 
plătescă, trebue să mai arate: 

8. Pers6na trasului, adică numele sai firma persânei care are să 
îacă plata. Mi a a 

Nu se cere ca biletul la ordin să arate valorea sati causa, nici 
tragerea dintr'un loc într'altul. 

Ari. 251. Scadenţa nu pâte să fie de cât una și aceiași pentru: i6tă suma însemnată în bilet și pote să fie hotărită numai: - 1. La o di fixă; - NE | N 
2. La vedere (înlăţișare); | i 

1) Pentru textele imprumutate:codulul italian s'a întrebuințat traqucerea în fran- ţuzesce a lui Henri Marc, - - n 

SI
 

O 
O 
4
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3. La un timp anume hotărât după vedere: la una saii mai multe 
dile, la una saii mai multe luni după vedere; E - 

4. La un timp anume hotărât după diua emiterei (după dată); 
“5. La bâlciu. - 
Dacă biletul la ordin nu arată epoca plăţei, el e plătibil la 

vedere (infăţişare). N N 
„Art. 252. Locul arătat la numele saii la firma trasului se socotesce 

la biletul la ordin tras. ca loc de plată și în același timp ca domiciliii al 
trasului, dacă nu s'a arătat un alt loc de plată. Locul emisiunii se soco- - 
tesce la biletul la ordin netras ca loc de plată şi în același timp ca 
domicilii al emitentului, dacă nu s'a însemnat un loc deosebit de plată. 

Art. 253. Lipsa vre-uneia din calităţile esenţiale arătate în artico- 
lele de mai sus exclude calitatea şi electele speciale ale biletului la 

ordin, cu reserva efectelor ordinare ale obligaţiunii după natura sa , 

comercială sait civilă. E i - 

Promisiunea de dobândi coprinsă în biletul la ordin sai renunţarea 
la prescripțiune, se socotesc ca nescrise, | a 

Art. 254. Biletul la ordin pâte să fie tras asupra unei, persne şi 
plătibil la alta. o | IN Na 

-_EL pâte să fie tras în folosul trăgătorului; Trăgătorul se pote desemna 
el însuși ca primitor. NI Ea 

EI pâte să fie tras după ordinul şi socotela unui al treilea. - 

Avi. 2542 . Biletele la ordin iscălite de minori non-comercianţi sunt 

nule în privinţa lor, cu reserva. drepturilor respective ale părţilor, - con-' 

form art. 1164 codul civil. -: a a a 

Femeile, întru cât ele sunt capabile de a contracta, sunt de ase- 

menea capabile de a' se obliga prin bilete la ordin. a | 

Art 252 Biletele la ordin se pot emite şi în: îormă autentică. 

Biletele la ordin iscălite cu semnul crucei sai cu altesemne, nu ai tărie 

dacă nu sunt făcute în formă autentică. e 

m 

Poliţa (Tratte. bill ot exchange, lettre de -change) era după scopul 

ei origininar pur şi simplu execuţiunea unui 'contract de schimb (con- 

iractus cambii), -care servea a mijloci plăţile de la un loc la altul. 

Acestă cerință a distanței locului e în contradicere “ absolută cu . 

faptele şi ea e străină dreptului actual englez, american și german, 

Poliţa se mişcă, după 'dreptul cambial modern, pe un tărâm mult mai 

larg, ea mijlocesce tot îelul de contracte, “rolul ei pentru îndestularea 

trebuinţelor creditului în acelaş oraş nu e:mai puţin însemnat. de cât . 

acela dea mijloci plăţile de la un loc la altul. a i 

Vrei să'ţi procuri, de exemplu, O sumă de bani pe cale de împru- 

mutare : vei avea mai imulți sorţi a'i dobândi, oierind capitalistului, care 

dă bani cu dobândă, de ati iiscăli o poliţă, de cât oferindu'i ori-ce alt titlu, 

Legea belgiană din Maiii 1872 (Loi contenant le titre.du code de 

commerce “relatit ă la lettre de change et au billet ă ordre) a şțers dar 

cu drept cuvent ficţiunea distanței locului. - N SE 

_Begula învechită a trămiterii de la un loc la altul o găsim și în 

art, 106 al codului nostru comercial de astă-di. O - i
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| Proectul o înlătură. «Nu se cere, dispune art. 250 în fine al proec- 
„„tului, ca biletul la ordin să arate valrea sai causa, nici tragerea dintr'un 

loc.într'altul> (v. art. 4 german și art. 250 italian in fine). a 
i Lucrul căpătând ast-fel o faţă cu totul nouă, trebuia neapărat să 

se modilice şi vechea terminologie care nu mai răspundea împrejurările 
- schimbate. : a ae i 

Ă Legiuitorul trebue să înlăture cu grije ori-ce termen nepotrivit, care 
ar putea să ducă lă o tâlmăcire arbitrară.': Quintilian a exprimat î6rte 

„ bine acest adevăr dicend: Jurisconsullorum: Sumius circa - verborum 
proprietalem labor est. a „ - 

Legea belgiană din 20 Maii 1872 întrebuințâză în acest scop o. 
vorbă nouă mai potrivită cu raportul de drept schimbat: lettre de change 
ou mandat & ordre, îără însă a năzui de a face mai departe us de 
acest noii termen. Raportul . comisiunii din 1867 „voia, de sigur mai 

„coniorm cu scopul, să facă să se adopte, ca nume generic, expresiunea 
«etiets de commerce», care. să îmbrățişeze atât mandatele la ordin (poliţele) 

„cât şi biletele la ordin; acestă: propunere însă-n'a iost primită. . 
7...“ dar mai nemerită terminologia italiană modernă, care plâcă, după 

”. exemplul nomenclaturei germane, de la un termen generic :, bilet lu ordin 
„_(Wechsel), termen care coprinde atât biletul la ordin tras, adică“ mandatul 

“de a plăti dat unui al treilea, trasului (poliţă, irată; gezogener Wechsal), 
cât şi biletul la ordiă- netras,. adică bileţul la ordin coprindând obliga- 
țiunea de a plăti a însuși iscălitorului (eigener W echsel, tralener Wechsel, 
“promisory note). - ... : a aaa a 

: _ Proectul a 'sancţionat acestă nomenclatură, “care va înlesni ori-cui 
„să găsescă punctele de asemănare şi de deosebire între legislaţiunea cam- 

bială a. ţărei .și legislaţiunile altor popâre civilisate. e 
Acestea dise, să examinăm: acum _calităţile esenţiale ale . biletului 

„la ordin, cu: cari se ocupă titlul X, capitolul ], secţiunea.I a proectului. 
Cari sunt enunţările esenţiale-ce trebue să coprindă biletul la ordin ? 

Î „Art, 250 al. proectului, care r&spunde la acestă întrebare, e o repe- : „.. tițiune a art. 106' şi- 183 ale codului nostru comercial actual, cu deosebire . - _-că sa şters regula învechilă a indicării valdrii sai a causei. i Ac6stă regulă trebuia: neapărat: părăsită,. căci ea era un element: 
„ absolat eterogen. Eă nesocotea adevărul că calitatea esenţială a biletului” 

la ordin este de: a alcătui o'hârtie-monetă. Ajunge în adevăr, ca trăgătorul, 
care a creat biletul, să garanteze plata; nimeni nu are „interes să scru- teze. motivul acestei îndatoriri. .. i i 

Art. 251-al proectului se ocupă “cu. scadența biletului 'la ordin. 
Acest articol, de acord cu art.:127 al codului nostru comercial de astă-di, „dar în nepotrivire cu art. 131 şi 132 codul comercial irancez, nu admite. _Îixaţiunea scadenţei: prin uzanță. Codul german (art. 4 No..1) şi cel. italian: (art. 251) decreteză de asemenea. esclusiunea scadenței necesare. „Biletul la ordin, care sună a uso sai după un alt eveniment de cât „Vedere şi bâlciii, nu. are tărie). Art, 251 al proectului adaogă, în con-. glăsuire cu legea belgiană (art. 2), că dacă -biletul la ordin nu indică. 

  

şi 1) Zienaud, Lehrbach, des. Allgemeinen 'Denischen VWechselrechis, $ 16, text - nota 32, Eee i II IN Pe
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epoca plăţei, el e plătibil la vedere. Dreptul englez coprinde o normă 
analâgă. Un bilet la ordin, care nu arată epoca scadenţei, valeză la 

englezi ca bilet plăuibil Ja cerere. Biletul Ja vedere se deosibesce de 

biletul la cerere prin aceea mai cu semă că cel dintii nu e plătibil 

de cât a irtia di după înfăţişare, pe când, acest termen de graţie (days . 

oi grace) nu e admis pentru biletul la cerere). Art. 251 al proectului 

cere ca scadenţa să fie una şi aceiaşi pentru tolă suma (ci. art. 251 

italian şi art. 4 No. 4 german), aceea ce însemneză că biletul lg ordin 

nu pâte să fie plătibil în.rate. ? o - , 

Regula învechită a remiterei de la un loc la altul, o dată părăsită, 

nu mai era trebuință să se destăşure o rigâre prea mare. în privinţa 

arătărei locului plâţei. De aceia sa hotărât (art. 252 al proectului) că în 

lipsă de indicare specială a locului plăței, se socotesce locul arătat la 

adresa trasului ca “loc de plată și ca domicilii al trasului, şi locul emi- 

siunii biletului la ordin netras ca loc de-plată şi ca domiciliii al emiteni- 

tului (cî. art. £ No. S şi art. 97 german, art. 4 belgian, art. 252 italian). | 

Nu ajunge să cun6scem localitatea unde ae să se facă plata, trebue să 

cun6scem și domiciliul trasului, domiciliul adică unde plata trebue să fie” 

cerută și-făcută. Art. 252 al proectului dispune că, în lipsă de însem- 

narg specială, se socotesce locul indicat la adresa trasului ca loc de 

plată şi ca domiciliii al trasului, și. acesta bine înţeles chiar în. casul 

când trasul 'nu ar domicilia şi nu ar fi present acolo2). - 

Numai omisiunea enunţărilor esenţiale atrage. după art. 2583 al 

proectului nulitatea biletului la ordin (cf. art. 7 german şi art. 253 

italian), cu “reserva eiectelor ordinare ale obligaţiunii după natura sa 

civilă Sai comercială, aceia ce implică că simplele neregularități sai 

neesactităţi ale enunţărilor esenţiale, nu esclud calitatea și efectele biletului. 

la” ordin.. A 

„Proectul a părăsit dar 'disposiţiunea art. 108 al codului nostru - 

comercial în vigâre (art. 112 irancez, abrogat acum și în Belgia), care 

dice că «se socotesc ca nisce. simple făgadueli de plată tâte poliţele 

facute cu suposiţiune sai de nume, saii -de calitate, sai de locuinţă, 

precum și cele făcute: cu suposiţiune de locurile de unde sunt trase saii- 

“în cari ati să se plătescă>.. . o Si 

| “Biletul la ordin nu e dar nevalid pentru că, abusându-se de o 

iscălitură dată în alb, s'a scris contextul săi și, prin urmare, şi numele 

primitorului: d'asupra iscăliturei, saă pentru că pers6na trasului, e o 

pers6nă fictivă, saii pentru că arătarea locului sai a datei emisiunii 

nu este exactă5). Reparaţiunea daunei resultând din asemenea neregu- * 

Jarităţi sai neesactităţi, se pote urmări în 'contra vătămătorului pe calea 

unui: proces ordinar. | tă i | 

” Daca sunt enunţări esenţiale, ce trebue să cuprindă biletul la ordin, 

sunt de altă parte enunţări' absolut oprite. ae a 

- Biletul la ordin nu trebue să cuprindă o promisiune de dobândi 

sai o renunțare la: prescripţiune (art. 253 în fine al proectului, art.- 253 

1) Demangeat-Bravard, Droit commercial, III, pag 194, nota. 

"9) Renaud, op cit, Ş 32, text şi nota 5... | 

3) Renaud, op. cit, $ 117, notele 8—12. - -" 

Al. Degre, vol. Il... . ” a | 
| Ă 18
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italian) ; dar promisiunea de interese sai renunţarea la prescripţiune 1),' 
coprinse în un bilet .la ordin, nu'l desputernicesc, ci sunt numai a se 
considera ca nescrise (ufile per înutile non vitiatur). 

Art. 254 al proectului e o repetiţiune a art. 107 al codului nostru 
comercial în vigâre (art. 111 îr.), cu deosebire că s'a hotărât că trăgă- 
torul se pote desemna el însuși ca primitor (cf. art. 6, alin. 1 german), 
aceea ce tae controversa ce există astă-di asupra cestiunii de'a se sci, 
dacă un bilet de ordin tras în ordinul trăgătorului alcătuesce sai nu 
înainte de indosament, un bilet de orâin valabil. Sa pretins că biletul la 

"- ordin tras în ordinul trăgătorului nu câștigă periecţiunea sa de cât prin 
indosament, și că, aşa fiind, trăg&torul, dobândind, înainte de indosament, 
acceptarea biletului, nu dobândesce  printr'acâstă drepturile unui primitor 
în contra acceptantului. Acâstă dificultate s'a înlăturat, statuându-se că 
trăgătorul se pâte desemna el însuşi ca primitor 2). Consequenţa înve- 
derată este că acceptantul răspunde de plată chiar 'către trăgător ca "atare (veqi art. 267 înfra al proectului). . 

Trăgătorul se pâte desemna pe sine însuși, după art. 6 alin. 2 
german, nu numai ca primitor dar şi ca tras (eigentrassirler Wechsel). 

„ Proectul, de acord cu codul italian, nu a sancţionat acâstă regulă. 
Utilitatea acestei norme e în adevăr îndoelnică. Scopul, ce se cautăa se „atinge cu o irată fictivă, unde-trăgătorul îşi dă sie însuși mandat de a 
plăti (nimeni nu pote să fi mandatarul săi propriii), se pte atinge fără a se alerga la o asemenea ficţiune, cu ajutorul unui bilet la ordin 
coprindând obligaţiunea de.a plăti iscălitorului. | 

| Art. 254" al proectului, statuiază, în deosebire de art. 109 al codului ” nostru comercial actual, că femeile, întru cât ele sunt capabile de a contracta, sunt de asemenea capabile de a se obliga prin bilete la ordin. Femeile măritate neputându-se obliga fără autorisarea bărbatului, aă trebuință de acestă autorisare pentru a se obliga prin bilet la ordin 5). "În Belgia domnesce astă-di, se pare, același principiu, căci art. 62 al proectului belgian din 1S70 reprodusese întocmai art. 118 îrancez (109 "> român), și acest articol s'a înlăturat la votarea proectului 4). “ „Biletul la ordin e obicinuit sub semnătură privată, dar i se pâte da îorma unui act autentic. Un analiabet, care ar voi să tragă un bilet "la ordin, ar putea de asemenea. să întrebuințeze acâstă lormă5). 
„Art. 254 al. proectului dispune, de acord cu art. 94 german, că biletele la ordin se pot emite şi în lormă autentică. Biletele la ordin iscălite cu semnul: crucei sai cu alte semne, nu ati tărie.Qacă nu sunt făcute în îormă autentică. 

SECȚIUNEA II. 
ÎIndosamentul 

Ari. 255. Proprietatea unui bilet la ordin cu garanţiile ipotecare constatate în bilet şi cu tâte drepturile ce decurg dintr'ensul, se transmite pe cale de indosament. . ” 

- 

  

1) Renaud, op. cit., $ 18, nota 4. 
2) Demangeat-Bravard, III, pag. 42—45, nota 2, în fine. - , 3) Renaud, op. cit., $ 93, text şi nota 16, | o. 4) Emil Sachs,” Die Revision des Handelsrechts în Belgien, “pag. 48, nota, 5) Rivitre, „Repetitions corites sur le code de commerce, edit. 5, pag. 292,



    

_PROECT DE REVISUIREA . CODULUI COMERCIAL ROMÂN - 275 

Indosanţiă s sunt solidar respundători de acceptarea şi de plata bile- 
tului la ordin la scadenţă. 

Art. 256. Dacă trăgătorul, emitentul sai indosantul aii oprit trecerea 
prin îndosament a bilstului la ordin, cu clausa nu la ordin saii o alta 
de ielul acesta, indosamentele făcute în contra opririi produc numai efectele. 
unei. cesiuni faţă cu acela care a pus clausa. 

Ari. 257. Indosamentul trebue să îie subscris pe biletul la ordin, 
datat şi iscălit de indosant. 

Un indosament e valabil și când indosantul scrie numai numele sati 
firma sa în dosul biletului la ordin, fără să arate numele aceluia în 
ordinul căruia el e făcut (indosament în blanco). 

Ori-ce posesor e în drept să umple indosamentul în alb. 
Ari. 258. Indosamentul în care sa adăogat clausa «pentru incasare», 

«prin procuraţiune», <pentru mandat», «val6re în garanţie», sai altele de 
asemenea, nu transmite proprietatea biletului la ordin, îndrituesce însă 
pe indosator a cere plata biletului la ordin, a'l protesta și a notifica lipsa 
de plată autorului săii (v. art. 316), a cere justiţii plata biletului la ordin 
neplătit, a incasa suma depusă conform art. 296, şi a'l indosa prin pro- 
-curațiune. 

Dacă se adaogă în indosament clausa «fără garanţie», «fără obligo», 
saii o alta de asemenea, indosantul e scutit de obligaţiunea de schimb 

ce ar pulea să decurgă din indosamentul săi. 
Art. 259. Indosamentul unui bilet la ordin deja ajuns la scadenţă 

produce numai electul unei cesiuni, 
x 

Regulele areptului civil privitre la răspunderea, cedentului, puţin 
raţională în sine, nu zimbiaii comerciantului. 

Cedentul nu răspunde, după dreptul comun (art. 1397 codul. civil), 
“fără o clausă expresă, de solvabilitatea datornicului. El primesce bani de 
la cesionar şi cesionarul n'are de cât un petic de chârtie. 

Cesiunea, care cruţă aşa de puţin interesele. 6menilor, trebuia să 
iacă loc unei lorme de drept mai simple și mai puţin restrictive: îndo- 
-samentuluă !). 

Indosantul, (girantul), în deosebire de cedent, garantâză, de plin 
drept, execuţiunea reală a îndatoririi. sale. Puțin importă chiar că trasul 
şi iscălitorul biletului sunt solvabili. Dacă din o causă 6re-care plata nu 
are loc.la scadenţă, posesorul are recursul în garanţie în contra trăgă- 
“torului și în contra indosanţilor cari. sunt în culpă că n'aii îndeplinit 
-obligaţiunea ce ei aii contractat. . 

Dacă indosamentul (giro) nu se absârbe în cesiune, el nu se întă- 
.ciș6ză, de altă parte, nici sub masca fidejusiunii. 

  

1) Reacţiunea âreptului . comercial în contra restricțiunilor dreptulur comun 
.dărimă însăşi schela pe care. se zidesc aceste restricțiuni. Viitorul va dovedi dacă acestă 
lucrare de dărimare se va sfirşi cu a drept universal equitabil, eare va îndestula 
“t6te trebuinţele practice ale comerciului, fără să mal! fie nevoe de un drept comercial 
-deosebit, cum proorocesce d. W. Endemanu, (Das deutsche Handelsrecht, $ 4 ; nota 
28), sai” dacă, din contra, dreptul comercial va rămâne tot-d'a-una, prin esența sa chiar, 
-separat de dreptul privat, cum crede d. DL. Goldsclmit (Das Handbucl, des Handels- 
„zechs, edit. 2,.8 37).
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Indosantul în adevăr nu se bucură, ca îidejusorul, de dreptul de a 
cere să se discute mai întâi averea datornicului principal (exceplio 
ezcussionis et ordinis, v. art. 1663 codul civil corespuudător cu art. 
2022 francez), nici de dreptul de a cere să se dividă acţiunea şi să se 
reducă la proporţiunea îie-cărui indosant (excepiio divisionis, v. arl. 
1667 codul civil corespundător cu art. 2026 irancez și cu art. 1912 codul 
civil italian). . | , 

| Art. 255 al proectului dispune că indosanţii sunt solidar r&spun- 
Qători de acceptarea şi de plata biletului la ordin la scadenţă. Acâsta 
se. potrivesce exact cu cele dise mai sus. Codebitorii solidari nu pot opune 
beneficiul diviziuni (v. art. 1042 codul civil corespundător cu art. 1203 
francez şi cu art. 1184 codul civil italian), pe când din contră, colide- - 
jusorii se bucură de acest beneficiii (v. art. 1667 codul civil). Regula că 
toţi cei ce ai iscălit, ai primit, sai ai girat o poliţă sunt solidar r&s- 
pundători către îniăcișător, regulă consfinţită de art.:1835 al codului 
nostru: comercial de astă-di, o vom regăsi în art. 313 și 217 ale proectului 
de cari vom. irata mai pe urmă.  : a . 

Indosameatul e o nouă trală, o nouă promisiune de schimb, adică 
promisiunea unei sume de bani!). i N 

Indosant este, după terminologia proectului, acela care transmite 
preprietatea biletului la ordin şi“îndosatar (v. art.: 258 ul proectului) | 

„acela în îolosul căruia se face indosamentul,. : - 
«Il est ă regretter, dice Demangeat, que nous mayons pas un mot 

particulier, corrâlatit au mot endosseur,. pour dâsignâr la personne au 
profit de laquelle lendossement intervient: ni le mot porteur ni le mot 
cessionnaire ne la designent d'une manitre suitisamment exacte et precise. 

„ Faute de ce mot particulier, îl arrive souvent quw'une phrase allemande 
ou Lindossatar est oppos6 ă lindossant est veritublement intraduisible 
en îrangais2).- | = 

"Art. 205 al proectului, completând prescripţiunea art. 132 al codului 
nostru comercial actual, dice că sestrâmută prin indosament proprietatea . 
biletului la ordin cu garanţiile ipotecare constatate în bilet (v. art. 26 
legea belgiană) şi cu tite drepturile ce decurg: dintr'insul. Cuvintele 'sub- 
liniate aii de scop de a sancţiona practica care după multe controverse, . . 
sa fixat în fine în sens că creanţele ipotecare sunt și:ele transmisibile - 
pe cale de indosament. Simplul indosament al titlului ajunge pentru acest 

'siirşit, iără să.îie nevoe 'de semnilicare către datornic sai de acceptare 
de către dânsul. Viitrea relormă ipotecară completând acest sistem, va 
Supune, sperăm, de acord cu legea belgiană din 1854 şi cesiunile crean- 
ţelor privilegiate și ipotecare la publicitate). o. a 

Art. 256 al proectului recunâsce, în oposiţiune . cu legea - n6stră 

N 

1) Zhol, Wechselrecht, $ 259 in fine. - ă 
2) Demangeat-Bravară, op. cit, LII, pag, 25, nota 1. D. Henri Marcu, tradu- 

cătorul codului comercial italian, întrebuinţeză vorba endoss€ (v. art 258), ca equiva- 
lent al frasel îndosatar, aceea ce e absolut arbitrar, e - „__3) Marcade asupra, art. 1692, No. 3; Troploug, Vente, No. 906; Fdm. Martou. 
-Privilges et hapotăques, 'No. 173;. Laurent, Droit civil franai, XXIV, No. 493;. TON, op. cit., $ 287, text şi nota 7, Emil Sacks, op. cit, pag. 64—65, :
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comercială actuală 1), validitatea “unui bilet la ordin indosat în profitu! 
unei persâne determinate. cu, exclusiunea clausei ordinei (ci. art. 9 şi 
15 german şi art. 256 itahan). a aa | 

Indosamentul cu clausa «nu la ordin». (Recta-indossament) nu 
exclude dreptul indosatarului -să indoseze şi el la rândul săi biletul, dar 
indosamentul stă nu are de cât efectui unei cesiuni ordinara faţă cu 
indosantul. Incolo nimic nu -este schimbat în dreptul indosatarului (cesio- 
narului) şi al succesorilor săi: ei pot fără greutate să recurgă contra 
acelor cari premerg indosantului, cu tâte “că acesta de pe urmă nu e 
îndatorat câtre dânşii pe cale de schimb. Deosebirea între indosamentul 
«nu la ordin» şi indosamentul «fără garanţie», de cari vorbesce art. 258 
alin. 2 al proectului, este acesta: clausa «lără garanţie» se deosibesce de. 
clausa «nu la ordin» prin aceea că, în primul cas, indosantul scapă de' 
garanţie vis-a-vis de indosatarul săii şi de posesorii sub-sequenţi, pe când, 
din contră, în secundul cas, el scapă de. garanţie numai faţă cu succe- 
sorii indosatarului săi, dar nu aţă cu acest de pe urmă2).. . - 

„Art. 257 al proectului se depărtâză de art. 133 al codului nostru 
comercial în vigâre (art. 138 îr.). şi recunâsce indosamentul î alb. (in 
blanco), ca un indosament complet și nu numai ca o simplă procuraţiune. 

Indosamentul: în alb, r&spunde unei trebuinţe reale a comerciului. 
Clausa «fără garanţie». care e așa de vătămătâre creditului biletului, se. 

îmbracă. adesea, apucând o cale piedișă, în forma indosamentului în alb, 

care nu atinge creditul biletului (ci. art. il, 12 şi 13. german şi art. 
253 italian). . . i . A N 

Art. 258 al proectului se ocupă cu indosamentul, cu clausa «prin 

_ procuraţiune» sait o alta de asemenea. | _, 

Un asemenea indosament nu e translativ de proprietate, dar indo- 

satarul (cesionarul) prin 'procuraţiune e în drept a cere plata biletului 

la ordin, a" protesta şi a notifica lipsa de plată autorului s&i (art. 316. 

al proectului). a cere în justiţie plata biletului neplătit, a incasa suma 

depusă, şi a'l indosa la rândul săi prin procuraţiune. 

O observare capitală domnesce acestă materie : indosatarul prin 

procuraţiune fiind un simplu mandatar, lui i se pot opune -excepţiunile 

ex persona indossantis. | | Si 

Mortea mandantului sai revocarea mandatului desființeză mandatul. 

“Contractările mandatarului însă. cu un terţii de bună credinţă, iăcute 

“după mârtea mandantului sai după revocarea mandatului, sunt .valide 

după art. 1557 şi 1558 codul civil. a a 

__ “Frasul dar, plătind in. mâna indosatarului prin procuraţiune, nu 

„pâte îi silit a plăti a doua 6ră sub cuvânt că mandatul era deja rovocat 

în momentul  plăţei, dacă acestă revocare nu “i era cunosculă.. 

| Mârtea indosantului sati revocarea mandatului sunt indilerente” în 

ceea-ce' privesce raportul indosatarului prin procuraţiune cu cei obligaţi 3). 

Dacă insă indosantul prin procuraţiune cade în îaliment, trasul nu 

trebue, pretind unii, să plătescă indosatarului prin - procuraţiune, sub 

  

1) Demangeat-Bravard, op. cit, II, pag. CĂ PE 
2) Demangeat-Bravard, op. cit.. III, pag. 171—112, nota 1, 

3) Renaud, op. cit. $ 63, nota 11. :.. |
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pedpsă de a îi silit să plătescă a doua ră în mâna sindicului, ialimetul 
fiind cunoscut de toţi după hotărârea care "1 declară 1). - | 

Nu se p6te tăgădui, că falimentul fiind cunoscut de public (art. 190 
codul. comercial), va îi greă de admis, întrun cas dat, că terţiul era de 
bună credinţă. Darea pe îaţă a falimentului nu exclude însă! absolut și 
ă priori buna credință a terţiului care a plătit indosatarului prin procura- 
țiune, ignorând, că mandatul este nul, de 6re-ce emană de la un indosant 
îalit 2). | 

Indosamentul trebue să fie datat (art. 257 al proectului). 
Legea germană admite și indosamentul nedatat (v. art. 11 şi 12 

german). - Ai 
Datarea e prescrisă atât de legea nâstră comercială actuală (art. 

132, v. art. 197 trancez) cât și de art. 27 belgian. 
Datarea indosamentului nu pâte să fie indiferentă. Un banchier, al 

cărui activ consistă în bilete la ordin, ar putea de altminteri să le sustragă . 
creditorilor săi, indosându-le unui complice. 

Proectul nu exige însă datarea, ca legea n6stră comercială de astă-di 
(art. 183 v. art. 188 îrancez), sub pedepsă de nulitate, aceea ce reese de acolo că indosamentul în blanco s'a recunoscut ca des&virşit valabil. 

Indosamentul, ca trata, nu pote să fie verbal (v. art. 251 al proec- tului alin. 1). El trebue să fie scris și iscălit pe biletul la ordin. Un 
indosament separat nu are de cât, efectul unei. cesiuni ordinare. 

Biletul la ordin. se pâte indosa -valabil trăgătorului, unui indosant 
anterior, şi chiar acceptantului, căci proprietatea biletului la ordin. și 

“tote dreplurile ce decurg dinirensul se transmit prin indosament (art. 255 al proectului, v. art. 255 italian ; v. de asemenea art. 58 german 
ȘI art. 28 belgian). Indosamentul către acceptant nu operâză o coniu- 
Siune, cum a decis Curtea de casaţiune din Francia (decisiunea din 19 Aprilie 1848), căci acceptantul încetâză de a îi datornic de schimb și . devine creditor pe calea indosamentului 3), 

Indosamentul unui .bilet la ordin după scadenţă, cas asupra căruia legea nostră comercială în vigore. e mută, e prevădut de art. 239al 
proectului (art. 239 italian), care dispune” că indosamentul unui bilet | deja ajuns: la scadenţă, produce numai eiectele unei cesiuni. 
, După legea engleză, biletul ajuns Ia scadență pâte să îie valabil indosat. Este o excepţiune numai pentru biletele mai jos de 5 livre sterling. o - 

Legea germană (art. 16) distinge. Biletul neprotestat € compromis. Indosatarul posterior .nu are dar nici o.acţiune de schimb în contra trăgătorului și în - contra indosanţilor anteriori scadenței; dar el are . acţiunea de schimb în contra: acceplantului, căci laţă cu acesta, pro- testul nu e necesar, și el mai are acţiunea de schimb şi în contra ace- luia care a indosat după scadenţă, căci acesta de pe urmă promite că trasul va plăti biletul în suferință și nu va face us de dreptul resultând. pentru dânsul din expirarea termenului. Acela, care a indosat un bilet 
ÎI II 

1) Demangeat-Bravard, op. cit, UI, pag, 174 nota 2 2) Laurent, op. cit., XXVII No, 17, PE 1 3) Renaud, op. cit. $ 59, text șt nota 2,
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deja prolestat, din contră, nu contracteză căire indosatar nici o obliga- 
țiune de schimb, el transmite numai acţiunea sa în contra acceptantului, 
şi, dacă trasul n'a acceptat, și recursul în contra trăgătorului şi în con- 
tra vechilor indosanţi e prescris, nu r&mâne indosatarului posterior de 
cât a porni o acţiune în contra aceluia care sar înavuţi în dauna sa. 

Legea belgiană (art. 26) statuiază că proprietatea unui bilet la ordin 
se transmite pe cale de indosament, chiar după scadenţă, dar că, în cas 
de indosament posterior scadenţei, trasul pâte:să opue indosatarului 
excepţiunile ce'i competeaii în contra proprietarului biletului în momentul 

- scadenţei, Legea belgiană atribue dar indosamentului posterior efectele 
unei cesiuni ordinare. 

Biletul la ordin, după însăși natura sa juridică, nu trebue să fie 
indosabil pe calea schimbului de cât până la seadență. Răspunderea, . 
cea mare a datornicilor de schimb e compensată prin o scadenţă certă. 
Privilegiele excepţionale de cari se bucură creditorii de schimb trebue 
să îie limitate la indosamentele operate până la scadență 1). - 

„SECȚIUNEA III. 

Acceptaţiunea. 

$ 1. Disposițiuni generale, 

Art. 260. Biletul la ordin tras la o epocă îixă după vedere trebue 
să fie înlăţișat pentru acceptare înăuntrul anului de la data sa, sub 
pedâpsă pentru posesor dea pierde acţiunea sa de recurs în contra 
indosanţilor şi în contra emitentului. | - | 

Dacă trăgătorul a fixat în biletul la ordin sait dacă un indosant 
a fixat pe indosamentul săii un termen deosebit de înfățișare, în acest 

cas acela care a fixat termenul, și aceia-cari sait obligat dup& dânsul, 

sunt liberaţi de acţiunea de recurs dacă biletul la ordin nu sa îniăţișat 
în termenul fixat pentru.acceptare. . 

| “ Dacă . biletul la ordin e tras dintrun loc al Regatului şi plătibil 

într'o ţară străină cu care comerciul se face pe calea mărei, termenul 

arătat în întâia parte a articolului de faţă va îi îndoit în timp de răsboiii 

de mare. .- . - , 
Art. 267. Acceptaţiunea trebue să fie scrisă pe biletul la ordin și 

iscălită de acceptant. | a N 
Acceptarea se exprimă prin cuvântul «accept» sai prin alte cuvinte 

de “asemenea; dar pentru validitatea, acceptării ajunge ca' acceptantul 
să scrie numele sait firma sa pe aţa anteridră (recto) a biletului la ordin. 
„Art. 262, Acceptarea - unui bilet la ordin tras la o epocă îixă de 

la înfăţişare trebue să fie datată. Dacă trasul retusă datarea acceptului 
săi, sai, în lipsă de accept, a puns pe bilet o visă datată, în acest cas 
„posesorul va trebui să. îacă să se stabilescă înfăţişarea la timp a biletului 
prin un protest de lipsă de datare, ridicat în termenul de înfățișare. 

Diua protestului va ţine loc în acest cas de dată saii'de qi de 
înfăţişare. 

1) Pardesus, Droit' conumercial, edit. 6, L, No, 353; Nouguier, Lettres de change 
1, No. 442, | |
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„Dacă s'a omis ridicarea procesului, se socotesce scadenţa în contra 
acceptantului, care a omis datarea, dela cea de pe urmă qi a termenului 
de înţişare, 

Art. 268. Acestă acceptare trebue să fie cerută la domiciliul 
trasului, . e IR . 

__ Art. 262. Acceptarea unui bilet la ordinu plătibil . într'un alt: loc 
de cât .acela'al reşedinţei acceptantului, trebue să arate persâna prin 
mijlocirea căreia trebue să se lacă plata. In lipsa unei asemenea indi- 
caţiuni rămâne bine înţeles că însuşi acceptantul voesce să plătâscă la 
locul îixat pentru plată. “ a | | 

Art. 265. Acceptarea trebue să [ie dată la înfățișarea biletului la 
ordin, saii cel mai târdiii în cele dou&-deci şi patru de ore de la înlăţişare. 
Ea nu poate îi revocată după ce biletul la ordin a lost înapoiat. 

Ari. 266. Acceptărea pâte să îie restrinsă -la o sumă mai mică 
de cât cea însemnată în biletul la ordin. 

- Dacă se adaogă alte restricţiuni în accept, atunci se privesce bile- 
tul Ja ordin așa acceptat ca un bilet a cărui acceptare s'a refusat, și 
posesorul pâte să exercite recursul în garanţie în contra indosanţilor 

- Şi în contra trăgătorului, dar .acceptantul r&mâne îndatorat pe calea 
schimbului în limitele ucceptului săi. | A 

„Ark 267. Acceptarea delectudsă “săi refusul total saii în parte al. - 
acceptării se constată în chipul arătat în secţiunea VIII a capitolului de faciă. 
| „Arte 268. Acceptantul contracteză direct obligaţiunea de a plăti biletul 

a ordin. . - aa . 
„___ Aeceptantul nu pâte să iacă să fie restituit în contra .aeceptărei 

“sale, chiar când trăgătorul ar îi cădut în faliment îără scirea sa înaintel 
de acceptare. . A 

Acceptantul e de asemenea îndatorat -pe calea schimbului către - 
trăgător, dar. el nu. are in contră-i acţiunea de schimb. : | DR 

$ 2. Acceptaţiune prin întervențiune: saă pentru ondre, 

- Art. 269. Biletul la ordin pe care trasul nu -Pa acceptat pâte îi 
acceptat de personele arătate într'insul pentru a'l accepta sai a'l plăti 
la nevoe. a 3 Ia 

Arl.. 270. Biletul la ordin cară nu e acceptat de tras, nici de per- 
„S6nele arătate „pentru a'l accepia sai plăti la nevoe, pâte îi acceptat de 

către un al treilea. _ Sa Si : ! | 
| Posesorul biletului la ordin are facultatea a primi: sai nu accep-: 

tarea prin intervenţiunea ce o oferă terţiul ; dar acceptarea terţiului: nu 
„lipsesce pe posesor de acţiunea de recurs pentru a dobândi cauţiune, 
dacă nu reese din actul de “protest că ea a îost consimţită de dânsul. 
„Pot încă interveni 'ca persâne de al treilea trasul sau persânele 

„indicate peniru a accepta biletul la ordin sai a'l plăti la nevoe, cu tâte. „Că în acâstă calitate aceste pers6ns.ar îi retusat acceptarea. ! „Ari. 271. „Acceptantul 'prin intervenţiune se obligă pe calea schim- 
bului, către toţi indosanţii cari succed  persânei. în onârea căreia el 

„a acceptat. ! 
Acestă obligaţiune se stinge dacă biletul la ordin nu se întăţișeză . -: aoceptantului pentru ondre în termenul hotărât pentru ridicarea protestului. 

! -
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Pers6na onorată şi indosanţii anteriori. păstreză acţiunea de recurs 

pentru lipsa de acceptare. în contra autorilor lor, cu tâte că “biletul la 

ordin a lost acceptat prin intervenţiune. - . i 

Art. 272. Dacă acceptantul pentru ondre a omis să însemneze în 

acceptul săii în onrea cărei pers6ne anume se îace acceptarea, acesta. 

5 se socotesce dată în ondrea trăgătorului. - DR 
Intre mai multe acceptaţiuni pentru .on6re se cuvine precăderea 

aceleia care libereză mai mulţi obligaţi, sub pedâpsă pentru posesor de 

a pierde acţiunea de recurs în contra acelora cari ar îi lost liberați. . 

Art. 278. Acceptantul prin intervenţiune trebue. să facă să i 'se. 

înmâneze prin posesor protestul pentru lipsă de acceptare şi să! remită 

lără întârdiere personei onorate. Da aa 

- - o 

- Acceptul e declararea cambială a trasului că el va executa man- 

datul de plată coprins în biletul la ordin. Indatorirea acceptantului e o 

“ Zilterarumm obligătio, în acest înţeles câ orma acceptului singură, abstrac- 

“ţiune făcând de ori-ce raport de - valută saii de provisiune, face să se 

nască obligaţiunea. Elementele: de formă ale: contractului de acceptare 

sunt înfăţişarea pentru acceplare şi acceptul. Aaa | 

Unii pretind, că acceptarea nu are loc la biletele la ordin trase la 

vedere, biletele la vedere (la înfăţişare) coprindând mandatul. adresat 

 trasului de a plăti suma cambială indată după înfăţişare, aceea ce implică 

că un accept înainte de plată mu e posibil. Practica însă în comerciii 

este de a se înfățișa pentru acceptare şi o. trată la vedere. | 

“Infăţişarea pentru acceptare e, de regulă, de pură facultate pentru 

posesor ; 'dar neîniătişarea pentru acceptare are, din contră, consequențe 

fatale pentru dânsul, în casul când biletul e plătibil la o epocă fixă de 

la înfăţişare: - _ Da A 

Biletul la ordin tras la o epocă. fixă de la înfățișare, trebue să fie 

înfățișat pentru acceptare înăuntrul anului de la data sa, sub pedâpsă: 

“pentru posesor de a pierde acţiunea sa de recurs (art. 260 al proectului,. 

ci, art. 261 italian. Compar. art. 155 codul nostru actual şi art. 51 

belgian). ȘI 
Fixărea datei biletului tras-la o epocă fixă de la înăţişare (vedere) . 

se opersză abia prin îniăţișarea piletului. Nu se putea dar lăsa la bunul” 

plac al posesorului biletului să prelungescă îndatoririle cambiale ale trăgsto- 

rului-și ale indosanţilor. Mar îi drept ca negligenţa posesorului, care ar găsi 

cu cale pote să întăţişeze biletul pentru acceptare abia după mai mulţi 

„ani, în care interval trăgătorul ar k silit să lase provisiunea in mâna 

trasului- şi să alerge riscurile falimeutului acestui de pe urmă, să fie o 

'causă de vătămare pentru trăgător şi pentru indosanţi. De aceia sa 

„statuat că posesorul, care omite a înfățișa biletul -pentru acceptare 

“înăuntrul anului de la data sai înăuntrul "termenului deosebiț - fixat “de 

trăgător saă de: un indosant, pierde acţiunea sa. de recurs. Codul german 

acordă posesorului doui ani (art. 19 german). | i 

'răgătorul și fie-care din indosanţi sunt în drept să stipuleze” 

pentru dânșii şi pentru succesorii lor.un termen mai scurt de infâţișare 

pentru acceptare (art. 260 alin.:2 al proectului). 

    
N
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Termenul va fi îndoit în ipotesa prevădută de art. 260 alin. 3 al 
proectului. . : 

Acceptul trebue să fie scris pe biletul la ordin şi iscălit de accep- 
tant (art. 261 al proectului). Cestiunea de a se sci dacă acceptul pâte să îie 
scris și pe un act separat, a dât loc la variaţiuni pericul6se în teorie 
și în practică!). Dreptul american admite un accept verbal. Dreptul 
englez modern din contră) cere pentru validitatea acceptului iscălitura 
acceptantului pe biletul la ordin (v. şi art. 21 german Şi 12 belgian). 

Acceptarea se exprimă prin cuvântul <accept> sati prin alle cuvinte 
de asemenea (v. art. 12 belgian). Cu tâte că art, 118 al codului nostru comercial actual pârtă că primirea se arată prin cuvântul «primit», prac- tica comercială însă e de acord cu teoria, care admite că acest cuvânt nu'e sacramenta]. - o , 

Pentru validitatea acceptului ajunge ca acceptantul să scrie numele sait îirma sa pe fața anteridră (recto, Vorderseite) a biletului (art. 21 „_ german). Iscălitura pusă în dosul biletului (verso) e un indosament. 
Acceptarea unui bilet la ordin tras la o epocă lixă de ]a falșificare trebue să fie datată (art. 262 al proectului, ci. art. 112 codul nostru actual, art. 20 german, art. 22 belgian şi art. 263 italian), 
Lipsa de dată nu împiedică acceptul de a îi valabil; dar acceptul nedatat nu pâte servi de punct de plecare al termenului scadenței, când biletul e” plătibil la o epocă îixă de la întăţișare. i 
Cum se va fixa dar în asemenea cas termenul scadenţei ? „ Codul nostru comercial în vigâre (art. 118) recurge în acestă pri- vire la un expedient ciudat. El admite ca punct de plecare insăși data. biletului la ordin și transtormă ast-fel un bilet plătibil la o epocă îixă de a plătisare într'un bilet-plătibil la o epocă fixă de la data bile- uluz5), 

"E vorba însă de un bilet care e plătibil la o epocă fixă nu de la * data sa, ci de la întăţişare. Data biletului nu ne p6te dar: servi de punct - de plecare pentru fixarea termenului scadenţei. Numai înfăţişarea şi ac- „_ceptul servesc a 'lămuri scadenţa. a Art. 262 al proectului hotărăsce dar cu drept cuvânt că acceplarea trebue să îi datată. - | . . Quid când -trasul relusă datarea acceptului săi, sati, în lipsă de „accept, relusă să pue pe bilet o visă datată. | ” a „ Posesorul va trebui să facă să se stabilescă, în acest cas, înfățișarea la timp a biletului printrun protest pentru lipsă de datare, ridicat în termenul de întăcișare, | | Neridicarea la timp a protestului, lipsesce pe posesor 'de acţiunea "sa de recurs în contra trăgătorului şi în contra indosanţilor. ! Acceptantul însă rămânând tot-d'a-una îndatorat, abstracţiune făcând de ori-ce proteşt, s'a Statuat că, dacă sa omis ridicarea protestului, se socotesce scadenţa.. în contra acceptantului, care a omis datarea, de la cea de pe urmă di'a termenului de întăcișare (v. art, 20 german). PE II 

1) Rivicre, op. cit., pap. —927, 
2) Renaud, dp. cit, 5 ET ta 3, 
3) Demangeat-Bravard, op. cit, III, pag. 415.
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Unde trebue să fie plătit un bilet la ordin care indică, pe lângă 
domiciliul trasului, şi un alt domiciliii pentru plată (Domizil-Wechsel) ? 

Art. 263 al proectului distinge : acceptantul trebue să arate, în acest, 
cas, pers6na prin mijlocirea căreia are să se iacă plata; în lipsă de o 
asemenea arătare, se presupune că însuşi acceptantul voesce să plătescă 
la domiciliul plăţei (cf. art. 24 german, art. 264 italian şi art. 13 belgian). 

Art. 264 al proectului dispune, de acord cu art. 14 belgian, că 
acestă acceptare trebue să fie cerută la domiciliul trasului. Cestiunea de 

a se sci daca acceptarea trebue să fie cerută la domiciliul trasului sati 

la domiciliul însemnat pentru plată, când biletul la ordin e plătibil într'un 

alt loc de cât acela al reședinței trasului, să resolvă astă-di în sens 

divers 1). Si Ii ' | 
Acceptarea trebue să fie dată la înfăţişarea biletului sai cel mai 

târgii în cele 24 ore de la întățișare. Ea nu pâte îi revocată după ce 

biletul a îost înapoiat (art: 265 al proectului). După codul german trasul 

e dator să se explice îndată asupra acceptării ce i se cere. Acesta este 

o rigre excesivă. Usul recunoscut în: Englitera acordă trasului 24 ore 

pentru a delibera asupra acceptării2). Trasul are trebuinţă de un termen 

de cel puţin 24 ore cu să verilice iscălitura trăgătorului, să examineze 

situaţiunea sa faţă cu dânsul, să vadă daca el e sai nu datornicul săi, 

etc. Acceptantul, care n'a înapoiat încă biletul la ordin, pâte să anuleze 

iscălitura sa, revocând acceptarea (ef. art.. 16 belgian și art. 205 ita- 

Jian). Pentru ca să ne încredințăm de exactitatea acestei doctrine, ajunge 

să ne reamintim că dreptul resultând din biletul la ordin, îie în contra 

trăgătorului, fie în contra acceptantului, e supus ținerei în: mână a bile- 

tului: acest drept nu pâte să fie invocat de cât de către acela care 

are efectiv şi material titlul în mâna sa. Pentru ca posesorul să câș- 

tige un-drept în virtutea acceptării, irebue dar ca titlul să'i îie înapoiat 

cu acceptarea neștersă 3). Codul german statuiază contrariul. Acceptul o 

dată dat nu se mai pote şterge, după art. 21 alin. ultim german, chiar 

daca ştergerea sar, îndeplini înainte de înapoiarea biletului. » 

Art. 266 al proectului (ci. art. 22 german şi 267 italian) se ocupă 

cu acceptul modificat. Acceptarea pâte să fie restrinsă la o sumă mai” 

mică de cât cea însemnată în biletul la ordin (ci. art. 120 al codului 

nostru comercial de astă-di şi art. 15 belgian). Acceptul pentru o sumă 

mai mare de cât cea cuprinsă în bilet, valoreză- până la concurența sumei” 

cambiale ca accept, iar pentru rest ca bilet la ordin proprii (netras) 4). 

Cele-balte modificări, . de exemplu, cu privire la scadenţă sai la locul 

- plăţei, sunt adevărate retusuri. Posesorul biletului e liber să primâscă 

- sau .să 'reluse aceste modificări. Protestul, care constată că.s'a oferit 

numai un accept cu ast-iel de modificări, intemeiază și intr'un cas și în 

cel-Palt recursul în garanţie în contra trăgătorului-şi în contra indosan- 

ţilor, căci există bănuială că şi plata va avea loc modificată, Acceptantul 

rămâne îndatorat pe calea schimbului în limitele acceptului săi, daca 

  

1) Riviăre, op. cit, pag. 893. | | | 

- 9) Demangeat-Bravard, op. cit. LH, pag. 252, text şi notă. - 

3) Demangeat-Bravard, op. cit., III, pag. 254—256, nota 3, În acelaşi sens 77:67, 

op. cit, 216. - , A 

: 4): Th6l, op. cit., $ 215, 4 şi $ 218, .
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posesorul a primit acceptul modilicat (art. 266 al proectului in îine) 1, 
- După codul nostru actual din contră (și după codul belgian), acceptul 
"modificat dă loc numai la o acţiune ordinară (cu excelusiunea compe- 
tenţei comerciale şi a prescripţiunii de 5 ani)2). Acceptarea delectudsă 
Sati relusul total sai în parte al acceptării şe constată prin ridicare de 
protest (art. 267 al proectului).. : E i 

Acceptantul contracteză direct 'obligaţiunea de a plăti "biletul Ja 
ordin (art. 268 al proectului alin. 1), căci «cine acceptă plătesce». Accep-. 
tantul e un datornie de schimb direct şi nu numai un representant al 
4răgătorului, 

Acceptul rămâne valabil neîmpiedecat de nulitatea tratei, resultând 
de exemplu din necapacitatea' tragătorului 5). . 

Acceptantul nu -e restituibil în contra. acceptării sale, chiar când 
trăgătorul ar îi cădut în aliment fără scirea acceptantului, înainte de 
acceptare (art. 268. al proectului alin. 2, cf..art. 268 italian și art. ]] 
alin. 1 belgian). O erdre asupra motivului, în deosebire de o erdre asupra 
causei obligaţiunii, nu pâte da loc la rescisiune 3), ! 

Acceptantul e indatorat pe calea schimbului către trăgător, aceea 
ce este o consequenţă neapărată a principiului, de care sa vorbit mai , 

„Sus, că trăg&torul.se pâte desemna el însuşi ca primitor. 
>, Aceeptantul, din contră, nu are acţiunea de schimb în contra tră- 

gstorului . (art. 268 al proectului in fine, ct. art. 23 german şi art. 2683 
italian). Acâstă normă v întemeiată pe Dresumpțiunea (a presupune nu 
este a dispune) că un accept nu emană, de regulă, de cât de la un tras, 
care are provisiunea în mână și căruia “i ajunge dar acţiunea . ordinară 
(aclio mandati contraria) 5). Art. 113 al codului nostru comercial în 
vig6re, dispune, din contră, iormal că «acceptarea presupune provisiune», 
o regulă părăsită de proect, care -a turburat, precum vom arăta, în 
gradul cel mai mare jurisprudenţa și teoria, 

$ 2. Acceptarea prin întervenţiune sai pentru ongre. 

Acceptarea pentru ondre se numesce şi acceptare sopra . proteslo. 
„a presupune un protest sai bănuială de insolvabilitate a primului tras. 

Primul tras neacceptând, se sgudue creditul trăgătorului și al indo- „ Sânţilor, Ie a Trăgătorul va indica dar în biletul săi cu titlu de precauţiune pers6na "care "1 va accepta la mevoe. ” 
Posesorul, cu tâte că a dobândit acceptarea acestui tras subsidiar, nu pierde, după art. 124 al codului.nostru comercial în vigore (art. 28 irancez), acţiunea sa de recurs în contra trăgă&torului. şi în contra indo- - “Sanţilor. Codul german (art. 61 german) - hotărăsce contrariul. - 
“Legea belgiană din 1872 plecă, cum. dice raportul lui Dupont, de da punctul de vedere că aceea ce importă înainte de t6te este de a se . 
PR II 

1) Zhăl, op, cit, $ 921. | 
* 2) Demangeat-Bravard, op. cit, ÎII, pag. 226, nota 1. - 3) Zhăl, op, cit, $ 217, text şi nota 3... -. 

4). Demangeat- Bravard, II, pag. 257, 
5) Renaud, op. cit., $ 4], nota 9.
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întinde şi asigura “drepturile posesorului, iar nu de-ai îngreuia posiţiunea, 
răpindu-i, când urmeză un accept de onâre, recursul săă în garanţie. 

Dar, precum nu mai pâte fi vorba de recurs în garanţie pentru lipsă 
de acceptare, când primul tras acceptă, tot așa irebue să rămână exclus 
recursul în garanţie, şi când trasul subsidiar acceptă.. Trasul subsidiar ca 
şi primul tras sunt indicaţi pe biletui ia ordin. 

: 

«dea, dice Domangeat, care a prevalat în Germania, este că reco- . 
mandatarul este un tras subsidiar, eventual, şi că ast-iel posesorul nu 

pote să reclame nimic, când, în lipsă de acceptare a trasului, el a dobândit 

acceptarea recomandatarului. Eii mărturisesc că acestă idee îmi pare mai 

logică şi mai conformă cu intenţiunea probabilă a părţilor de cât aceea 

a legiuitorului francez 1). a 
Biletul la ordin, care nu e acceptat de tras, nici de persânele arătate . 

pentru a'l-accepta sati plăti la nevoe, pote îi acceptat de un al treilea. : 

Posesorul pâte refusa sai primi acceptarea: prin intervenţiunea terţiului, 

| Acceptarea. terţiului nu lipsesce pe' posesor de acţiunea de recurs . 

pentru a dobendi cauţiune, dacă nu reese din actul.de protest că ea a 

fost consimţită de” dânsul, adică că însuși terţiul-intervenient a dat cau- 

ţiune pentru a asigura plata eventuală 2). -(Art. 270 al proectului, ci. 

art. 57 german şi art. 270 italian). | Pa DE 

Nu pâte accepta prin intervenţiune “după codul nostru actual de 

cât o pers6nă, care nu e încă obligată către posesor, căci noua obligaţiune 

ar adăoga în casul contrariă nimic la îorța primei obligaţiuni. Ce ar. 

folosi de exemplu intervenţiunea trăgătorului sai a indosanţilor ? Ei sunt 

- şi fără intervenţiune deja obligaţi către posesor3). . o 

Acceptul pentru ondre val6ză din contră, în sistemul proectului, ca 

un mijloc: de a asigura pe trăgător și pe 'indosanți. . Acceptantul pentru. 

on6re: e după acest sistem mandatarul sai negoliorum gestor al pers6nei 

onorate și al indosanţilor anteriori. . - - - a i 

Pote dar să accepte . prin . intervenţiune': 1) ori-ce indosant care 

voesce să scape creditul şi ondrea unui indosant anterior sai a trăgă- 

torului; 2) posesorul biletului la ordin; 3) o terță persană, aceea ce coprinde 

"şi pe primul tras sait pe trasul subsidiar, care în acestă calitate a refusat 

acceptarea. rasul pâte avea un interes să accepte, nu în acestă calitate. 

ci 'ca terţi, căci el e atunci liber să intervie pentru acela dintre obligaţi 

în a căruia solvabilitate are, mai mare încredere. Nimeni bine înţeles nu 

pâte interveni pentru sine însuşi, căci nimeni nu pote fi propriul săi man=- 

datar sati negotiorum. gestor. Sunt dar escluşi : trăgătorul şi un iindosant 

care ar voi să accepte pentru ondrea sa propriei). o - RE 

Acceptarea prin intervenţiune pote avea los pentru ondrea a ori-ce 

obligat, aşa pentru on6rea trăgătorului (per onor di lellera) saii a indo- - - 

sanților (per onor; della gira). Ea nu are loc pentru. on6rea acceptan- 

tului, căci ea presupune tocmai reiusul acceptului, nici în ondrea trasului 

care nu acceptă, căci el e în alară de biletul la ordin, nici în fine pentru: 

on6rea posesorului, căcă ele creditor, nu datornic, şi acceptul prin înter-: 

1) Demangeat-Bravară, op. cit, III, pag. 304, nota. 

2) Renaud, op. cit. $ 16, text şi nota 8, in fine. 

3) Demangeat- Bravară, op. cit., II, pag. 299. 

4) Demangeat-Bravară, TII, pag. 299, nota 2. 

e
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- Yenţiune e cauţionarea unei datorii prin aplicarea principiilor gestiunii 
de alaceri, . | 

Nu saii reprodus vorbele art. 122 al codului nostru comercial în 
vigore, care qice că terţiul intervenient pâte accepta pentru trăgător saii 
pentru. unul din indosanţi, căci acesta resultă din însăşi natura lucrurilor, 

„Acceptantul pentru ondre nu intervine, ca primul tras, pentru toți 
obligaţii. E! intervine numai pentru a scăpa creditul personei onorate. 
Corolarul necesar este că el se obligă pe calea schimbului numai către 
îndosanţii cari succed persânei onorate (art. 61 german și art. 27] 
italian). a 

„Succesorii onoratului şi posesorul pierd în urmarea acceptului pentru 
ondre recursul lor în garanţie (v. art. 61 german). Intervenţiunea ar îi 
îără obiect dacă, cu t6tă intervenţiunea, succesorii onoratului şi posesorul 
ar „conserva .recursul lor în garanţie pentru lipsă de acceptare. 

Pers6na onorată, din contră, a căreia posiţiune s'a putut numai 
* îmbunătăţi prin acceptul pentru ondre și indosanţii anteriori, păstreză 
recursul lor în garanţie, cu tâte că a intervenit un accept pentru on6re 
(art. 61. german şi art. 271 alin. ultim italian). 

Dacă terţiul-intervenient nu arată pentru cine dă acceptarea, acesta 
se socotesce dată în ondrea trăgătorului. Dacă acceptarea e oierită de 
mai multe pers6ne, posesorul e dator să dea precădere. acceptării care liber6ză un număr mai mare de obligaţi, sub pedâpsă de a perde recursul săi în garanţie în contra acelor cari ari fost liberaţi (v. art. 56 german 
Şi art. 272 italian). - . o | - 

Art. 273 al proectului e o repeliţiune a art.. 122 al codului nostru 
comercial actual. i 

SECȚIUNEA IV, + 
A va lui. 

Art. 274. Plata unui bilet la orâin pote îi garantată prin aval. Avalul e scris pe biletul la ordin Şi iscălit de către acela cell dă. El se exprimă prin cuvintele <pentru aval» sati altele de acest fel. Ari. 275. Dătătorul avalului ia asupră-și îndatoririle persânei pentru care el se pârtă garant, şi el se obligă pe calea schimbului, cu tâte că obligațiunea -persânei pentru care sa dat avalul nu ar fi valabilă. : „Dacă nu: se arată pers6na pentru care se dă avalul, el e socotit dat pentru acceptant la biletele la : ordin trase, şi, dacă biletul la ordin nu e incă acceptat, pentru trăgător. La biletele la ordin coprindând obli- “ gaţiunea de a plăti, el e socotit dat pentru emitent, 
Posesorul biletului la. ordin trebue să îndeplinâscă în contra dătă- torului avalului: tOte actele cari sunt trebuinci6se pentru a păstra acţiunea de schimb în contra pers6nei pentru care s'a dat avalul. a - Art. 276. Dătătorul avalului, care plătesce biletul la ordin sosit la scadenţă, e subrogat în drepturile ce are - posesorul în contra persânei pentru care sa dat avalul și în contra obligaţilor anteriori. Avalul nu e un cauţionament. 
Scopul cauţionamentului, se pote atinge, este adevărat, şi prin aval,
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dar avalul are adesea de temeiii (ca valută) şi alte raporturi de cât cau- 
ţionamentul. | 

Avalul se deosibesce de cauţionament esenţial prin formă, efect și 
coprins. Răspunderea avalistului e o răspundere directă, de sine Stătătâre, 
neatirnată și nici cum subsidiară. El r&mâne răspundător cu tâte că obli- 
gaţiunea pers6nei pentru care sa dat avalul nar îi valabilă (art. 275 al 
proectului). 

 Avalul e o nouă trată, care se adaogă la” cea vechiă, de la care ea 
trage substanţa şi forma sa. 

Art. 274 al proeetului, depărtându-se de art. 137 al codului nostru 
comercial în vigâre, care privesce avalul ca un cauţionament cambial, 

„prescrie că avalul nu se p6te da prin act separat ci pe biletul la ordin 
(el. art. 81 german și art. 274 italian. Contra, art. 31 şi.32 belgian). 
Avalul nu se pâte da pentru asigurarea unei obligaţiuni : viitre 1, 

Dar o cauţiune înscrisă pe act separat se pâte supune, cu o clausă 
expresă, rig6rei cambiale2). Nu este absolut oprit, a dis J/ancini în 
şedinţa Camerei italiane din 26 Ianuarie 1882, de a se da avalul prin act 
separat, și un ast-iel de dătător de aval ar i un fidejusor, supus „legii 
civile sai comereiale, după calitatea şi causa îndatoririi sale. 

Cine însă a înscris pe biletul la ordin un aval pur și simplu nu - 
pâte să invâce în contra celor de al treilea tocmeli deosebite coprinse 
într'un act separat 3). 

Avalul, ca o nou trată, se pâle da nu numai de un a? treilea, 
cum prescrie art. 137 al legislaţiunii nostre comerciale de astă-di, ci și 
de un obligat. 

Nici codul nostru comercial din 1 Yanuarie 1841, nică proectul nu 
prescriii pentru darea'avalului iorme sacramentale. Simpla iscălitură pe 
biletul la ordin din „partea aceluia care vrea să consimţă un aval ajunge 4). 

Codul german privesce avalul ca o iscălitură pusă pe biletul la ordin 
dedesubtul saii alături cu o altă iscălitură. Avalul e locus înferior (firmare 
a vale), locul. dedesubtul unei alte iscălituri. Avalistul eun coobligat, el e 
sai un coirăgător sai un coindosant, sai un coacceptant 5). 

Criteriul este în acâstă privire, după art. 81-german, locul iscălituril. 
Iscălitura este ea pusă d'asupra, alături sai de “desubtul iscăliturei ndo- 
santului 2 Avalistul e obligat ca un coindosant. Zrala are ea mai multe 
iscălituri 2? Avalistul e obligat ca. cotrăgător. Iscălitura se află -ea d'asupra, 
alături saii dedesubtul iscăliturei accepiantului ? Avalistul va fi obligat ca 
coacceptant. 

In practică însă va îi adesea geti de deosebit dacă o iscălitură se 
 înfăţişeză local, așa că numai pote să fie nici o îndoială că ea stă în 
legătură cu o altă iscălitură. 

Art. 275 alin. 2 al proectului a ales dar, de acord cu art. 275 italian, 
un semn mai sigur de deosebire. Dacă nu se arată persâna pentru care 

1) Cauţionamentui, din contră, pote să premârgă opligaţiuni principale. Y. De 
marigeat- Bravard, op, cit., III, pag. "319, „nota, 

2) Thăl, op. cit. $ 285, pag. 558. 
8) Deinangeat- Bravard, op. cit. III, pag. 817. 

4) Rivizre, op. cit, pag. 356, | . , 
5) Zid], op. cit., $ 280, text şi.nota 4, a /
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se dă avalul, el e socotit dat pentru acceptant Ia biletele la ordin trase 1), 
şi dacă biletul .nu e încă acceptat, pentru -trăgător. La biletele la ordin 

"coprindând obligaţiunea de a plăti, el e socotit dat pentru emitent. 
Codul nostru actual are asupra acestui punct un sistem cu totul 

diferit, dar un sistem greşit. -Avalul este considerat, în lipsă de stipu- 
” laţiuni contrarii, ca dat în folosul a ori-ce posesor, nu numai a poseso- 

rului actual, dar a posesorilor viitori, intr'un cuvânt, este în ren 2). Puțin 
importă că: există presumpţiunile cele mai conchidătore că avalul sa 
dat numai pentru un obligat. Avalistul răspunde quand mâme pentru toţi 
obligaţii. Acesta este o rigâre prea mare. a 

Posesorul biletului la ordin trebue să îndeplinâscă laţă cu dătătorul 
" avalului tâte actele necesare: pentru a conserva acţiunea -cambială în 
contra. pers6nei pentru care sa. dat avalul (art. 275 alin. 3 al proectului). 

„Acelaş principiă- se urmeză şi sub stăpânirea codului nostru actual 5), 
Avalistul pote să stipuleze exclusiunea -solidarităţii şi atunci există 

un bilet la ordin şi un :cauţionament ordinar). - ” 
Avaliștul-e de' drept subrogat în - drepturile posesorului în contra 

pers6nei pentru care sa dat avalul şi în contra obligaţilor anteriori (art. 
„276 al proectului, ci. art. 276 italian). 

In Germania se admite că drepturile -resultând din biletul la ordin 
nu trec asupra avalistului, care plătesce drepturile posesorului,.nu trec 
asupra avalistului fără cesiune. Avalistul are totuşi în t6te: casurile 0 
negotiorum gesloruim aclio în contra persânei pentru care s'a dat avalul): 

„ SECȚIUNEA V. 

Despre duplicate şi copie. 

Ş 1. Despre duplicate. : - | i Si 

Arl.. 277. Trăgătorul sai emitentul biletului la ordin e ținut a da primitoralui, după cererea sa, unul. saii mai multe duplicate ale biletului “la ordin... pc a | 

  

+ 

, 1). O traducere mal nouă a codului comercial italian, ce 'mi-am procurat'o în. dilele acestea, traducerea lui Ion Bohl, avocat la' Curtea din Amsterdam, nu face. us. maj deparie de noua nomenclatură anunțată în art, 251 italian : bilet la ordin, ca termen generic, coprindând atât biletul la ordin tras (poliţă) cât şi biletul. la ordin proprii. 
Acestă greştlă. a traducătorului: a causat muite rătăciri. EL vorbesce, de exemplu în. art. nostru 275, de «lettres de change tirdes> (ca şi când ar pulea să existe şi poliţe netrase). Mat mult încă. El vorbesce în. art, 281 şi 982, car! traleză despre «copie», numai şi numai. de copiele unei «lettre de change». şi explică apol în laconicul săă Comentariă, în contradicere învederată: cu falşa terminologie întrebuințată de dânsul, | că tot ce privesce la duplicate şi copie se aplică nu numai la «lettre de change pro- prement dites», dar şi la cbillets' ă ordre>. Este esențial să menţionăm locuţiunea anunţată în art. %50 al proectului (art. 251 italian) ca să evităm orl-ce' confusiune,. “Unde se vorbesce dar în proect de bilete lă ordin, fără allă adăogire, se înțelege şi - biletul Ja ordin tras şi cel propri. Mărturisim însă că, abstracţiune făcând de greşâla. - de mal sus, traducerea d-lul Jon Bor e mult mal corectă de cât aceea a lul. Henri. AMarcy, care vermuesce de erori, _ - îi . 2) Demangeat-Bravard, op. cit., III, pag. 319—320.. 

'3) Riviâre, op. cit. pag. 356—307. 
4) Tho], op. cit, $ 285. | E 

-..5) Benaud, op, cit., $ 80 şi Thăl, $ 285, in fine.
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Ori-ce alt posesor al biletului la ordin, pote de asemenea să câră . 
duplicate. El trebue să.se adreseze pentru acesta la indosantul săi . 
nemijlocit, care la rândul sgă se adresâză la indosantul săi nemijlocit, i 
până ce cererea ajunge în cele din urmă la trăgător. 

Art. 278. Ori-ce duplicat . trebue să -aibă aceiaşi coprindere ca 
biletul la ordin să îie însemnat ca prima, secunda, ete. , 

- In lipsa unei asemenea însemnări, fie-care exemplar e socotit ca un 
bilet la ordin deosebit. - 

Ard. 279. Dacă sa plătit biletul la ordin: după înfăţişarea : unuia din . 
mai multe exemplare emise, cele-lalte -pierd . puterea lor. Răspunderea |. | 
după cele-balte are însă loc “în casurile următâre : 

1. Indosantul, care a indosat: mai multe exemplare. al aceluiași bilet 
_la ordin la diterite persâne, și toţi indosanţii posteriori, ale căror iscă- 

lituri se găsesc pe exemplarele neînapoiate în momentul plăţei, r&spund 
de indosamentele lor. 

2, Acceptantul, care a acceptat mai multe exerăplare: ale aceluiași | 
bilet -la ordin, răspunde de acceptările- ailăt6re pe exemplarele neinapo- 

“iate in momentul plăţei. 
3. Daca mai multe exsemplare” sunt indosate la persâne diierite, .. 

şi t6te acceptate, indosantul și acceptantul sunt ţinuţi solidar pentru ție- 

care indosament şi. pentru t6te acceptele. ' 

Arl. 280. Acela.care a trimes un exemplar al biletului - “la ordin 

pentru. acceptare, “trebue: să însemneze pe cele-lalte exemplare pers6na ... 

la care 's'a expediat primul“ exemplar pentru acceptare ; dar omisiunea 

“acestei însemnări nu exclude electele biletului la ordin. ! 

. Depositarul  exemplarului expediat "pentru acceptare e dator să 

 inmâneze posesorului duplicatului. 
- Posesorul unui duplicat pe care este însemnat la cine se găsesce 

exemplarul expediat pentru acceptare, nu pâte să exercite: recursul în | 

garanţie pentru lipsă de acceptare sai. pentru lipsă de plată, daca- nu - 

dovedesce în formele statornicite în secţiunea VIII a capitolului de faţă: 

1. Că exemplarul expediat pentru acceptare nu i s'a îmmânat de 

"către depositar; . 
2, Că acceptarea sai plăta nu' s'a putut dobonăi i în temeiul dupli- 

catului. 

pr ş2. Copiele. 

Arl, 281. Ori-ce. posesor al unui bilet la ordin pote să sectă copii 

„pentru trebuinţele sale. 
_ 

Copiile scâse trebue să fie contorme cu originalul și să coprindă 

tâte indosamentele și însemnările ce. se 'găsese în el, cu adăogirea : 

acesta e o copie, saii cu 0 alta de asemenea. | 

Art. 282. Acceptarea şi indosamentele originale scrise pe copie . 

_îndatoreză pe acceptant $ şi pe indosanţi, ca şi când ar fi scrise pe biletul 

la ordin original... SI 

- 8 3, Despre duplicate. 

Biletele la ordin se pot emite în mai multe exemplare originale. 

„ (duplicate) având t6te aceiași coprindere: şi iscălitură originală, 

E Al. Degre, vol. (IL. | “ - | - : 19
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Ori-ce duplicat trebue -să fie: însemnat cu prima, secunda etc, 
„. căci, lipsind o asemenea însemnare, trasul pâte să creză că are a face cu 

atâtea bilete de sine stătătâre - trase fie-care într'un singur exemplar 
“şi, dacă le plătesce,;. el are recurs in contra trăgătorului. pentru tte 
sumele, de 6re-ce negligenţa acestuia Pa indus în erâre. Fum qui volunta- 
tem mulalum.dicil probare hoc, debere (L. 22, Dig. 22, 3). -- 

“T6te exemplarele” alcătuesc juridic un singur bilet la ordin, așa că 
plătindu-se unul, cel-Palte pierd puterea lor. . 
„„ Codul nostru âctual (art. 149, ci. .art. 154 irancez) acordă poseso- 

rului dreptul de a cere un aldouilea exemplar exclusiv în cas de pierdere. 
„2. Numai art.:142 al codului nostru în vigâre (147 francez) pare a 
„prevede casul unde de la început biletul s'a tras în mai multe exemplare, 

„dar el adaogă că plata: făcută asupra întăţişărei unei a doua, a treia, a 
„patra poliţă, va- coprinde că acestă plată desființeză puterea celor-lalte 
„(elausa casatorie)... , Me „ „. » Cluusa casatorie nu mai. e necesară peniru secunda, terţia etc, 
nici în Germania, nici în. Belgia, nici în. Italia. Proectul a sters”o. Acâstă. 
condiţiune, dice d-l Dupont, raportorul belgian, 'contradice intenţiunea care "e îndreptată “la emiterea duplicatelor tocmai într'acolo- că posesorul 
fie-cărui exemplar să fie în stare. să'și exercite. drepturile sale şi atunci 
„când cele-l'aite exemplare nu .sunt la îndemână, şi ea contradice apoi. „ȘI art, 150 irancez care, pentru casul pierderei unui duplicat neacceptat, 
"-recunsce dreptul posesorului, care are în - mână cele-l'alte : exemplare, „de a dobândi plata, fără a adăoga că plata nu este bună -și cu tărie de „“cât când biletul: coprinde elausa cusatorie. m 

-Emiterea duplicatelor având ast-tel de scop nu numai. de a procura posesorului o înlesnire în cas de: pierdere, dar de a îndestula si alte | trebuinţe practice; s'aii deosebit în. art; 270—980 ale proectului' trei „ Situaţiuni : II e 
1 1]. Cea dintâi întrebuințare ce..se .pâte ace de duplicate este acesta: Primitorul biletului la ordin p6te să indoseze fie-care din diferitele exem- plare cu acelaşi indosament aceluiași indosatar. Tot aşa pâte să proce- - deze ȘI acesta și indosatarii posteriori, Plătind, în acestă ipotesă, iră- - _ gătorul sai unul din indosanţii. anteriori unul :din diieritele . duplicate, , cele-l'alte pierd” puterea lor. Rațiunea este că tâta exemplarele învede- rându-se, în, acestă ipolesă, prin: numerotarea lor (prima, secunda etc.) „Ca un Singur bilet la ordin, urmeză neapărat că, - plătindu-se unul, sai stins t6te.-Acâstă regulă ar trebui să se aplice, în principiă, şi accep- - - tandului, Acceptul multiplu e și el un singur accept 'din punctul de . 

să fe in drept st meplaa See Patul, PAtind un exemplar. -ar. trb singură trată de plătit-şi dar o sing a trata de acostat NOII eo rarie a prevalat totuși, nu ca fiind mai rațională. ci ca îi i - Lică ş mai coniormă cu obiceiul comercial D, Art. 279 al ratia statua ar, coniorm cu usanța comercială, că acceptautul, care a accep- 

1) Zhâl, op. cit. $ 300, text şi nota 16. Art. 279 al țiune d, art. 67 german, care formul€ză şi vorba de cât art. 279 italian. p5 Pal clar ȘI mpa lim 

A 

p- 
proectului e o.reproduc- 

urit principiul de care e 

N ÎN
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-4at mai multe exemplare, răspunde și -de acceptările aflătăre. pe exem- 
plarele neinapoiate în momentul plăţei (ci. art. 67 german şi art. 279 - 

' italian). . | De 
2. Cea de.a doua. întrebuințare ce se pâte ace de duplicate este 

acâsta. Un indosant 'indosează diieritele exemplare. la diferite persone, 
din cari fie-care p6le' să indoseze exemplarul - săii mai departe. Indo- 
santul, care a indosat duplicatele sale la diferiţi .indosatari 1), - (în pri- 
vința trăgătorului şi a indosanţilor anteriori se - aplică și în acestă ipo- 
tesă cele dise sub No. 1), e obligat către.aceștia şi către “succesorii lor 
după fie-care duplicat, căci indosamentele sale .sunt visibil mai -multe 
indosamente, şi nu se învedereză ca în ipotesa de sub No.1 ca un sin- 
gur indosament. Succesorii însă ai indosantului, care a indosat duplica- 
tele sale -la diierite pers6ne, răspund către succesorii lor numai o dată, 
căci ei dai indosamentul lor numai pe un singur exemplar. -Acceptantul 
care a acceptat mai multe exemplare, și indosantul, care a indosat dupli- - 
catele la dileriţi indosatari, sunt obligaţi solidar pentru  tâte . acceptările 
și pentru. fie-care indosament (art. 279 al. proectului, ci. art.: Sl german 
şi art. 279 italian). i ie a 

"3. O altă întrebuințare este acâsta. Un duplicat să trimite, pentru 
acceptare, cel-lalt se indosâză. Pe duplicatul indosaăt trebue să se însem- 

neze pers6na la care s'a trimis primul exemplar pentru acceptare ; dar 

lipsa acestei însemnări nu vatămă efectele biletului la ordin (art. 280 al 

proectului, cf. art. 68 german și art. 280 italian). Depositarul exemplarului 

expediat pentru acceptare. 6 dator săl inmâneze posesorului duplicatului 

(art. 68 german). Pentru . acest stfirşit se pote porni -în contra deposi- 

tarului primului exemplar expediat pentru acceptare o actio ad exhibendum. 

Dacă însă nu 'se ajunge la.resultat cu acestă acţiune, sai dacă depositarul 

primului exemplar nu 'se pâte afla, trebue să se ridice un dublu protest, 

adică un protest-pentru neliberarea primului exemplar (Protest Mangels 

Auslieferung), şi un protest pentru, neacceptare sai neplata duplicatului. 

(art. 280 al proectului ci. art. 6S german şi '280'italian 2). - 

2 ga copii 

„  “ Comereianţii întrebuinţeză și copiele biletelor la ordin pentru Sco- E 

purile lor practice. - - SE 

__ Copiele, in deosebire: de duplicate, se scot de însuși posesorul care 

„rea să înlăţişeze originalul - acceptantului. Pe copie se inscriii numai 

indosamentele ; ea nu servesce peniru acceptare. ” : 

Mai este și un alt îel-de întrebuințare : Primitorul secundei o păstrâză 

ca să. dobândescă prima, voesce însă în același timp să nu îie impiedicat 

-» în îndosarea secundei, şi el seâte dar o copie de pe secunda, însemnând pe 

dânsa la cine-se găsesce secunda 3). Primitorul copiei scâte adesea, ca să 

  

1) Cestiunea e mal simplă când fie-care. indosament s'a făcut pentru o sumă . . 
diferită, însemnându-se pe 'indosamentul duplicatului: că originalul s'a indosat pentru 

xest, Renaud, op. cit. $ 60, nota 14, | - 

2) Zhăl op. cit., pag. 625 şi Renaud, op, cit. $ 60, 

3) 'Thăl, op. cit, $ 303. Proectul, în deosebire de codul german, dar de acord 

cu codul italian, aplică principiile cari cârmuesc duplicatele şi copiile, atât biletelor la - 

„ordin trase cât şi celor propril.
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verifice esactitatea însemnărei pusă pe dânsa, o “copie de pe copie și 
_indosamentele ei originale, pe care o indoseză apoi cu un indosament 
original. Intemplându-se să se însemneze un accept original pe copie, cu 

“16te că copia nu 'are menirea a servi pentru acceptare, se înţelege de 
la sine că acceptul va îi valabil, ca şi când arii pus pe un bilet original. 

| “Principiile dar ce cârmuese copiile sunt: 1) copiile trebuesc să îie 
_ identice cu originalul; 2) copia e ca un bilet la ordin original în ceea 
- ce privesce indosamentele şi acceptările originale: scrise, pe dânsa (art. 
281—282 ale proectului, ci. art. 70—71 german și art. 281—282 italian). 

SECȚIUNEA VI. 

. A , | _Scadenţa. : po , 

Art. 288. Un ilet la ordin la -vedere ajunge la scadenţă la înfăţișa- 
“rea sa, E a 
„Art, 204. Seadenţa unui bilet la ordin plătibil la o epocă fixă după 
vedere e hotărâtă prin data acceptărei sati aceea a înlățișărei constatată. 
in Chipul arătat în art. 262, a 

„„* Ari, 285. Dacă termenul e-fixat: după qile, scadenţa are loc la ultima: 
di a termenului; la computaţiunea termenului nu se socotesce nici diua 
când sa emis biletul Ja ordin plătibil după dată sati când Sa înlăţișat 
pentru acceptare biietul la ordin plătibil după vedere, nici diua scadenţă. 

_ Biletul la ordin plătibil la o lună sai mai multe luni sai lao 
„Septămână sai mai multe săptămâni după dată saii după vedere, e plătibil 
la data lunei sui a s&ptămânei scadenţei corespundătore cu data emiterei 
sai a îniăţișărei. E . 
„.: Dacă acestă dată corespunqătore:nu există, biletul la ordin e plătibil 

-în diua cea' de pe urmă a lunei scadenţei. | 
Scadenţa la jumătatea unei luni indică a cinci-spre-decea di.a lunei, 

“di a lunei. E 
„ Seadenţa se socotesce după calendarul Iulian. o 

“Scadenţa la începutul sati „la stirşitul lunei, indică prima sai ultima 

Ari. 236. Termenul unui bilet la ordin plătibil în cursul unui bâlciă ia 
se implinesce în-ajunul spargerei bâlciului, sai în qiua de: bâlciă, -dacă 
bâlciul nu ţine mai mult de o di. . Sa „ - 

Un bilet la ordin la vedere ajunge la scadență: îndată după înfâţi- 
şarea sa (art. 283 al proectului cf. art. 26 român, art. 31 german, art. 

„21 belgian şi art. 283 italian). In omnibus obligationibus, în guibus 
- dies non. ponilur, praesenli die debetur. (L. 14, Dig., De regulis juris, 50, 17). 

„ Seadenţa unui bilet la ordin plătibil la o epocă îixă după vedere, e 
hotărâtă prin data acceptărei sati aceea a întăţişărei constatată în chipul .. 
arătat în art. 262 (art. 284 al-proectului; cf.- art. 284 italian, art. 20 
german, art. 22 belgian). — N 

„Scadenţa unui bilet la ordin plătibil după dile are'loc la ultima qi 
a termenului (art. 285 al proectului, cf. art. 32 german). 

“Cum se. măscră termenele în casurile prevădute de art. 284 şi 
285 al proectului ?
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„= Legile: comerciale ale dileritelor ţări nu r&spund la acâstă întrebare. 
Numai codul german iace. excepţiune. Principiile generale aplicabile -în 
acestă materie, nefiind consiinţite” prin texte positive și precise 1),: nu 
era de prisos să: sancționăm expres regulele tradiţionale statornicite în 
acâstă materie de doctrină și jurisprudenţă. | | 

Părţile pot să hotărască termenul cum le vine mai bine la socotelă, - 
fie în ceea ce privesce durata sa, îie în ceea ce privesce punctul săă de 
plecare și punctul săii de sosire. o - 
___: După tradiţiune, nu se socotesce în termen, în lipsă de stipulaţiuni 

contrarii, nici diua începătâre (dies a quo) nici ultima di (novissimus, 
postremus, exlremus dies). Rațiunea e de acord cu tradiţiunea. După 
regulele matematicei ar. trebui să se măs6re termenul, în ceea'ce privesce 
punctul s&ii de plecare, de nomento ad :nomentum. Acestă computaţiune 
exactă ar da insă loc la mii de greutăţi şi ea trebuia dar să facă loc. 

.computaţiunii civile, după care qiua începătre nu se socotesce în termen. 

Tot aşa de raţională este şi regula consfinţită de obiceii, că diua scadenţei 

nu se socotesce în termen, căci, înainte de trecerea acestei dile, nu se 

pâte sci dacă datornicul plătesce saii nu plătesce2?). _ 

| Art. 285 al proectului întipăresce acestor regule tradiţionale pecetea 
unei sancţiuni formale. | | : Ia 

Ori-ce greutate de calcul.încetâză când părţile fixeză termenul după 

săptămâni sau luni. Biletul la. ordin, dispune art. 295 alin..2, plătibil la 

o lună saii mai multe luni sai la o săptămână saii mai multe-săptămâni 

după dată sai după vedere, e plătibil la data lunei sai a săptămânei 

scadenţei corespundătâre cu data emiterei sai a înfățișării (ef. art: 730 

proc. civilă şi art. 23 belgian). > 

| Este o altă greutate privitre la acâstă ordine de idei cu care se 

ocupă art. 285 alin. 4, care dice: Scadenţa la jumătatea lunei indică 

a cinci-spre-decea di a lunei. Scadenţa la începutul șaii la stirşitul unei 

luni indică prima sai ultima di a lunei (cl. art. 285 italian). 

După seadenţă, obligaţiunea devine exigibilă şi creditorul e dator 

să ridice protest şi să începă urmărirea într'un termen hotărât (art. 320 

al proectului) sub-ped&psă. de decădere. După dreptul comun, din contră, 

creditorul nu e dator să exercite urmăriri în contra datornicului şi tăcerea 

sa după sosirea termenului, nu Var expune la nici o altă decădere de .. 

cât aceea care ar putea să resulte din prescripţiune 3), Pa 

Diua. se împarte 24 ore. Ea. începe la miezul nopţei și se slirșesce 

la miezul nopţei -următâre (art. 1888 codul civil). : E 

Luna e cea civilă şi nu cea astronomică, dacă părţile nu se învoesc 

alt-iel. Contractanţii nu sciii în cele mai multe casuri ce este o lună 

astronomică. Art. 285 alin. ultim al proectului statuiază dar, potrivit cu 

  

Ă 1) Demolombe, Cours de Code Napoleon, XXV, No. 641 şi urm. şi Latrent 

-op. cit., XVII, No. 191 şi urm. . , . o a 

. 2) Dreptul român aplică acâstă regulă în materie de prescripţiune numai la. 

_ prescripţiunea estinctivă, hotărând că la usucapiune ajunge pentru îndeplinirea pres- 

cripțiuni! ca ultima di să fi început. Art. 1889 codul civil dice, din contră, că prescrip- 

ţiunea e dobândită când ultima di 6 îndeplinită. Lu - - N 

“3) Demolombe, op. cit. XXV, No. 650 şi 051. -: 

-
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voinţa presupusă a părţilor, că scadenţa se socoteşce după calendarul 
Iulian (compar. art. 285 italian, art 34.german, art. 132 Irancez). 

Pentru calculul anului nu este nici o greutate; se calculâză cele 
două-spre-dece luni; cea de pe urmă qi a ultimei luni e încă coprinsă 

“în termen şi datoria va îi a doa qi exigibilă 1). - 

“ SECȚIUNEA VII... - 

Plata, |: 
- e Disposițiuni generale. | Ma 

Ari. 237. Posesorul unui bilet la ordin indosat dovedesce că e 
proprietarul biletului prin seria neîntreruptă de' indosamente cari ai 
ajuns până la dânsul. Cel dintâi dar indosament trebue să fie iscălit 
cu numele primitorului, ori-ce indosament următor. cu numele aceluia. 
pe carel indică ca indosatar indosamentul nemijlocit anterior. Dacă 
urmsză după un indosament în alb un alt indosament, se "presupune că 
emitentul acestui de pe urmă a dobândit biletul la ordin prin indosa- 
“mentul în alb.. o a SR 

„ Indosamentele şterse sunt socotite nescrise. | 
Acela care plătesce nu e îndatorat să examineze autenticitatea 

“ indosamentelor. 3 a i 
Art. 288. Biletul la ordin trebue să fie înfățișat pentru plată; plătit 

la locul arătat în biletul la ordin și la diua scadenţei. Dacă diua scadenţei. 
„e 0 sărbătâre legală, diua plăţii e cea dintâi Qi de lucru următbre. 

Ari, 269. Biletul la ordin tras la vedere și biletul coprindând obli- 
gaţiunea de a plăti a iscălitorului emis la vedere, sati la o epocă fixă 
după vedere, trebue să îie înfăţişate pentru plată în termenul și după 
indicaţiunile articolului 260. -  . 

"Ari. 290. Termene de graţie, de “iavâre, de obiceiii pentru plata 
biletului la ordin nu pot avea:loc. . i 

Ari. 291. Când suma de plătit.e scrisă în același timp în litere și 
în 'citre, daca este deosebire, suma cea mai mică va trebui să fie plătită. 

Ari. 292. Posesorul biletului la ordin nu p6te să reiuse o plată în 
parte cu tâte că biletul la ordin ar Îi fost acceptat pentru suma întrâgă;, - dar, ca să'şi păstreze recursul în garanţie pentru suma neplătită, el va! trebui să dovedescă printr'un protest lipsa: în parte de plată. „„_ Art. 298. Biletul la ordin trebue să fie plătit cu moneda. indicată. 
într'insul, după disposiţiunile- art; 39, Di a E 

Ari. 292. Posesorul biletului la ordin nu pote să îie silit a primi plata înainte de scadenţă, - a Acela care plătesce un bilet la ordin înainte ds scadență este r&s- pundător de validitatea plăței, IN 3 „_Arl. 295. Creditorul de schimb, ca să dobândâscă plata biletului la . ordin, trebue să dea adeverinţă pe însuși biletul la .ordin şi să înmâneze. datornicului de schimb biletul la -ordin achitat. o - „Dacă datornicul schimbului “a făcut numai o plată în parte, credi-. . 

  

s 
1) Laurent, op. cit, XVII, No. 192,
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torul trebue. să iîacă menţiune despre plata în parte pe biletul la ordin 
și să “i înmâneze o adeverinţă deosebită pentru rest. - a 

Dacă plata are loc după protest, actul de protest și socotela de 
intârcere trebue de asemenea să fie înmânate datornicului care plătesce, 

Arl. 296. Lipsa totală saii în parte de plată se dovedesce în chipul 
statornicit în secţiunea VIII a capitolului de iaţă. ÎN 

Protestul pentru lipsa de plată se pâte ridica la diua scadenței; 
dar el trebue să fie lăcut cel mai târdiii a doua di nelerială după aceea 

_care e fixată pentru plată. e 
Ari. 297. Dacă plata . biletului la. ordin nu e cerută la scadenţă, 

acceptantul unui bilet la -ordin tras, sai emitentul unui bilet la: ordin 
coprindând obligaţiunea de a plăti, după expirarea termenului protestului. 
pentru neplată, ai dreptul a depune în justiție suma arătată în biletul 
Ja ordin cu riscul şi cheltuiala posesorului. Nu e trebuinţă de o somaţiune 
adresată posesorului. * - | 

Art. 298. Impotrivirea la plată nu este admisă de cât în singurele. 
casuri de pierdere a biletului la ordin, de faliment a posesorului sati de 
“incapacitatea sa de a primi. — NP Aa 

- 
$ 2. Plata prin întervențiune saă pentru ondre.: 

„Art. 299. Dacă biletul la ordin. nu e plătit de către tras, de către 
acceptant, de către emitent, saii de către persânele indicate în biletul la 
ordin ca să'l plătescă la nevoe, el pote să fie plătit de către un al treilea. 

Plata prin intervenţiune trebue să fie declarată în actul de protest, 
- Arl. 800. Acela care plătesce un bilet la ordin prin intervenţiune. - 

e subrogat în tâte drepturile posesorului în limitele indicate în articolul 

următor. , e - 

Art. 801. Dacă plata prin intervenţiune e iăcută pentru onrea: - 

trăgătorului sati a emitentului, toţi indosanţii sunt liberaţi. ” 

Intre mai mulţi, cari ofer plata prin intervenţiune, are precădere 

acela care operâză mai multe liberaţiuni. Un intervenient, care plătesce, 

cu tâte că se învederâză din biletul la ordin saii din protest că un altul, 

care ar îi operat: mai multe liberaţiuni, a oierit să plătescă biletul la 

ordin nu are recursul în garanţie în contra acelor indosanţi, cari ar îi 
iost liberaţi prin plata oferită de cel-lalt. - NE ! i 

Art. 302. Dacă trasul, care n'a acceptat, se înfățișeză ca să plătescă 
_un bilet la ordin protestat, el trebue să aibă. precădere înaintea altora. 
Când însă trasul e în concurenţă cu un-alt intervenient, care ar oper 

“mai multe liberaţiuni, se dă precădere acestui de pe urmă. e: 

Ş 1. Disposiţiuni generale. | 

După principiile areptului comun, acela, care' plătesce nu. trebue să 
'se' mărginescă a verilica numai dacă există o serie neîntreruptă de 
“cesiuni, căci el nu e liberat de cât când plătesce creditorului capabil 

de a primi (art; 1098 codul civil), saii unui mandatar cu puteri adevărate 
(L. 84, Dig. 46, 3)1).- Lp 

1) Aubry et Rau, Droit civil frungais, IV, $ 317, text şi nota 9, .
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- Cestiunea dacă aceste principii se aplică și biletelor la ordin e 
astă-di viii controversată 1). - 

Bravard răspunde negativ şi teoria ce'el o stabilesce în acestă 
materie conglăsuesce cu cea sancţionată de art. 287 al proectului. Trasul, 
dice dânsul, trebue să verifice două lucruri: mai întîi el trebue să 
verifice iscălitura acelora din iscălitori ce el cun6sce, mai cu s6mă aceia 
a trăgătorului; apoi el trebue să cerceteze dacă tâte iscăliturele îndosanţilor 
se urmeză și se corespund, dacă fie-care idosament este urmat de iscă- 

„litura idosantului al căruia nume îigurâză în indosamentul precedent, căci 
. acesta singur era proprietarul titlului și putea să'l transmită; Dacă dar 

pe indosamentul următor era iscălitura unei alte pers6ne, trasul ar îi în 
culpă de a îi plătit în mâinile sale, căci lipsa sa de calitate era apa- 
rentă, resulta din însuşi titlu, din o simplă reapropriare a iscăliturei 

- indosantului posterior cu“ numele aceluia în profitul căruia sa făcut 
indosamentul precedent 2). 

Acela care plătesce e dar dator.să verilice numai aceia ce este 
aparent, vizibil, patent: seria continuă de îndosamenle. El nu e ținut - 
să cerceleze autenticitatea indosamentului (art.: 287 al proectului, cf. 
art. 36 german și art, 287 italian), adică să cerceteze dacă indosantul 
era capabil sati dacă indosamentul e adevărat sai falş, 

Art. 47 al codului belgian sandţioneză. și el acestă teorie. Asupra 
înţelesului acestui articol se găsesce în raportul d-lui Dupont următârea 
observare : «]l est bien entendu que chaque cessionnaire doit repondre 
de existence de son câdant et de la verit6 de sa signature: si non, 
Pendosseur serait repute Vauteur du faux ou tout au moins il devrait 
en suporter les cons6quences, prejudiciables vis-a-vis du. tir6. Il aurait 
comimnis une imprudence grave en traitant avec une personne qui lui 6tait 
inconnue»>. «Trasul care a plătit un bilet la ordin ialș, dice art. 47 . 
belgian; nu pâte 'să ceră. plata înapoi de la posesorul de bună credinţă, 
Şi, dacă a acceptat, el e ţinut dea plăti posesorului de bună credință 
CU Yeserva recursului sei în contra cuă de drept». Trăgătorul în contra 
căruia trasul e în drept să recugă nu se pote apăra dicend că el a dat mandat să se -plătescă numai după o serie de indosamente adevărate, 
adică neplăsmuite. EI a primit valuta şi el e dar dator să plătescă pro- - „SViSiunea : nimeni nu.se pâte înavuţi în dauna altuia. e - 
_„_- Dacă sar cere de la tras să examineze autenticitatea îie-cărui “idosament,'atunci sar umila biletul (care e astă-di-aşa de simplu) şi ar - 
deveni un pachet Şi Sar introduce în comereiul cambial o îngveuiare - “care lar d&rima. : N Ia a 

„Trasul care a acceptat e ţinut să plătâscă daca există. pe biletul ce se iniăţișâză pentru plată o” serie neîntreruptă de indosamente, adică . dacă lipsa, de calitate nu e visibilă, dacă biletul nu se tradă ca: falş prin însăși forma sa exteridră, căci primitorul unui indosament falş se bucură de i6te drepturile decurgând din biletul la ordin, dacă are biletul: „încă în mâna sa şi dacă forma exteridră 2 legitimiteză Şi el e supus cel 

asupra piei” a ŞP: git aE 360—361, Y. şi Sirey-Gilbert, les Codes annotes,. 
2) Demangeat- Bravară, op. cit. II, pag. 359—360 şi nola 2, 
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mult unui proces de amortisment menit a stinge obligaţiunile născute 
din o trată pierdută (v. art. 329 și urm. ale proectului, inira). - 

Acceptantul pâte să opună numai falsitatea ultimului indosament 
şi incapacitatea ultimului indosatar. Dacă ultimul indosament . e îalş saii 
dacă el emană de la un incapabil, posesorul e în afară de biletul Ja 
ordin și nu pâte dar. să fie vorba de obligaţiunea acceptantului de a 
plăti în mâinile sale.1). Cum enim quis pelat ex ea stipulalione, hoc - 
îpso. dolo facil quod petit (L. 36, Dig., 45, 1). a 

Art. 288 al proectului e pus- în locul art. 129 al codului nostru 
actual, articol care dice că «de se implinesce sorocul poliţei într'o di 
de Duminecă saii de s&rbătore, se plătesce în ajunul lor», regula mai 
rațională că, dacă diua scadenţei e o qi de sărbătâre legală, diua plăţei 
e cea dintâi di de lucru urmaătâre (cf.art. 41 german, art. 288 italian, art. 

_'731 proc. n6stră-civilă. Contra, art. 25 belgian). Este, în adevăr, de principii. 
că o tocmâlă se tălmăcesce în iavârea aceluia care se obligă. Trasul care 
a acceptat e acela care se obligă. Nu trebue dar să'i răpim o di. 
"> Art, 289 statornicesce regula că biletul Ja ordin tras la vedere şi 
biletul coprinqând obligaţiunea de a plăti a iscălitorului emis la vedere 
“sai la o epocă fixă după vedere, trebuesc îniăţișate pentru plată în ter- 
menul şi după indicaţiunile ar!. 260. Neiniăţişarea pentru acceptare are 
consequenţe îatale pentru posesor, cum -s'a arătat -mai sus, numai la 
biletele la ordin plătibile la o epocă fixă de la -vedere, înlăţişarea pentru 
acceptare fiind de pură facultate pentru posesor. Neinlăţișarea pentru 

plată, din contră, atrage . decăderea în tâte casurile. Posesorul e dator 

să intăţişeze biletul pentru plată la diua seadenței, .şi, în casul când sca- 

dența urmeză a se fixa prin înfăţişare sati. acceptare, săl îniăţișeze 

pentru plată: în termenul şi după îndicațiunile art. 260... - Sa 

Art. 290 e o repetiţiune a art. 130 al codului nostru-actual (ci. 

art. 33 german şi art. 290 italian). 
Art. 290 dice că daca suma de plătit e scrisă în litere și în cilre şi | 

daca există o deosebire, va îi a se plăti suma cea mai.mică. In dubio 

quod minimum est sequimur (cl. art. 5 german: și art. 290. italian). 

Art, 291 al proectului derâgă la - regula art. 1101 codul civil, care 

dice că datornicul nu pâte sili pe creditor a primi parte din datorie, 

" fie datoria divisibilă chiar. Echitatea cere să nu se refuse datornicului 

să se achite prin plăți parţiale (ci. art. 88 german, art. 46 belgian şi 

“art. 291 italian). Echitatea -este idealul ce căutăm. să atingem în dreptul 

comercial şi în dreptul privat. | Sa 
Biletul Ja ordin trebue plătit, după-prescripţiunea art. 293 al proec- 

“tului, cu moneda indicâtă în el după disposiţiunile art. 39. Felul monedei 

“e în general inâiterent la împrumut. Capitalul imprumutat se pâte înapoia 
şi cu o altă monedă, având curs, de cât aceea ce a primit'o datornicul. 

 Papinian qice: In pecunia non corpora cogilamus, sed quantilatem 

(L. 94, $ 1, Dig., De solut.). Suma împrumutată în aur se pâte dar restitui 

în argint cu boniticarea agiului, dacă nu sa hotărât anume în toemelă să 

— 

"1) VedI asupra acestui punct raportul lui Dupont menţionat ma! sus şi observările 

lui Brater asupra art. 36 german corespundător cu art. 287 al proectulul ap. Demangeat- 
> 

- Bravară, op. et loc. cit. V. şi Zhil, op. cit, $ 807, in fine. , 
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se înapoiască aceiaşi monedă. Regula dar că biletul la ordin trebue plătit 
în moneda arătată în el, răspunde principiilor generale de drept. Art. 39 
al proectului prevede casul când acestă monedă tocmită nu are curs legal 
și comercial în regat şi când cursul n'a iost fixat, şi hotărăsce că în 
acest cas plata pote să fie făcută cu moneda ţărei, după cursul schimbului - 
la vedere, la diua scadenţei şi la locul plăţei; iar neexistând un curs de. 
schimb, cursul va fi acela al pieţei celei mai vecine, dacă tocmela nu 
-pârtă însemnarea «efectiv» sai o alta de asemenea. Acâstă normă edictată 
de art. 39 al proectului e şi ea în armonie cu-principiile dreptului comun. 

* Este, în adevăr, un principiii constant că, dacă moneda tocmită nu se mai 
pote găsi, creditorul nu pâte relusa în acest cas plata cu altă monedă şi - 

„cu bonilicarea agiului (Arg. L. 71,8 2, Dig, De legut. XXX, 11). Plăţile 
se fac, după art. 1578 codul civil, după cursul monedei in momentul 
.plăţei. Tocmsla care ar da unei monede române o valdre deosebită de 
ceea ce îi: atribue legea, ar îi contrarie ordinei publice și, prin urmare, 
nulă. Dar părţile se pot tocmi și după dreptul nostru actual că plata se 

_va-iace în o monedă străină, neavând curs legal în România (art. 138 
codul comercial român, cf. art. :1483 irancez). Nu avem. o: lege, care să 
decreteze, ca cea îranceză, ca monedele de argint de 50 bani, precum şi 
acele de 1 leii și de 2 lei, n'aii curs legal între particulari de cât ca 
monedă d'appoint, până la concurența de 50. lei numai pentru fie-care. 
plată 2). Legea n6stră edictză restricţiuni numai cu privire la plata. în 
monedă de aramă. Nimeni nu va fi ţinut, dispune art. 16 legea din 22 

: Aprilie 1867, a accepta în plată monede de aramă pentru o sumă mai 
mare de cinci lei, ori-care ar îi suma de plată3). -- - 

“Art, 294 al proectului e o repetiţiune a art. 139 al codului nostru 
actual. Posesorul biletului la ordin nu" pte îi silit a primi plata înâinte 
de scadenţă. Acesta esto o excepţiune de la- dreptul comun. Termenul e 
presupus stipulat în îolosul datornicului. Ori-cine pâte renunţa la dreptul 
sc. Datornicul are dar facultatea după regulele generale de drept să 
plătescă inainte de 'scadenţă. Scadenţa.-are, din contră, în comereiii - 
însemnătatea unui principiii- superior ocrotitor pentru toţi iscălitorii bile- 
tului ȘI pentru cei de al treilea. Plata înainte de scadenţă ar putea causa 
mari daune, de exemplu când trata ar îi pierdută sai furată. Adevăratul 
proprietar trebue să aibă timp a face oposiţiune în mâna trasului. 
„Art, 295'-al proectului dispune că creditorul, ca să dobândâscă plata biletului, trebue să dea adeverinţă pe . bilet şi să înmâneze dator-.! nicului biletul aşa achitat. Acesta sa cerut pentru un îndoit motiv. Dacă posesorul e un înşelător, trasul, care cun6sce p6te iscălitura ultimului -. indosatar, va descoperi lesne irauda. Tema apoi de pedepsa crimei ialșului - „va opri pe îalșul posesor să dea o adeverenţă îalşă 4)... . A „ -- . ” 

, 1) Gliick, Pandecten, XH, pag. 65, text şi nota 72. Teoria franceză nu men- țion6ză măcar acest principii al dreptului comun. Cele-l'alte regule aplicabile în acestă materie, de cari se vorbesce în text, sunt recunoscute şi aprobate de juriştii francezi. vV, Aubry ei Rau, op. cit., $ 318, notele 7 şi urm.; Laurent, op. cit., XVII, No. 559 urm. -* 2) Laurent, op. et loc, cit. No, 560, - ! dispune) că cestă Lege a fost modificată prin aceea din 17 Mar U onedele de argint nu se vor primi obligatorit în plat maximum de 50 lel, iar monedele de aramă pentru suna dog sade cat pentzu suma „4) Donangeat-Bravară, op, cit. 1, pag. 363 nota 3, E 

lie” 1890, care prin art. 8 

1
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„_ Lipsa totală saii parţială de plată se dovedesce după art. 296 al 
proectului, în chipul arătat în secţiunea VIII a capitolului” de faţă. Pro- 
testul pentru lipsă de plată trebue să fie făcut cel mai fârqiii a doua 
di neferială după diua hotărâtă pentru plată. Codul italian votat de par- 
lament statuase că protestul trebue să se lacă prima di neterială după 
cea fixată pentru plată. Mai multe Camere de comerciă ceruseră însă ca 
termenul să fie prelungit şi protestul admis şi a doua di după scadenţă, 

_Se deduceaii argumente în acest înţeles și din legea italiană din 7 Aprilie : 
1881 asupra desființării cursului silit, care îndatoreză pe guvern să înfiin- 
ţeze în orașele de căpetenie ale Italiei camere de compensare, aşezăminte 
asemă&nătre cu aşa numitele Clearing-houses din Englitera 'şi cu banca 
de virement (Giro-Bank) din Hamburg. Codul italian, schimbat de guvern 
după mandatul ce el l'avea întru acâsta de la Parlament, lasă dar. pose- 

-sorului facultatea a iace protest atât prima cât şi secunda - di după 
scadenţă. Acest termen de două dile lu acceptat și în Germania, după 
stăruința representanţilor din Hamburg, cari declarară că la banca de 

- virement posesorul nu pâte aila sigur. într'o singură di dacă plata a îost 
făcută de către un intermediar care a mijlocit în iavârea sa. Acest termen 
nu alter6ză scadenţa, căci el nu e. un termen acordat datornicului, ci . : 

-o Îacultate : care.servesce a înlesni înțelegerile de bună vos, a evita 
cheltuelele şi actele litigisel).. | î - - 
". Camerele de compensare (Claering: houses); pa cari le vom cun6sce 
mai de aprâpe la discutarea cecurilor, fiind o necesitate pentru ori-ce 
țară, credem că societatea nâstră nu va îi lung timp lipsită de înlesnirile 

-ce ofer aceste camere. | . , 

“Art. 297 al proectului (ci. art. 40 german şi art. 297 italian), coprinde 

o normă care tinde a preintâmpina o vătămare la care pâte îi expus 

acceptantul saii emitentul unui bilet la ordin proprii. Acceptantul rămâne, 

precum se. scie, îndatorat fără deosebire de. s'a ridicat sai nu protest. 

Emitentul unui bilet la .ordin proprii (eigener: Wechsel) se deosibesce 

- de emitentul unui bilet la ordin. tras, care promite de a iace să se 

plătescă, că „el promite, din contră, de a plăti singur, ca acceptantul. El 

rămâne dar îndatorat fără deosebire de s'a ridicat saii nu protest. Pose- 

sorul va neingriji pâte .să înfăţișeze biletul cât se pâte mai-în grabă 

acceptantului saii. emitentului biletului la ordin proprii. Acâstă prelungire 

va îi î6rte vătămătâre pentru 'acceptant sai emitent. Nimeni nu, trebue 

să rămână legat mai lung timp de cât e absolut necesar. De aceea sa 
statuat că, dacă plata biletului nu e cerută la scadenţă, acceptantul sai 

--emitentul, după expirarea termenului pentru facere de protest, ai dreptul 

de a depune în justiţie suma indicată în bilet, cu cheltuiala şi riscul pose- 

sorului, îără a îi nevoe de o somaţiune. Scutirea de somaţiune este o 

derogare la art. 1135 codul civil şi art. 605 proc. civilă, după cari dator- 

nîcul,. ca să îacă oiertă reală și consemnaţiune, e dâtor să somieze mai 

“întâi pe creditor. Na a a 
- Art, 298 al. proectului reproduce prescripţiunea -art. 1-44 al codului 

nostru actual, cu adăogirea însă a cuvintelor «sai de, incapacitate a sa 

de a primi». Ac6stă adăogire are de scop a curma o controversă care 

  

1) V. raportu lui Zanardelli ap. Zon Boll, op. cit, pag. 17—19,
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există astă-qi 1). Aceiași adăogire o regăsim în art. 39 belgian, nu însă | 
în art. 298 italian. . a 

„8 2. Plata prin întervențiune sai pentru undre. 

Pers6na, în _ondrea căreia se face o plată prin intervenţiune, schimbă 
numai creditorul, căci, în loc să rămână îndatorată către posesorul biletului. 
la ordin, ea se obligă către intervenient, şi sar părea dar că plata prin 
intervenţiune nu presintă nici o utilitate. Dar însăși acestă substituţiune 
-de creditor e, adevărul căutând, îolositâre pentru dânsa, căci ea va avea: 

«acum a Îace cu un creditor. mai cruţător, lăsând a dice că intervenientul 
e adesea datornicul aceluia pentru care . el intervine şi dar, „intrând la 
mijloc, el nu îace de cât a'și plăti datoria...  ? | 

, Prescripţiunile proectului asupra acestui: obiect sunt în cea mai mare 
parte repetiţiuni ale art. 153 și 154 din.codul nostru actual. 

Regula că: acela care plătesce prin intervenţiune. e subrogat în - 
“drepturile posesorului (art. 300 al- proectului) are un equivalent în art. 
154 al codului nostru în vigâre, Acesta este o excepţiune .de la dreptul 

„comun, căci o pers6nă, care e străină. datoriei și nu are nici un interes 
a o desiuce,-nu e, după art. 1108 codul civil, legal subrogată în drepturile 
-creditorului numai dacă plata! prin intervenţiune s'a declarat în actul de 
protest (art. 299..al proectului alin. 2 ci. art.: 62 german,art. 49 belgian, 
art. 299 italian). . - o | 

Plata prin intervenţiune opereză liberaţiunea obligaţilor în limitele 
arătate în art. 30l'al proectului (cf. art. 154 român, 60, 63 şi G4- 
“german, 50 belgian).. Dacă plata este făcută în 'ondrea trăgătorului sait 
-a emitentului, toţi indosanţii. sunt liberaţi. Trăgâtorul însă, emitentul, 
acceptantul rămân obligaţi către intervenient,. căci acesta, e subrogat 

„legal în drepturile posesorului (art. 300 al proectului). Indosanţii sunt 
liberaţi, căci plata prin intervenţiune are de scop tocmai de a scăpa 
ondrea și creditul pers6nei onorate. Dacă plata prin intervenţiune este 
iăcută pentru -on6rea unui indosant, toţi indosanţii posteriori sunt liberați. 
Quid, când unul din indosanţi plătesco prin intervenţiune în onbrea unui 
alt indosant ? Fi-va și el subrogat legal în drepturile posesorului în contra - 
indosanţilor posteriori ? Negativa e certă. Indosantul 'care- plătesce prin 
intervenţiune nu are acţiune în contra indosanţilor posteriori, căci el e, 
din contra garantul lor. Dolo facit:qui petit quod reddilurus est. Dacă 
mai multe pers6ne ofer plata prin intervenţiune, posesorul e dator să dea 
precădere ' persânei care liber6ză un număr mai mare de obligaţi sub. 
pedepsă de a pierde recursul în garanţie în contra acelora cari ar fi fost 
liberaţi. Un interes superior cere să se lărgescă apărarea creditului per- 
s6nelur cari suier din causa neplăţei la scadenţă a unui .bilet la ordin. 
= După textul art 154al codului nostru actual, sar putea crede-că 
trasul are. precădere pentru -ori-cine ar interveni el, prin urmare şi când 
ar Îi iaţă în laţă cu 0 pers6nă care ar opera mai multe liberaţiuni. Sa | „“Statuat dar, ca -să lipsâscă ori-ce îndoială! în acestă privinţă, că dacă. "trasul oleră plata prin intervenţiune, el trebue să îie preferit la ori-care 

  

1) Rivitre, op. cit., pag. 365,
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altul; dar că atunci când el e în concurenţă cu un alt intervenient care 
ar opera mai multe liberaţiuni,.se dă precădere acestui de pe urmă (art. 
302 al proectului, cf. art. 64 german, art. 50 belgian, art. 302 italian). 

Proectul recun6sce. (art. 299) că se pâte interveni şi- pentru.un 
acceplani. Cestiunea e astă-qi controversată, dar afirmativa a căpătat 
sancţiunea jurisprudenţei. S'ar putea obiecta că plata prin intervenţiune 
presupune că sa ridicat protest, că adică acceptantul a refusat de a plăti, 
şi dar că intervenţiunea pentru dânsul n'ar mai servi.a i scăpa ondrea 
şi creditul, căci creditul o dată compromis, cu anevoe se pâte repara. 
Acesta este f6rte adevărat şi nu pote să fie îndoială că intervenţiunea e: 
utilă - pentru acceptant numai când e vorba de o trată plătibilă la domi- 
ciliul unui al treilea, căci domiciliatarul relusând de a plăti, un intervenient. 

pole să plăteseă, | pentru acceptant. 

SECŢIUNEA VIII. 

a: Protestul." 

Art. 308. Protestul trebue să fie tăcut de președintele tribunalulut 
sati de un judecător delegat de dânstl. 

Asistenţa de martori nu e necesară. 

Art. 804. Protestul țrebue să se facă prin: un singur act: 

1. La locul însemnat în biletul la ordin pentru acceptare saii pentru: 

- plată, şi, în lipsă de usemenea însemnări, la reşedinţa sai la domiciliul 

_trasului sai al acceptantului, sail al asistentului, sai la ultimul „lor: 

domicilii cunoscut; 
2. :La- reşedinţa sau la - domiciliul persânelor însemnate în biletul . 

la ordin, fie de către trăgător, lie de către indosant, pentru al „accepta sati. 

plăti la nevoe: 
ă 3. La reşedinţa. : saii la domiciliul tețiului « care'a acceptat biletul 

la “ordin prin întervenţiune. - 

In cas de greșită saii de îalșă arătare a Jocurilor sus- -numite,- preşe- . 

dintele saii judecătorul delegat vor trebui să declare. în actul de protest.“ 

„cercetările făcute. pentru a găsi aceste persâne. 

- Art. 805. Protestul trebue să coprindă: - - 

1. Transcrierea exactă a biletului la ordin, a acceptării, a indosa-. 

mentelor şi a tuturor arătărilor și insemnărilor cuprinse într'insul ; 

2. Numele persânei pentru care “şi in contra căreia se midică | 

protestul ; 
3. Cererea adresată pers6nei în contra căreia se ridică protestul, 

obiectul acestei cereri, locul și data unde şi când s'a lăcut cererea; 

4 Răspunsul obținut: suii arătarea că pers6na în contra căreia e 

făcut protestul ma dat nici un r&spuns. 

Protestul irebue- să fie iscălit de „preşedinte sai de judecătorul 

delegat. 
Dacă - biletul la ordin s'a pierdut și nu există un duplicat sai o- 

copie, protestul, în locul transcrierii, va trebui să „coprindă o descriere 

_ precisă a biletului la ordin. 

Art. 805% Preşedintele sai judecătorul “delegat nu vor putea să 

tacă acte de „protest, în - cari ei singuri, rudele sai afinii lor, în linie:
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directă în tâte -gradele, în linie colaterală până la gradul de unchii sai 
nepot inclusiv, ar îi. părţi interesate. O“ o 

„Numele, “statul “și locuinţa părţilor vor trebui să îie cunoscute 
preşedintelui saii judecătorului delegat, sai să le fie adeverite în act de 
doi cetăţeni cunoscuţi de dânșii şi nerecusabili ca martori. | 

-.. Rtersăturile, răsăturile şi. 6ri-ce scriptură între rânduri sati cu semn 
de trimitere, trebue să fie aprobate și iscălite -de preşedinte sai de 
judecător. . - DE Da 

Ștersăturele, răsăturele, scripturile între rânduri sai cu semn de 
trimitere neaprobate sunt socotite ca şi cum n'ar fi de loc. i 

Ari. 306. Preşedintele saii judecătorul delegat trebue să  înmâneze 
reclamantului: originalul protestului. Ei sunt ţinuţi sub pedepsă de cheltueli 
şi daune-interese către părţi să trecă tâte protestele în întreg, di cu qi: 

"şi după ordinea datei într'un registru “special cotat, parafat, coprindând 
daţa, natura, specia actului și numele părţilor. În cas de pierdere . 
dovedită şi neculp6să a originalului; el se pâte inlocui “prin: un estract 

_legalisat din registru; Si e: e 
„= Arl. 807. Nici un act din partea posesorului biletului la ordin nu 

pâte să înlocuiască protestul spre: a dovedi îndeplinirea actelor necesare 
pentru a conserva acţiunea, de schimb. E 
„Protestul pentru lipsa de acceptare sati. pentru lipsa: de-plată pâte 

îi totuși înlocuit, dacă posesorul 'consimte la acâsta, printr'o declarare 
datată şi iscălită de pers6na care relusă de a accepta sai de a plăti. 

„ Declararea reiusului de plată trebue să fie făcută în -termenul prescris, - 
“pentru ridicarea protestului şi înregistrată în cele două ile de la: data sa.: 

Acestă declarare e făcută sai pe biletul la ordin sai prin act 
„ “Separat, Declararea prin act separăt trebue să cuprindă transcrierea 

exactă care e cerută de paragratul intâi al art. 304. . 
Art. 807%. Formalităţile prescrise în articolele “de .mai sus se vor. 

observa, sub pedepsă de nulitate. - - E 
| "Ari. 808. Mortea sau falimentul trasului, sati protestul pentru lipsă | 
de: acceptare, nu apără pe posesorul biletului la ordin de îndatorirea de 
a constata. lipsa de. plată: în' chipul arătat în articolele de mai sus. 

Ari. 809. Clausa «lără protest> sati. <lără cheltueli» apără de 
protest, dar nu dispensă de înfățișarea, biletului la ordin pentru acceptare . 
sai plată. , . a 

Ari. 809. "Decăderea pentru. neridicarea protestului în termenul 
prescris de lege nu are loc când'o Îorţă majoră'a împiedecat sai întâr-: 
diat protestul. Forţa majoră rămâne însă în sarcina posesorului, daca el 
omiie să Tidice protest indată ce impregiurările - nu 'se mai împotrivesc.: 

„_ Protestul e 'o solemnitate cerută pentru constatarea neîndeplinirei 
obligaţiunilor ce produce biletul la'ordin... Nici-un act din partea pose- Sorului biletului nu pâte să inlocuâscă protestul : spre a dovedi îndepli- nirea actelor necesare pentru, a conserva acţiunea de schimb (art. 307 al proectului). Protestul pentru lipsă de acceptare sai pentru lipsă de. - plată pâte îi totuși înlocuit prin o declarare privată, cum se va arăta mai pe urmă, - Ia Să Do i Codul' nostru actual are cu privire la protest un sistem care, departe
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de u.fi simplu,-e î6rte încurcat și plin -de iormalităţi trândave: 1) cere- 
rea posesorului adresată judecătoriei ; 2). delegarea -vătalului de aprodi 
(astă-di a portărelului) sai a unui alt îpiegat ; 3) asistenţa de martori!); 
4) udeverirea actului de protest de către președinte sai locţiitorul 
sii (art. 168 codul comercial).  ..* - a o - 

| Protestele (cu excepţiunea declarărei .private) numărându-se între : 
actele autentice cari ai primit în legislaţiunea n6stră actuală .o regulare - 
vitregă, greutatea cea mai mare pentru noi este să găsim. funcţionarul 
cel mai apt pentru facerea protestului. Ă 

Protestele se fac în Francia saii de notari saii de portărei (el.- art. - 
64 belgian și art. 303 italian). In Englitera pâte,: nefiind un notar la - 
îndemână, un locuitor respectabil al locului (any respectable inhabitant, Pe 

_- "substantial person), asistat 'de doi martori, să inlocubscă pe notar. Ori-ce 
protest trebue să. îie întocmit după art, 87 german de către un notar! 

“sai de către_ un îuncţionar judecătoresc. (Gerichtsbeamte). Disposiţiunile 
de am&nunt ale legii care reguleză aplicarea codului cambial german în 

' diferitele State germane sunt, între altele: la Sachsen-Jeiningen, art. 
2: Ori-ce tribunal inferior (Untergezucht) ,e competent a întocmi: pro- 
teste; în Baden, grefierul (Gerichtschreiber) cu autorisarea publicată în 
o Î6e oficială a Ministerului de justiţie, sait notarii; în Prusia (Ş 3), în 

„ circumscripţiunea Curţii de. apel din Colonia, şi: portăreii (Gerichtsvollzi- - 
“eher); tot așa în Hessa rinană şi.în Pfalza; în Waldeck ($ 2), ori-ce 

membru al unui tribunal interior; în Holstein ($ 6), o.pers6nă îmbră- 
'cată cu puterea de a judeca, care însă nu trebue să [ie judecătorul cam- 
bial 'al. locului; în Oldemburg, -iuncţionarii - îmbrăcaţi cu atribuţiuni de 
juridicţiune graţi6să ...2), > | . ÎN , 

-... Legislaţiunea comparată ne învaţă. dar că chiar in ţările unde. 
așezământul portăreilor. oferă cele maj mari garanţii, iacerea protestului 

e încredinţată în prima linie notarilor. sai funcţionarilor judecătoresci. - - .. 

i Autorii 'codului nostru din 1 Ianuarie 1941 n'aii greşit dar că ai. 

atribuit rolul de căpetenie în acestă. materie preşedintelui tribunalului 
„Sai locţiitorului săii.. Detectul acestei legi este numai că ea introduce 

o procedură preă .trăgănitâre: delegarea mai . întâi a unui portărel de 
cătră judecătorie -şi apoi adeverirea actului de protest de către preşedinte 

“sati de către judecătorul care'i ţine locul. 'De ce să adeverescă numai 
“preşedintele sati judecătorul care ?] înlocuesce actul de protest, aceea- 
ce închezășuesce puţin interesele părţilor, de ce să nul intocmescă el: 

- siogur ? Protestul se face, după $ 149 al codului sârbesc, de tribunalul 
“comercial, şi în lipsă de tribunalul de, district sai de autoritatea poliţie- 
__-mâscă sati de portărel 8). | ORE 

Potrivit.cu acesta sa hotărât dar în art. 303 al proectului că 
funcţionarul competent a instrumenta protestul e președintele, . respectiv * * 
primul-preşedinte al tribunalului sait judecătorul delegat de densul. . “ 

Faptele ce se constată în protest sunt f6rte. varii. Protestul e sat 

  

1) Este chiar o hotărâre a jurisprudenţei nostre care cere pentru validitatea 

protestului individualisarea martorilor, Soluţiunea opusă a prevalat totuşi în cele din 

- urmă în practica nâstră judiciară. ” | . : 

2) Renaud, op. cit. $ 27, nota ll, . 
3) Renaud, op. et loc. cit,
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_an protest pentru lipsă de acceptare, saii un protest pentru lipsă de plată, 
sai un protest pentru lipsă de datare,  saii.un protest pentru lipsă de 
siguranţă (v. art. 314 al proectului intra), saii un protest pentru lipsă de 
liberare. a duplicatului depus, sai un protest pentru lipsă de liberare 
a originalului depus. Protestul pentru lipsă.de plată, trebue să se facă 
la o epocă precisă. şi neschimbată (art. 296 al proectului). Posesorul e 
ținut să notilice protestul pentrii lipsă de plată persânelor în contra cărora 
el vrea să exercite recursul săi (art. 317 al proectului). Posesorul . 
duplicatului nu pâte să exercite acţiunea de recurs pentru lipsă de plată 
sai de acceptare, dacă el' nu face dovada cerută de art. 280 al proectului 

- prin ridicare de protest, Posesorul are, din contră, o latitudine mult mai: 
mare în privinţa protestului pentru lipsă de acceptare și pentru lipsa de 
siguranţă. Posesorul-nu e ţinut să îniăţişezebiletul trasului pentru accep- 

“tare. Protestul pentru lipsă de acceptare e îacultativ. Acceptul dă pose- 
sorului- numai o siguranţă şi el pâte să- renunțe la acestă siguranţă şi 
să infăţișeze biletul numai pentru plată. Acceptul datat saă, în lipsă de 

- accept, visa datată sunt absolut necesare numai la biletele la ordin plă- * 
tibile la o epocă fixă de la înfăţişare, căci posesorul pierde acţiunea: sa 
de recurs după expirarea termenelor stabilite pentru înfăţişarea biletului 
plătibil la o epocă fixă de la înfăţișare-(art. 200 şi 325 ale proectului. 

Protestele ridicate în ţară străină, nu au trebuinţă de legalisare diplo- 
matică. Locus regit aclum!). Lăsăm totuşi acest: principii sub egida 
teoriei, tăremul nefiind încă pregătit pentru elaborarea unui cod definitiv - 

„de drept privat internaţional. : - ia E 
„_„ Protestul se face după art.. 303 al proectului îără asistenţă de 

marturi. Art. 173 irancez (art. 168 român) statuiază contrariul; dar: 
un decret din 23 Martie 1848 (art. 2) a schimbat acâstă disposiţiune, 
hotărând că martorii nu' mai sunt necesari (ci. art. 87 german, art. 61. 
belgian, art. 3v8 italian). DE o RR | 

_ Protestul în . diferitele sale funcțiuni e.supus la formele prescrise 
de art. 303 şi urm. ale proectului. A - i 
| Protestul trebue să se. facă după art. 304 al proectului la reşedinţa 
ori la domiciliul trasului sai al acceptatulăi, sait al. emitentului, sati la 
ultimul lor domiciliă cunoscut. Domiciliul exercită o înrîurire "mare în 
materie de obligaţiune. La domiciliul -datornicului se face plata, când un 
alt loc nu este arătat prin toemâla expresă sai. tacită- a . părţilor (art.. 
1104 codul civil). In materie cambială se aplică acelaşi principii. Plata . 
trebue cerută și protestul trebue făcut la reşedinţa sai la/ domiciliul 

„ trasului şi al celor-talţi obligaţi. Proectul alipesce prin excepţiune efecte: 
egale reședinței și domiciliului, hotârând că protestul se pâte îace la 
unul din aceste locuri sai la ultimul domicilii cunoscut. Acâsta este o 

„derogare la art, 75.No. 6 proc. civilă. Protestul se ridică valabil la 
reședința actuală a datornicului de schimb, cu tâte că el: are pâte un 
domicilii cunoscut în România. Motivul pe care se întemeiază acâstă 
excepţiune este că persâna care are un domiciliti și 0 reşedinţă, unde 
locuesce, este tot aşa de cunoscută la locul unde locuesce de fapt ca şi 

la. locul unde ea e domiciliată de drept. Protestul nu se pâte îace per- 

  

1) Renaud, op. cit., $ S, nota 21 ; Rivitre, op. cit, pag. 386,-- |
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sânei la- un alt Idei. de exemplu la: Bursă, de cât cu bună învoire reci- 
procă. Acâ6sta este o. excepţiune de la art. 75 proc. civilă, care dice că 
citaţiunile se dai sai personei sait la domiciliul persnei.. Protestul. tre- 
"bue să se întocmescă, după art. 9l- german, la comptoarul saii stabili-” 
mentul  datornicului : de schimb (Geschăitslocal) și, în lipsă, la domiciliul 
săi, şi numai, cu iînvoirea reciprocă. la un alt loc, de exemplu la Bursă. 
Domiciliul sai. ultimul domiciliii cunoscut (cu esclusiunea reşedinței) este : 
locul unde trebue să se facă protestul după art. 173 francez. Codul nostru 
actual - dispune că protestul trebue să se facă la sălășluința datornicului 
de schimb sai oră unde se va afla atunci cu locuința (art. 168 -codul . - 
român).: Protestul îăcut persânei în afară de domiciliii e nul. după dreptul 

„ îrancez, dar protestul aşa îăcut e totuși valabil dacă el nu aduce nici o 
vătămare” părţilor interesate î). Art. 304 al proeetului,. de acord cu art. 
304 italian, normeză că protestul trebue, să se facă la locul: însemnat în 
bilet - pentru acceptare. sai pentru plată'2) şi, în lipsă de asemenea în- . | 

- semnări, la reședința sai la domiciliul. datornicului de schimb. 
Dacă există recomandatari, va trebui să se. facă protestul la Teșe- | 

biletul la ordin de către trăgător Saii de către indosanți pentru al accepta . 
saii plăti la nevoe. Unii. pretind, în contra majorității autorilor, că protestul 

- trebue să se facă la domiciliul acestor persâne numai dacă ele au fost 
- indicate -de către trăgător, și argumentul lor. este că textul legii vorbesce 
“numai de recomandatarii. însemnați în poliţă (art. 173 îrancez și 168 
român) 3). Art. 305 al proectului, de acord cu. art. 64 belgian, tae acestă . 
controversă. . - 

“In îne, protestul trebue să se. facă la reşedinţa saii la domiciliul 
terţiului care a.acceptat biletul prin intervenţiune. 

Aceste diferite protesturi se fac - prin un singur act (art: 304 al : 
proectului, în principiil), adică prin un singur, original, după care. se lasă, 

o copie Ja fie-care din locurile arătate mai sus, - 
In cas de greșită saii: de falşă arătare a locurilor de mai sus, se 

„constată în actul de protest cercetările făcute pentru a. găsi aceste . 
persâne (art. 304 al proectului. in. fine, el. art. 168 codul ; român, art. 

„64 belgian, art, 504 italian). 
Art. 305 al proectului - arată, cari sunt onuoţările ce trebue să 

" coprindă protestul. 
;-.. Protestul trebue să coprindă: 

1. Transcrierea exactă a biletului la. ordin, a acceptării, etc. Art. 
169 al codului:nostru actual cere o prescriere din cuvânt în. cuvânt, 

dar acâsta.e o asprime:prea mare a) Ajunge. o transcriere exactă 
pentru constatarea identităţii biletului la. ordin protestat cu cel înfățișat. . 

2. Numele pers6nei pentru. care şi în contra căreia se. ridică pro- 
testul. Iscălitura acestor pers6ne nu se cere. Codul nostru actual exige 

"să se arate și neputința saii nevoința de a iscăli (et. art. 174 francez şi 

1) Rividre, op. cit, pag, 886, tezt şi nota 2 
2) Compar. Sirey- Gilbert, op. cit., art. 173, No. 13, . E 
3) Domangeat-Bravard, op. cil, TI, pag. 14317438, .. N 

„ 4) PRO, op. cit, s2 25, pag. 280, şi Damangeat- Bravard, op cit., HI, pag, 
482—433, nota 1. _ , | MD 

= AL Degră, vol, II CI ” 20 -
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„art. 65 belgian); dar sa hotărât că lipsa de iscălitură a persânei în 
contra căreia se face -protestul nu e o causă de nulitate!). Protestul 

“trebue să coprindă şi numele pers6nei pentru care se face. protestul (v. 
art. 88 No. 2 german şi art. 13 Org. Notariat. îrancez).. 
„3. Cererea adresată persânei în contra căreia se ridică protestul, 

obiectul. acestei cereri (adică dacă se cere să .se ridice un protest pentru 
lipsă de acceptare, saii pentru lipsă de plată, sati pentru lipsă de sigu- 
ranţă, saii pentru lipsă de datare, etc.), locul şi data unde şi când sa 
iăcut cererea. Data are o însemnătate mare, mai cu semă când biletul 
e plătibil la o epocă fixă după vedere; Protestul, ca act autentic, trebue 

să indice şi locul unde el se închee (art. 12 Org. Notariat. iîrancez). 
: 4. Răspunsul obţinut saii arătarea că pers6na în contra căreia e 
“iăcut protestul n'a dat nici un răspuns. Protestul are menirea să dove- 
dâscă că.s'a îndeplinit condiţiunea acţiunii de recurs, și acestă condiţiune 
este relusul de -acceptare, de plată, de datare, de dare de siguranță, etc, 
„În cas de pierdere a biletului şi de lipsă de duplicat sati de copie, 

- protestul în locul transcrierej, care nu mai e posibilă, va coprinde o 
descriere precisă a biletului, oc 

„Protestul trebue să îie iscălit de președinte sati de judecătorul care 
"i ţine locul (v. art. 14 al legei franceze asupra Organisărei Notariatului) 2). 

"în materia n6stră. 

- “Actul de protest 'ca să fie „valabil trebue să îie întocmit, deosebit 
“de acâsta, în forma prescrisă pentru actele autentice. ie n 

| Legea n6stră actuală lăsând prea mult de dorit asupra acestui 
“punct, era de fieapărată trebuinţă se umplem :lacuna, în parte cel puţin . 

„„ De aceea s'a statuat (art. 305* al proectului)-că preşedintele sai jude-“ 
„ Cătorul' delegat. nu vor putea să facă .acte de protest în -cari ei singuri, 

rudele, saii -afinii lor, în linie directă în tâte gradele, în linie colaterală 
până la gradul de unchiii sai nepot inclusiv, ar îi părți interesate (v. art. 
"3 Organisarea Notariatului francez), apoi că numele,. statul și locuinţa 
părţilor vor trebui să fie cunoscute preşedintelui sai judecaătorului-delegat, 
sai să le îie -adeverite în act de doui cetățeni cunoscuţi de dânșii şi 

_ Derecusabili ca martori (v. art. 11 Organisarea Notariatului îrancez); în 
îine, că ștersăturile, răsăturile şi ori-ce: scripturi între rânduri. sai cu: 
semn de irimitere, trebue să fie aprobate şi iscălite de preşedinte sai 
de judecător, și că ștersăturile,: răsăturile. și scripturile între rânduri sai 
cu semn de trimitere: neaprobate, Sunt socotite ca şi cum .n'ar îi. de loc 
(v. art. 16 Organisarea Notariatului. francez.” Compar. art. 75 proc. penală - 
română). a Sa 

- Preşedintele saă judecătorul delegat e dator, după art. 306 al proee- | 
„* tului, sub pedâpsă de cheltueli şi daune-interese către părți, a trece pro- 

testele în întreg, di cu di și după ordinea datelor întrun anurăe registru, 
„cotat, paralat și vizat. Registrul va cuprinde data, natura şi specia actului 
“ȘI numele părţilor (v. art. 171 român, art. 71'belgian, art. 90 german, 

„ art. 390 italian). Omisiunea acestei de pe urmă iormalităţi nu are însă. . 
- nici O inriurire asupra validității protestului. Registrul de “care vorbim 

2 . N A ” 

1) Sirey-Gilbert, op. cit. art, - N +2) Vedi şi Cipo Car pai ce 1 Quest. 305 bis, 

ii
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“coprinde numai o copie a protestului, Actul de protest dar .care trebue 
să se înmâneze posesorului e originalul. Cestiunea de a se sci dacă 
registrul are să valeze ca original saii-ca copie e controversată în dreptul 
german. Dacă originalul 'nu există, registrul tace aceiași credinţă ca origi- 

- “malul (art. 1935 codul civil francez) 1. i . 
Art, 307 al proectului hotărăsce .că protestul | pentru. lipsa de . 

acceptare saii pentru lipsa de plată se pâte_înlocui,. dacă posesorul 
__consimte la acesta, prin o declarare privată a persânei care relusă de 

a accepta saii de a plăti. Ac6stă declarare . trebue să fie făcută sai 
pe biletul la ordin saă întrun act-separat, datată și iscălită de persâna ' - 
care retusă a „accepta sai a plăti. Declararea relusului de . plată trebue 
să fie făcută în termenul prescris pentru ridicarea protestului şi înregis- 
rată în cele două dile de la data sa. Pentru declararea. reiusului de. 
accepiare nu se aplică aceiaşi rigâre pentru cuvântul simplu că acceptul 

e de pură facultate pentru posesor. Declararea făcută -prin act separat 
trebue .să coprindă transcrierea. exactă cerută de art. 305 al proectului N 

--(el. art. 66—68 belgian şi art. 307 italian care a imitat sistemul belgian). 
In sesiunea din 14 Mai 1872 s'a constatat în Senatul belgian că de la 
promulgarea legii nouă asupra protestelor (din 1870) 'nu s'a. întâmplat 
la tribunalul comercial din Bruxelles nici un cas unde să se îi tăgăduit 
iscălitura unei declarări private constatătore. a reiusului de plată, sai 

“de acceptare 2). | 
Formalităţile prescrise de art. 303— 306 se” vor observa, dispune 

art. 3062 al proectului,-sub pedepsă de -nulitate (cf. art. 70 belgian). “Teo- 
“ria domaitâre astă-di este că legea, preseriind - enunţările ce - trebue să 
coprindă actul de protest, nu alipesce pedâpsa de nulitate la omisiunea 
acestor enunţări şi-că obiectul esenţial al protestului este de a constata .: 

- somaţiunea de a plati etectul. înfățișat şi refusul de plată care a urmat 5). 
Mârtea sai falimentul trasului, saii protestul pentru lipsă de-accep- . 

„tare, nu apără pe. posesorul biletului de :îndatorirea de u constata lipsa 
_ de plată prin ridicare de protest: (art. 308 al „proectului ci. art. 158 

- român, art. 54 belgian și art. 308 italian). Moștenitorii în cas: de morte, 
un intervenient în cas de aliment, pot să vie să plătâscă. Trebue dar 
să se ridice protest ca să se deştepte aceste pers6ne.. Causa apoi, care 
a provocat relusul de acceptare, pâte să -nu mai existe în momentul 
scadenţei,, - ! 

| Art. 308 al proectului recunâsce validitatea clausei : «tară protesta 
saii «fără cheltueli> (et. art. 42 german şi legea franceză asupra timbrului : 
din 5 lunie 1850), în oposițiune cu art. 308 italian, care hotărăsce că - 
clausa -<fâră protest» sati «fără cheltuieli» e socotită nescrisă. Biletele la 
ordin se subscriii”adesea pentru. sume de tot. neînsemnate, cari nu com-. . 
“portă cheltuielile protestului şi: alte “iormalităţi.: Clausa <îără protest» 
sati <lără cheltueli» e -dar cu deosebire olositâre micului comerciii, - 
Sistemul opus. ocrotesce irauda şi dolul, căci el permite autorului clausei 

" «fără protest și cheltueli> să atace propriul săi Îapt+). 

  

1) Renaud, op. cit., $ 27, text și “notele 48 şi 49, 
9) Emil Sachs, op. cit, pag. 8. î-. 
„_3) Demangeat- -Bravară, op. cit, III, pag. 432, nota, - 
4) Demangeai- Bravard, op. ct IE, p. 78 urm, şi p. 421—123, nota 3..
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Decăderea pentru neridicarea' protestului în. termenul. prescris de 
lege, nu are loc când o îorţă majoră a împiedicat sai întârdiat protestul. . 
Forţa majoră r&mâne însă în sarcina posesorului, dacă el omite să ridice 
protest îndată ce împrejurările nu se mai împotrivese (art. 3092 al pro- 

“ectului). Art. 309 al proectului, care coprinde acâstă prescripţiune, sanc- 
ționeză practica îranceză care e constantă în acest înțeles. Cestiunea 
dacă un vis. mnafor apără de înfățișare şi de protest e, din 'contră, con- 
troversată în dreptul german 1). Sa i 

„- -SBCŢIUNEA IX, E | 
Contra-biletul” la ordin. | 

- Ari. 810. Posesorul biletului la 'ordin protestat pote. să încaseze 
suma indicată în biletul la ordio, cheltuelele și desdaunarea pentru preţul 
“schimbului plătit de densul prin un contra-bilet la ordin tras la vedere 
asupra trăgătorului sai asupra unuia din indosanţi. i 

” Acela care a „plătit contra-biletul. la ordin se pâte desdauna în - 
acelaşi chip prin un contra-bilet la ordin tras la vedere asupra obligaţilor 
anteriori. + E a - . 

Art. 811. Contra-biletul la ordin va fi însoţit de biletul la ordin 
protestat, de protest saii de declararea. dată coniorm art. 307 şi de o 
socotelă de îni6rcere. .. . E - 

- Socotâla de întârcere trebue să arate: Sa 
1. Suma în capital a biletului la ordin protestat cu dobândă de la: 

diua scadenței: - | a A . 
"2. Cheltuelile protestului şi alte cheltueli legiuite, precum comisiune 

„de bancă, plata mijlocitorului de schimb, timbri şi porturi pentru scrisori ;— 
- 3. Numele: pers6nei asupra. căreia sa tras contra-biletul la ordin; 

4, Preţul schimbului cu care s'a negoţiat contra-biletul la ordin. . 
Art. 812. Preţul schimbului datorit posesorului se regul6ză după 

„cursul schimbului locului unde :biletul la ordin era plătibil asupra reşe- 
„dinței pers6nei ăsupra căreia. sa tras  contra-biletul la- ordin. Preţul 
schimbului datorit indosantului, care a plătit biletul la ordin, se reguleză 
după cursul schimbului locului de unde s'a tras contra-biletul. la ordin 
asupra reședinței persânei asupra căreia s'a tras contra-biletul la ordin. 
Preţul schimbului nu e datorit, dacă cursul schimbului nu s'a afirmat 
“conform art. 37, : . | i 

Arl.. 813. Ori-ce indosant care a plătit biletul la ordin, pâte să - 
ştergă propriul săi, indosament şi. tâte indosamentele posteridre. 

Posesorul biletului la ordin protestat, pâte să incaseze suma însem- 
nată în bilet, cheltuelile şi preţul schimbului, sai prin bună învoire, saii 

„pe calea acţiunii de schimb, saii în fine prin un contra-bilet la ordin 
„(retraite, Rickwechsel, Gegenwechsel, ritratto, hertrekking), contra-bilet 
tras la vedere asupra trăgătorului sai asupra unuia din indosanți. 
_„„„ Acela care trage contra-biletul se numesce contra-trăgător (regre- 
dient, reirassant, după terminologia germană); acela, din contră, asupra. 

  

1) Gareis, in Holtzendorit's Rechtslexikon, v. ' Protest. 

=
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căruia se trage contra-poliţa; contra- tras s (regret retrassat, , dup termi- 
nologiă legii germane). 

Contra-biletul e un bilet tras la vedere de acela care are acţiunea 
de recurs în contra aceluia care e girant de plată, în-scop de a incasa 
îndată suma. însemnată în biletul primiliv. Posesorul, în loc să cheme în 
judecată pe irăgălor sai pe indosanți, la plata biletului de.la un bancher, 
care “i va pune bine-inţeles în socotelă şi preţul schimbului. Preţul 
schimbului (rechange, ricambio, Riickwechslung) e întemeiat pe îluctua-. 
țiunea concurenţei. Dacă pentru biletul la ordin 'tras de la Paris la 
Bucuresci va îi mai. mare întrebarea de cât pentru biletul tras de la 

” Bucuresci la Paris, cel dintâi va avea mai mare valdre de cât cel d'al 
doilea. Posesorul va adăogi dar în contra-bilet cheltuelile şi preţul schimbu-: 
lui, ca să primâscă de la bancher suma întregă însemnată în biletul primitiv. 

Contra-biletul trebue să îie plătibil [a vedere, căci acestă modalitate 
“i dă o val6re mai mare. Un creditor nu. trebue să causeze datornicului 
sâi cheltueli zadarnice, aceea ce ar- avea loc, dacă nu s'ar emite conira- 
trata la vedere (art. 310 al proectului, ci. art. 53 german și art 310 italian) 
Contra-trata fiind emisă la vedere, 'se poate chiar întâmpla ca posesorul 
să realiseze un beneficii, adică ca hârtia să aibă un curs peste al pari, 
şi acesta se va întâmpla mai ales pentru contra-trată de cât pentru -ori- 
care altă trată, căci acela, asupra căruia ea va fi trasă; nu va relusa 
plata de tema acţiunii în daune-interese :) Contra-trasul, într "adevăr, care 
nu onor6ză contra-trata, ar avea să se aştepte nu numai la o acţiune de 
schimb, care, cum vom arăta îndată, tinde numai la plata sumei indicate 

“7
 

în biletul Ja ordin după curs, dar și la o acţiune osebilă în desdaunare, 
căci. neplătind contra-trata, el a vătămat printr'acesta dreptul contra- 

"exemplu, o indemnitate pentru că n'a putut. să întreprindă o operaţiune 
lucrativă. 

“răgătorului, care ure netăgăduit facultatea să emită o contratrată, și el. 
e dar pasibil de daune-interese 2), „Contra-trăgtorul va putea pretinde, de 

- Articolele 310 şi 311 ale proectului, sunt .repetițiuni ale art. 172 şi. 
175—176 ale“ codului nostru actual, cu d6osebire că s'a înlăturat preserip- 
țiunea privitore la cel d'al doilea certificat constătător al preţului schimbului 
(art. 176 in fine codul român). Se pare, dice Demangeai, că în practică, 
nu se observă art. 181 in îine (art. 176 in fine codul român) și că cel 
al doilea certificat nu e nici-odată alipit la socotâla -de, întârcere. 

Dobânda sumei indicate în biletul la ordin protestat curge nu de la 
data protestului, cum prescrie art. 179 al codului nostru actual (184 îrancez 
şi 79 belgian), ci de la data scadenţei 2) (art. 311 combinat cu art. 910 

al proectului, ci. art. 51 No. 1 german şi art. 311 italian). „Dobânda 
curge în acest cas de drept şi nu de la data « cererei “În judecată, cum 
cere art. „1088 codul civil, 

- 1) Deman get. Bravară, op. cit. II, pag. Sul. 
2) Thăl, op. cit., $ 236 text şi nota 10. 
3) «Până la preschimbarea poliţie», cum se relevă acesta târte bine în excelentul 

'comentariă al neuitatului Basile Boerescu, Art, 180 al codului -nostru actual, care 
coprinde o dispoziţiune neraţională, s s'a părăsit. V, Demangeat- Bravard, op. cit. III, 

„pag. 306—509, nota 2, . 

po -. «
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Contra-trasul, care nu retusă plata,'nu e dator să plătâscă de cât 

sumele indicate în art 311 al proectului. şi nu e r&spungător de alte - 
daune-interese. Posesorul nu va putea pretinde, de exemplu, o indemnilate 
pentru că, în lipsă de plată la scadenţă, n'a putut să realiseze un beniicii, 
n'a putut să întreprindă.o operaţiune lucrativă, ete,, căci datoria de schimb. 
se reduce la o datorie a sumei indicate în bilet după curs: pretia 
pecuniarum (L. 3, Dig., 18, 41. a. 

“Contra-biletul e însoţit de biletul la ordin protestat, de protest sai 
de declararea dată coniorm art. 307 şi de o socotâlă de întârcere. Soco- 

" tela de întârcere trebue să arate: 1) suma datorită cu dobânda de la 
diua scadenţei; 2) cheltuelile- protestului și alte cheltueli legiuite, precum 
comisiune de bancă, plata mijlocitorului de schimb, timbru şi porturi 
pentru scrisori; 3) numele persânei asupra căreia s'a tras contra-biletul; 
și în fine 4) preţul schimbului cu care s'a negoţiat contra-biletul (art. 311 

"al proectului, ci. art. 51 german şi art. 311 italian). 
„ Intrebarea este cum se'reguleză preţul schimbului în privinţa trăgă- 

torului şi în privinţa indosanţilor?:  -: - . : | | 
Art. 179 îr. edicteză pentru regularea preţului schimbului o normă -- 

întunecâsă, care lasă pârta deschisă părerilor celor mai divergente. Regu- 
larea prețului schimbului nu e anevoi6să, după acest articol, în privinţa 
trăgătorului.: Preţul schimbului (ne ierim înadins de termenul necalificabil 
«preschimbarea poliţei», de care se servesce codul nostru actual, art, 

174) se reguleză, cât despre trăgător, după osebirea cursului între: locul 
- unde era să se plătâscă biletul la ordin şi locul de unde se trăsese (art. 179 
îrancez, ci. art. 174 român). Regularea, din contră, a preţului schimbului 

“în privinţa îndosanților, e. o adevărată ghicitură din punctul de vedere 
al art. 179 irancez, care dice că cursul schimbului se regulâză în- acest 
cas, «par le cours du change du lieu oila lettre de change a 6t6 re- 
mise ou nâgocite par eux, sur le lieu oii le remboursement seiiectue». 
Găsim in teorie trei sisteme asupra tălmăcirei acestui text. Sistemul cel" 
mai raţional e, credem, acela a lui Bravard, care ticluesce ast-îel acâstă - 
disposiţiune : locul unde biletul a fost nâgoţiat de “fie-care indosant, .este 
locul de unde indosamentul lor este daiat. Cât pentru locul unde ram- 
bursamentul se electuiază, el este, după Delvincourt,- acela unde biletul 
trebuia să fie plătit 2). Art. 174 al codului nostru actual deslegă acestă 
controversă, căci el hotăresce expres că "preţul schimbului se regulză,- 

„cât. despre giranți, după.osebirea cursului între locul unde s'a girat poliţa: 
şi locul unde era rânduit a se săvirşi, plata. Dacă însă nu pâte să- fie. 
nici o- greutate, după textul clar al art..174 al codului nostru în vigâre, 
asupra acestui punct, s'a lăsat totuși. în întuneric cestiunea dacă posesorul 
pâte să: ceră de la un indosant un preţ de schimb mai mare de câtcel. 
datorit de trăgător, precum şi cestiunea. cum trebue să se reguleze prețul 

- Schimbului în raporturile unui -indosant .cu trăgătorul și în' raporturile: 
indosanţilor între dânşii. Acestă de pe urmă cestiune.e cuatât mai 

„Încurcată, cu cât. ea se legă cu principiul consfințit de dreptul îrancez 

  

„__ 1) Zn], op. cit, $ 229, text şi nota 11; Desangeat-Bravară, op. cit, TI, cap, 50, iu ?p it, Ş.229, text și nota 11; Denangeat Bravard, op. cit, NI, 

2) Bividre, op. cit., pag. 391, nota 2 şi pag, 39, nota 1. : - :
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(art. 183) şi de codul nostru actual (art. 177), după cari preţurile de - 
schimb nu se pot cumula şi fie-care indosant nu are să plătescă de cât 
o singură socotslă de întârcere, Bravard crede că posesorul, care trage | 
un contra-bilet la ordin asupra unui îndosant, nu pâte.să câră potrivit 
cu art. 179 îrancez, nici-o-dată de la dânsul. un curs de schimb superior 
celui datorit de trăgător. Demangeat susţine, din contră, că atunci când 
posesorul face o contra-trată asupra trăgătorului sai asupra unui indosant, 
el pote să câră de la indosant și un preţ de schimb superior celui datorit 
de. trăgător, acestă cestiune fiind regulată nu de art. 179, cum pretinde . 
Bravard, ci de art. 178, după care posesorul se -desdauneză tot-d'a-una 
de preţul schimbului ce el plătesce. Cât pentru art. 179, el se ocupă 
exclusiv de casul când un îndosant, plătind contra-biletul tras asupra 

„lui, vrea la rândul stii să facă contra-trată, spre a se desdauna, fie asupra . 
- trăgelorului (art. 179 alin. 1), fie asupra unui indosant (art. 179 alin. 2)1), 

Legea belgiană din 1872 a curmat acestă controversă, statuând că E 
preţul schimbului se reguleză, în, raporturile. posesorului sai ale unui 

indosant cu trăgătorul, după cursul schimbului locului unde biletul era 
- plătibil asupra locului unde el a lost tras; că în nici un cas trăgătorul - 

nu e. ţinut a plăti un curs mai.ridicat; că apoi preţul schimbului se 
reguleză, în raporturile posesorului cu unul din indosanţi, după cursul 
schimbului locului unde biletul era plătibil asupra locului unde el a fost 
indosat.; că, în fine, el se regulsză, în raporturile indosanților între dânșii, 
după cursul schimbului locului unde indosantul care face contra-trată a 
negociat biletul primitiv asupra locului unde el a tost negociat de, acela 
asupra căruia se trage contra-biletul la ordin (art. 74 belgian). : 

Codul belgian-a rămas'de altminteri în cadrul sistemului francez, 
“Art, 77 şi 78 belgiane reproduc regula codului îrancez, după care cumu- 
larea, preţurilor. de schimb nu pâte avea loc. Acâstă regulă nu admite 
aceiaşi măsură pentru pesesor şi pentru indosant. Posesorul e desăvirșit 
desdaunat pentru, cheltuelele sale, căci el e în drept a cere nu numai 
diferenţa cursului între locul plăţei şi locul unde biletul a fost tras, dar . 

şi diferența cursului între locul plăţei şi locul unde biletul a iost indosat. 

Indosantul, din contră, cu tote că el e dator să plătescă după împre- 

jurări un .preţ de schimb superior celui datorit de trăgător, nu pâte cere 
“-de-Ja' ţrăgător “de cât. diferența - cursului între locul plăţei şi locul unde 
„biletul a fost tras. In raportul lui Dupont se dice pentru îndreptăţirea . 

acestei anomalii «... îl n'en est pas de mâme de lendosseur qui esten . 
faute dans une certaine mesure,.puisque, vis-ă-vis des endosseurs sub- “ 
s6quents, il doit tre considâr& comme un tireur, ayant promis de faire 
les îonds ă Pâchâance: de. plus, pour 'Vendosseur il ne s'agit: que d'un 
recours en rumboursement de “ce qu'il a payă et'non d'un payement ă 

“ “recevoir ă date fixe et dans un lieu determine. Il 'peut rentree dans tous . 
ces dâboursâs ă Vaide da action recursoire. S'il prefere la voie de la 

“retraite, il doit: iaire un sacrifice correspondant ă Vavantage -quiil en - p qu 
retire>, dar. o vorbă enigmatică precum faute dans une certaine 1nesure 

„nu este o motivare seri6să -şi nu înțelegem cu ce drept se cere numai de 
- . 

1) Demangeat-Bravard, op. cit, III, pag. 520 urm. şi 526 um, i 

—
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la indosant şi nu şi de la posesor să facă o jertiă corespundătâre cu 
folosul ce'l trage din contra-trată. - Sa 

Proectul. a părăsit acestă regulă greşită. Art. 319 al proectului, cu 
care ne vom. ocupa.la discutarea acţiunii de schimb (secţiunea X), hotă- 
răsce în adevăr că indosanutul care plătesce contra-trata p6te la rândul 
săii să facă contra-trată adăogână la suma ce el a plătit'o interesele de 

„la data plăţei și desdaunarea de cheltueli și preţul schimbului (cf. art. 
51 german şi art. 319 italian)!). 

Acestă regulă o dată lepădată, consequenţa neapărată era să se 
_ decreteze, în acord cu legea italiană (art. 512) și cu legea germană (art. 

50), o normă unâformă pentru , raportul unui indosant cu trăgătorul şi 
pentru raporturile indosanţilor între denșii “țart. 312 al proectului), în 
oposiţiune cu legea belgiană, care coprinde norme diisrite pentru raportul 
unui indosânt cu: trăgătorul şi pentru raportul indosanţilor între dânșii. 

- Causa acestei regulări diferite e principiul părăsit de proect că «trăgătorul 
nu e ţinut a plăti cu curs mai ridicate. 

„Art: 312 “al proectului, care se apropie. sub acest raport: de legea 
" germană, se deosibesce sub un alt raport atât de legea germană cât şi 

- părăsit, nu. mai este de cât o ficţiune 2). 

. 

de legea belgiană. E 
„ Legea belgiană: pune greutatea decisivă: pe locul unde sa lras sai 

sa îndosat. biletul, legea germană pe domiciliul trăgătorului sait al indo: 
sanţilor, codul italian, pe care 'l urmeză proectul, pe reşedinţa trăgă- 
torului sati a indosanților. SE | 

__ Deosebirea asupra acestui punct între legislaţiunile ce le punem în 
paralelă e practic puţin relevantă.- Locul unde s'a tras sati s'a indosat 
biletul, va fi obicinuit domiciliul trăgătorului saă al indosanţilor, şi reşe- 
dinţa trăg&torului sai a indosanţilor, nu va fi în. cele mai multe casuri 

“deosebită - de domiciliul lor. 
Reședința. e adresa naturală a contra-tratei. Reședința „este locul 

unde .se găsesce de fapt contraztrasul. Domiciliul s&i, pote de mult Ă 9 

Art: 312 al proectului dispune dar “că preţul schimbului datorit 
posesorului se reguleză după cursul schimbului locului, unde biletul la 
ordin era plătibil, asupra locului reședinței persânei asupra căreia este - 
tras contra-biletul; iar preţul schimbului datosit indosantului, care a plătit 
biletul la ordin după. cursul schimbului locului de unde contra-biletul a 
îost tras, asupra locului reședinței persânei asupra căreia el a. fost tras. 

Posesorul trage el contra-biletul săi asupra - trăgătorului ? El are 
drept -la diferența cursului - între ! locul: plăţei şi: locul- reședinței lrăge- - - 
“torului, care va îi obicinuit locul unda s'a tras biletul primitiv. Posesorul 
emite el, din contră, 'contra-biletul săi ăsupra unui. îndosant? EI are 

E drept la diferenţa cursului între locul plăţei și locul reședinței indosan- 
tului, care va îi obicinuit locul unde s'a indosat biletul primitiv. 
4 La regularea preţului. schimbului datorit îndosantului, se face cu 
drept cuvânt abstracţiune de locul plăţei. Pentru indosant este vorba de 
2 a - II E . | N : ” 

„1) V. Comentariul lui Brauer, asupra. art. 51 german, ap. Demangeat-Bravard 
op. cit, III, „pag. 530, nota, in fine. > E ? P | | geat- Brau ! 2) Tdi, op. cit. $ 258,-nota 18, in fine, 

a
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un recurs în desdaunare de ceea ce el a plătit şi nu deo plată de primit 
la o dată fixă şi la.un loc determinat. Ceea ce este dar pentru posesor 
locul plăţei,: este pentru indosant locul unde. sa tras contra-biletul la 

. ordin. De aceea s'a statuat că preţul. schimbului datorit indosantului se . 
„reguleză după cursul schimbului locului de. unde contra-biletul a îost 
- tras asupra . reședinței pers6nei asupra căreia el a fost tras. Reşedinţa 
pers6nei asupra căreia su tras contra-biletul va fi obicinuit locul de 
unde sa tras sai s'a indosat biletul primitiv. ” “ 

Preţul schimbului nu este datorit dacă cursul schimbului n'a fost 
afirmat contorm art. 38, adică după listele Bursei locului de .execuţiune : 
a contractului, sait, în lipsă, a Bursei locului celui mai vecin, saii după 
ori-ce 'alte isvâre de probă. a . au a 

Indosantul, care a plătit biletul, are drept să ștergă indosamentul 
- săi şi t6te indosamentele. posteridre. Ştergerea. indosumentelor închieză- 

a 

şuesce in contra mai multor contra-trate (art. 313 al proectului, ci. art. 
55 german și art. 313 italian). us 

SECȚIUNEA '%, | 
Acţiunea de schimb. 

„Ari. 814. Dacă lipsa de acceptare e dovedită în formele prescrise 

în secţiunea VIII, trăgătorul şi indosanţii sunt solidar şi.unul către altul - 

* obligaţi a .da o cauţiune pentru plata biletului la ordin la scadenţă şi 

pentru plata cheltuelilor. o Da 

Art. 815. Posesorul unui bilet la ordin acceptat va avea dreptul de 

a cere 0 cauţiune de la indosanţi și de la trăgător, dacă acceptantul este 

în faliment, saii: dacă el a suspendat plăţile sale, saii dacă o execuţiune 

„în contrăii a rămas lără eiect, dovedind, în îormele stabilite în secţiunea 

VIII, că cauţiunea n'a îost dată de acceptant și că o nouă acceptare nu 

: sa dobândit de la persânele indicate pentru :nevoe.. - - 

-  Ori-ce indosatar pâte cere cauţiune în contra obligaţilor anteriori, 

întăţișând probele arătate mai sus. - - 
.-  “Posesorul şi indosatarii vor avea acelaș! drept și în .casul când 
emitentul unui bilet la ordin coprindând obligaţiunea de a plăti a cădut 

în faliment saii a suspenaat plăţile sai a fost urmărit fără resultat. 

„Art 816, Dacă biletul la ordin e plătibil întrun alt loc de cât reşe- 

_dinţa acceptantului sai a emitentului biletului coprindend obligaţiunea 

“de a plăti, şi la o altă personă, lipsa de plată va trebui să fie consta- 

- tată după regulele stabilite la secţiunea VIII, chiar pentru -a se conserva 

- acţiunea în contra acceptantului şi în contra emitentului. E 

„ Afară de acest cas excepţional, nu e trebuinţă, pentru a se conserva 

acţiunea de schimb în contra accepiantului și în contra emitentului unui 

bilet la ordin .coprindână obligaţiunea de a plăti, nici de înfățișarea bile- » 
3 

- “ vului la seadenţă, nici de ridicarea protestului. 

- Art. 817. Posesorul biletului la ordin protestat pentru lipsă de plată, 
trebue să insciințeze pe indosantul- săi despre neplata biletului în cele : 

două dile de la data -protestului sai a declarării de care se vorbesce în 

art. 307. ” SI a 

Ori-ce indosant însciinţat trebue să facă aceiași însciințare autorului 

i
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sti nemijlocit în cele două dile după: primirea însciinţării. Şi așa mai 
departe până la trăgător saii până la: primul indosant. 

Insciinţarea e socotită- dată prin predarea scrisorii de însciinţare la 
postă, înlăuntrul termenului de mai sus. - a 

“Dacă un indosant n'a arătat în indosament locul domiciliului săi, 
însciinţarea despre lipsa de plată trebue să fie dată autorului stii nemijlocit. 

Posesorul saii indosatarul, care omite însciinţarea sau nu o dă auto- 
rului săi nemijlocit, e ţinut către toți indosanţii anteriori sai către 
indosanţii anteriori “faţă cu cari el nu.-și-a îndeplinit obligaţiunea de noti- 
care, la repararea daunei causate prin însciinţarea omisă şi el mai pierde 
dreptul la dobândi? și cheltueli în contra acestor pers6ne şi nu pâte cere 
de cât suma indicată în biletul la ordin. ? - e 

Art. 318. Posesorul biletului Ia, ordin neplătit la scadenţă, pâte să 
exercite acţiunea de schimb în 'eontra unora din obligați Sai în contra 
unui singur dintre ei, fără să piardă dreptul săă în contra celor-l'alţi. 

EI nu e ţinut să observe ordinea indosamentelor. : 
Art. 819. Acţiunea posesorului biletului la urdin neplătit la scadenţă, 

se mărginesce la plata sumei. indicate în bilet, a dobândilor şi a chel- 
uelilor justilieate, prin socotâla de întârcere, după disposiţiunile articolelor 

-- Indosantul,. care a plătit biletul la ordin, are drept să: câră de la 
un indosant anterior sai de la emitent plata sumei indicate în socotla 
de întârcere, cu dobândi de 'la diua plăţei, și plata cheltuelilor şi a pre- ţului schimbului. - | | | 
„Ari. 820. Dacă posesorul biletului la ordin exercită acţiunea sa 
individual în- contra unuia din obligaţii anteriori, el trebue să'l citeze în. 
judecată în cele cinci-spre-dece dile de-la data protestului sati a declarării 

„de care se vorbesce în art.:307.. : .-. : | 
„Dacă locul de reședință al] datornicului e într'o depărtare mai mare 

- de cinci 'miriametre -de la locul unde biletul la ordin era plătibil, termenul 
va fi sporit cu o di pentru cinci miriametre, Fracţiunile de mai puţin de patru miriametre nu se vor număra ; îracţiunile de patru miriametre şi mai mult, vor. spori termenul cu o di. E | Art: 821. Dacă biletul e tras sai emis în România şi plătibil în . țară, străină, acţiunea în recurs în contra obligaţilor residând în regat . trebue să fie exercitată în. termen : a De Şese-deci „dile, dacă biletul e plătibil . în . Europa, exceptându-se. | Islanda. şi insulele Feroe, asupra unei pieţe-maritime a Asiei sai a Africei pe Mediterana, pe Marea, Negră, pe canalul de Suez sai pe Marea Roșie, . sau asupra unei pieţe anteridre legate cu una din pieţele maritime sus „_dise, cu o cale ferată;  .. Ma - E „De o sută două-deci dile, dacă el e plătibil asupra. unei pieţe mari- time sai legate cu dânsa: cu. cale ferată a Oceaniei sai asupra anel pieţe a 'Americei, dincâce de capul Horn; ci „De două sute patru-deci dile în cele-lalte casuri,  - Termenele. de mai sus vor. îi îndoite. în timp de răsboiti maritim, dacă biletul e plătibil asupra unei pieţe cu care traficul se îace, în tot „Sau in parte, pe calea mării. „ a o e | „Ari. 322, Dacă: posesorul exercită: acţiunea de schimb colectiv. în 

- a - 

N
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contra indosanţilor şi în. contra: trăgătorului, el se bucură în privința 
fie-căruia din ei de termenul fiat în articolele de mai sus. 

Indosanţii ai. dreptul să exercite aceaiși acţiune, sati individual saii 
colectiv, în aceleaşi termene. - 

In privința lor, termenul curge de la: data plăței saii. de” la data o 
citaţiunii în judecată pentru plată. 

Arl.. 828. Pentru exerciţiul acţiunii de. schimb, trata va avea efectele | 
unui titlu executorii atât pentru capital cât şi pentru accesorie. 

Oposiţiunile la executare se vor judeca de juridicţiunea comercială. 
Ele nu suspend execuţiunea. Dar- președintele tribunalului de comeriii 

va putea, după cererea oponentului, să examineze documentele înfățișate 
și, dacă există motive grave de oposiţiune, să suspende, în iot. sai în 
parte, actele de execuţiune şi. acesta prin hotărâre executorie prin pro- 
visiune, dacă se dă cauţiune. 

| Art. 324. Biletul la ordin coprindând obligaţiunea de a plati (obli- 
gațiunea de bancă” saii val6rea de bancă) nu are electele unui titla 
executorii, 

“În instanţele relative. la afacerile de schimb chiar introduse prin 
: citaţiune, datornicul nu va pulea opune de cât excepţiunile privitâre la” 

forma titlului sai lipsa. condiţiunilor necesare pentru exerciţiul acţiunii 

“şi excepţiunile personale aceluia. care a exercitat acestă "acţiune, 
Dar aceste excepţiuni personale nu vor putea întărdia - executarea 

sati condemnarea la plată, de cât dacă ele. sunt liquide și de o grabnică 

soluţiune, și, în t6te casurile, întemeiate pe o probă scrisă. Dacă ele cer 

o cercetare mai lungă, procesul va: rămâne pendent după procedura 

ordinară, şi se va proceda de-o-cam-dată la executare sai la condemnarea | 

la plată, cu sai lără cauţiune, după înţelepta apreciare a judecătorului. 

Art. 825. Posesorul biletului la ordin pierde acţiunea în recurs: în 

“contra trăg&torului şi în „contra. indosanţilor, după expirarea termenelor 

de măi sus: 
1. Pentru înfăţişarea” biletulut la ordin plătibil la vedere sai Ta 0. 

epocă fixă după vedere; - 
-2.-Pentru protestul pentru ipsă de plată; 

-3. Pentru exerciţiul acţiunii de recurs, Ma 

Indosanţii pierd--de. asemenea acţiunea lor de recurs în contra, obli- 

“gaţilor anteriori, după expirarea . termenelor de mai sus, fie-care în “ceea 
ce'l privesce. 

Cererea în judecată, de şi intentată. dinaintea unor judecători necom- 
pelehţi,. împiedică pierderea - acţiunii de' recurs. 
+ Art. 826: Neîmpiedicat de pierderea acţiunii de recurs, trăgătorul 
va rămâne obligat către posesorul biletului 1a ordin pentru suma de la 

* ear6. posesorul ar avea în alt chip, un îolos nedatorit în dauna posesorului, | 
"In casul prevădut de art. 316, acestă disposiţiune va. îi de ase- 

- menea aplicabilă acceptantului unei trate și, emitentului unui bilet la ordin, 

coprindând obligaţiunea de'a plăti. . 

Acţiunea de, schimb. este sati o acţiune directă sati o acţiune re-. 
"cursorie,... 

“Vom discuta pe rând: 1) recursul pentru lipsă . de acceptare ş și 

recursul pentru. lipsă de siguranţă; 2) acţiunea directă de schirab î în contra E 

! 

.
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acceptantului sai în contra emitentului -unui: bilet .la ordin proprii; : 
3) acţiunea în recurs pentru lipsă de plată; 4) acţiunea întemeiată pe 
principiul. că nimeni nu se pte înavuţi în dauna altuia. | - 

1. Recursul pentru lipsă de acceptare şi pentru lipsă de siguranță 
(ari. 814—815). o a 

Art. 314 şi 315 ale proectului se ocupă, cel. dintâi de recursul în 
garanţie pentru lipsă de acceptare, cel d'al doilea de recursul în garanţie 
pentru lipsă de siguranţă. . 

Dacă lipsa de acceptare e dovedită prin ridicare de protest, trăgă- 
torul şi indosanţii sunt solidar unul către altul ţinuţi a da o cauțiune 
pentru a asigura plata biletului la ordin, la scadenţă sai plata sumei de. 
regres cu cheltuelele accesorii şi. preţul. schimbului (art. 314 al proectului, 
ci. art. 116 român, ârt. 10 belgian, art. 25 german, art. 314 italian); 

| Legea engleză acordă posesorului, care nu dobendesce acceptarea, 
"dreptul a cere desființarea contractului de schimb, și nu numai o cauţiune, . 
cum hotărăsc cele mai multe legislaţiuni. cambiale. Punclul de vedere al 
legii engleze pare a se potrivi mai bine cu principiile generale sancţionate . 
prin art. 1021 şi 1646 codul civil, după cari se “pote “cere slărimarea 
contractului în cas când cel obligat nu dă asigurările stipulate pentru 
executare :). Lucrul însă nu e aşa. E vorba aici nu de o cauţiune stipulată,. 
ci de o asigurare ce o pâte reclama creditorul înainte de scadenţă în 
puterea legii. Acest drept al creditorului a cere cauţiune înainte de 
scadenţă, r&spunde principiilor generale de arepi. În omnibus bonae fidei 
judiciis, cum nondum dies praestandae pecunie veni! si agat .aliguis 
ad înterponendam caulionem, ex-justa causa condemnatio fil. L. 41, 
512. Sa a Aa 2 

„Art, 814 al “proectului -se deosibesce - într'o îndoită privire. de art. - 
116 al codului nostru actual. Indatorirea de a.da cauţiune “începe, după. 
sistemul proectului, de lu dată protestului, și nu de la data încunosciinţăriă . . 
protestului de neprimire, cum hotărăsce art. '116 al codului nostru în 

„Vigore. Notificarea protestului pentru lipsă de acceptare e lipsită de ori-ce 
„ Sâneţiune şi dar absolut inutilă. Lipsa de acceptăre constituind în Englitera 

O causă de nulitate a contractului de schirib, consequenţa logică. este să 
se fixeze un iermen pentru notificarea protestului pentru lipsă de acceptare, . 

- Şi legea engleză constințesce acestă consequenţă. După legea iranceză, din. : 
contră, şi după cea germană, pusesorul are o latitudine mare: peniru 
notificarea protestului pentru lipsă de acceptare. Legea îranceză dar şi. 
cea germană nu îixeză un termen pentru notificarea protestului pentru 
lipsă de acceptare 3), Acestă notificare. fiind -ast-iel absolut de prisos, 
proectul, de acord cu codul italian, a părăsit'o. Art. 314: al -proectului * 
se mai deosibesce de art. 116. citat.şi într'o. altă privire. Obligaţii ai. . după acest de pe-urmă articol, facultatea sai a-da chezăşie peniru sigu- -. ranța plăţei la împlinirea sorocului, sai să numere îndală prețul -eă „dimpreună cu cheltuelile de protest şi prețul schimbului. Art. 314 al - Proectului nu acordă acestă alegere. Facultatea lăsată celor obligaţi de a * 

1) Demangeat-Bravard, op. cit. III, 8 280, nota 1. 
2) Zhăl op. cit., $ 240, In Germania obligatul are dreptul a depune . capitalul la tribunal sai 1a o casă de deposit (art. 25).: - n 3) Demangeat-Bravard, op. cit., III, p..279, text şi nota 3
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plăti înainte de scadenţă nu s'a adrais, de 6re-ce ea nue compatibilă cu 
principiul că posesorul nui e ţinut a primi plata înainte -de scadenţă sai 

„întrun alt loc de cât cel însemnat în biletul la 'ordin1). 
Art. 314 al proectului mai lămuresce dou& puncte. pe cari le-a 

lăsat întunecâse art. 116 al codului nostru actual. Dacă lipsa de acceptare 
s'a dovedit prin ridicare de protest, dice art. 314 al proectului, trăgătorul 
şi indosanţii sunt ţinuţi a da o cauțiune pentru plata . biletului: la ordin 

la scadenţă, etc. Vorba subliniată s'a adăogat ca să nu fie nici o îndoială 
că, dându-se o cauţiune după cererea uneia din persânele în. drept, nu 
se inai pote cere încă o cauţiune de către o altă persână, ci numai 
întregirea celei dintâi, dacă ea -nu era îndestulă 2). Art.. 314 al proectului 

„dice apoi clar şi limpede că cauţiunea dată -nu închezăşuesce de cât 
îndatoririle aceluia care'a dat'o, ideie' pe care art. 116 in îine al codului 

“nostru de astă- -di o exprimă cu acești termeni neințeleşi: <Chezașul ori al 
trăg&torului, ori al girantului, este împreună respundător numai cu acela 
pe care a chezăşuit» (v. art.. 10 belgian). Din acestă. redacţiune greșită 
ar părea a resulta că cauţiunea, lie a trăgătorului, fie a indosantului, e 
cauţiupea celor-Palţi iscălitori, dar nu cauţiunea lor solidară, când, din 
contră, adevărul este că ea nu e nici cum cauţiunea celor-! alţi iseălitori 3), 
Cauţiunea dată unui indosatar, care a cerut'o singur, nu e obligată către 
un îndosatar posterior care nu a cerut'o și el, căci răspunderea în profitul . 
unei persone determinate e condiţionată prin cererea din partea acestei 
“persâne şi constituirea cauţiunii în profitul ei), ÎN 

“Cuvântul <respectivement», care se găsesce în art. 120 îrâncez, a 
îngreuiat f6rte mult: tălmăcirea acestui articol. Art. 116 al codului nostru * 
“actual a înlocuit :acest cuvânt cu vorba «lie-care pe sema sa». Cuvântul 

. «respectivement> însemneză, Qice Bravard, că indosantul, de la care 
posesorul cere cauţiune, pote să se scutescă de a da cauțiune, somând - - 
pe .autorul săii să îndestuleze în locul.săii cererea posesorului; autorul, 

„ somat ast-lel, s'ar întârce apoi în contra garantului săii și aşa mai departe ” 
-până la trăgător. Acestă părere păcătuesce în contra principiului solida- 
rităţii, după care unul din obligaţi nu pote: scăpa de' urmărire, somând 
pe un alt obligat să plătescă în locul săă. Majoritatea autorilor admite 

“ca drept cuvânt, contrarii acestei păreri, că numai 'indosantul, care « 
„dat cauțiune, pâte să acţioneze pe unul din indosanţii anteriori, cerându-i 

- la rândul s&ă cauţiune. Art. 314 al proectului sancţioneză acâstă teorie, | 
hotărând că «trăgătorul și indosanţii sunt. solidar şi unul către altul 
obligaţi a da o cauţiune...» (cf. art. 26 şi 27 german, art. 10 belgian, 
art. 314 italian). Nu se pote cere de la un obligat o cauţiune de cât o, 
singură dată. Cauţiunea dată de un obligat nu apără pe un alt. obligat “ 
de datoria ce "i incumbă ca să, dea și el o cauţiune. Acela, care nu 

"- . găsesce cauţitine, e „bine înţeles admis să dea un amanet Sati. altă asi- . 
+ 

1) Renard, op. cit, $ 81, text şi nota 7. i 
2) V. art, 27 german şi art, 10 belgian. “Teoria lui Nouguier, op. cit., !, pag. 

336, care pretinde că posesorul pâte cere mal multe cauțiuni, nu se împacă cu principiul 
solidarităț. Datoria o dată plătită a casul nostru cauţiunea 0 dată dată) de unul din - 
obligaţil solidari, datoria e stinsă. 

3) Rivitre, op. cit., pap. 331, 
4) Th, » 9P cit e pag. 360. 
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gurare care să se -găsâscă îndestulă. pentru asigurarea creanței (art. 1676 
codul civil). | E ERE . 

Avalistul, care, după deosebirile făcute în art. 275 al. proectului, 
este socotit. ca. colrăgător saii ca coindosant, etc., e obligat a da o 
-cauţiune, în cas de retus de acceptare, întocmai ca trăgătorul şi îndosanţii. 
Acela, din contră, care a dat âval pentru un acceptant, e ţinut de 

„aceleași 'obligaţiuni ca .acceptantul.- Aceste adevăruri nu 'se pot tăgădui 
_“Si un text de lege e dar de prisos (v. însă art. 10 belgian). ! 

| „Art. 315 al. proectului -reguleză recursul în garanţie pentru lipsă de 
siguranţă. Se presupune aici că trăgătorul şi indosanţii 'şi-aii îndeplinit 
obligaţiunea lor de a procura posesorului acceptarea biletului la ordin, 
dar că 'acceptantul e insolvabil. Art. 192 .al codului nostru actual hotă- 
resce în acâstă privire că: «la întâmplare de a face faliment iscălitorul 

_unui bilet la ordin, primitorul unei poliţe, sai trăgelorul de nu se va îi 
primit poliţa, cei-P'alţi îndatoraţi, nevoind a plăti îndată, trebue să dea . 
chezăşie. pentru plata banilor la scadenţă». Norma art. 815 al proec- 
tului e în acelaş timp mai largă și mai 'restrinsă de cât aceea a art. 
192 al codului nostru comercial de astă-di. Ea e: mai largă, căci: ea dă 

„. posesorului. biletului la ordin şi fie-cărui indosatar. dreptul de a cere o 
„cauţiune de 'la. indosanţi și de la trăgător nu numai în casul când ac-" 

- ceptantul sai. emitentul unui bilet la ordin proprii .a cădut în aliment - 
"„.„sau când el'a suspendat plăţile sale, dar și când o execuţiune în contrăii 

a rămas-fără efect, cu îndatorire pentru posesor de'a dovedi, în iormele 
„stabilite în. secţiunea VIII, că cauţiunea. nu a fost dată de acceptant şi. 
„că o nouă acceptare n'a iost: dobândită de.!a persânele indicate pentru 

- nevoe. Posesorul.și fie-care indosatar sunt îndrituiţi, în aceste câsuri,-a - 
cere cauţiune de la acceptant, şi. daca ea nu se-pâte dobândi, a-ridica . 
protest (v. Decretul ministrului de justiţie austriac din 2: Noembre 1858, 
No. 193, R. G. B.). Norma art. 315 al proectului:e, de altă parte, mai 
restrinsă de cât aceea a art. 192 al. codului nostru 'în vigâre, căci ea - 
dă recursul în garanţie pentru lipsă de siguranţă numai în.cas de nesi- - 
guranță a. acceptantului sati. a emitentului unuy bilet la ordin propriii 
ŞI nu și in cas de nesiguranţă a trăgălorului unui bilet la ordin tras. 
Trăgătorul, în deosebire de acceptant şi de emitentul unui bilet la ordin! 
propri, promite nu de a plăti, ci de.a face să se plătâscă, şi dar, accep- 
santul fiind Sigur, ar îi nu numai inutil dar chiar contrarii principiilor 
de a se îngădui posesorului să recurgă în garânţie in contra indosan- 

“ţilor pentru lipsă de siguranţă a trăgătorului. Regula stabilită de art, 
a 192 al codului nostru actual, că regresul de siguranţă are loc nu numai 

„în cas de nesiguranță'a acceptantului, dar. şi în cas de nesiguranţă a 
emitentului unuă bilet la ordin propriii, o regăsim şi în art, 29 com-. 
binat cu art. 98, No. 4 german (compar. art. '315 italian). Posesorul '* 
ȘI ori-ce indosatar, ca să dobândâscă în aceste casuri cauţiune de la 
obligaţii anteriori, îrebue, o repetâm, să. ridice protest .de securitate. 
Protestul trebue să 'coprindă că nu, s'a. putut dobândi cauţiune de la 
accepiant, și că o nouă acceptare nu sa putut dobândi dela persânele 

| „indicate în et ca să accepte la nevoe. . IN a = „2. Acțiunea directă de schimb în contra ac i în conira emitentului unui bilet la ordin e (ca Poză e
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Posiţiunea acceptantului e întrun “punct “esenţial dilerită de aceea 
a trăgătorului şi a indosânţilor. Trăg&torul și indosanţii nu promit propriul 
lor. fapt, nu promit de a plăti, ci promit de a îace să se plătâscă, promit . 

“adică că trasul va plăti, pe când, din contră, acceptantul se . obligă - 
personal a plăti. Emitentul unui “bilet la ordin. propriii e sub acest raport . 
în aceiași posiţiune ca acceptantul, căci și el promite de a plăti personal. 
Protestul nefiind cerut de cât ca condiţiune a regresului, adică a acţiunei 

'în recurs în cas de” neplată, şi fiind constant că. acela care promite 
-a plăti personal se pâte: urmări pe calea unei -acţiuni directe şi nu pe - 
calea unei acţiuni recursorie, urmeză că emitentul unui bilet la ordin 

„proprii şi acceptantul unui bilet la ordin tras sunt r&spundători, abstrac- . 
țiane făcând de .ori-ce protest. Emitentul unui bilet la ordin propriii 
dar și acceptantul nu poţ:opune posesorului decăderea. resultând din - 
lipsa de: protest-saii din aceea că citaţiunea sa făcut mai mult de cât 
15 dile de la data-protestului, căci el nu pâte să deducă „0 indreptăţire 
“din propria-sa neglijență, din propria sa rea voinţă 1). - 

e 
Acâstă regulă, care resultă din însăși natura lucrurilor, nu "şi are 

însă bine înţeles aplicarea ei, când se indică în biletul la ordin un loc de 
| plată, osebit' de reşedinţa trasului sai de reşedinţa emitentului unui bilet 

la ordin propriii, și la. o altă .persână, căci posesorul e atunci dator. să _ 
îniăţișeze biletul la scadenţă acestei alte persâne (domieiliatarului), şi, în | 
cas de reluş de plată din partea „acestei pers6ne, să exercite acțiunea în 
recurs în contra acceptantului saii în contra emitentului biletului la ordin - - 

„proprii. Relusul de plată va trebui dar să. fie-probat, în acestă. ipotesă, . 
prin ridicare: de, protest cu iormele stabilite în secţiunea VIII, sub pedâpsă > 
pentru posesorul care a omis de a ridica protest de a pierde acţiunea sa de - 
schimb chiar în contra acceptantului şi în contra. emitentului biletului la : : 
ordin proprii (art.. 316 al proectului, ci. art. 43 german, ârt. 2, 20 âl legii - - 

"-. belgiane asupra protestelor din 10 ulie 1877 si-art. 316 italian). 
3. Acţiunea în recurs pentru lipsă de plată. Neplătindu-se biletul 

la ordin. la scadenţă, posesorul biletului şi obligaţii anteriori sunt de o 
„potrivă interesaţi -să oprâscă răul: Procedura. ' necruțătâre, care servesce 
pentru acest siirşit mai bine posesorului biletului, . nu suride în acelaș 
chip şi obligaţilor. anteriori. Posesorul se pâte. înarma îndată în contra 
pericolului cel ameninţă, şi interesul “săi. cere să nu-i se. pună nici o 

. piedică în cale în vederea: interesului: altor pers6ne, Obligaţii, anteriori, 
din contră, doresc -0 procedură mai echitabilă, căci ei nu ai seiință- 
despre retusul de plată, şi iriteresul lor cere ca ei să fie grabnic însciințaţi 
despre. s6rta biletului, ca, să nu-i uimâscă, să nu-i surprindă, o chemare 

„în judenată tardivă, pe care ei ar îi preîntâmpinato, dacă ar-îi sciut la. . 
"timp că biletul e în suterinţă. Urmărindu-se în judecată pe rend diferiţii 

. obligaţi, -ar veni rândul celor 'mai vechi obligaţi după un timp îndelungat, 
şi ac6stă' prelungire ar fi văt&mătâre pentru dânșii. 

Două sisteme ţintesc a impăca aceste interese antagoniste: si stemul 
de. notificare şi sistemul prescripțiuniă. | 

Susţinătorii sistemului de notiticare cer notilicarea ca o "condiţiune 
esențială a acţiunii în recurs pentru lipsă de plată, sai în acest înţeles . 

1) Demangeat-Bravard, op. cit, III, pag. 471 note 1, 

De !
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„că însciinţarea autorului (a indosantului) nemijlocit păstreză acţiunea și 
în contra indosanţilor anteriori, îără să îie nevoe de însciințarea acestor 
de pe urmă (indosanţii anteriori sunt ast-iel jertfiți), saii în acest înţeles 

"că însciințarea trebue să se facă atât indosantului nemijlocit cât și indo- 
sanţilor anteriori, aceea ce e prea. neîndemânatic pentru posesorul bile- 
tului. Insciinţarea fiind făcută, nu se mai cere pentru pornirea acţiunii 
un termen scurt. | | a Si 

“Adepții sistemului de prescripţiune cer atât însciințarea cât şi chie- 
marea în judecată întrun termen preclusiv -ca condiţiune esenţială a 
acţiunii în recurs pentru lipsă de plată, în acest înțeles că insciințarea 
și citaţiunea trăgătorului saii a indosanţilor urmeză să se îacă în termen 
de cinci-spre-dece dile de la data protestului, 'sub pedâpsă de decădere. 

"Acest sistem e consfințit de codul îrancez (art. 165 urm.) şi codul nostru 
actual (art. 160—165). SI a 

| - «Sistemul prescripţiunii, dice Brauer!), simplu şi î6rte potrivit cu 
trebuințele practice, are colţul săii slab, în acest înțeles că pentru ori-ce 
„personă acționată, care face plata, aceleâși termene curg în contra indo- 
sanilor săi, și acâsta în minut chiar, așa că, dacă presupunem că acţiunea 
in recurs se judecă încet, cel de pe urmă indosant va putea să rămână 
prea lung timp îndatorat iără nici'o culpă-din parte-i, de 6re-ce el nu 
are sciință despre s6rta biletului». Nolilicarea nu este într'adevăr după - 
sistemul prescripţiunii (sistenăul francez) de cât primul act de urmărire. 

„ Posesorul biletului urmăresce după cum îi vine mai bine la socotâlă pe 
toți obligaţii colectiv sai numai pe unii individual. Obligatul urmărit de 

"* posesorul biletului plătind, are şi el la rândul săi o acţiune în recurs în 
contra obligaţilor anteriori. Pentru acţiunea sa recursorie termenul preclusiv 
este acelaşi ca pentru acţiunea posesorului: și numai punctul. de plecare 
al termsnului e diferit. Termenul de cinci-spre-dece dile începe pentru 
indosantul acţionat care plătesce, nu de la data protestulii, ca în privinţa 
acțiunii posesorului, ci a doua.di după plată saii a doua di după citaţiune.: 
Precurgându-se în acest chip seria întregă de indosamente, va veni rândul 
celui de pe urmă indosant î6rte târdiii şi îndatorirea sa se. va prelungi. 
peste măsură, fără ca el să îi îost însciințat la timp ca să pâtă lua 
m&surele necesare psntru. a plăti. a IE e 

„Acest neajuns . totuşi nu e așa de mare (casul unei învăluiri de 
procedură e îdrte rar) ca să ne silescă să dăm precădere sistemului de 
notificare, care privesce însciințarea ca o solemnitate a biletului la ordin. 

- „Nici exemplul Engliterei nu e de natură a ne atrage pe acâstă cale. 
Dreptul cambial englez și american exige însciinţarea ca o condiţiune 

„esenţială a acţiunii în recurs: Pesesorul trebue să. îacă '0 însciinţare 
despre reiuzul de plată (notice ol dishonour) garanţilor săi. El nu păs- 

_Ar6ză acţiunea - sa în recurs şi nu pâte, după alegerea sa, să urmărâscă. 
pe toţi obligaţii saii pe unul dintr'inșii, de cât numai dacă "i-a însciinţat 
pe toţi despre sorta biletului, sai. dacă, însciințând numai pe indosantul 
săi nemijlocit, acesta a însciințat pe indosantul săi si asa mai departe până la trăgător. Insciinţarea trebue să fie făcută de posesor a doua di după protest sati după refuzul de plată, şi de indosant a doua di după 

  

1) App. Demangeat-Bratard, op cit, III, paz. 441—149, nota,
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"diua. unde el însuși a fost însciințat. Părţile pot deroga la acesta prin 
tocmelele lor, aceea ce va 'resulta implicit din clausa «<întârcere iără chel-. 

„*+ueli» 1i. Acest sistem .e delectuos. A cere de la posesor să însciințeze 
„pe toţi obligaţii este o mare. nedreptate. Nu ar îi 6re fatal.pentru posesor, 

dacă el nu ar putea să acţioneze pe obligatul săi de la Bucuresci până 
a nu se îi făcut însciinţarea obligatului. din Islanda saii din insulele 

" :Feroe? A dice apoi că posesorul pâte să se mărginescă a însciinţa pe indo- 
santul săi nemijlocit, dar. că, în acest cas, el. nu. 'și păstreză acţiunea 
sa de cât: numai dacă indosantul:săă nemijlocit a însciinţat şi. el pe indo- . 

- santul săă și. aşa mai departe până la trăgător, .însemneză a -face pe.. 
posesor. să suiere de negligenţa unui al treilea, căci el va pierde acţiunea 
sa în contra unuia din: obligaţi, pentru cuvântul: că un alt obligat a omis. : 

de al însciinţa. _ IO N e 
--  Proeetul, urmând întru acâsta tipului. codului german şi italian, nu .: - 
:.sa depărtat dar de sistemul prescripţiunii (art.- 320 urm. al proectului, ” 
"-cl..art. 820 urm. italian și art. 78 urm. german), şi a căutat. numai să 
"înlăture neajunsul -semnalat mai sus, hotărând că posesorul e dator să . 

“ însciinţeze pe autorul săă nemijlocit, care la rândul săi trebue să însciinţeze” 
“pe indosantul s&ă” și aşa mai departe până la trăgător, cu. sancţiunea în- 

duloririi la daune-interese (art. 317 al. proectului ci. art. 45 german și 

art. 317 italian). Insciinţarea trebue să st facă în termen de două dile 

de la plata protestului sai a declarării.private de care vorbesce art. 307. 

Indosantul trebue să facâ:aceiași însciinţare. în cele” două qile după diua 

unde el însuşi a fost însciințat şi așa mai departe până la trăgător (art. - 

317-al proectului, ci. art. 45 german şi art. 317 italian). Se pote renunţa 

“ - e mai'nainte la insciințare, căci, fiind vorba numai de daune-interese resul-- 

tând din omisiunea însciinţării, ori-cine pote să renunţe la dreptul de a primi 

o însciinţare care e menită a împiedica o vătămare. Renunţarea va resulta > 

- implicit din clausa «întârcere îără cheltueli». Insciinţarea e socotită dată prin 

trimiterea la poştă a unei scrisori recomandate adresată indosantului res- 

-pectiv. -Dacă un indosant n'a arătat în indosamentul s&ă locul reședinței” 

- sale, însciinţarea trebue. să fie dată indosantului s6ă. Insciinţarea nu “e 

privită în acest sistem adoptat de proect ca o solemnitate a biletului la 

ordin, adică ca o condiţiune esenţială a acţiuaii în recurs, căci ea'e 

- preserisă numai sub -pedepsă de daune-interese. Omisiunea  însciinţării 

- “ aduce'o îndoită pierdere pentru posesor saii pentru indosant: 1) el e ţinut— . 
„7 către toţi autorii săi, dacă nu a tăcut nici o însciințare, şi:.către acela - 

-pe” care Pa neglijat, dacă el nu a însciinţat pe autorul săi nemijlocit —. - 

_de a repara dauna ce „pâte' să resulte din -lipsa de însciinţare. Acestă . , 

- reparare p6te să fie reclamată de ori-ce iscâlitor vătămat, fără. deosebire. -. 
“dacă autorul omisiunii recurge sai nu în contră-i;. de altminteri, ea nu: 

_- “se pâte reclama pe calea procedurei cambiale, ci numai pe calea civilă. . 

ordinară; 2) el pierde, îață cu pers6nele pe cari el nu le-a. însciințat,- -.. 

. când recurge în :contră-le, dreptul. săi la dobândi şi.la cheltueli: el nu 

pote, în .consequenţă, reclama de. cât suma însemnată in bilet. Puțin 

importă în acestă privire că există sai nu o daună : acestă pierdere are 

caracterul unei pedepse. Acestă îndoită pierdere însă: nu se pronunţă de:, 

  

1) Borchardt, Deutsche Wechselorduung, pag. 9. 
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oficii de _ judecată. Pâritul „trebue: să invâce ca excepţiune lipsa de 
_. înseiințare când el' vrea să se scutescă de îndatorirea de a plăti dobândi 

şi cheltueli. Acâstă excepţiune o dată invocată, reclamantul trebue să 
” : dovedâscă că însciiințarea a avut loc, în lipsă de care el va fi trimis 

“cu cererea sa de dobândi şi cheltueli.la o urmărire separată pe calea 
civilă -ordinară 1). “ Se _ E 

Art, 318 al proectului hotărăsce.că posesorul are acţiunea de schimb 
(acţiunea pentru t6tă suma datorită) în: contra fie-cărui işcălitor, acțiune 
ce el o pote exercita individual în contra unuia din obligaţi, saii colectiv 
în contra tuturor (ci. art. 45 german şi -art..318 italian). Toţi obligaţii 
sunt; prin urmare, solidar răspungători către posesorul biletului 2). Acâstă 
solidaritate nu e însă o solidaritate periectă, căci una din .trăsurile carat- 
teristice ale solidarităţii este că creditorul, care urmăresce pe unul din 

SS “datornici, păstrâză drepturile sale: nu numai iaţă cu datornicul urmărit,- 
- dar 'îaţă cu toţi3), pe . când, din contră, *posesorul unui .bilet la ordin, 
„care acţioneză pe unul din indosanţi și nu chiamă în judecată în termen 

-.de -cinci-spre-dece dile şi pe cei-lalţi indosanţi, pierde recursul săi în 
contra acestor de pe urmă-(art. 320 urm. al proectului). Art. 315 alin. 
2 adaogă că posesorul nu e ţinut să. observe ordinea 'indosamentelor (cl. 

"art. Sl german și 318 italian). Recursul se pâte dar exercita per salt. 
„Posesorul trebue. să acţioneze, după alte legislaţiuni,. mai întâi pe' indo- 
"santul stii nemijlocit, şi el nu are dreptul a acţiona pe indosantul anterior 
de cât numai dacă acţiunea în contra indosantului să nemijlocit a rămas 
fără „Tesultat, saii “dacă s'a- constatat .insolvabilitatea indosantului si 
nemijlocit: recursus per ordinem.. Da. ” 

” Acţiunea posesorului biletului neplătit la scadenţă se mărginesce la 
„Plata sumei: însemnată în bilet, a dobândilor_ și a cheituelilor îndreptăţite 
„prin socotela de întârcere (art. :319 al'proectului alin. 1). Rațiunea acestei 

Tregule este natura juridică a datoriei de schimb, care este o datorie a 
„ Sumei indicate în bilet după curs, saii, am putea : dice, datoria unei 
„monede după. curs. Art. 319 alin. 2 al proectului şterge regula greşită a 

. codului nostru actual după care prețurile de schimb nu se pot cumula, 
statuând că indosantul, care a plătit biletul, are drept să câră de la un 

„îndosant anterior saii de la emitent plata sumei indicate în socotâla de . „Învoroere, eu dobandi de la giua plăţei, şi plata cheltuelelor și a prețului 

Art. -320 al proectului prescrie, în conglăsuire cu art. 160 al codului 
nostru actual, un „termen preclusiv de 15 dile de -la data protestului saii a 

„ declarării private. de care se vorbesce în art. 307, pentru pornirea acţiunii 
în recurs. S'a adăogat, după tipul legii belgiane (art.56), că dacă locul de 
pesodinţă a datornicului e într'o depărtare mai mare de cinci miriametre 
a poeti PVC termenul va îi sporit cu.0 di pentru cinci miriametre, 
acel țiuni e de mai puţin de patru miriametre nu se vor număra; Gea e patru, miriametre şi mai mult vor spori termenul cu o di. | „0dul german prevede termene mai _lungi (art, -77 urm.). Nu cunosc 

1) Braater, ap. Dimangeat-Bravară, '0p. cit, III, "pag. 433, nota. 2) Demangeat-Bravard, op. cit. II i - 3) Aubry et .Rau, IV, $ 298 ter? pag. 211, nota be.
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“motivele deductibile din practica. nâstră, cari ar “pleda în tolosul “unor 
termene mai lungi. - - : 

„Nu se-pâte renunţa de mai "nainte la decăderea resultând din expi-. 
rarea: termenului preclusiv de 15 dile 1); decăderea totuşi nu e de ordine. 

publică şi ea nu se pâte pronunţa de ..oliciii de judecată Gi. numai după 
cererea” celui în drept 2). | a Aa | 

Art 321 al. proectului prevede termene preclusive mai lungi pentru.. 
biletele plătibile în ţări străine.. R&mâne să luăm intormări de la Direc- 

- ţiunea generală a postelor.ca să ne orientăm mai.bine în acâstă privire. 
De-o-cam-dată s'a reprodus în ărt. 321 al proectului, cu titlu de încercare, 
disposiţiunea art. 321 italian. Cităm pentru înţelegerea acestui text urmă- 
torele observări din. raportul lui Zanardelli: <NModiticările întroduse aii de! - 

„itemeiă timpul necesar după informările date de Direcţiunea - generală a 
postelor - pentru . corespondența . între Italia şi- diferite pieţe mercan- 
tile din aiară, atât terestre cât şi maritime, ţinându-se semă de” mai 
marele saii.de mai micul număr de mijlâce -de . comunicare. Sa exclus. 
“dar din grupul ţărilor, - pentru cari termenul se fixase la două luni, Islanda 

-- şi insulele Feroe, căci. în curs de mai multe luniale anului. ori-ce 
comunicare cu regiunile arctice e întreruptă, și, din contră, să. coprins 

în acest grup tâte părţile interidre legate prin o cale-îerată cu o piaţă 
- maritimă a Asiei, Alricei, pe Mediterana pe canalul de Suez, pe Marea 
Roşie şi pe Marea - Negră. Pentru. același motiv, s'a 'coprins în secundul: 
grup, coprindând ţările pentru cari. termenul e fixat. la patru luni, pieţele 
maritime al - Oceaniei şi piețele intericre legate cu dânsa prin o cale .. 
ierată şi sait. suprimat orașele interidre ale Asiei,. Alricei, Americei, 
“cari nu sunt legate prin o cale ierată cu un port pe litoral. Pentru 

- aceste de pe “urmă pieţe şi pentru cele-Valte necoprinse în nici: unul 
-din grupurile- sus indicate, s'a: păstrat termenul de opt luni> .2),. .. 
: - Art. 822 al proeetului e o repetiţiune a art..162 al codului nostru 
„actual, cu deosebire că sa lămurit că termenul de cinci-spre-dece 

- -dile; ete;, curge. în privința” indosanţilor de la daia plăței, (ci. art, 
„822 italian,. v.. însă art. 58 belgian : du lendemain du jour du rembour- -. 

- „sement), saă, în lipsă de plată, de la data cilaţiunii. în judecată pentru 
E plată (ci. art.. 58 alin. 3 belgian -şi art. 322 italian. Compar. însă art,. 

» 

„162 al codului nostru de astă-qi: «a doua qi de la data chemărei în... 
judecată»). Primul aliniat al art. 3822 al proectului presupune 'că pose- . : 
sorul exercită acţiunea sa colectiv. în conira indosanţilor şi în. contra 
“trăgătorului. indosântul care plătesce €, în acestă ipoteză, subrogat în - 
“drepturile - posesorului,” potrivit cu -art. 1108 codul civil (v. şi art, 299 

al proectului, alin. 2), care dice. că subrogarea are loc de plin. drept în 
folosul aceluia care, fiind ţinut cu alţii sait pentru alţii la plata datoriei, -. 
„avea interes să o plătescă, şi drepturile sale vor fi asigurate, lără să fie 
nevoe de o nou citaţiune întrun alt termen preclusiv. din partea sa. 
Cele-alte. două aliniate ale art. 322 al proectului privesc, -din contră, 

“ipotesa unde indosantul a fost urmărit individual. Indosantul are .ațunci 

1) Arg. art” 1838 codul civil. V, Renaud, op. cit., $ 92, text şi nota 20, Contra: 
_Demangeat- Bravară, op. cit., III, pag. 466. : 

- 2) Renaud, op. et loc. cit., nota 22, şi Demangeat-Bravard, op. et loc. cit. 
8) Ap." Ion Bohl, op. cit, pag. 22.., it e 

N
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“dreptul să exercite aceiași acţiune, saii individual sati colectiv, în aceleași 
termene. În privinţă-i termenul curge la data plăţei saii de la data citaţiunii!). 

: Art. 323 şi 324 ale. proectului introduc o procedură sumară pentru 
judecăţile privitore la biletele la ordin. - e i 

„„„- Codul- nostru actual hotărăsce în acestă: privinţă 'că princinele 'co- 
“ mereiale fiind de fire mai grabnică, -preşedintele va putea să însemneze . . 

— î. un: soroe mai: scurt” după trebuinţă (art.:4 proc. -comercială ci. art. 417 
francez). Acestă procedură, de şi grabnică, nu e sumară. Aceea ce carac=- - 

““teris6ză procedura “sumară este nu atât grăbirea mersului procesului, | 
: cât simplificarea apărărei, exclusiunea excepțiunilor cari nu se pot 
„liquida - îndată,  mărginirea judecăţei: (causae cognilio) la suma 

" “oausae, cu. reserva continuărei procesului în 'ordinario pentru judecarea 
- excepţiunilor “ neliquide. Experienţa iăcută în Germania dovedesce că în . 
„imensa majoritate a . casurilbr nu se mai face us de aceste excepţiuni 
adesea temerare. O paremie germană, în care se resumă ideia acestei 

„7 proceduii sumare, dice: Geld vor, Recli nach. : Ra 
„Părţile se cîleză obicinuit şi în:procedura sumară. Pentru preten- 

„+ țiuni tindend la plata. unei rate: (poliţe) s'a imaginat totuşi o- procedură. . .. 
„fără citaţiune. (Mahnveriahren, Mandatsprocess, v. art. 628 urm. proe,--: EI 
-_ civilă germană). Tribunalul ordonă datornicului, fără o prealabilă ascultare, 

„„ după “cererea creditorului, să plătâscă suma datorită: sub pedepsa execu- - 
"țiunii. Datornicul are dreptul.să facă oposiţiune la executare (v. Decretul - 

„_” austriac -din. 25 Ianuarie 1850). Acâstă procedură. își are rădăcina ei în 
"- jurisprudenţa italiană 'din vâcul de mijloc. -. .... 

„> Potrivit eu acesta sa hotărât în. art. '323 al proectului că, pentru . 
„exerciţiul acţiunii de schimb, trata va avea etectele unui titlu executoriii 

„ atât” pentru “capital cât şi: pentru: accesorie; cu reserva oposiţiunii la * 
„?„* executare, care se. va judeca de tribunalul. comercial. Oposiţiunea nu 
„-. "suspendă execuţiunea, dar preşedintele va:putea, după cererea oponentului, 

să examineze documentele-întăţișate şi, dacă există motive grave de 0po-. 
Siţiune,. să suspende, 'în tot sati în parte, actele de: execuţiune, și acesta 
prin hotărâre executorie” prin provisiune, dacă se dă cauţiune. -. . 
„+ = Biletul la ordin propriii (în oposiţiune cu. trata) nu are etectele unui titlu. 

- executorii. Procesele privitâre la plata unui bilet la ordin propriii, se judecă 
„ Sumar, dar după o prealapilă citare a- părților (art.. 324 “al proeetului . - 
alin. 1 cf. art..324 alin;-1 italian). In instanţele :privitore la afacerile de : 

„. Schimb- introduse” cu saii fără citaţiune, datornicul nu va putea opune de . „. Cal excepţiunile. relative la. forma titlului (de exemplu lipsa enunţărilor'- 
esenţiale în biletul la ordin sati Îalsitatea visibilă), saii lipsa condiţiunilor 
esențiale pentru „exerciţiul acţiunii (de exemplu lipsa «de. protest. sai de. 

„ Citaţiune în termen de 15; dile de la data protestului! lipsa de legitimare - | "a reclamantului, necompetenţa: tribunalului). şi. excepţiunile - personale 
„„ “aceluia care a, exercitat acțiunea (excepţiune că câusa a fost: deja definitiv 

judecată intre reclamant şi pârit, sati excepţiunea de dol sai simulaţiune 
“imputabilă reclamantului, sai excepţiunea de “compensare a creânţei 

î păritului cu. creanţa reclamantului). Art. 324 alin. 2 al proectului ci. Ş S2. 
- german și art. 324 alin. 2 italian. SE 

  

, 

RR 1) Demangeat-Bravard, '0p. cit. III, pag. 497, nota. 
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” Aceste excepțiuni personale totuşi nu. vor putea întârgia executarea 
sati condemnarea la plată, de cât dacă ele sunt liquide și: de o grabnică. 
soluţiune, și, în tâte casurile; întemeiate pe o“probă scrisă. Dacă ele cer 
o cercetare mai lungă, procesul va rămâne pendent după procedura or- . 

" dinară, şi se va proceda de-o-cam-dată la executare sait li condemnarea : 
- la plată, cu sai fără cauţiune, după înţelepta apreciere a judecătorilor 

(art. 324 alin. 8 al: proectului, ci. art, 824 alin:.3 italian). Regăsim o pro- 
“ cedură anal6gă în aşa nuinitul «Urkandenund Dechtelprocess» a codului de: 

- procedură civilă german (art. 555 urm.) : “procesul se judecă, după citarea 
părţilor cu termene I6rte scurte şi cu exclusiunea tuturor excepţiunilor - 
ce nu se pot liquida îndată, în continenti, Causa, care a îost. introdusă în 
summario, rămânând pendentă pentru aceste. excepţiuni, în ordinario. 

- Art, 325 al proectului coprinde, sancţiunea nepădirei termenelor. Pose 
sorul pierde acţiunea în recurs în contra trăgătorului şi în contra indosanţilor 
după expirarea termenelor de mai sus: 1) pentru înfăţişarea biletului la 
ordih plătibil la vedere saii'la o epocă îixă după: vedere (v. art. 260 al. 

“proectului); 2) pentru protestul pentru lipsă de plată (v. art. 296 al proec- 
tului); 3) pentru exerciţiul acţiunii în recurs (v. art. 320, 321, 322 ale proec- 

„tului). Indosanţii perd de asemenea acţiunea lor de recurs în contra obliga-" 
“ilor anteriori, fie-care în ceea ce'l privesce. Posesorul nu pierde acţiunea sa” . 
_recursorie în aceste casuri,-după art. 168 al codului nostru actual (ci. 
“art. 168 francez şi art. 50 belgian), 'de. cât în contra giranților, nu -şi în 
contra trăgătorului, “Acesta vine 'de ăcolo că codul nostru âstă-di în vigore. 

” obligă pe trăgător să dovedescă că a făcut provisiune.. “<Primirea plăței, 
“dispune art.: 113 al codului nostru din 1 Ianuarie 1841, dă a înţelege că -: 

„“provisiunea este făcută şi slujesce pentru giranţi drept dovadă a îiinţei 
acestei provisiuni. Or va fi primită poliţa, or nu, trăgătorul -e dator. 
întemplându-se a se -tăgădui provisiunea, să dovedescă că aceia asupra 

-" cărora se trăsese poliţa aveaă provisiunea la împlinirea sorocului. plăței; - 
-- iar întralt- chip, este dator. să.o asigureze, măcar și de se va fi făcut 

protestul în urma: sorâcelor hotărâte». D. Deinangeat se grăbesce ' a recu- 
n6sce că acâstă regulă «Vacceptation suppoșe la. provision» nu e raţio=: 
nală. «Au point de vue du juge, dice el, la regle existe, elle este obligatoire; | 
au point de vue du l6gislateur, il n'y aurait pas d'inconvânient, il y aurait 
mâme avantage ă la supprimer, attendu que bien souvent elle est en con- 
tradiction avec les faits, Il n'est pas vrai, dit M. Mittermaier, que “Vaccep-. 
tation de la lettre de change suppose que laccepteur a requ la provision. 
En fait, dans'la plupart des cas, Paccepiation a lieu-sans que la provision 
ait â€ fait au prâaic le: c'est parce. que le tir€ a promis âu. tireur de: lui 

- aecorder un credit, ou. parce qu'il connait la solvabilit6 de celui-ci, ou enfin 
-  _parce qu'il se trouve avec lui en compte courant... (Revue &trângere et iran- . 
„ gaise, VIII, pag: 128). Ailleurs M. Mitterimaier remarque que les :nouvelles - 

- lois allemandes sur la maticre des lettres de change ne renterment aucune' 
- disposition- analogue ă cele de notre art. 117 ;.qu'elles gardent le silence: . ă 
relativement ăla provision,: except dans un seul cas, celui ou le por- 
eur qui exerce: son recours contre le  tireur a commis -quelque negli-' 
gence, — - et i n hesite pas i ă donner la prolerenee au systame allemand»: ), 

1) Denangeat -Bravard, Sp. „cit i, mas 184465 nota, Dă
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""* Regula greşită că <acceptarea presupune proviziune»: e un răi care 
a mai îătat în Francia şi alte rele. Art: 171 irancez (ci. art. 166 român) 

" turbură. lucrul şi-mai mult, statuând -că posesorul scapă de decădere 
când trăgătorul saii unul din giranță, în urma sorâcelor hotărâte pentru 
protest, pentru încunosciinţarea protestului sai pentru chiemarea în ju- 
decată, a primit, prin ori-ce chip rătuitor, banii rnduiţi spre plata poliței. 
Acsstă disposiţiune, dice Bravard, împrumutată ordonanţei din 1673, . 

“îmi pare a se alipi de sistemul acestei ordonanţe, care obligă pe. indo- 
sanţi, -ca' pe trăgător, a da -provisiune, și a nu mai îi justificubilă-astă-qi: 
când obligaţiunea indosanţilor de a da provisiune nu mai există 1). Pro- 

„ectul n'a reprodus dar disposiţiunile  coprinse în art. 113 şi 166 ale 

- că cacceptarea presupune .provisiune», : 
„4. Acţiunea. întemeiată pe principiul că nimeni nu se pile îna- 
vuți în dauna alluia. Da E 

Posesorul nu are acţiunea de schimb, dar elare o acţiune ordinară 
civilă în contra; trăgătorului care a luat valuta și n'a făcut provisiunea 
sail a îăcut o provisiune mai mică de cât valârea primită,- și el are 
acestă acţiune cu t6tă decăderea. acțiunii de schimb. Acâstă acţiune e. 
întemeiată pe principiul: aeguum est neminem cum. allerius damno 

codului nostru actual, căci el a părăsit regula producătore de atâtea rele" 

Zocupletiorem fieri (art. 326 al proectutui cf. art. S3 german și art. 326 ita=. 
Han), Art. 326 alin. 2 al proectului hotăresce că, în casul prevădut de art. 316, 

acestă regulă va îi de asemenea aplicabilă și aceplanlului unei trate și 
emitentului unuă bilet la ordin propriii. Acceptantnl unei trate şi emitentul 

„unui bilet la ordin propriii nu: se inavuţesc, de regulă; -în dauna pose- 
sotului, căci ei rămân precum scim îndatoraţi. pe calea .schimbului, 
abstracțiune-iăcând de ori-ce ridicare: de protest sati de chemare în- 
judecată într'un termen preclusiv. In casul excepţional, din: contră, când 
biletul e_plătibil la un loc de plată altul de cât reşedinţa trasului sai 
-reşedinţa emitentului unui bilet la ordin proprii, şi la o altă pers6nă, 
(art. 816), reiusul de plată trebue să fie probat prin ridicarea de protest 
sub pedepsă pentru .posesorul, care a omis a ridica protest, de a pierde 
acţiunea sa de recurs chiar în contra acceptantului şi în contra emiten- - 
tului biletului la ordin propriii. De aceea sa statuat că în acest cas 
excepţional posesorul: ar o acţiune civilă ordinară întemeiată pe prin- 
cipiul că nimeni nu se pcate înavuţi în dauna altuia, şi în contra accep- 
tantului unei trate sai în contra emitentului 'unui bilet la ordin proprii: 

. Indosanţii, exceptându-se casuri î6rte rare 2), nu se pot înavuţi în 
- dauna posesorului, căci ei de şi ai primit valuta de la -indosantul lor, „ati dato şi ei la rîndul lor indosantului lor). - ! Ă 

- SECŢIUNEA. XI. . . 
| Biletul la ordin purtând iscălitura unor pers6ne necapabile 

sau o iscălitură talşă ori falşiticată, 
Art 927. Biletul Ja ordin purtând iscălitura unor pers6he necapa- bile, e valabil în privinţa pers6nelor capabile cari Vaii iscălit, 

1) Deniangeat-Bravard, op. cit. Il pag. 478—479, : > 2) Th5l, op. cit., $ 288, notele 13 şi 17. : . 3) Demangeat-Bravard, op. cit., LII, pag. 462, ă 

N 
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Biletul la 'ordin-purtând o iscălitură. falșă ori falşificată are tărie 
faţă cu toţi indosanţii și cu emitentul, ale căror iscălituri nu sunt ialșe: 
sai plăsmuite. - - Ra . i N 

- Art, 328. Acei cari aii indosat, avalisat sai acceptat un . bilet: la. 
ordin falş, vor îi obligaţi față cu. posesorul ca-şi când ar îi indosat 
avalisat sai acceptat. un bilet la ordin adevărat. e - 

Diteritele promisiuni coprinse în același bilet la ordin, trebue să ni 
„le gândim așa ca şi când ele ar alcătui atâtea - bilete deosebite şi nea- 
târnate unele de altele. Fie-care promisiune e autonomă, individuală, nea- 
târnată de ori-ce altă proinisiune, bucurându-se . de o viaţă juridică 

- proprie. . a Ea a i 
Corolarul necesar. care decurge din-acâstă premisă, este că neca-. 

pacitatea unui iscălitor. saii falșitatea unei iscălituri. nu pâte avea nici o 
: înrîurire asupra îndatorirei celor-Talţi obligaţi capabili, ale căror iscălituri. 
nu sunt falșe saii plăsmuite (art. 327 al proectului, ci. art. 3 şi 75 german 
şi art. 327 italian). i a o a 

- Se 'l&gă cu acestă idee şi regula. art. 253 al proectului care hotă- . 
răsce că numai omisiunea enunţărilor esenţiale atrage nulitatea bile- 

tului, cu reserva efectelor ordinare ale obligaţiunii după natura sa civilă 

sai comercială, aceia ce implică că simplele. negurălităţi sai necisităţi 

„ale enunţărilor esenţiale nu esclud calitatea şi efectele biletului la ordin. 

“Art. 108 al codului nostru actual, pe care proectul'Pa părăsit, 

concepe lucrul cu totul alt-iel. Se socotesc după acest articol ca nisce: 

simple făgădueli de plată tâte poliţele făcute cu suposiţiune sai de nume, 

“sati de calitate, sai de locuinţă, precum şi cele făcute cu suposiţiune de 

locurile de unde sunt trase sai în cari aii să se plătâscă.- Este-o supo- 

siţie de. nume când, abusându-se de o iscălitură dată în. alb, s'a . scris 

“ îraudulos- numele. primitorului de asupra iscăliturei, şi abusul unei iscă- . 

lituri în alb constitue un fals, când iscălitura în alb n'a îost incredințată 

făptuitorului (ș. art. 407 codul penal îrancez și art. 128 român). - 

--Biletul purtând - o asemenea iscălitură îalșă, valsză numai ca o ... 

simplă promisiune după art'108 al codului nostru de astă-di (ef. art... 

"112 îrancez). Insuși autorul, suposiţiunii , pâte -să- opună excepţiunea ' de 

“ suposiţitine acelora cari aii cunoscinţă: de densa. Consequenţa este că, 

fiind vorba numai de o simplă promisiune, va fi aplicabil art. 1180 codul 

civil, care cere să se adaoge la finele actului cuvintele «bun şi aprobat» ; 

că nu va exista solidaritate între aiferiţii iscălitori ; că lipsa protestului 

nu va atrage pierderea: acţiunii în recurs; că cedenţii, nu .vor îi, lără o. 
stipulaţiune expresă, garanţi ai solvabilităţii datornicilor; că se va aplica 

prescripțiunea de trei-qeci-de ani și nu aceia de cinci ani. Art. 112 irancez — - 

(108 român) e părăsit de' codul belgian 1) și de tote legislaţiunile cambiale. : 

“moderne: - - E Se Sa 
| „Aceia dar cari ai indusat, avalisat sati acceptat un bilet la ordin 

 îals,-vor fi obligaţi către posesor, ca și când ei ar fi indosat, avalisat - 

sati acceptat un bilet la ordin adevărat (art. 328 al proectului, ci. art.. 

: 72 “german şi art. 328 italiân), aceea ce însemneză că biletul la ordin 

  

„_1). Emil Sachs, op. cit, pag. 47-48, 

o.
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făcut cu soposiţiune de nume. sait de calitate, etc.-se socotesce ca un 
- bilet la ordin adevărat. IE o i 

Acestă ordine de idei. e în armonie destvirşită cu regula că acela. 
care plătesce nu-e dator să examineze autenticitatea indosamentelor, 

sati, cu alte vorbe, că posesorul unui bilet la ordin indosat dovedesce 
“că' e proprietarul biletului -prin seria neîntreruptă de indosamente cari 
au ajuns până, la dânsul.(art. 287 al proectului), regulă care e contestată 
în dreptul francez... a Ia 

„+ Aceeptantul-nu-pâte să opună posesorului, care se justifică prin o 
" serie neîntreruptă de indosamente, excepţiunea indosamentului îalș saii 

„ îalşificat. El pote să opună acestă excepţiune numai primitorului. indo-. 
samentului falş 1). Fie-care indosatar trebue în adevăr să răspundă de 
existența indosantului săi și de veritatea iscăliturei sale. Indosatarul nu 
răspunde de realitatea tutulor ordinelur de plată, el răspunde numai de 
un singur ordin de plată, de ordinul de plată dat de indosantul săi, 
căci el e în stare -şi dator să verifice realitatea acestui ordin de plată 

-şi prin urmare identitatea: persânei indosantului s&ă. Qui cum alio 
contrahit vel est vel debel_ esse non îgnarus conditionis eus (L. 19, pr. 
Dig., De. reg. jur,). Primitorul unui bilet la - ordin îalș nu are nici un 
drept.din biletul la ordin. El. trebue se fie lipsit de aceste drepturi şi 
când nu i se pâte imputa „nici o culpă, căci ela săvirșit o mare greşală. 
contractând cu o-pers6nă câre îi era necunoscută 2. 

“Indosantul' anterior, în contra căruia se pornesce acţiunea în recur 
în cas de neplată la scadenţă, e în-aceiași. posiţiune ca acceptantul. El 
nu pâte să escipe de îalşitatea indosamentului. a . 
„:. Aceeptantul apoi care plătesce, ignorând îalşitatea indosamentului, . 
indosantul (sai avalistul) care plătesce suma de regres, ignorând falșitatea . 

- indosamentului, nu pâte să 'c6ră' plata înapoi de la posesorul de bună 
„credință. Delietul .unui terţi nu. opereză o restilutio: în : întegrum a 

“ acceptantului, a indosanţilor, a avalistului. i 

. 

a SECŢIONEA IL 

„Art. 829, Un bielet la ordin pierdut, iurat, distrus, se pote declara îară 
tărie aţă cu ori-ce posesor care nu va exercita drepturile 'sale în termenul 

Biletul Ia ordin pierdut, sustras, distrus, 

„hotărât prin. Gisposiţiunile următâre. 
Ari. 830. Proprietarul unui bilet la ordin furat, pierdut, distrus, pâte 

cere anularea biletului la tribunalul comercial al locului plăţei. Dăcă preşe- 
dintele tribunalului va găsi că reclamantul a justificat . proprietatea și 

- pierderea biletului, el. va . ordona. prin încheere publicarea unui edict 
coprindând transcrierea exactă sai o descriere precisă a biletului Ja ordin 
pierdut și invitarea, către ori-cine ”] posedă de a'l înfățișa la greta tribuna- 

  

1) V. însă 761, op. cit $ 308, text i not usține că primitorul , „cit, Ş şi nota 13, care susține că primitorul unu indosament falş, răspunde numai pe calea procedurel în at e pom 
+ raportul lu! Dupont, app. Emil Sachs, op. cit., pag. 73, Brauer asupra art. 36 german, app. Demangeat-Bra , it 159-5300,” 2 i Id op. cit, pag. OUA is: Dee racarăi op, Cita pag. 359-460, nota 4 şi ZA, 

AS
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a lului în termen! de patru- deci dile, şi, daca biletul e tras ; săii'e emis în. 
„Regat, înseiinţând că, în lipsa de „Înlăţișare, el: se va declara lără tărie 
- faţă” cu posesorul. 

Dacă biletul la. ordin e tras saii emis în afară de Reeat, se. vor 
aplica termenele mai lungi, indicate în art 32]. 

“Edictul va trebui să fie afişat în sala tribunalului, în “localurile i 
„Bursei celei- mai vecine şi în 'sala comunei locului plăței. El va trebui: * 
să îie publicat de asemenea în-diarul anunciurilor judiciare. al: aceluiași 
loc, şi în alte diare, pe cari, după imprejurări, preşedintele le va. însemna i 

“în încheerea sa. 
„Termenul va curge. de la data scadenţei: biletului la ordin,. dacă el 

„n'a ajuns încă la scadenţă, şi, în cas contrarii, de la publicarea “edietului. 
Art. 831. In cursul termenului stabilit în articolul precedent, proprie- 

tarul biletului la ordin va putea exercita t6te actele cari tind la păstrarea 
- drepturilor sale, şi după scadenţa biletului, el va putea cere piata, dând 
cauţiune,. sai, în lipsă de cauţiune, Qepunerea judiciară a sumei.: 

După trecerea acestui. termen și fiind dovedită lipsa de înfăţişare 
a biletului la ordin' pierdut, biletul se . va declara fără tărie laţă_ cu pose- 
'sorul, prin o hotărâre a tribunalului dată contradictorii cu cei obligaţi. - 

Acestă hotărâre va descărca cauţiunile date. 
Ari. 8832. Posesorul, care se va justilica prin 0 serie neîntreruptă 

„de, indosamente (art. 287), nu pâte îi obligat a înapoia biletul la ordin, 
_ exceptându-se. casul de .rea credinţă “saii. de (greșelă mare, stvirşită la . 

- dobendirea biletului. a | i J 

Fără întaţi işarea biletului la” ordin sai a unui duplicat, “nu se pot 

urrâări “drepturile decurgend. dintr insul. Pierderea” biletului. e însoţită” de 

neîndemânări. 
”  Întemplându-se pierderea înainte de cadență, posesorul își pâto 

„lesne procura un duplicat potrivit :cu art. 277 al proectului. Trasul apoi -- 

pâte îără nici un pericol, să accepte duplicatul. și să „plătescă asupra 

acestui. duplicat. - 

"Dacă biletul la ordin pierdut era. acceptat, posesorul nu e în drept 

să ceră de la iras să restabilescă pe duplicat acceptul ce el îl scrisese 

„pe exemplarul “pierdut;-căci scriind acceptul pe duplicat, trasul ar risca 

să plătâscă de doue ori '(v.. art. 279 No. 2.al prosctului şi - art. 143 

român), . : 

Pentru acest cas dar art, 329 al proectului dă. proprietarului un 

mijloc de a'și procura plată, îndrituindu'l să ceră ca biletul pierdut să se 
„declare: fără tărie faţă cu ori-ce posesor pe calea unei proceduri i în anulare : 
-(Amiortisationsverlahren). 

Proprietarul biletului pierdut trebue să justifice peniru' acesi stirşit 

__ înainte de t6te proprietatea şi pierderea .biletului, Art, 330 al proectului, 

în “deosebire de art. 147 al codului nostru actual, nu mărginesce dovada 

proprietăţii biletului pi6rdut, nu declară adică că reclamantul trebue să 

facă dovadă prin catastișele sale. Ajunge ca proprietarul să facă verosi- 

“milă proprietatea sa asupra biletului. pierdut. Legea belgiană (art. 42) lasă | 

şi ea la libera apreciare. a judecăţei faptul de sa dovedit sai nu : 

proprietatea. , 
iz, . „Z
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Art. 152 francez hotărăsce că proprietarul biletului. pierdut pâte 
cere și dobândi plata <par Vordonnance du fuge en justifiant de sa propriât 

"par ses livres, et en donant caution>. Ordonanţa judecătorului este, după 
Bravard,. ordonanța preşedintelui. tribunalului.” Majoritatea autorilor 
crede, din contră, că ordonanța judecătorului e ordonanța; tribunalului 
de comercii, Art. 147 al codului nostru de astă-di desl6gă. acestă contro- 
versă, căci el statuiază expres că proprietarul unei poliţe pierdute pâte să 
câră şi să dobândâscă plata prin porunca judecăţei... IE 

. Sistemul admis de codul nostru în vigâre'nu e cel mai nemerit. 
Simplicitatea și celeritatea așa de necesare în acest stadiii al proceduri; 
cer din contră să lăsăm să miilocescă președintele tribunalului şi nu 

„tribunalul însuși, . | e Do “ 
». Art. 830 al proectului: înlătureză dar, pentru. grăbirea lucrului în 

acest stadiii al procedurei, mijlocirea tribunalului întreg. . 
“Art, 330 al proectului arată. apoi care este.. forma procedurei în 

“ anulare. Daca președintele tribunalului va găsi că reclamantul a justificat 
proprietatea şi pierderea biletului, el. va ordona publicarea : unui ediet,: 
coprindând transcrierea 'exactă saii o- descriere. precisă a 'biletului pierdut 
şi invitarea către: ori-ce posesor al biletului să înfățişeze în justiţie. în - 

„termen de pairu-deci dile, şi, -daca biletul e datat din regat (locus 
- regit aclum), însciințarea că, în lipsă de înfăţişare, biletul.se va declara 

fără tărie faţă cu posesorul (ci. art. 73: german şi art. 830 italian). 
„+ Dacă biletul e tras saii emis alară .din regat, se vor aplică termenele | 

mai lungi arătate: în art. 821: al-proectului. Edictul.va trebui să Îie 
„afișat în sala tribunalului, în localurile bursei celei mai vecine și în-sala 
comunei locului plăţei.. EL va trebui de asemenea șă fie publicat în diarul . 
anunciurilor -judiciare al aceluiași loc şi în alte ” diare -pe cari, după 
împregiurări, preşedintele le va. indica în încheierea sa. Termenul va 
curge de la data scadenţei biletului, dacă el n'a ajuns încă la scadenţă 

- Şi, în cas contrarii, de la publicarea edictului. a 
„Biletul la ordin pierdut trebue să fie protestat la timp, sub pedâpsă “ 

„de pierdere a acţiunei in recurs şi actul de protest trebue să fie notificat 
„ obligaţilor, sub pedâpsă de daune-interese. „o a ___ Art. 148 al “codului nostru actual coprinde asupra acestui punct - 
disposiţiunea “următore: «Când trasul nu va voi să plătâscă în urma 

„cererii făcute în puterea celor din urmă. două arlicole, atunci stăpânul -: 
poliţei pierdute își- păstreză t6te drepturile sale prin un act de prolesta- 
țiune.. Acest act trebue să se îacă a doua Qi. dupe împlinirea soroculuă 
Doliței pierdule. Trebue să se facă cungscut trăgeloruluă şi giranților 
după iormele şi sorâcele hotărâte aci mai jos, pentru încunosciințarea 
protestului». | : 

E Prima îrasă, care trimite la cele de pe urmă două articole, a dat „loc în practică la mari greutăţi. Cele din urmă două articole (art. 146 și 147), pescriii darea de :cauţiune și justificarea proprietăţii şi a. pierderei biletului. Prima proposiţiune a art. 148 însemnâză dar, de o- parte, că, „ dacă posesorul nu va iace actul de protestaţiune, el va: pierde acţiunea sa de recurs, Şi, de altă parte, că el, chiar făcând actul de protestaţiune, ” ar putea să fie declarat răspundător de retusul de plată,. dacă n'a dat cauţiune solvabilă, sai dacă n'a făcut. justificările cerute şi a omis ast-iel 
= 
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a pune pe tras în posiţiune « să plătescă cu siguranţă. Curtea: de casăţiune - 
îranceză a aplicat ac6stă regulă cu o rigâre prea mare. -: 

Legiuitorul belgian a şters dar în -art. 43 al legii din- 1872 vorbele 
art. 153 al codului francez din 1808: .<sur la demande: lormâe en vertu 
des deux! articles precedents> și a adăogat un aliniat noă, care dispensă. 
expres de .o încheere judecătorescă. prealabilă asupra drepturilor pierdă- 

„- torului biletului şi de o prealabilă dare de. cauţiune. 
„ Aceleaşi principii rees din art. 331 combinat cu. art. 380 al . 

proectului, îi - 
In cursul. termânului stabilit de art. 330 — așa sună art, 331 al 

proectului — proprietarul biletului va putea exercita tâte actele cari tind- 
la păstrarea drepturilor. sale ; şi după scadența biletului, el va putea cere . 
plata, dând cauţiune, saii, în lipsă de cauţiune, depunerea judiciară a sumei. 

Codul nostru actual se- mulţumesce cu o încunosciințare a protes- 
tului făcută trăgătorului şi giranţilor-(art. 148 in fine, cf. art. 153 in fine 
francez) și lasă să dureze îndatorirea.: cauţiunii timp de trei ani (art. 
150. român, ci. art. 155 Irancez). 

"Art, „331 al procctului alin. 2 statuiază, din contră, că, după trecerea 
termenului stabilit de art. 330-şi fiind stabilită lipsa de întățişare a bile- 
tului pierdut, biletul se va declara fără tărie faţă cu posesorul prin 9: 
hotărâre a tribunalului dată contradictorii cu ceă obligaţi, „hotărâre, 
care va descărca cauțiunile dale. 

Dreptul exerciviului cererii cambiale pe calea proceduri în anulare 
există după sistemul, adoptat de proect nu numai faţă cu acceptantul, 

- cum prescrie art, 73 german 1), ci față cu ce? obligați, îără: deosebire. 
Biletul se va declara fără tărie faţă cu posesorul, dice art, 531 al 

proectului, Efectul procedurei se mărginesce aici și nu merge până'la esclu- 
siunsa drepturilor celor de al treilea. -Nu se atinge câtuși de puţin raportul 
de drept dintre reclamant și un terţiu, care ar avea un drept mai bun 
asupra biletului. Nu. este însă un motiv de a se introduce un efect mâi 
radical, adică exelusiunea posesorului necunoscut al biletului pierdut și a 
tuturor! indrituiţilor încă necunoscuţi cu drepturile lor 2). Presentându-se . 
dar posesorul biletului, el- va avea să -pledeze asupra cestiunii de pre- 
cădere .cu acela care a pierdut titlul său, și atunci se va aplica art. 392. 
al proectului. i 

'Terţiul, adică posesorul biletului pierdut, care se justifică prin o - 
- „serie neintreruptă de indosamente, are pentru dânsul presumţiunea 

propriețăţii. Non-posesorul nu pote desputernici acestă presumpţiune de 
cât dovedind. reua credinţă a posesorului saii greșala mare s&virșită de 
dânsul la dobânâirea biletului (art. 352 al proectului, ci. art. 4 german 

Și art. 332 italian). 

1) In sprijinirea acestel restricţiuni se ; învâcă că “exerciţiul recursului în contra. 
trăgătorului şi în contra indosantulul nu e posibil fără infăcişarea biletului, Thăl,. op. 
cit, Ş a nota 22. Acesta e o adevărată petiţiune de principil. 

- 2 2) V „ Expunerea de motive a art, 811 proc.. civilă germană,
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» SECȚIUNEA XII. -- 

Ordinul în mărfuri, , 

_» “Art. 883. Ordinul în măriuri e o trată şi se reguleză după dispo- 
___siţiunile capitolului de faţă, cu reserva modificărilor coprinse în articolele 
_următâre. DR E 

- Art. 884. Ordinul în - mărluri trebue să coprindă numirea ide bileț 
la ordin sati de ordin în mărfuri, rostită în textul înscrisului, şi să 
arate natura măriurilor de predat, calitatea şi cantitatea lor.  :. 

o Ari. 835. In orâinul în mărturi se va. hotări epoca când va trebui 
"să se facă predarea. -. a DE 

„In lipsă de asemenea lămurire, calitatea de rată va: îi” exclusă, cu 
reserva efectelor obligaţiunilor. după: natura lor civilă sai comercială. 

_„ Art. 886. După trecerea termenului fixat în - ordin, posesorul va 
avea iacultatea a'l executa saii prin încărcarea măriei pe:apă sui pe 
uscat, sai prin strămutarea acestei mării, în alte locuri de deposit, sai 
în alte magasii. o Sa o 
„Dacă posesorul' vrea să o păstreză în depositele! saii în magaziile . 

* unde .ea se găsesce, după. trecerea. termenului fixat. în ordin; și dacă. 

risicul să. i | ş Ma 
“Art. 887. In lipsă de tocmeli speciale. sai de usuri. locale, chel- 
„tuielele predărei, saii, după cazuri, acelea ale măsurărei sati ale - cântă- 

rirei, vor îi în sarcina aceluia care trebae să predea. -. 
„4. “Cheltuelile primirei vor Îi în sareina creditorului căruia va trebui 
„„„=să se îacă predarea.” - De | 

| - Art. 8388. Preţul măriei nedrepte se 'va regula, cât pentru desdau- 
- “nare, după. cursul pieței la locul şi în timpul hotărât pentru predare. 

Cursul se va regula după disposiţiunile art. 38. .. 

„usurile locale permit acesta, mărlurile vor rămâne “pe socoitla şi în 

„ _„ Năzuinţa naturală a negoţului este ca el să câştige “putinţa dea 
| dispune de. mărluri îără o tradiţiune reală, prin simplul consimţimânt al 

părţilor, pe calea ordinei saii a indosamentului, şi cu tote efectele ce 
„. dreptul alipesce indosamentului comercial. CE 
p Predarea - consensuală a lucrurilor mișcătâre e recunoscută și de 

„dreptul comun, bine înţelegendu-se cu gleosebirea care. reese din însăși 
firea lucrurilor, că secundul cumpărător nu pâte invoca acestă predare 
consensuală în contra primului cumpărător, căci ari. .972 codul civil nui. 

„dă precăderea de cât dacă a fost pus în stăpânire reală (art. 1316 com- 
„__ binat cu art, 972 codul civil, cf. -art. 306 codul comercial german 1) ; dar - >» predarea consensuală, pe calea ordinei sai în altă formă, recunoscută de 

dreptul comun, nu îmbracă pe indosatar cu facultatea de a opune dreptu 
seu unei a treia persone de cât după cea notificat datorniculuă cesiunea 
saii dupe ce acesta a acceptat'o (art. 1393 codul civil) 2). | . Negoţul. reclamă în acestă privire o înlesnire, un mijloc practic de - a da măriurilor o Îacultate mai mare: de 'circulaţiune şi de. a economisi 

| 1) Laurent, op. cit, XXIV, No. 164. 
72). Baurent, op. et loc, cit, No. 498, .
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ast-tel timp s şi cheltuieli şi acâsta nu se pote realiza de cât: cu ajutorul 
indosamentului comercial. 

Prebue să deosebim două categorii de chârtii la ordin privitâre la. - 
măriuri : adeverinţele . de primire emise la ordin, şi asignatele de mărfuri 
“trase la. ordin. 

” Cea mai veche formă a “adeverinţei de primire. emisă | la orâiri e 
” cărțulia -de încărcare, care € un document în care căpitanul unei corăbii 
adeveresce că a primit de la încărcător. 6re- -ŞI- cari, măriură. şi promite a | 
le preda unei pers6ne numite 'saii la“ordin 1). 

» Acâstă înlesnire de a. dispune de “mmarţurile” aflătâre pe cale de 
transport, se întinse apoi cu ajutorul, 1arantului asupra mărfurilor aflătâre 

-în deposite saii- magazii, “ . 
. “ Deosebite de warrant,- care a “izvorit. din. simple. adeverințe de. pri- „- 
i mire, sunt asignatele de mărțură (WVâarenanweisungen), titluri de-predare, — - 

prin cari deţinătorul mărlei (ca -assignant) e.somat să predea o mariă 
* determinată posesorului asigoaţiuniă (assigaatar) pe. socotela . eminentului - 
asignațiunii (assignant 2). / 

SI „Cele mai multe: legislațiuni coprind disposiţiuni cari exclud putinţa. 
de a se transforma o asignaţiune de - mărturi în o trală 3). Codul civil 
prusesc (Preuss., Landrecht, II, Tit. S, $ 750) hotărăsce: «Biletele la ordin .- 
atât cele proprii cât şi: cele trase, pot avea de obiect numai plăţi de 
anume sie de bani, nu. şi predări de măriuri saă:prestaţiuni de. ser- 

-vicii>. Ordinul în măriuri e de origină Napolilană şi de o utilitate netă-. 
„găduită.. Codul -cambial bavarez din 1785, Ş 3, „cun6sce. bilete. la ordin „pe 
_măriuri şi alte efecte. 

Art, 333 -al proectului se cupă cu biletele: de predare de roărturi 
„şi decreteză-că ordinul în -măriuri e o trată şi” se. reguleză după: dispo- E 
'siţiunile coprinse în art. 250 şi urm., cu reserva modificărilor. coprinse 
în art.-834 (ek art. '833 italian).. Ordinul în mărturi 4), dispune, acest..de. 

“pe urmă articol, va trebui să coprindă numirea! de. bilet la ordin sait 
_de ordin în mărfuri. rostită în textul înserisului * şi să arate natura - 

“mărfurilor de predat, calitatea şi cantitatea lor. 
„Precum e unu din calităţile esenţiale. ale: tratei: arătarea 'epocei 

scadenţei (art. 250 No. 5al proectului), tot. aşa e'0 calitate esenţială a. 

ordinului în mărturi arătarea .epocei când va trebui să 'se îacă predarea 
". mărturilor (art, 335 al: proectului, cf. art. 335 italian).; In lipsă/de ase-:. 

menea -lămurire, calitatea; de trată. va fi exclusă, cu reserva efectelor: . 

““ obligaţiunilor după. natura: lor civilă saă comercială (art. 335. alin. 2 al - 
„proectului, ci.- art. 835 alin. 2 italian). 
La vindări de măriuri de mâncare şi de lucruri mişcătore vindareă. 

sp desfiinţeză, de: drept şi fără interpelare, dupe art. 1370 codul. civil în - 

.1) V. art. 438 român . (ef. art. 281 francez), art: 302 codul comercial germâr'; 
0: însă art. 550 italian; v. de asemenea -Goldschuizit, op. cit., $ 71, nota 4. - 

2) Gareis, Das TVarrantindossament ; FEndemann, op.:cit, $ 18, IV. . . 

3) La lettre de change ne peut avoir „pour 'objet 'que des espăces - monnaytes 

 Demăngeat- Bravard, UI, pag. .54. 

4): Henri Marcy traduce or: dre eu “marchandises, Jon “Bon, din contră, ordre 

“en denrăes. Am dat precădere termenului ma! larg, ordin: în mărfuri, cu reserva de -. 

"a'l inlocui eventual cu: termenul mai restrins o "din în 2 mărfuri de mâncare (denr&es).
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îolosul vindătorului, după expirarea . termenului pentru ridicarea lor, 
Acâstă, disposiţiune nu se aplică în materie: comercială. Oferta reală 
totuşi, de 'care-se vorbesce în art. 67 al proectului 1) ca de o condiţiune 
a desfiinţărei de plin drept a vindărei ' comerciale. de. lucruri mișcătâre, 
în-cas de neindeplinire a tocmelei, nu pâte avea loc în ipotesa când se 
„emite un ordin în mărturi, căci ordinul în mărturi fiind o trată,.promi- 

- .siunea cambială trebue să se execute, abstracţiune făcând de reala și 
" materiala causa debendi și.emitentul ordinului în mărfuri nu scie cine 
„este actualul indosatar al ordinului “în măriuri și nu cun6sce dar persâna 
căreia ar putsa .să'i facă. oferta reală. La scadenţă trăgătorul ordinului în 
măriuri are dar; şi trebue să aibă dreptul dea desface mărlurile promise, 
dacă posesorul nu.se intăţișeză a le primi. Posesorul ordinului în mărluri 
„pierde, în adevăr, ca și posesorul unei trate de bani, acţiunea sa în contra 
trăgătorului,. şi în: contra indosanţilor, dacă. el nu îngrijesce să intățișeze 

"şi să protesteze biletul la timp, şi el nu are atunci de cât o acţiune civilă 
ordinară în contra trăgătorului pentru suma de la care trăgătorul ar 

„avea în alt chip'un folos nedatorit, în dauna posesorului art. 369 al) 
" proectului) 2). . a 
|». Dacă, din contră, posesorul se întăţişăză Ja scadenţă, el -are facul- . 

„7. tatea de. a executa trata, îie prin încărcarea măriei pe apă sai pe uscat, 
: -iie prin str&mutarea mărlei în alle locuri. de deposit saii magasii. Pose- 

_„Sorul pâte să lase. maria în depositele' saii magasiile unde ea se găsesce 
„Şi după trecerea, timpului fixat în ordin, dacă usurile locale nu.se opun, 

„.„. „dar. pe- socolela. şi risicul săă. Avem ă.face aci în adevăr cu un ordin 
„în măriuri,: cu o trată și'nu cu o simplă vindare de mărturi. Vindarea e 

„ pertectă. prin însăși învoirea părţilor şi : maria e din momentul toemelei 
-pe risicul-pericolul. cumpărătorului (art. 1299 combinat cu art.-971 codul 
civil). Maria arătată în ordinul în măriuri, din contră, rămâne până la | 
scadenţă pe socoiâla şi risicul trăgătorului.. . 

a „Articolul 337. al proectului reproduce regula de drept comun coprinsă 
„art. 1105 şi 1817 codul civil. Art. 337 hotărăsee, potrivit cu acâstă regulă, 
„că, în lipsă de toemeli speciale sai de.usuri locale, cheltuelile predării, 

„sai, după casuri, acele ale măsurării şi ale cântăririi, vor îi în sarcina 
- aceluia. care trebue să predea ; cheltuelile primirii (ale ridicării), din contră, 

» „ÎN Sarcina aceluia cui va trebui să se facă predarea-(ef. art. 351 codul 
comercial german). Sa e a 
„  » In'cas de relus-de predare la-scadenţă, posesorul trebue să constate 
relusul prin un protest regulat. - a 
„Acţiunea recursorie a posesorului va avea de obiect plata prețului 

„"mărjurilor promise după ciirs, după analogia acţiunii recursorie. în cas 
- 

  

a 1) Art.. 67 al proectuluj, La vînqarea comercială de lucruri mişcătăre, condițiunea | resolutorie are loc de plin drept în favârea părţii care, înainte de trecerea termenului 
- stabilit pentru îndeplinirea tocmelej, a oferit - celer-l'alte părti în forma: obieinuită în - 
comerciii, consemn area lucrului vîndut sau: - î i  obligațianeee ze mnarea Iucrult ndu sati plata . preţului, dacă ea nu îndeplinesce 

2) Numerele articolelor nu sunt identice în traducere - aceea a lut Jon Bohl. Seria numerică a arti lor lui Jon Bohl. Fie-care a Cat alu eroe clu unitate numerică. în plus 

a lul. Zienri Alarcy şi în 
i i ul sc alipesce de traducerea 

rticol are în acâstă. traducere, în deosebire de cea-l'altă „e 
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de retus de piată a a unei i trate, avond de obiect o sumă 'de bani, care se 
- :mărginesce,: după art. 319 al proectului, la plata sumei promise după curs. 

Art. 338 al proectului se 6cupă cu regularea preţului măriei nepre- 
“date. Preţul măriei „nepredate, hotărăsce acest articol, se va regula, cât . 

„pentru regres sai desdaunare, după cursul pieţei la locul 'și:.în- timpul 
hotărât pentru: predare (ei. art. . 335. italian. Compară art. 357 in ine 
codul comercial german). 

Cursul se va determina după. disposițiunile art. '38 (art. 338 alin.2- 
al proectului; cf. art. 338 -alin. 2 italian), care dispuna : «De câte ori este 
“loc a se determina preţul fix sait preţul curent al denariatelor (mărturi 
de mâncare)...., aceşt: preţ se se va îixa. după mercuriale şi după ori-ce alte 
(store de dovedi». : 

Ia . N 

CAPITOLUL IL | 

Asisnatul ae bancă (oecul). 

„Ar 339, Ori-e -cine are suma de: bani: disponibile la o bancă sati: la. 7 
-. ori-ce pers6nă, va. putea dispune de aceste: sume, în tot sai în parte, în . 

iolosul săi personal sai în . îolosul unui al' treilea, : prin un asignat de 
a bancă. (cec). 

_ Art. 320. Cecul trebue să arate, suma de plătit, -el rebus să fie 
- datat -şi iscălit de emitent. 'El va putea fi emis la înfăcișător sati în folosul. 
unei pers6ne numite. El va putea îi-plătibil la vedere sai întrun termen 
care nu va-fi mai mare de dece .dile de la înfăţişare. 

EL: va putea să île subscris în ordin și transmis chiar prin. indosa- i 
“ ment în alb. 

Art. 341.- Sunt aplicabile cecului. t6te disposiţiunile privitâre . PR 
- îndosament, la aval, la iscălitura pers6nelor incapabile, la :iscăliturele falşe 

'saii falşificate, la scadența și plâta biletelor la ordin, la protest, la acţiunea . 
- în contra “emitentului Și în contra indosanților, la biletele” perdute, sustrase, 

distruse. 
Ari. 822. Posesorul cecului trebue să înticișeze trasului - pentru 

“ plată în cele opt dile de-la dată, dacă el e emis în locul plăței, şi în . 
„ cele” cinci-spre-dece- dile, dacă ele plătibi! într'un loc osebit de acela unde 

- el este emis. Diua.. datei .nu este 'coprinsă în. acest termen. 
- Art. 818. Posesorul cecului, care nu'l înfăcișâză - în-- termenele. de | 

mai sus, pierde. acțiunea sa în contra-indosanţilor; -el pierde chiar acţiunea 
sa în contra emitetului, dacă suma nu este disponibilă prin faptul trasului | 

: la scadenţa- termenelor de mai sus. 
Arl. 344. Acela care emite un cec fără dată, sai cu o dată: falşă, 

sai fără să existe în mâinele depositarului suma disponibilă, va îi pedepsit 
cu o amendă egală. cu. qece la sută a sumei. indicate în cec, fără preju- 
diciul aplicărei legii penale, dacă este loc la acesta;- . 

Una din deosebirile, de: căpetenie ale chârtiilor de valâre este că 
unele se întrebuinţeză numai de iapt: ca subrogate ale plăţei de bani, pe . 

„când, din contră, altele aii-de la început! și prin esenţa lor drept. scop... 
„de : a servi ca miilâce, de plată. | 

- In cea dintâi categorie. intră sinetele, asignatele de credit biletele
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la'ordin, scrisurile ipotecare, obligaţiunile, acţiunile, etc. Elo nu sunt 
| "„mijl6ce de plată, predarea lor nu este plată. Dar, cum ele ati un -curs, 

ele se pot da în:'solutum. In cea de a'doua categorie intră bacnotele și 
".cecurile, ca ari” sunt, nu mijlâce de credit, ci mijlâce de plată şi de lichi- 
daţiune 1)... o: | i E 
„Intre două .pers6ne, cari se găsesc în conto-curent, lichidarea se 

face prin încheierea periodică a socotelei, care operâză fusiunea condeielor 
"reciproce de credit: şi de debit, condeie cari, de și născute pâte din cause 
dilerite,- se privesc după învoirea părţilor ca valori tungibile şi compen- 
sabile, Lichidarea se pâte îace şi între mai multe persâne și ea se numesce 
atunci, scontraţiune. Cu ajutorul cecurilor se pot lichida într'o clipâlă de 
„ochi creditele şi debitele unui număr imens de persâne.: Cecul ajută 

, 

„tendinţa negoţului care năzuesce la o compensabilitate. cât-se: pâte mai 
nemărginită a datului și a luatului. Individualitatea creanţei și a datoriei 

“se slăbesce, ele devin amândouă lucruri fungibile;. de a cărora individua- 
„litate se face abstracţiune, adică condeie active şi pasive de credit cari - 
se realiseză prin lichidare (Cleared2). .: . -. po 

Intrebuinţarea cecurilor sa răspândit mai cu s6mă în Englitera “şi 
în America,-unde sa coronăt prin.-înfiinţarea aşa numitelor claering- 

-. cecurilor. -. | 
„Băncile de .deposit (Giro-Depositen oder.:Umschreibebanken) - sunt 

așed&minte unde se depun de mai mulți tovarăși sume de bani, cu scop 
ca 'să se. înlocuiască plăţile. reale: între- dânşii prin scădere sati adăogire 
în registrele de socoteli.. Depositele ie-cărui. tovarăș i se scrii în registre 
în. creditul săi; vrend să facă o plată, el. trage un cec asupra băncej, 
„care îi: scade acestă sumă în registre, adică-o scrie în -debitul săii şi o 

pune, de altă. parte, în creditul. posesorului cecului 2). Banca de deposit : 
deschide clienţilor săi un conto-curent până în concurenta, sumelor depuse p 

  

„la densa; pentru cari sume ea plătesce o dobândă mai mică sat mai mare. 

  

1) Endemann, op. cit,:$.82, No. III.: - 
- 2) Endemana, op. cit, Ş$. 126, text şi nota 6. . Ra ÎN IE 8) Rau Volksnirthschafislehre, 1,-$ 283. Nu “este fără interes să comparăm 

cu acâstă ocasiune băncile americane cu cele: europene. Sistemul american e un sistem 
- de econontisire, în oposiţiune cu cel englez, francez, german: care e un' sistem de 
speculaţiune şi agiotagiii. După proectul : german, din 1834, asupra. societăţilor - cu 

„ acțiuni (proect care, dacă nu mă înşe!, s'a sancţionat deja de legislaţiune), cifra mini- 

în limba germană, de Alder, II, cap. 33, Se pag. 5714—571). 

mală pentru acţiunile nominale este ce 1000 mărci, iar pentru acţiunile la purtător de 
2000 mărci. Legea franceză din 17 lulie-1856 coprinde o restricţiune analâgă. In Englitera 
nu există o lege: restrictivă, dar ciedință” generală este că nu este priincios a se înființa bănci, cu acţiuni de. numai 5 sai 10 livre sterlinge .«de 6re-ce ele ar putea să dege- ” nereze în bânci de economie, unde slugile și micit “negustori ar pune bani lor cu dobândă». Băncile americane primesc economiile cele mici în deposit. şi le plătesc la - Cerere înapol sai le strămută de-la “eomptui unuia la.comptul celut-l'alt. Ele lbca- 
liscză capitalul şi ofer un mijloc de plată (cecul), care e mal îndemânatic de cât aurul. Munca omauluy celui sic se ajută şi so înlesnesce dintr'acesta, tot 'aşa de mult ca prin 
“drumuri bune şi prin câ! ferate. Dobânda. de care. se bucură obicinuit posesorii acţiu- - 
„Bilor e de 6"/,. Banca primesce ca sumă. de mijloc. nuraai 5000 dolari pe an pentru ” acoperirea cheltuelilor de regie şi,a pierderilor. Cheltuelile de regie 'sunt ast-fel aprâpe” 

„ gratuite, în comparaţiune. cu .cheltuelile de regie ale băncilor europene, car se umilă - cu enormele jetâne, şi tantieme. Banca din Hamburg primesce aprâpe ![,%/, din tote sumele ce trec prin: mâinile el..(H. C. Carey, Fundamentele sciinței sociale, tradus 

e. A 
NE 

+ 

”„ houses, minunata organisare a băncilor de deposit, cari. mijlocesc traficul -



i cap. XI, $ 6.. 
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Băncile de deposit aii ajuns lă apogeul lor în Englitera şi în Ame- - 

aceste ţări mai bine de cât ori unde: - a 
” Negustorii mari şi mici la London îac obicinuit tâte plăţile lor prin 

„cecuri; Numerariii și bancnote se întrebuințeză numai sai mai cu sâmă | 
pentru afacerile. de amănunt între 'vinqători şi. consumatori şi pentru 
plata salariului lucrătorilor). *  -: .-. i 

„Ori-ce depunător primesce de la casa de deposit două carnete: 
1) carnetul de socotelă, în care sa înscrie di cu di, operaţiune cu ops- 
rațiune, creditul şi debitul comptului; 2) carnetul de cec, care se alcă- 
tuesce din două îoiţe, din cari una, care se numesce cec, e menită a îi 
deslipită şi pusi în circulaţiune, pe când cea-baltă trebue să rămână 
lipită la carnet pentru a toria matea. Depunătorul care are o plată de. 
ficut, taie dia carnetul de cec ioiţa, care se numesce cec, inscrie pe dânsa 
și pe mitcă suma cu care banca va avea să debiteze comptul săii şi o 
înmânâză creditorului săii care se duce: la banca de deposit şi o încaseză. : 
Acesta de pe urmă îndeplinesce dar rolul de casier pentru socotâla par- 
ticularilor cari îi încredinţeză capitalurile lor şi cecul este așă dicând o 
val6re fiduciară ce fie-care își creiază singur. Primitorul cecului pâte să-l. 
indoseze unui al treilea saii bancherului s&i, care “i va ţine s6mă de 
suma 'incasata 2), 

“ Dorinţa ce a exprimaLo un distins legist român încă din anul 1873, 
că ar îi bine 'ca 'până ce o lege-să vie şi la noi, ca în Francia, a regula 
întrebuințarea cecurilor, iniţiativa privată, imitând geniul practic al engle- 

-zilor, să încâpă a face us de acest mare. stimulent pentru câștigul. tim- 
pului și pentru punerea în mișcare a capitalurilor inerte 3), nu s'a.realisat. 
Causa care a făcut că acâstă stătuire s'a pierdut fără 'ecoii în societate. 

„e visibilă, Un popor “învaţă a se ajuta singur când întâmplările istoriei 
îi sunt priinci6se şi când sârta sa, e în: mâna unor bărbaţi luminaţi și 
neinteresaţi cari scii să tragă folos din. învățămintele istoriei. In acest: -. 
înțeles se pâte dice cu dreptate că și poporul cel mai propăşit şi cel: 
mii liberal are obiceiurile-ce "i inculcă adepţii sciinței. Toţi Gmenii lumi- 
naţi şi neatârnaţi ai. ţărei trebue dar.să 'și.dea mâna ca să ţie pept 
curentului fatal care e aşa de priincios nulităţilor decorate şi împlute de 
aur, cari fac servicii partidului, să caute să creeze un curent contrarii 
mai bun, să : stăruiască neobosit în presă; în întruniri publice, ca -să -se 

„zica, și sistemul cecurilor, care stă în legătură cu -ele, s'a desvoltat în 

imiteze așegămintele -cele îiolositore. din alte ţări, să delege din sînul lor. - 
elemente. neinteresate pentru priveghierea gestiunii, să someze stăpânirea, 
să încredințeze- controlul oficial acestor elemente. și nu Benjaminilor par- ” 
tidului.. Nu mă îndoesce că urmând acâstă cale se vor nasce şi la noiîn 
curând bănci de deposit și că nu vom întârdia apoi să înființăm și camere 

1) Stuart Mill, Economia politică, tradusă în limba germană de Soetbeer, III 

2) Rivitre, op. cit., pag. AI . | SR E 
- 3).V. articolul d-lui Fa. Protopopescu-Puke, Ce sunt cecurile ? Utilitatea, lor, 

“în Dreptul din 1878, No. 71. . 

AL Dog, ol „9% 

Pia -* 

a 

- de compensare (clearing-houses). cari. vor ridica activitatea băncilor de ,. . 
„deposit la cea mai *'naltă potență. --. ; RE a | 
„. Olearing-house este un local imens, care e dilnic locul de întâlnire
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al tutulor: caselor de bancă. din London. Fie-care casă de bancă trimite 

acolo după amiadă-di t6te cecurile ce ea le-a primit în cursul qilei şi le 

compensâză cu cecurile datorite de densa, aşa că numai restul se plătesce 

în- bani. Englezii, cari operză asupra unui. capital de afaceri comerciale 

“de cinci ori mai mare de cât este acela asupra căruia operâză francezii, 

fac acâsta cu un capital în numerariii de trei ori mai mic de cât cel ce 

se întrebuințeză în. Francia. La New-York sa zidit aşa numita - Clering- 

: house, aşa că compensarea: se face ca şi când ar fi vorba de o evoluţiune 

militară. Pupitrele bancherilor sunt aşedate în formă ovală. Prepusul unui 
bancher care are de dat cecuri, se așâză dinaintea pupitrului respectiv. In 
dosul lui şed scriitorii cari execută compensarea. Un minut înaintea timpului 
hotărât pentru .regularea socotelii, se pune în mișcare un clopot. La acest 
semnal, toţi prepuşii, cari până atunci făcea îront, se întorc, așa că sunt 
cu umărul drept îndreptaţi spre pupitru. Apoi, după un al douilea semnal, 
ei înainteză .cu un pas şi ajung la un alt pupitru. Așa, după un co- 
-mandament tot reinoit, se face cu un pas regulat o mişcare circulară. 
Fie-care prepus primesce ast-lel pe rând tot ce se referă la casa sa și regu- 
larea socotelei pâte săincâpă. Mersul ţine dece minute şi în acest inter- 
val “se schimbă dilnic, ca sumă. de mijloc, o sută cinci-deci:de mili6ne 
de dolari 1). Aşa se face că, cu t6tă . producţiunea, în minus a aurului. : 
întrun timp dat şi cu. tâtă scăderea timpurară a preţului argintului, 

„preţul măriurilor. remâne la nivelul săii normal 2). E 
Cecul, în deosebire de biletul de ordin, este, o repetăm un înstru-. 

- ment de plută şi-nu un instrument de credit. Art. 339 ai proectului pune 
acestă deosebire în reliei, statuând că ori-cine are sume de bani dispo- 
nibile, -la o bancă saii la ori-ca persână, va putea dispune de aceste 
sume, în folosul săi personal sai în folosul unui al treilea, prin un asig- 
nat de bancă, 5) 'saii cec (ci. art. 1 legea' îranceză din 1/2, lunie 1865 
privitâre la cecuri, şi art. 339 italian). - a E 

Este -admis în Francia că. cecul nu e nică cum privilegiul exclus al 
comercianților saii al celor cari ţin registre regulate de comptabilitate, 

„că-el-este un instrument pus la disposiţiunea tutulor. -Ast-iel, un negu- 
stor din. Bordeaux trămite vinuri, nu unui negustor, ci unui simplu par- 

„ticular pentru: consumaţiune. Acest particular îi scrie: «Am primit expe- 
diţiunea d-vâstră, suma ce v'o datorez este la disposiţiunea d-vâstră 

datând dela cutare epocă.» Expeditorul va putea să tragă un cec asu- 
pra acestui particular 4). De aceea: nu se -face nici o deosebire în art. 

1) -Levy-Riesser, Der Conto-corrent-Vertrag, pas. 113, test-şi nota 1, - - 
_ 2) V. discursul ţinut de d. Bamberger în desbaterea monetară care a avut loc 
în parlamentul german (Reichstag) la G Martie a. c. - DE 

„__3) Asignatul este un mandat dat de o 'pers6nă (assignant) unei alte persâne 
- (assianat) să plătescă o sumă de ban! sai să facă o altă prestaţiune uner a reia 
_pers6ne (asșignatar) şi el e în același timp -un mandat dat acestel a treia persâne 
să incaseze suma de la persâna însărcinată de a plăti. Asignatul nu e identic nici cu 
aceca ce „Romanil numea jussus (mandat) nic! cu aceea că el numeaii delegati. 

a aru la adevăr primesce obicinuit pentru altul, asignatarul, din contră, primesce 
„pen ru asul. Delegaţiunea apol are în vedere.raporturi de datorii existente car! se 
noveză o icinuit în oposiţiune cu asignatul, care .îndeplinesce funcțiunile cele mal 
mpa Cr că aj absteacțiune făcend. de orl-ce, raport existent de datorie. Asignatele se 

art siznate , it, şi în asignate de i Ziguidațiune : cecuri. 
4) Rividre, op. cit. pag 413, E fine, pa ? iauidaţiune ” cecuri



339 al proectului între casul când suma este disponibilă la o casă d 

| “nu pentru acceptare, ci pentru -plală. Posesorul' cecului, dispune art, - 
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bancă sai când ea e disponibilă la ori-ce personă 1)... | 
„Cari sunt enunțările ce trebue să coprindă cecul? Art. 340 al pro- 

ectului răspunde la acestă întrebare. Cecul trebue să arate, după -acest 
articol, suma: de plătit, el trebue să fie iscălit (cecul neputând să fie 
verbal) şi datat de emitent. Data e riguros cerută, posesorul fiind dator,. 
cum vom vedea îndată, să reclame plata întrun termen scurt de la dată. 
EI va putea fi emis la înfăcişător sait în folosul unei persâne anume 
numite.. El va putea îi plătibil la” vedere sati întrun târmen care nu va 
fi mai mare de dece dile după vedere. Pe când biletul la ordin p6to să 

"fie plătibil, între altele, şi la o di fixă, la un, timp-anume hotărât de la - 
“dată, la bâlciă (art. 251 al- proectului), cecul trebue să fie tras la vedere 

sait întrun termen de cel mult dece dile după: vedere. Cecul trebue. să 
"coprindă și numele trasului (arg. art. 342 intra).. Ac6sta totuşi nu se: 
„cere riguros, căci trăgătorul, care are pâte mai multe case de bancă în 
dilerite orașe, se pote desemna el însuși. ca tras, adică ca. persână care . . 

- promite de a lace să se plătescă şi- care se obligă în același timp sin- 
“gur de a plăti. . - - : 
„Sunt aplicabile cecului tâte disposiţiunile privitâre la indosament, - | 

1a aval, la iscălitura persânelor incapabile, la iscăliturele falșe sai îal- 
şilicate, la scadenţa și plata biletelor la ordin, la protest 2), la acţiunea 
în contra emitentului şi în contra indosanţilor, la biletele pierdute, sus- 
trase, distruse (art. 341 al proectului, ci. art. 1 No. 4 francez și art. 
-341 italian). Disposiţiunile privitâre la accept sunt excluse. Cecui fiind 
plătibil la vedere sai în termen de cel mult dece dile. de la vedere, 

„acceptul e de prisos. - E 
Biletul la. ordin tras la vedere-trebue. să fie întățişat întrun ter- 

-men preclusiv :pentru acceptare (art. 260 al proectului). Cecul din con-. 
tră. trebue să fie înfățișat și el trasului: întrun termen îf6rte scurt, dar 

312:al proectului, trebue să'l infăcișeze trasului pentru plată în cele opt - 
“dile dela -dată, daca el e emis în locul plăţei, şi. în cele cinci-spre-dece 

:Diua datei. nu e coprinsă în acest termen. Un termen f6rte scurt tre- 
“buia să fie -impus posesorului cecului pentru a. reclama plata. Cecurile 
“sunt valabile după dreptul englez numai timp de 21 dile după emiterea, 

| -dile, daca el e_plătibil întrun loc osebit de acela unde el'este emis. 

- „lor. Natura cecului, interesul băncilor de deposit, acela al tesaurului, . 

„termen: scurt. . : 

„acela al: emitentului, al, indosanţilor și al însuşi. posesorului, exige un 

“Art. 343 al proectului coprinde sâncţiunea n&păzirii termenelor de 
'mai sus. Posesorul cecului, hotărăsce acest articol, care nu'l întăţișeză 

“perde 'chiar acţiunea. sa în contra eminentului, dacă suma nu e disponibilă, 

N
 „prin Îaptul trasului, la scadenţa termenelor de'mai sus. Posesorul care. 

, 1) Jon Bohl traduce totuşi art, 339 italian ast-fel: „Quiconque a des sommes - "-G'argent disponibles anprâs d'une banque ou auprăs d'un commergant. e - 
„» 2) Unil critică disposiţiunea proectulul care atribue facerea protestului judecă- 

_:torilor, şi doresc să se păstreze competenţa portăreilor. Acâstă critică e “întemeiată, 
„dacă presupunem că legea portăreilor va fi în curând raţional modificată. * 

“în termenele de mai sus, pierde acțiunea sa în contra indosanţilor ; el 

Ne
 4
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n'a iăcut diligenţele sale în timp util, pierde acţiunea sa în. contra indo- 
sanţilor, căci indosanţii de şi aii primit o valută, aii dat și ei o valută 
autorilor lor, şi nu se pâte dar dice că pierderea acţiunii îace ca indo- 
sanţii să se înavuţescă în dauna posesorului. Posesorul nu pierde acțiunea 
sa în contra trăgătorului, cu tâte că el a lăsat să trâcă termenele de 
mai sus îără să reclame plata, căci. irăgătorul a primit valuta şi el nu 
trebue să se inavuţâscă în dauna posesorului. Posesorul perde totuși chiar ' 

„acţiunea sa în contra trăgătorului, dacă suma nu este: disponibilă, prin 
Aaptul trasului (de exemplu prin alimentul trasului), la scadența, termenelor” 
de mai sus.. In zadar ar opune în acest cas posesorul că cel e dator să 
plătescă, nimeni netrebuind să: se înavuţâscă în dauna altuia, căci trasul 
îi va răspunde cu succes că suma era disponibilă în mâna trasului la 
scadenţă, că posesorul e în culpă, de 6re-ce elnua îngrijit să se înfăţişeze 
la scadenţă, că el trebue dar să 'și impute sie-si pierderea causată prin 
ialimentul trasului, care s'a întâmplat după scadenţă 1). 

, Lipsa de datare şi-lipsa unei sume dinsponibile în mâna traSului ar 
îi de natură a. surpa încrederea ce trebue să aibă publicul în cecuri ca 

„ mijl6ce sigure de plată. Un -instrument de plată se intrebuinţeză de tâtă 
lumea, numai când ori-cine are încredere în el. Trebue dar să smulgem prin 
pedepse păzirea cerințelor legislative. Art. 344 al proectului decretâză 
dar că acela care emite un cec fără dată, saă cu o dată falșă, sai îără 

- să existe în mâinele depozitarului suma “disponibilă, va--fi pedepsit cu o 
amendă. egală cu dece la sută a sumei indicate în cec, îără prejudiţiul 
aplicării legei penale, dacă este-loc la acâsta; Dacă sar putea -post-data 
cecul saii emite fără 'dată, Sar putea face atunci din el. un instrument: 
de credit şi.i s'ar putea -da o circulaţiune de mai multe săptămâni, 
aceea ce-ar îi contrarii naturei. cecului, care e prin esenţa sa un mijloc 
de plată, şi contrarii scopului legii, care supune 'cecurile la un timbru 
mic (art. 15 lit. c. Legea timbrului din . 1881), dar restringe în acelaşi 
timp circulațiunea acestui efect de valdre în limite stricte. Lipsesce totuşi. 
în legea n6stră o disposiţiune transitorie, care ar ocroti î6rte mult traficul . cecurilor. In Franţa, spra a se înlesni introducerea. în obiceiuri a cecului, Sa hotărât pentru. dece ani scutirea lor' de timbru, Ia 

4 
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- 1) Norma că trăgătorul rămâne r&spundător. cu tâte că posesorul a lăsat să" "trecă termenele” legiuite fără să -reclame, repausă pe presuimpţiunea că trăgătorul e dator să dovedâscă că a făcut, proviziunea, Proectul plecă de la acestă presupunere, ar el se feresce,. Qe altă parte, urmând întru acesta exemplul codulul-italian, a dis- pune, ca art. 2 francez, că cecul nu pote fi tras de cât asupra uneltea treia pers6nă, avend provisiune prealabilă. Acestă prescripţiune a trezit.în Francia o polemică săl- * atecă. întocmal. ca art. 117, care dice. că «acceptarea presupune provisiune». A cul sie proprietatea proviziuni! de Ja data emisiunci cecului ? Posesorul cecului este el. „ Proprietar al proviziunei cu. exclusiunea creditorilor lrăgătorului care ar cădea în fali- ment ? Cestiunea e vii controversată în F j i 
1 C 

r . 
: 

inlaturat nea e ancia. Proectul a tăiat acestă controversă, 

conto-curent între el şi trasul, saă' prin aceea că justifică că -are o creanţă certă şi liquidă î ; zidi - A. - sjluidă în coniza trasului şi că acesta-de pe urmă a însciințat că fondul e lă dispo-- 

+ N îs 

7
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TITLUL XI. 

Contul-Curent. 

- Ard. 845, Contractul de conto-curent produce:. | _ 
"1... Str&mutarea proprietăţii valorilor înscrise în contul-curent asupra 

„4.“ primitorului lor prin aceea că el le trece în “debitul săi, şi novaţiunea 
obligaţiunii de mai 'nainte între acela care a trămis valorile - şi primitorul 
lor. Inscrierea însă în contul-curent a.unui efect de comerciii sai a 
unui alt titlu de credit, e presupusă îăcută .sub <reserva încasărel»; - 
„2. Compensaţiunea reciprocă între părţi, până în concurenţa de- . 

- bitului şi a creditului respectiv la încheierea socotelei, cu reserva plăţei 
„diferenţei ; a - i 

„3. Curgerea de dobânţi pentru sumele trecute - în .contul-curent, în. 
debitul primitorului de la data înscrierei.- . - - : :. a 

_Dobândile se socotesc pe di şi in chipul obicinuit. în comerciii, dacă 
"părţile nu s'aă învoit alt-fel,  —..- | - i , 

Ari. 826. Existenţa contului-curent nu exclude drepturile de comi- 
siunejși plata cheltuelilor pentru afacerile însemnate în contul-curent.. - -. 

“Art, 847. Incheierea contului curent și liquidarea diferenţei vor avea 
loc la scadenţa termenelor statornicite prin” tocmeli sai obiceiuri co-. 
merciale, și, în. lipsă, la 31/Decembrie a fie-cărui an. 

- Dobânda diterenţei curge de la-data liquidăre. . 
Numai diferența (saldo) liquidată -la încheierea contului-curent pâte 

să fie supusă execuţiunii sati“ oprirei în mâna unui al treilea sait asi-. 
gurată prin ipotecă.' Daca s'a consimţit 0 ipotecă pentru credit deschis, 
posesorii etectelor creute saii negociate-în temeiul acestei deschideri de 

„€redit, nu'se vor putea. iolosi da acest credit de cât până în concurenţa . 
“saldului final al contului. . .. .. - E a 

„ Art. 848. Contractul de conto-eurent e de drept desființat: . 
1. Prin seadenţa; iermenului tocmit; | aa 
2. In lipsă de toemslă prin retragerea uneia din părţi; .-. 

„3. Prin falimentul” uneia din părţi. .:: Ei - 
- Desființarea contractului de conto-curent se pâte cere în.cas de 

m6rte, de interdicțiune saii incapacitate legală a' uneia din părți. 

_-  Contul-curent e resultatul unor fenomene juridice 'și economice ale 
vieţei moderne, cari tindeai dar în zadar să se ivâscă în antichitate. 

ă Vom găsi pâte o trăsură trecătâre. în caracterul juridic al contului-curent, 
care pare a răspunde unui model din jurisprudenţa clasică ; dar, cercetând 
lucrul mai de aprâpe, vom vedea că avem a îace nu cu un tip desvoltat, 
ci cu un germen abia visibil. Unii caută totuşi “originea: contului-curent - 

"în Leg. 5, $ 4 Dig. De praescripi. verb. 19, 51), cu tâte că în'acest text 

-"1) Sed si facio, ut facias, haec species tractatus , plures recipit, Nam si pacti 
* sumus, ut tu a meo debitore Carlhagine.exigas, ego a tuo Romae, vel tu in meo ego 

in tuo solo. aedificem, et ego (exegi vel) aedificavi, et ţa cessas, in priorem ' speciem ' 
mandalum quodammodo. intercessisse: videtur, sine quo exigi alieno nomine non potest ; 

„ quamvis enim et impendia sequantur, tamen mutuum officium praestamus.... Sed tutius 
-. eritu,... praescriptis verbis dari actionem, quae actio similis erit mandati, actioni.... 

. . . . Z -
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al Pandectelor nu se vorbesce de compensare, care-j6că un rol. aşa de 
.. însemnat în contractul de conto-curenț, cu t6te că apoi se pune greutatea” 

- decisivă în acest iragment a lui Paul pe făptul că, după împuternicirea 
reciprocă, o parte este în întârdiere (ego exegi vel aedilicavi et tu cessas), 
aceea ce este absolut străină contului-curent, cu tâte că în fine t6tă: 
teoria contractelor nenumile, la care se reieră acţiunea praescriplis 

„-verbis, nu mai are nici-o rațiune de a îi în dreptul modern, unde tâte 
contractele ai însemnătatea unor contracte consensuale. i 

_ Simplul îapt că s'a ales între doui corespondenţi iorma, schema de 
debil şi de „credit, e tot aşa de nebăgat în semă ca -laptul că” socotela 

„se scrie pe hârtie albă sai - albastră. Acestă întocmire de. fapi a soco- 
telei, acestă situaţiune de fapt a părţilor, nu are absolut nici un caracter 
juridic. 'Țesătura materială a contului pâte să aibă însemnătatea unei 
metode de comptabilitate, ce fie-care corespondent O. întrebuințeză unila- 
teral şi fără nici o îintenţiune ţintitâre la stabilirea unui raport de conto- 
curent, ea pâte să îie o iormă ce se alege pentru o mai bună orientare, 
ea pote să îie mijlocul pentru a se constata starea datului și a luatului. . 
Părerea dar a lui Merlin!) şi a altora, cari. trateză contul-curent nu ca 
un contract, ci ca un tabloii sai o situaţiune de fapt, e invederat 
greşită. | | “ Si 

D-nii Delamarre și Lepoilvin 2), a cărora. teorie se aproprie mai 
mult de adevăr de cât ori-care alta, pornesc de la idea exactă că contul 

„Curent e un .contract, dar ei nu arată ce el de contract e contul- 
curent și ei par a crede că compensarea 'e obiectul: de căpetenie al 

„€ontractului sus generis” care se numesce conto-curent. Compensarea 
însă -e.un modus solvendi, nu un modus contrălhendi..Ea are, este ade- 
v&rat, un rol precumpănitor în contractul de conto-curent; dar ea e 

„electul şi nu principiul şi esenţă acestui: contract. o 
Un alt autor, Mass6, dă o detiniţiune mai precisă, dar din nenorocire 

> nepotrivită cu principiile: «Je crois, dice acest autor, qu'on peut mieux 
- d6finir le compte-courant un contrat par lequel il est convenu que les 

: preis recîproques que pouront se Îaire, sous formes d'avances ou de 
" remises, deux commercanis, qui sont en;rapport d'aitaires ou de corres- 
pondance, n'6tabliront entre eux les rapports- de dâbiteur ă crâancier qu'au 
moment de-larrât. de compte, c'est ă dire lorsque la balance constituera 
Vun crâancier et Pauire debiteur:, et, jusque lă, en dautres termes, tant 
que le compte_courra, îl n'y aura pas. de dettes reciproques, mais seule- 
ment credit et debil, doit et avoir .et des rapporis de credits ă dâbite. 
C'est dans cette absence de dettes reciproques, qui .sont remplacâes par 
des articles de debit et de cedit, que se trouve Putilit6 du compte-courant, 
qui est de supplâer ă la monnaie metalique; en renvoyant ă l'&poque de „Varrâte de compte le solde reel et eftectit du r6liquat»?). Imprumutul 
Teciproe insă, care ar fi după: Masse, obiectul contractului de cont: 
curent, are în realitate cu totul.alte criterii. Imprumutătorul e creditor, 

| 1 
courant 

2) Delamarre et Lepoitvin, 

  

) Merlin, Repertoire, Ve “Compte-courant, şi Question de droit, V* Comte- 

Traitd du droit commercial, III, No. 329, 3) Afass6, Le droit commercial da j i le droit civul, IV, pag. 163, No. 2274. ns ses rapporis avec le roi des gene «i 
N -
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“împrumutatul datornic ; la contul-eurent, din contră, nu există, până la 
încheerea socotelii, -nici debitor nici creditor. La împrumutare nu e vorba 

- de dobângi de cât când ele sunt stipulate; -dobândile curg, din contră, 
“de drept în contul-curent. La împrumutare reciprocă are loc compensarea 

- în privinţa fie-cărei sume datorite ; contul-curent din contră nu produce 
compensarea de cât la încheerea socotelii,.. - - Ea 

Revenim la teoria d-lor Delamarre. şi Lepoitvin, cari, în luptă cu 
Masse, ca să dovedescă nemernicia -ipotesei împrumutului, lămurese 
aşa ideia contului-curent: <Remise de valeurs ex toute proprii, ă 
„charge de crediler le remettant 'saui râglement ă due concurrence sur : 

"la masse du debit et du credit, voilă, dans son essence,le compte-courent 
tel qu'il s'est. iorm6 sous Pempire des usages et des conventions».. Autorii 
_se joacă, cum vedem, cu cuvintele. Şi acela care primesce o sumă 
împrumutată o primesce en toute proprietă, și împrumutătorul credileză . 
cum să crediteză în contul-curent, şi deosebirea este numai (o deosebire 

_- care scapă d-lor Delamarre-şi Lepoitvin) că creditul a câștigat în ideia 
modernă de drept un rol neatârnat, aceea. ce'l deosibesca de împrumut 
(mutuum) 1). a DI . . 

_ Imprumutul presupune o numerare reală, în oposiţiune cu creditul, 
care- nu e supus la acâstă restricţiune.- Deusebirea intre vechiul pacturm 

- de"muluo dando şi contractul modern de deschidere de credit sare la 
ochi, cel dintâi având de obiect numai un împrumut viitor, în deosebire 

de cel de al doilea, cure are de obiect o întrebuințare de valori în 

general. Ideea modernă de credit e «dar o idee vastă,. care împărățesce. 

"în dreptul modern şi îi dă.o întipărire deosebită. Creditul modern întu- 

- necă prin puterea și strălucirea sa. creditul - antic, Contractul de dare 

reciprocă de credit, e o formă fundamentală a creditului modern. precum 

era vechiul mutuum îorma, fundamentală a creditului antic. Contul-curent e : 

una din iormele de căpetenie în care se îmbracă, creditul modern.. Contul- 

curent, vădut. în lumina desvoltărei moderne de drept, are o mare însem-. 

nătate, el scutesce pe părţi de a ţine neîncetat punga deschisă pentru . 

tâte afacerile lor, el înlătură întârdierile fatale și cheltuelele strămutărei - 

numerariului, el nu lasă fondurile un singur minut neroditâre. Contul-: 

curent nu e un monopol al banchierului. Esenţialul este nu calitatea per- 

s6nelor,. ci. darea reciprocă de credit cu învoirea între părţi de a considera 

debitul și creditul pe fie-care parte ca un tot nedespărţit, aşa că numai 

diferenţa liquidată la încheierea socotelei să constate cine e creditor și 

„cine e datornic. Schema în formă. de credit și debit, adică simpla țesătură, 

„materială a contului, nu implică, cum s'a arătat mai sus, existența, unei - 

asemenea învoiri 2). Contractul. de conto-curent se închee sati expres sati 

tăcut. Invoirea părţilor pote să resulte e rebus et factis. Totul atârnă 

de la fapte conchidăldre și întocmirea unilaterală a contului nu e un: 
fapt. conchidător. Ia - | 

Legislaţiunile celor mai multe state coprind asupra contului-curent. 

disposiţiuni neîndestule '(v. art. 291 şi 294 cod. comercial german ; art. 

574 şi 575 cod. comercial. îrancez din 1808;. art. 566 și-567 legea. bel- 
giană din 18 Aprilie 1851, «Sur. les faillites, banqueroutes et sursis»). 

  

1) Levy-Riesser, Der Contocorrent- Vertrag, 1884, pag. 30; - 
2) Levy-Riesser, Der Contocorrent- Vertrag, pag, 89 şi 91.
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| “ Legislaţiunile cari trateză cu pătrundere contractul de. conto- 
curent sunt acea din Chili din 1 lanuarie 18671), acea din Venezuela 
din 20 Februarie 1873, acea din Gualemela din 20 lulie 1877, acea din 

Proectul -urmeză şi în acestă materie tipului italian. | 
Art. 345 al proectului se feresce a defini contractul de conto-curent 

(omnis definitie” periculosa). și enumeră; numai electele ce produce acest 
- contract. - E 

Cele trei puncte, pe cari d-nii Delamarre şi Lepoilvin le-ai coprins 
în definiţiunea contractului de conto-curent: și cari nu sunt, adevărul 
căutând, de cât efectele “acestui contract, sunt: 1) trimitere în plină 
proprietate din partea unuia din contractanţi a unei sume de bani saii a 

„unei alte. valori; 2) trimitere făcută 'cu- însărcinare pentru primitor de a 
credita pe cel ce trimite; 83) compensarea reciprocă între părţi până în 

„ concurenţa debitului şi creditului respectiv la încheerea socotelei. 
| „Art. 345 adaogă la aceste trei puncte şi un al patrulea: curgerea 
de dobândi, căci curgerea de dobândi, de şi nu e de esenţa contractului de. 
conto-curent, părţile putându-se invoi alt-fel, dar ea este un efect ordinar: 

„al contractului. de conto-curent. .- 
Ne vom ocupa pe rând cu aceste patru.puncte, pe' cari art. 345 al .-. 

proectului le resumă în trei proposiţiuni : , . ea - 
"1 Contractul de conto-curent. produce după prescripţiunea art. 345 

al proectului: 10 «strămutarea proprietăţei valorilor înscrise în contul- 
curent asupra primitorului prin aceea că el le trece în debitul săi şi 

- Honduras din 27 August 1880, şi aceea din: Italia din 1 Ianuarie 1883. 

novaţiunea obligaţiunii_ de mai: 'nainte între acela carea trimis. valorile . 
şi primitorul lor. Inscrierea însă, în eontul-curent a unui efect de comerciii 
Saii al unui alt titlu de credit, e. presupusă făcută sub reserva încasărei>. 

Contractul având de obiect darea reciprocă de credit, are de comun 
cu împrumutul (mmuluun:)- trimiterea de valori în: plină proprielate, dar 

„el se deosibesce de împrumut prin aceea că împrumutul are de obiect 
o sumă de bani, creditul nefiind de cât o calitate a prestaţiunei, pe când, 
din: contră, obiectul contractului de“conto-curent este tocmai acea calitate 
presupusă: a împrumutului, care. s'a, preschimbat întrun tot: concret şi 
neatârnat : creditul. Contractul de conto-curent produce pe lângă acestă 
Strămutare de proprietate, şi o' novaţiune, în acest. înţeles că tote aface- 
rile particulare: (Geposit, mandat, împrumut, etc.), ce mijlocese între părţi . 
în cursul contului-curent,: se absorb în zinitalea mase de credit şi debit, 
așa că nici una din părţi nu e creditore sa debitâre înainte de incheierea . 
socotelei. Diteritele articole ale contului nu sunt de -cât material de zidire 
pentru socotela, finală. . Proprietatea primitorului asupra valorilor. primite 
de la corespondentul săă, cu care el se. debiteză e. supusă unei condi: 
țiuni resolutorie. Fiind vorba de un' contract care are. de obiect darea 
reciprocă de credit, e evident că aceea. ce se serie în creditul expeditorului 
val6rei în momentul când se primesce valdrea,. trebue 'să se scrie, din 
contră (reciprocilatea creditului: implică acâstă consequenţă neapărată), cu electe ex tunc, în debitul expeditorului, daca se vede. mai pe urmă 
————————_—— 

-1) Codul comercial din Chili e, după Goldsclmuit, una din legislaţiunile cele mal meditate,. 

4 
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-că - val6rea era nerealisabilă. Inscrierea . în. 'contul- curent e presupusă 
„ăcută «sub reserva încasărei>. Val6rea - trimesă de una din -părți-cu 

- clausa 'expresă ca proprietatea ei să nu. se strămute asupra primitorului, - 
-se pote revindica, cu tâte că ea a fost înscrisă în contul-curent al pri- 
mitorului cădut apoi în faliment, daca ea se găsesce în natură în por- 
tololiul falitului saii în mâna unui al treilea, care.posedă pentru densul! 

(art. 574 şi 575 îrancez, cl. art. 313:și 314 român). 
: “2 Contractul de conto-curent “produce, dispune apoi “art. 345 al 
proectului : 2 <compensarea reciprocă între părţi, : până în concurența 
“debitului şi a creditului respectiv, la Închieerea socotelei, cu reserva plăței 
diierenţei, dacă este loc.» 

Compensarea „ordinară, aşa cum o: organis6ză codul, civil, mu se 
aplică în materie de conto- curent. Cât curge contul, nici o datorie liquida, 

mici o. datorie exigibilă.: Compensarea 'condeelor deosebite. de credit şi de 
debit în cursul socotelii e exclusă. Numai respectivul debit și credit: care 
există. la încheierea socolelii e primitor! de compensare 5, ” 

3. Contractul de conto-curent produce, în' fine, după prescripţiunea ” 
„art.. 8345 al proectului: 3): «curgerea de dobândi pentru sumele trecute 
in contul-curent în debitul primitorului, de la data înscrierei. Dobânţile 
se socotesc pe di şi în chipul obicinuit în "comerciii, dacă părțile nu Sail 
învoit alt-lel». 

__ Dobânda. nu trebue să. fie anume stipulată - ca la îoprurmut, Ea - 
curge de drept de la data inscrierei sumei în contul-curent; Dobânda se 
'socotesce' pe qi. Oprirea dar a anatocismului nu. se. aplică în acâstă 
materie 2). Este .apoi un .principiii constant că: regulele asupra imputărei 

- plăţei nu sunt aplicabile contului-curent, anume regula după care. plăţile 
-se impută asupra datoriei celei mai oner6se. sau celei mai vechi.: Nu se 

-.pâte' dar-sedte: din contul-curent “o datorie 'Gre-care pentru a. impula 
asupra ei cutare sumă trimisă. -Haţiunea exclusiunii în acestă materie-a 

„ regulelor asupra imputărei plăței este că trimiterile de. sume (sai de. 
valori facturat în bani) în cursul contului-curent nu sunt plăți, ci înaintări 
făcute în temeiul unui contract de dare reciprocă de credit 3). Dobânda p6te 
"să coprindă nu numai dobânda pentru înaintarea capitalulu;, dar şi premiul 
-de asigurare “pentru pericolul că suma înaintată nu se va plăti înapoi %),. 
, «Existența contului-curont — așa hotărăsce art. 346 al proectului — 

--nu-exclude drepturile de comisiune şi plata cheltuelelor pentru afaceril 
însemnate în contul-curent». 

Proviziune se numesce remuinerațiunea pentru. "îndeplinirea unei : 
„afaceri, adică- atât la sută: din val6rea afacerii. Fiecare din părţile cari se 

„„găsesc în, conto-curent .îace un serviciă pentru cea-laltă și are dar dreptul 
- la o proviziune.-Nu se pâte cere o proviziune când nu există un servicii 
real. Ast-lel, nu este loc a se acorda o proviziune pentru simplul fapt că | 
-s'a strămutat o sumă de la o socol6lă la alta5). Deschiderea, din contră, 

  

1) Demangeat-Bravară, op. cit., Il, pag. 443, pi Da 
2) Savigny, System des Rm. Rechtes, ], pag. 149. : - Pi 

o 3) Laurent, (op. cit., XVII, No. 629) dice: <prâls ou avances», şi cade ast-tel în 
-erdrea în care a cădut Mass6. - 

4) Levy- Riesser, op. cit., pag. 57, text şi nota 5. - : 
- 5) V. Decis cas, fr. din! 15 Noembre- 1815, app- Temp Tie op. cit. pas. 251, 

, ia
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din noii a creditului, după expirarea - contractului de conto-curent e un 
: servicii .real pentru care se pâte reclama proviziunea, căci corespondentul 
care acordă din noi credit se îndatorâză a ţine fonduri la disposiţiunea 
celei-lalte părţi). . - - i | o 

Încheierea contului-curent şi lichidarea dilerenţei vor avea loc la 
scadenţa termenelor statornicite prin- tocmeli, plus obiceiuri comerciale 
şi, în lipsă, la 31 Decembre a îie-cărui an (art. 347, alin. 1 al proectului). 

-. Dobânda diierenţei curge de la data liquidării (art. 347, alin. 2 al proectului). 
„ “Numai diferenţa (saldo) liquidată la încheerea .socotelei pâte să fie 

supusă execuţiunii sai opririi în mâna unui al treilea sati asigurată 
prin ipotecă (art. 347, alin. 3 al proectului, ci. art. GLO şi 615 cod. 
comercial din Chili). Ipoteca sai cauţiunea asigurâză numai. dilerența - 

“liquidată la încheerea socotelei. Siguranţa dată pentru un -saldo deosebit: 
sau pentru un condeiii deosebit se stinge după stabilirea unui noii saldo 
(art. 347, alin. 3, el. art. 26 leg. belgiană din 24 Maiă 1872: «Si Y'hypo- 
theque a 6t6 consentie pour surete d'un crâdit ouvert, les porteurs des 
eliers cr66s ou n6goci6s en vertu de cette ouverture de credit ne pourront 
en profiter que jusquă concurrence du solde final du compte>), . -: 

“Se înţelege de/la sine că teoria repetiţiunii indebitului (condictio 
îndebili) se aplică şi în materie de conto-curent, fără deosebire de sa 
stipulat saii nu clausa «salvo errore et Omissioue» 2), 

Contractul de conto-curent e de drep! desființat: - 
l. Prin scadenţa termenului. tocmit; - i ie NE 

„2. în lipsă. de -toemslă, prin retragerea uneia din părţi. Vechiul 
-Bacium de muluo dando se putea de “asemenea destiința prin revocare 
unileterală 5); a a E , 

| "3. Prin falimentul uneia din părți (arţ.: 348 al proectului, “ci. art. 
348 italian). i a i Da - 

| Art. 348 al proectului mai cunsscu .pe lângă -acâstă desființare de 
„ drept a contractului de conto-eurent şi o desființare facultativă. 

„„_/ Desființarea contractului de conto-curent se pote cere, dispune 
„aliniatul ultim al art. 348 al proectului (ci. art. 348 italian), în cas de 
morte, de interdicţiune 'saii de incapacitate legală-a uneia din părţi. 

Fiind vorba de un contract care se întemeiază . mai cu semă pe 
încrederea în' moralitatea. și în capacitatea personală a părţilor, conse- 
quenţa este că mârtea, interdicţiunea' saii incapacitatea legală surpă 
acestă încredere şi părţile trebue : să fie în drept a cere : desființarea contractului. a N Sa E Art..17 al procedurei nâstre comerciale (art. 420 procedura civilă 

„În.) nu se aplică acţiunii, tindând la regularea contului-curent sait. la plată diferenței, - “ o IE a «Considerând, dice Curtea de Lyon în decisiunea sa din 12 Ianuarie 1855 4), că Faure susţine că cea mai 'mare parte a articolelor purtate. în contul-curent ai de origine. preţul măriurilor vindute şi predate” la . N : - . . „. . - _ . | , ” _ - 

1) V. Decis. cas, fr, din 11 Februarie 1878, app. Levy-Riesser o it., pag. 292. 2) Grunhut, Der Contocorrent- Vertrag, pf 205, Y „oa OPC 55 | 3) Savigny, Das Obligationenrecht, HI, $ 77, pag. 246, nota 1. 4) App. Levy-Riesser, op. cit. pag. 249—950, E 

>
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- Saint-Elienne ; dar că acest fapt, presupunându-l exact, e fără conse- 
" quență în causă ; că, în adevăr, părţile: stabilind între dânsele un conto- 
curent, înscriind în acest cont creanţele lor de diversă natură și con- 
vertindu-le ast-fel în simple articole de conto-curent, le-aii supus printr'acesta 
chiar consequenţelor, sârtei şi :regulelor contului la care ele le incorporată; 
că ast-lel din acest moment nu mai este un preţ de mărluri, cărora să 
le îie aplicabilă disposiţiunea art. 420, ci numai articole de conto-curent, 
cărora disposiţiunea sa este străină, şi că de asemenea Faure na citat 

„pe Leroy ca să plătescă -mărlurile, ci ca să plătescă saldul. contului 
curent ; —: considerând că dacă, pentru regularea jurisdicţiunii în materie : 
de conto-curent, ar trebui să se aibă în vedere origina primitivă a fie-cărui 
articol, cum acâstă origină ar putea să întăţişeze diversităţi infinite, ar 
resulta că determinarea competenţei ar fi supusă la dificultăţi inestri- 

  

Revisuirea, codului comercial român refăcută de comisiunea, 
“specială rânduită de. guvern. - 

! Cambiile.. + a 

Elaboratorul meii publicat în Dreptul din 1885 No. 13-—28, sa 
adoptat de comisiunea specială însărcinată de guvern cu elaborarea unui . 
noii cod comercial, cu. 6reși-cari schimbări, de cari vom căuta să dăm 

semă in puţine cuvinte. | a o 
- Comisiunea avea să se ocupe înainte de tâte cu terminologia. Cele 

mai multe prescripţiuni fiind privitâre atât la polițe cât şi la bilete la | 
ordin, se recunoscu că trebue un termen generic ca să se evite repe- 

-“ tirile inutile. Se adoptă ca termen generic cuvântul cambie, cu reserva 
de a se 'întrebuinţa acest termen numai acolo unde există concursul 
condițiunilor de mai sus, şi a se păstra, de altă parte, vechea nomen- 
clatură (poliţă, bilet la ordin) acolo unde legea așezase norme deosebite 
pentru cambii trase (poliţe, trate), şi pentru cambii proprii (bilete la 
ordin). Expresiunea  <cambie», care se reintroduce.acum în limba 
n6stră juridică, nu este. născocirea unei lantasii trindave, căci ea se 
găsesce în $ 2000 codul Callimach 1), și are dar un titlu de existenţă 
care nu i se pâte tăgădui2). Ea ne oleră avantagiul că este equivalentul 
exact al numirilor străine corespundătâre : bill oi exchange, letire de 
change, cambiale, Wechsel. Algebra juridică nu e nici engleză, nici ita- 

- liană, nici germană; ea e şi trebue să fie universală. Dacă s'ar fi putut 
face abstracţiune de acestă considerare, sar Îi ales fără: inconvenient, 

“fie termenul «efect de comerciii», propus de mai mulţi. membri ai comi- 
siunii, fie chiar termenul «bilet la ordin», care se găsesce în una din 
traducerile îranceze ale codului italian, în atacata traducere a lui Henri 

  

- 1) Art, 2000 codul Calimach lit, b: <cambiile propril, carl se gireză dela piaţă : 
la piață», şi lit. o: cambiile cele seci, carl.se daii de către neguţători pentru mărfuri 
luate în credit şi se plătesc tot in acea piață unde locuesce creditorul şi datornicul. 

- 2) Lăsăm altora să ne spue că acest cuvânt s'a introdus în limba nstră prin 
mijlocirea latinesculuI cambio. Pe pedanţi "1 închin lui Vlad "Ţepeş.
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“Marcy. Acest da pe urmă. termen. s'ar fi recomandat pâte mai mult de 
"cât ori-care altul, de 6re-ce s'a admis de co misiune că clausa la ordin | 
este o condiţiune esenţială a: indosabilităţii cambiei, 
Noul cod italian plecă, din contra, după tipul codului cambial ger- 

man, de la presupunerea că ' indosabilitatea cambiei. e -sub-inţelesă, . că 
ordinul se presupune în afaceri cambiale, că nu cuvântul <ordin>  înte- 
meiază indosabilitatea..- Cambia, implică . «el ausa la ordin», căci ea n'ar 
răspunde scopului practice pentru care a lost creată, dacă n'ar: fi trans- misibilă prin gir. Puțin importă că biletul. a lost emis în îolosul unei 
persone determinate. El e negociabil pe. calea girului, prin aceea chiar că i sa dat numirea de <cambie». Qui veut la îin, veut les moyens.. 

"Sistemul contrar îmbrățișat de comisiune merită, credem, precăderea, -căci sistemul german a deșteptat împotrivire a chiar a unui ilustru juris- consult german. Cambia, qice 01, este prin sine şi îără clausa la ordin indosabilă, căci aşa dispune din nenorocire art. 9'al codului -cambial german. Experienţa dovedesce că acestă normă nu coprinde multă înţe=- lepciune legislativă. Comerciul,. deprins cu 
acestă- regulă şi. emite cambiile «la ordin», 
vederea țărilor străine, cari refusă a primi e 

vorba ordin», dispreţuesce 
ca mai 'nainte, şi acesta în 
ambiile lipsite de clausa la ordin 1). Clausa la ordin” deștâptă- luarea aminte a emitentului și înlătură ori-ce îndoială că el a „înțeles să se oblige nu numai către primul primitor al'cambiei, dar şi către toți indosatarii următori, a - Comisiunea a șters apoi art. :254% al proectului,. care dispune, în. n . deosebire de art: 109-al codului nostru în v 

- ele sunt capabile de a contracta, sunt de as 
igore, că femeile, întru cât 
emenea capabile a se obliga „prin cambie. Rațiunea acestei ştergeri ordonate de comisiune este că codul cel noi va „coprinde abrogarea expresă şi lo rmală a codului actual, așa că pentru deslegarea cestiunii nostre se va 'recurge la prâncipiile drep- duluă comun, cari duc la același resultat ca de prisos. - Ia , | 

Termenul «indosament» s'a pus la index, sa trecut în registrul vorbelor oprite. Girul indosamentul: nu. 'Trebue. să ne ferim de ori- 

art, 254a Citat, care e ast-lel 

s'a scris în cartea cea negră, 
se. pote arăta intr'un salon, 
ce expresiune' de răi aliagiii _ (mauvais aloi), care ar Îi contrarie 'codului de bun ton (dos, indosament).. - Trebue fără îndoială în 'codul cambial un equivalent pentru cesionarul codului civil, dar termenul giratar va servi acestui scop tot aşa de bine ca termenul <indosatar».. Acestă neologie este un lucru I6rte trebuincios, căci am îi siliți fără dânsu să recurgem la perilrase, să formulăm nu idea (giratar, adică cesionar), ci elementele în cari vom descompune ideia (acela in îolosul căruia se fuce girul), aceea ce ar îngreuia înțeleg “dilele n6stre era: delegațiunea la: Romani și 
erea, Aceea ce este cambie in: 
„Romanii numiati pe acela - în folosul căruia, se iacea delegaţiunea: delegatarius. o . Dacă, după sistemul adoptat de comisiune, cambia, ca să îie. indo- sabilă, trebue să cuprindă clausa „«la” ordin», “că aceiași rigâre se întinde şi asupra girulu 

1) Zho0,. WVechselrechi,. $ 257, în fine. 

N 

este .constant de aită parte 
i. Si codul „nostru: actual, 

o condiţiune esenţială a cambiei admite .
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girul «nu la ordin» (bilet la ordin nu la ordin) 1), dar îl privesce ca. 
«0 simplă procură» (art. 132 combinat: cu. art. 133). A presupune că 
girantul care. nu adaogă în girul săi cuvântul . cordin» a înţeles. a da o 

” Simplă procură, este o ficţiune absolut neîndreptăţită. Scopul _girantului 
este în acest cas de a'şi reserva față cu cesionarii giratarului săi excep- 
țiunile dreptului comun și. de a scăpa de. împovorătârele socoteli de 
întârcere. Aceste reserve ce le are el in vedere, nu sunt necompatibile. 
cu stremutarea a însăși proprietăţii cambiei prin girul «nu la ordin» 
(Recta-giro, Recta-indosament). Recta-giro este, după principiile admise : 

„de comisiune, nu numai girul care cuprinde clausa <nu la ordin> sati 
“alta de acest iel, ci însuşi girul care nu :are lângă numele săă firma. . 
giratarului adăogirea «la ordin». Acâsta este o consequenţă a sistemului. 
cărui s'a dat precădere, că clausa la ordin este de esenţa indosabilităţei 

„cambiei. Girul, ca o nouă cambie care se adaogă la prima cambie, 
trebue să coprindă, ca să fie la rândul săi transmisibil prin gir, cuvântul 
«ordin». Art. 256: al proectului modificat de comisiune sună dar ast-lel: 

"Daca girantul n'a adăogat în girul săi cuvântul «la ordin» sai daca el 
a oprit trecerea prin gir a cambiei cu clausa. «nu la ordin» saă o alta 

„de ielul acesta, girurile făcute în contra oprirei implicite saă exprese 
“ produc'numai efectele unei cesiuni faţă cu gitantul care n'a adăogat în - 
girul săi clausa <la . ordin> sati a oprit trecerea prin gir a cambiei cu . 
clauza «nu la ordin» saii o alta de îelul acesta2).  - e | 

“Un. alt articol care a deșteptat o discuţiune în sînul comisiunii! 
este art. 302 al elaboratului mei. Art. 302 italian hotărăsce: <Trasul,. 
care în această calitate se întăţişeză pentru-a plăti o cambie . protes- 

„tată, cu tâte că el n'ar îi acceptat'o,-trebue să: fie preferit la ori-care 
„altul. Dacă trasul se: întăţişeză pentru a: plăti prin intervenţiune, se .. 
“aplică disposiţiunea articolului precedent (adică. se dă precădere unui alt 
intervenient care :ar opera mai multe liberaţiuni)». De ce, se născu - 

"întrebarea, s'u șters în art. 802 al proectului cuvintele <în acestă calitate» 

după protest, se presentă să plătescă în calitate de tras și atunci, ne mai 
“putend fi loc la intervenţiune pentru 'ondre, el trebue să fie preferit la 

«Plata pgin intervenţiune sai pentru on6re> și că biletul fiind odată 
compromis prin iacerea. protestului, ori-cine vine să plătescă (şi trasul 

“care plătesce în acestă calitate) intră la mijloc ca să scape ondrea obli- 
„găţilor. Adăogarea cuvintelor: «în acâstă calitate» este dar lipsită de ori-ce 
interes practic, căci fie că trasul plătesce -în acestă calitate, adică în 

- folosul tutulor obligaţilor,- îie că el intervine pentru on6rea: tutulor obli- 

>. 
cari se găsesc în art. 302 italian? 'Trasul,. care a primit provisiunea. . 

.“ori-eare altul. Opunem la. acesta că art. 302 se găsesce sub rubrica: . 

gaţilor, şi intrun: cas şi într'altul el trebue să fie prelerit la ori-care altul. 

1) Biletul Za ordin, nu la ordin tojură şi urechia şi bunul simţ al lui Anii. 
Africanus, care înalță la cer naţionala poliţă-și trântesce în fundul iadului infectui 

„bilet la ordin. - Pi , pi a ID 
! 2) Acâstă disposiţiune ar trebui să aibă după părerea mea o redacţiune may 
„puţin restrictivă, Ea ar !rebui să sune: «Dacă trăgătorul, emitentul sai - girantul nu - 
adaogă în rată sai în gir cuvântul «la ordin». sai daca et ati oprit trecerea -prin gir . 

-a cambiel cu clausa anula ordin», etc. Daca admitem recta-girul, de ce să nu sacţi= 

p 

N) - onăm şi recta-trata, destul numai că clausa «la ordin». să fie o condiţiune esenţială a. :..
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- Cestiunea capătă o altă faţă” numai când trasul intervine pentru unii din 
obligaţi şi se află in concurenţă cu un alt intervenient,: care ar opera 
mai multe liberaţiuni, “căci atunci se dă precădere acestui de pe urmă 
Resultatul practic - este dar acelaşi, îis că vom adopta textul art. 302 
italian, îie că vom. da precăderea art. 50 belgian sait 64 german, de cari 
se apropie art. 301 al proectului. Comisiunea a menţinut dar art. 902 
al proectului. i Pa A a 

Schimbările ce arată disposiţiunile elaboratului comisiunii în materie 
de protest faţă în aţă cu art. 303—83092 ale proectului, se mărgi- 
nesc la următârele puncte. Protestul irebue să se iacă-de porlărei: şi 
mu de preşedintele tribunalului sati de un judecător delegat de dânsul. 
Tribunalele ţărei at. să fie în de-ajuns îndestulate în acestă privire prin 
îmbunătăţirea aşezământului portăreilor. Făcerea și autentificarea actelor 
de către: notari sai, în lipsă, -de către iuncţionarii judecătoresci, nu 
se găsesce încă pe avant-scena dorințelor ţărei, * Reamintim totuși în 
contra acestei păreri că necesitatea recepțiunii sistemului  notariatului - 
sai a unui alt așezământ analog se învedereză” din împrejurarea că atât 
presa cât și organele guvernului constinţese tâtă grija lor acestei cestiuni. 
După legile n6stre actuale (V. d. e. art. 18 legea organisării judecătoresci), 

„ notariatul ca organ al autentificărei publice și al jurisdicţiunii graţi6se, -- 
„Du e separat de tribunale. Atribuţiunile ce ai tribunalele de notariat 
„“după legile în vigâre nu ajung. Părțile ar trebui să fie în drept să câră 
încheerea unui protocol judecăloresc în care să se constate voința lor 
exprimată de vii graii.1). Facerea actelor. să se' lase (de lege ierenda) 
„tot tribunalelor, căci ele se mărginesc în sfera lor și lăcomia. câştigului 
nu le abate pe alte căi, Notariatul -separat de tribunale ar: mări lu noi 
numai zestrea polilicianilor. Să se înmulțescă dar,-dacă cere trebuinţa, 
numărul judecătorilor, căci necesitatea introducerei notariatului sai. mai 
bine a unui sistem equivalent, e viii simțită la noi. în țară. Dar aacă ne mulţumim să lăsăm lucrurilor cursul lor natural, reîncredințând, ca : mai 'naite facerea: protestelor portăreilor, săi supunem cel, puţin controlului 
justiţiei, Comisiunea, pătrunsă de acestă necesitate, a modificat: articolul 
respectiv al proectului în acest înţeles că protestul făcut “de portărel: 
trebue să îie zedul de preşedintele tribunalului. Potrivit cu cele de mai sus, sa dat articolului 306 al proectului redacțiunea următâre: - __ <Portăreiă sunt ţinuţi, sub pedepsă de 'daune-interese 'către părți, să trecă tâte protestele în întreg, di-cu qi şi după ordinea datei, întrun registru special, cotat și parafat de preşedintele tribunalului, În cas de pierdere a originalului (Sai șters cuvintele «dovedită şi neculp6să»), el se pote înlocui prin un extract legalisat din registru», i , Art, 310—318 ale proectului privitâre la contra-cambie s'aii modi- . ficat de. comisiune într'un singur punct, anume în punctul privitor la principiul că preţurile de schimb se pot cumula. S'a preterit regula con-' trarie consfinţită de art. 177 şi 178 ale codului nostru în vig6re (ci. art. a52 SI 155 irancez - şi art. 77 şi 78 belgian). Cumularea preţurilor de: e pune în discuţiune. nu cu ocasiunea unei contra-cambii emise de 

. ş 27, A, Renaud, Civilprocessreci, edit. JI, pag. 334, text şi nota 16, şi YVechselrecht, !



  

. „de schimb, sistemul decăderii prin sistemul prescripțiunil. - 
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posesor (căci ori-care ar fi persâna asupra căreia posesorul trage o 
contra-cambie, posesorul 'nu cere şi-nu primesce nici-odată de cât 
un. Singur preţ de schimb), 'ci cu ocasiunea unei contra-cambii emisă 
de "un .girant care a -plătit posesorului socotela de intârcere. Nu. se 
tăgăduesce de nimeni. că acest girant e în drept să reclame dela - 
“obligaţii anteriori suma indicată in socotâla de: întârcere cu dobânţi - 
din diua plăței, dar iată ce adaogă. susţinătorii sistemului ce com- 
“batem: dacă el: preferă calea . contra-cambiei, -el' trebue să lacă o 
jertiă corespundătâre cu folosul ce: trage d'aci. Trăgătorul şi giranţii 
nu ai atunci să plătâscă de cât numai osebirea privitâre pe sema girului 
fie-căruia, căci ar îi neechilabil a se pune în socetâla lor cursurile de 

„schimb grămădite. Dacă, din contră, presupunem că girantul, care a plătit 
"posesorului socotâla de întârcere, alege calea procesului cambial, el 'nu e 
în drept atunci a cere de la obligaţii anteriori de cât suma plătită cu 

_ dobândi, fără adăogire de diterenţă de curs :). Nu aprobăm acest sistem - 
şi credem că sistemul opus, consfințit de codul german (art. 51) și de | 
noul cod italian (art 319), are pentru dânsul principiile şi voinţa presu- 
pusă a obligaţilor cambiali. Trăgătorul -şi giranţii trebue să îie îndatoraţi 

"să plătscă suma cambială mărită prin tâte regresele intermediare, căci 
"trata şi girurile coprind clausa 'la ordin şi implică prin urmare cu 

necesitate consimţământul trăgătorului şi al giranţilor de a plăti și regre- 
. -sele intermediare, adică adesiunea -lor la negocierile cambiei în diferitele 
pieţe 2). De . . | 
pisi diaboratul comisiunii se depărteză în fine de art. 214 urm. ale 
proectului, cari trateză despre acţiunea cambială, în mai multe priviri |. 
-esenţiale.. Reamintim pentru mai bună înțelegere disposiţiunea articolului - 
319 al proectului. Art. 319 prescrie tpentru. pornirea acţiunii cambiale 
un termen fatal de 15 dile. Instanţele cambiale se introduc, după sistemul 
xesultână din art: 319 combinat cu art. 323 şi 324 ale proectului, când 
-e vorba de bilete la ordin prin cîtațiune, iar când e vorba de polițe prin 

_ decretarea judecătorescă a unui mandat de plată, după cererea unilaterală 
„(fară citaţiune) a creditorului de schimb, datornicul având dreptul a iace 
oposițiune la executare. Citaţiunea trebuind să îie inmânată pâritului în 

- „instanţele introduse prin citaţiune în termen de 15 dile, se .ridică între- 
„.“harea în sînul .comisiunii, dacă, după împrejurările date la noi în ţară, 

înmânarea citaţiunii într'un termen aşa de scurt nu e o prescripţiune prea 
„ zigurâsă, Resultatul deliberării asupra. acestui punct a fost adoptarea. unui 

-sistem de termene mai lungi, după tipul codului german. Articolele de mai 
sus ale proectului aii suferit dar mai multe moditicări. Sistemul proectului 

-comisiunii cu privire la acest punct se resumă în următârele disposiţiuni: 
- Pretenţiunea de regres a posesorului în contra emitentului şi în contra 

- „celor-Valţi obligaţi se prescrie 3): 1) în trei luni, când cambia era plătibilă 
:.în Europa cu excepţiune. de Islanda şi insulele: Feroe; 2) în șese luni, 

. 1) Renaud, VVechselrecht, $ 90, nota 16. . - a | Ă 
- 2) Thol, op. cit., $ 258, notele 28 şi 29. V. şi Holizendorif, Rechislexikou, XV, . 

_ Kursberechnung, în fine. .. i E - 
. '83): După ce s'a admis termene mal lungi, trebuia să se înlocuiască, cu privire 

- la” perderea- dreptului pentru nepădirea termenelor prescrise pentru exercitarea acţiunii - 

zi . ” pr
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când cambia era plătibilă pe pieţele maritime ale Asiei şi Alricei de a 
lungul Mării Mediterane şi al Mării. Negre, sai în insulele acestor mări ce 
se ţin de ele; 3) în opt-spre-dece luni, când cambia era plătibilă înt'o altă. 
„țară extra-europenă, sati în Islanda sai în insulele Feroe. : Prescripţiunea 
începe în contra posesorului din diua facerii protestului (7. art. 78 german). 
Pretenţiunea de regres apoi a girantuluă în contra emitentului şi în contra 
celor-Lalţi obligaţi se prescrie: 1) în trei luni, dacă cel ce ia regresul e domi- * 
ciliat în Europa, cu. excepţiune de Islanda şi insulele Feroe; 2) în şese luni, 
dacă cel ce ea regresul e domiciliat în pieţele maritime ale Asiei și Africei 
de a lungul'Mării Mediterane și al Mării Negre sati în insulele acestor mări ce se ţin de ele ; 3) în opt-spre-dece luni, dacă cel ce ia regresul e domi- 
ciliat întro. altă ţară extra-evropenă sati în Islanda sai în insulele Feroe. - Prescripţiunea începe în contra girantului, dacă el a plătit înainte de a “se porni o acţiune cambială în contra lui, din qiua plăței, in cele-Palte casuri "din diua inmânărei acţiunii sati a citaţiunii (art. 79 germarn).. Acţiunea în contra acceptantului unei trate sai în contra emitentului unui bilet la ordin se prescrie în trei ani în diua scadenţei cambiei (v. art. 77 şi 100 german. Compar. art. 919 No. 2 italian). Prescripţiunea se intrerupe prin înmânarea acțiunii” sati a citaţiunii şi- numai cu -privire la acela în contra căruia s'a îndreptat acţiunea. Prescripţiunea se întrerupe însă prin simpla declarare a unei creanţe în procedură de faliment (v. art. 13 Konkurs-Ordnung). Pres- cripţiunea se imai întrerupe prin o simplă cerere când nici domicilul nici reşedinţa pâritului nu e. cunoscută (art. 75. procedura civilă No. 6). 0 cerere ce se Îace în cursul procesului (adăogire. Ja cererea primitivă sai cerere reconvenţională) :) întrerupe: prescripţiunea în momentul când: ea se desvoltă în desbatere orală (v.: legea de introducere a regulărei con- cursului de creditori, Konkurs-Ordnung, din 10 Februarie 1877, $ 3, alin. 3, şi legea de introducere, Eintiihrungsgesetz, a procedurei civile germane, din 30 Ianuarie 1877, $ 13, alin. 3). Acestea sunt disposiţiunile cari sati pus in locul art. 320-—322 inclusiv ale ptoectului. S'a. şters, ca să se pue in. acord cu art. 325 al proectului (care trateză despre casurile de decădere) cu schimbările de mai sus, punctul No. 3 al acestui articol, S'a Înlocuit în fine în art. 326 al proectului îrasa: «suma de la care pose- -.. Sorul ar avea în alt chip un. folos nedatorit, ete.», prin cuvintele : «suma _de la care ep (trăg&torul) ar avea, în alt chip, un,folos nedatorit, etc. : Acesta este, dacă” facem abstracţiune de alte modificări neînsem- nate 2), ultima metamoriăsă a proectului copringând titlurile X şi XI ale. revizuirii codului comercial român. - : m A 
O E a | pa N ” ” Di i i “da tote Laurent, Droit civil frangais, XXXIII, No. 93. Aceste disposiţiuni râlative- ru „Prescripţiunil sunt aşa de importante, în cât-ele. merită să le consacrăm . un studii special, ,. . ... . ' a -.. : ! 279 it iiodacţiunea articolului 279 al proectulul înlocuit prin redacţiunea articolului . 

"cu cal UN î şters disposițiunea (art, 285 al proctului) tă lunele se număă conform- Cu endaru Iulian, S'aii şters în art, 295 a] proectului 'alin. 2, cuvintele: "«pentru es a căror 'adăogire se datoresce unul. lapsus calami. S'a “'adăogat în art, 317 al it dup ul că notificarea” trebue să se facă prin scrisâre recomandată. Sta -inercalat i i al codului în vigore, care face double emploi cu art. 987. al proectului, Din: cu si gale mal sus relativ la conlra-cambie, reese că art. 319 alin. 2, ca să concorde Sus m rile introduse de comisiune, trebue să sune ast-fel: “Acţiunea 'girântulut ea p ătit cambia are de obiect: plata . sumei - indicate în. socotela - de întârcere cu 

,



> 

“ REFORMA PROCEDUREI COMERCIALE „858 
- 7 . ” - N . 

- Mersul lucrărilor comisiunii — o constatăm cu vie mulţumire — e 
în parte forte satislăcător, şi acâsta se datoresce. energiei și conducerei 
înțelepte a d-lui ministru de justiţie. (Dreptul, 1885). e N 

N 

  

— "Reforma, procedurei: comerciale, 
Proectul de revisuire al codului comercial, care e de mult în studiul 

Senatului, consacră articolele sale S56—878 procedurei comerciale. 
Este un schimb viii de idei și de interese între naţiuni.: Naţiunile 

cele mai înaintate imiteză modeluri străine, traduc chiar câte-odată com-, 
pilaţiunile altor state. Codul civil italian” nu este el în mare parte o copie. 
literală a codului Napoleon ?-Nu s'a receput în. Austria codul cambial 
german fără nici o schimbare ? | Sa 

Intrebarea este dar, după care anume model str&in s'a schițat sistemul 
de procedură comercială, care sa supus legislaturei 'nâstre ? E 
ÎN Jurisconsultul, care a lucrat acestă: parte a proectului, ar.putea - 
singur să ne dea un răspuns autentic, 'dar el, având experiența țărei şi , 
sciind ce critici necâpte se obicinuesc la noi, se învăluesce în. tăcere şi: 
nu ese din liniscea sa olimpică. - - A . 

Articolele proectului privitâre la procedura comercială, la a cărora 
întocmire n'am contribuit nici direct nici. indirect, lasă pâte de dorit, dar 
ele nu sunt extravagante și fantastice, cum spun limbele: cele rele. Le 

-.vom examina dar, le vom apăra sati combate, cum va cere casul, 

IL. 
Art. 857 şi 858. 

ma e armat 

„_- Cari afaceri sunt de. competenţa tribunalului de comerciii ? Art. 857 
şi  S58, cari răspund la acestă întrebare, -ati omis, dice un ziarist, să 
menţioneze acțiunile relative la cambil, efecle la ordin sai la purtător. 

Ac6stă părere repausă pe o erdre. Art. 857 al. proectului supune 
jurisdicţiunii comerciale 16te acţiunile relative la fapte de comerciii. După 

  

dobânda din qiua plăţer», ştergându-se cuvintele din art. 319 alin. 2 al proectului: «şi. 
„ plata cheltuelelor şi a preţului schimbului» (v. supra text și nota.6), Un alt punct. -: 
asupra căruia ne luăm hberiatea a atrage luarea aminte a comisiunii, este acesta. Clausa, 
la - ordin e după sistemul .recomadat de mine nu de. esenţa cambiel, ci .de esența 
îmdosabililății cambie. No! admitem atât recta-trată cât şi recta-girul. De aceea stăruim * 
să nu se coprindă clausa la ordin în enumerarea condiţiunilor esenţiale ale cambiel. 
Textul art. 257-va trebui, o repetăm, să fie ast-fel conceput: «Dacă trăgătorul, posesorul 

“sai girantul nu a adăogat la numele saii la firma girantului cuvântul «ia ordin», saă,. 
dacă a oprit transmiterea cambiel prin git cu clausa «nu la ordin» sait alta de acest- 
fel,, girurile făcute în contra oprire implicite sau exprese, produc numa! electele une! 
cesiuni față cu acela care n'a adăogat în girul săi clausa <la ordin> sai care a oprit 
„trecerea prin gir a cambie! cu clausa «nu la ordin» sati o alta de acest fel>, Uitarăm: 
să! menţionăm mal sus: că comisiunea a rebotezat (şi cu drept cuvânt) ordinul în 

"mărfuri în ordin în producte. Prescripţiunea de care se vorbesce supra, text şi nota 
8, se deosibesce de decădere prin aceea că maxima :-Quae temporalia ad agendun 

: perpetua - sunt ad excipiendum, nu e aplicabilă- în materie de decădere. In ceee-ce 
privesce cestiunea de a sci dacă decăderea. e suspensă, ca prescripțiunea, în favârea 
minorilor şi a interdişilor, -v. Aubry et Rau, (VIII, $ 171, text și nota 16). 

Pi 
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dreptul nostru în vigore, electele la ordin nu sunt prin ele însăși acte 
de comerciii. Proectul dergă la acesta. Cambiile în general (poliţele şi 
biletele la ordin) sunt acte de comerciii după art. 3 alin. 14 al proectului. 

Electele la purtător, din contră, aii un caracter civil. Cambia du 
porleur e astă-di admisă numai de dreptul anglo-american și de dreptul 
danez. Oprirea cambiei au porteur e regula tutulor celor-lalte legislaţiuni, 
cari, ca să excludă acâstă formă, cer expres că poliţa trebue să indice, 
sub ped&psă nulitate, persâna primitorului. | 

Electele la ordin sunt prin ele însăși acte de comereii. Acestă simplă 
proposiţiune unită cu regula că lemeile, întru cât ele sunt capabile dea 
„contracta, sunt de asemenea capabile de a se obliga prin cambie, ne 
scapă de multele controverse ce insoţese sistemul francez opus. Femeia 
“măritată, care iscălesce o poliţă sai un bilet la ordin cu autorisaţiunea 
bărbatului ei,: e justiţiabilă de tribunalul de comercii. Proectul a lepădat 
prescripţiunea art. 113 codul comercial irancez (109 român), care hotă- 
resce că iscălitura lemeei măritate pusă pe o.poliţă valâză numai ca simplă 
promișiune, şi a tăiat cu acesta isvorul multor conflicte şi procese. In 
Francia, se susţine de unii că femeia non-comercianta, care a lost auto= 
risată 'de soţul ei a, iscăli o poliţă, e supusă jurisdicţiunii comerciale, în 

„oposiţiune. cu alţii, cari pretind că obligaţiunea ei e curat civilă. 
Art. 857 al proectului (eontorm art. 634 francez şi art. 309 Regu- 

- lamentul Organic) atribuesce juridicţiunii comerciale şi contestările dintre 
călie sai ucenici, băeţi şi servitori de magasin, comisionuri de strade şi 
lucrători cu diua, luna saii anul, cu comerciantul sait şelul unei -intre- 
prinderi comerciale, pentru îndeplinirea serviciului la care. aceştia sai 
obligat, sai pentru plată de salarii ori altă lucrare, 
—. „..Acestă redacţiune e mai corectă de cât aceea a art 309 Regulamentul 
Organic, care nu vorbesce. de cât de acţiunile împotriva comisionarilor, 
actorilor, calielor şi slugilor (acţiunile acestora în contra negustorului se 
admit numai pentru plată de simbrie) şi nu coprinde restricțiunea necesară 
«pentru Îaptul traficului negustorului care “i-a tocmit». 
„Unii cer să se ștergă ucâstă disposiţiune, să. se abrâge art. 309 

Regulamentul Organic, să se hotărască că afacerile menţionate în art. 857 
al proectului sunt de competenţa exclusivă a judecătorului de ocol (art. 
52 alin. e, legea judecătorilor” de ocslei. | | | 

| Nu impârtășim acestă părere. Comereiantul care toemesce o cală 
iace un act care se l6ga cu comerciul s6ă. El iace dar, cum observă î6rte 
bine Bravard, un act, care pentru dânsul e comercial, şi se supune deci 

„jurisdicţiunii comerciale. Cala, ce e drept, închiriază numaâi serviciile sale 
Şi nu face de cât un act civil. Reciprocitateu însă, care trebue să dom- 
nescă intre părţi, cere să nu se scindeze actul, să nu se atribuiuscă 
judecarea conltestărilor derivând din acelaş act, când irbunalului civil, 
când tribunalului comercial. Contestările apoi dintre comercianţi şi câlti 
pot să fie de o prea mare insemnatate ca să fie supuse unei jurisdicţiuni, care obicinuit se ocupă numhi cu, bagatele. O E | ___ Proectul face, de altminteri, Şi partea judecâtorului de ocol în mă- 
terie de contestâri comerciale; caci «i hotărasce în art. 861 ca, dacă o oale te biune comercială se vesce în timpul unui bâleră „sau tirg şi ea 

e grabnică Cercetare, judecătorul de ocoi pâte să constate ori-ce 
x
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fapte şi să ordone provisoriii ori-ce măsuri, cari ar înlesni judecarea causei 
de către autoritatea competentă, adăogând că același drept îl pâte exercita . 

” şi preşedintele judecătoriei comunale, dacă în localitate nu se găsesce o 
Audecătorie de ocol. , | | - 

Acestă disposiţiune e î6rie iolositâre; dar ea e vagă şi necompletă. 
Legea irebue să determine cu precisiune ceasurile măsurilor provisorii, | 
condiţiunile sub cari .ele se pot dobândi (0 datorie exigibilă sai chiar | 
neexigibilă ? dare de cauţiune ?), să limiteze durata și efectele lor la! 
termene scurte, să supună la amendă pe acela care le-ar fi obţinut. prin 
“0 expunere ialsă (v. art. 7—831 proc. geneveză. Compar. art. 306—811 
proc. franceză). | a | 

Art. 71 şi 72 ale proectului ne .oferă un cas interesant al unei 
“măsuri provisorii şi ne indică în același timp procedura de urmat pentru 
regularea lui. Președintele tribunalului (aşa. dispun aceste arlicole) şi, 

"acolo unde nu există tribunal, judecătorul de ocol, pâte ordona, după 
“cererea cumpărătorului care denunţă viţiele măriei cumptrate, că atât 
calitatea cât și starea în care se află lucrul vindut să fie constatate de 
mai mulţi experţi, ei pot apoi ordona sequestrarea iucrului cumpărat şi 
chiar vindarea lui. Ordonanţa se comunică înainte de executare celei-alte . 
părţi, numai dacă ea se află în localitate ; în cas contrariă, ea i se comunică 

"după executare, dar în termen de cinci, dile de la data ei. Oposiţiunea 
-ce S'ar Îace trebue să fie notificată în termen de trei dile.. 

II. 

-. Art. 860; | | 
, Dacă un act e comercial numai pentru una singură din părți, atunci: 

se aplică, după dreptul nostru în vigâre, principiul că debitorul, în privinţa 
«căruia actul e comercial. se pâte trage în judecată după alegerea recla- 
„mantului, dinaintea tribunalului civil saă comercial, . _ 

Vechiul cod comercial italian coprinde o. disposiţiune anal6gă, dar 
el înlătură dreptul de alegere al reclamantului. | 

„» Iată în adevăr ce hotărăsce art. 91 și 725 al vechiului cod italian. . 
Art. 91: «Se il contratto & commerciale per uno dei due contraenti e non. 
-commereiale per Valtro, le obligazione :che se nuscono sono regolate dalla 
legge commereiale o civile; avuto riguardo alla persona del convenuto». 

“ Art, 725: «Se latto non € commereiale che per âna' sola delle parti 
-eontraenti, quella che promuove_ lazione deve convenire l'altra - al foro 
commerciale se questa .e commerciante, al.îoro civile se non & commer- 
ciante». o E O 

Noul cod comercial italian înlocuesce vechiul art. 91 abrogat prin 
prescripţiunea -următâre (art. 54. conform art. 56 al proectului): 

«Dacă un act este comercial numai pentru una din' părţi, toţi con- :. 
“tractanţii sunt supuși, în cât privesce aces! act, legii comerciale, afară 
„de disposiţiunile privitâre la pers6na chiar a comercianților şi de casurile | 
în cari legea ar dispune alt-fel>. _ 

Isvorul acestei regule se găsesce în $ 277 al codului comercial german, 
care coprinde o disposiţiune identică.
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| Acestă regulă evită cu multă înțelepciune conflictul legii civile cu 
-cea comercială, şi împiedecă ca un pur. hasard, rolul procesual întâmplător 
al părţilor, să. determine dreptul de aplicat. -. a 

| Un jurist care a censurat. proectul procedurei comerciale întrebă 
"totuşi, dacă în ţara n6stră, ţară eminamente agricolă şi:nu comercială 

ca Italia, este bine-a se introduce privilegiul acesta exorbitant al elemen- 
-. tului comercial asupra celui civil? . a - po | 

Nu ne mirăm că se atinge acestă cârdă sensibilă. Dar nu ne 
mulţumim cu -vorbe, cerem iapte. - Numai tablourile operaţiunilor tribu- 
nalelor și: ale justiţiei de ocâle ne-ar putea indica trebuinţele ţărei. 

- Sistemul care se urmeză astă-di la noi pentru regularea acestei 
ipotese, nu: este el împrumutat din legea Franciei şi a Belgiei, cari și ele 
sunt ţări eminamente comerciale? Partidul agricol nu ar trebui dar să. 
se ridice și în' contra acestui sistem ? 

- Art. 860 al proectului. nu.-e de cât o repetire a art. 56 al proec-: 
tului. Art.. 860 citat glăsuesce ast-iel: : e Ne 
„„- “Chiar când faptul este comercial numai pentru una din părți, 

„acţiunile ce derivă dintr'ânsul sunt de competenţa jurisdicţiunii comereiale>.. 

a IL 

e | : Art, 859 şi 863. - -. 

Judecătorul: acţiunii (al causei principale) -e judecătorul excepţiunii: 
(al causeiincidentale), aiară de casul de necompetenţă ratione materiae.. 
„lacă regula.  - Sa e 

“Quid când excepţiunea ridicată nu stă în nici o legătură cu causa 
principală ? Excepţiunea se respinge atunci. ca străină causei şi procesul 

își urmeză cursul săi înainte. Art. 312 Regulamentul Organic, care face: 
- “parte din procedura n6stră comercială în vig6re, hotărăsce, din contră: 
«Când unul tras fiind în judecata judecătoriei comerciale ca să plătescă 
un bilet, va cere și el de la jăluitor un legat sati o socotelă de epitropie, 
atunci judecătoria de comercii trebue să nu judece. pricina biletului până 
când judecătoria politicescă va hotărâ asupra cererii pâritului pentru 

„legat saii pentru darea socotelei epitropiei>. 
„Numai incidentul de îalş e sustras jurisdicţiunii comerciale (art. Si3- 

al proectului). Art. 23 al procedurei nâstre comerciale actuale prescrie 
irămiterea incidentului de falș dinaintea tribunalului civil, dacă se aduce: 

„_«pâră de plăsmuire în contra cui-va “anume>. Tribunalul comercial e 
necompetent, după legea iranceză (art. 427 proc.. civilă) şi după proectul 
belgian, nu numai în caz de îalș incident, darşi în caz de verificare de 
scripturi. . Sa E 

Art. 859 al proectului merge mai departe, :căci el dispune: 
___ «Când se contestă calitatea de. erede “a unei părţi, afacerea . se - trimite tribunalului civil competent a statua-asupra: incidentului, rămânend 
tribunalului comercial dreptul de a se pronunța asupra cererei principale». 

| Reclamantul este el saii nu moștenitorul creditorului, a cărui creanţă- 
e dedusă în judecată ? Pâritul este el saii nu “moștenitorul sati unicul moștenitor al debitorului aceleiaşi creanţe ? Proectul hotărăsce că aceste: - cestiuni incidentale nu se pot deslega de judecătoria comercială; --- -



. comerciale! în vigâre (art. 420 proc. civilă iranceză), care se abrogă; 

, + 
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Legea germană ($ 105 Organisarea judiciară) dispuna de asemenea 
că incidentele de acest îel aii.a se trămite, după cererea părței, dinaitea 
4ribunalului civil. a , a Me 

Acâstă măsură are o însemnătate practică i6rte mare, Inconvenientele 
regulei opuse se arată nu numai în cas” de litigii, dar și în materie de 
liberare de - formulă executorie (v. S$ .665 urm. proc. civilă germană) 
în materie de urmărire imobiliară (v. art. 685—689 proc. germană) şi 
în materie de societate comercială. Formula executorie se dă la noi, 
iără o prealabilă causa cognilio, moștenitorilor ce. se presintă, cu . 
tote că calitatea lor nu:e dovedită saii pâte chiar îndoielnică: Resul- 
tatul este că, după: multe învăluiri de procedură, moștenitorul aparent - 

“Şi de bună credinţă -vede că.i se contestă calitatea și se zădărnicesce . 
ast-lel tâtă procedura urmată, aceia ce s'ar fi putut evita prin 0 cause 

„“cognilio prealabilă. O greutâte anal6gă are loc când un moștenitor vrea - 
: să Îacă „să se trecă în registrul. asociaţilor declararea Că proprietatea: 

unei acţiuni nominale s'a mutat şi “i aparţine lui? Să dovedească el Ș 
„calitatea de moştenitor după principiile dreptului comun ? Lucrul rămâne 

îndouelnic, ducă nu premerge o-cause cognilio. : Ă | 
Ori-cum ar îi, nu trebue să uităm că partea care e în. stare .să 

„-dovedescă îndată, pe cale incidentală, prin acte de notorietate: sai docu- 
„mente, calitatea sa - de “moștenitor, 'ar suferi o vătămare nereparabilă 
dacă ar îi silită să recurgă pentru acâsta la tribunalul civil. 

Legea germană nu 'cade în acest: extrem, căci.ea ordonă trămiterea 
incidentului dinaintea tribunalului civil, dar prescrie în același timp că 
incidentul se pote reţine, dacă se întăţişâză un act de notorietate (v. SŞ 
264 şi 665 german). A a 

Dar, în definitiv, cum şi în ce chip să se decidă dinaintea tribu- 
„malului civil că reclamantul sai pâritul are sai nu calitatea de moşte- 
nitor ce i se contestă ? Să se aplice formele complicate şi “termenele - 

ale procedurei ordinare ? .. lungi. . - 
De aceea credem că atât art. 171 cât şi art, 859 al proectului 

introduc inovaţiuni, despre cari nu ne-am dat încă în de-ajuns s6mă și 
prov6că dar critică. | 

“ RI Ş : 7 

IAR 
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Obiecţiunea ce sa ridicat în presă-în contra art. 854 al proectului 
este că acest articol, care determină forul contractului, vorbesce numai 
«de locul execuţiunii și nu şi de locul plăţei. Critica e minuţiesă, dar 
neintemeiată. Locul execuţiunii e identic cu locul plăţei. Intrebarea: 

„<Unde are să se execute prestațiunea proniisă de debitor», se reproduce. i 
numai sub o altă formă, când se întrâbă: .Unde are să se facă plata ..: 
promisă de debitor? a 

 Citim în expunerea de molive a procedurei. civile germane ($ 29: 
proectul II): «Dreptul îrancez cunâsce forul contractului numai în afaceri 

Art. S64 al proectului e equivalentul art. 17 al procedurei nâstre”
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comerciale (art. 420 proc. civilă). O compensaţiune oferă pentru aiaceri 
necomerciale forul domiciliului ales (art. 111 codul civil francez), forul 
prorogat al dreptului fancez. Dovadă că acesta nu îndestulâză trebuinţa 
“practică este că art. 91 al procedurei civile italiane, care repausă pe 
'dreptul francez, admite forul contractului în materie civilă şi comercială 
şi că același sistem se propune și în proectul belgian». 

| Vom expune dar teoria germană, ca să se vadă că art. 64 citat 
stă sub înriurirea acestei teorii, cu deosebire că s'a comis inconsequenţa 
de a se adopta forul contractului numai pentru afaceri comereiale. 

" Teoria forului contractului se pâte resuma în puţine cuvinte. Pentru 
acţiunile resultând din obligaţiuni contractuale, e competent tribunalul 
locului unde obligațiunea trebue să fie executată (Erlillungsort), fie că locul execuţiunii s'a fixat expres, Îie că el se vede indicat prin. natura prestaţiunii (de exemplu, când e vorba de lucrări de executat asupra unui: imobil determinat, căci o 'prestațiune de acest îel nu se pâte executa de cât la locul situaţiunii imobilului), fie că el resultă din împrejurările „sub cari s'a încheiat contractul (de exemplv, când e vorba de datorii ce a contractat: cine-va la băi sai la otel pentru trebuinţele sale dilnice) sai din relaţiunea constatată ce există între” o obligaţiune şi o localitate determinată (de exemplu, când e vorba de o gestiune de afaceri sai de o societate !), Doctrina modernă îace absolut abstracțiune de locul unde sa încheiat tocmâla şi accentuiază numai locul execuțiunii tocmelei, Dacă se contracteză, de exemplu, în cursul unei călătorii, este cu neputinţă „de a se precisa locul unde s'a încheiat toecm$la. In dubii. dar se admite că după. intenţiunea probabilă și naturală a părţilor, locul execuțiunii e domiciliul debitorului în momentul încheerii “tocmelii,: şi pentru afacerile comerciale, locul stabilimentului (Handelsniederlassung) al debitorului 2). Acestă teorie aruncă o rază largă de lumină” asupra art. S64 a! proectului, care sună ast-iel: e : : «In materie comercială, acţiunile personale şi mobiliare se intentă la tribunalul locului unde se execută obligaţiunea. | «In lipsă de o clausă expresă sai care ar resulta din însăși natura operaţiunii, acţiunea va putea îi intentată la tribunalul locului unde ce! ce sa obligat îşi are stabilimentul săi comercial saă cel puţin domiciliul ori reședința, sai pe cari le avea în momentul formării contractului». 

Do 

1) Art. 17 al procedure! nâstre comerciale în vies ă 

, r : « r vigore a dat loc la o controversă piudată. Unde, să se citeze o tovărăşie în participaţiune comercială ? La locul unde s'a făcut ioemelai a“ “dorii lo Varăilor 2 Reclamantul, diceau uni], are alegerea între ociaţilor. Art. i i căci el dice: <unde s'a făcut tocmela sa 1 citat pare a fi favorabil acestei părere franceză, care hotărăsce «oii la promesse e evident că acesia este o greşală, nu avem & iti itat: ' deosebesce forul gestae administratig 5 acu gitim restul art, 17 citat, unde se 
Ss His al tovărăşiei de forul tractului. şi se hotărăsce că tovărăşiile at a se cita la: : An aceia i(ea -Tăşiile în participare), la domiciliul asociația lor, Ori neavend un scaun (ca ră iaţilor, 2) Vedi expunerea de motive Ş ivi d VIII, $ 310; Renaud, Civil-process! -$ pyocedurer civile germane. Savigny, Syste



_cere casul, să ordone chiemarea prealabilă a părților. 
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V.. 

Art. 869—872. 

Proectul român se depărteză de sistemul noului cod comercial italian, 
după care trata are etectul unui titlu executoriă, ş și își insușesce vechea 
regulă italiană, după care posesorul unei irate are dreptul a. sequestra 
mobilierul debitorului, fără o prealabilă chemare în judecată. 

Lăsăm pe d. Marghieri, ilustrul profesor de la Universitatea. din: 
Neapole, să ne lămurscă înțelesul și necesitatea acestor sisteme. , 

D. Marghieri ne explică lucrul precum urmâză: «Trata, dice el, să 
aibă ea efectul unui titlu executorii ? Codul italian -din 1865 recunoscea 
“portorului iacultatea : de a reclama în justiţie oprirea mobilierului 
trăgătorului, a  acceptanţilor, a indosanţilor. Magistratul ordona în 
cele mai multe casuri depunerea unei sume cu titlu de cauţiune. 

„“Respingându-se cererea de sequestru, nu rămânea creditorului de cât 
procedura ordinară pentru a obţine condemnaţiunea contra debitorului. 
Codul italian în vigâre dispune, din contră, că pentru exerciţiul 

- acţiunii de schimb trata are electul unui titlu .executorii. In contra 
ordinului de executare se pâte face oposiţiune. Oposiţiunea nu suspendă 
execuţiunea, dar preşedintele pâte, după împrejurări, să suspende actele 
de execuţiune, indatorând pe debitor de a da .cauţiune.. Ar fi lost mai - 
bine, dacă sar fi lăsat preşedintelui latitudinea să suspende execuţiunea 
și fără cauţiune, Raţiunile justifică şi explică necesitatea regulei italiane. 
Legile cambiale stabilesc termene scurte și forme simple pentru a face 

„protest şi pentru a urmări pe coobligaţi; dar acesta nu ajunge. Protestul 
-si acţiunea în recurs nu trebue să îie singurele căi prin-cari portorul pâte 
să încaseze suma tratei. Urmărindu-se în justiție sub-seriitorii, excepţiunile 

„şi miilâcele dilatorii ce se opun împiedică pe purtor de a pune mâna pe 
suma. datorită. Legile trebuesc dar să acorde portorului o acţiune mai 

"rapidă şi mai sigură, fără de care rigârea. termenelor și a formelor devine . 
inutilă» 1). 

Necesitatea unui sequestru, fară chiemarea prealabilă a părţilor, 
se simte nu numai în materie comercială, dar și în materie civilă. Bellot, 
comentând art. 7—31 ale procedurei geneveze, se exprimă în acestă 
privire ast-iel: «O cerere în justiţie ar fi adesea lără obiect, dacă n'am 
putea obține asupra “bunurilor. adversarului nostru, inainte chiar ca el să 
fie prevenit sai ascultat, măsuri cari să închezășusscă că .procesul nu 
va. îi câştigat in zadar, A cere o citaţiune, o insirucţiune, o judecată, ar - 
însemna a fi complicele fraudei». 

Sequestrul judiciar are a se ordona, şi după procedura n6stră civilă 
“în vigore, după o cerere unilaterală, care nu se comunică adversarului 
(v. decis. Cas. TOM., secţiunea |, din 1881, în alacerea Stârcea-Elena. 
Pogor. Compar. $ S0L proc. civilă - germană). Tribunalele pot însă, dacă 

, 

Nu este dar abătută, cum pretind unii, disposiţiunea proectului 
care autorisă suquestrul fără chiemarea prealabilă a părţei adverse. 

O erdre respândită este presupunerea -că după procedura civilă 

  

1) Marghieri, Notes et observations, pag. 39—10,. 

x
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actuală sequestrul nu se pâte ordona de cât când . creanţa creditorului, 
care cere sequestrul, e constatată printr'o .poliţă, bilet la ordin saii zapis 
netăgăduit (art. 613 combinat cu art. 616 proc. civilă) Art: 6—9 ale 
procedurei comerciale apar, din acest punt de. vedere îalș, ca o favâre 

- deosebită acordată comerciului. Art. 613 proc. civilă enunţă numai câte-va 
exemple fără nici un gând de limitaţiune. Cum sar putea justilica, în 

„adevăr, deosebirea ce se îace în acestă privinţă între comercianţi şi non- 
“comercianţi ? Debitorul este el domiciliat în străinătate, aşa că creditorul 
ar.h silit -să'l. urmărâscă. acolo, lucru grei: şi  câte-odată imposibil? 
Este pericol ca debitorul să îugă? Micşurat'a el asigurările ce dedese sai 

„omis'a el să dea asigurările promise? In ipotesele acestea şi altele de 
asemenea, comerciantul nu are un interes mai “mare și mai serios de 

„„cât non-comereiantul de a cere să îie garantat în contra râului cel ame- 
„ninţă. Recundscem totuşi că procedura nâstră civilă lasă sub acest raport 

- mult de dorit. Va sosi în curând ora. reformei și a acestei părţi a legis- 
laţiunii n6stre. După procedura geneveză şi după cea germană (art. 800 
și S06) ajunge ca persâna, care cere sequestrul, să facă verosimile cre- 
„ana şi causa sequestrului, dar ea e datore dacă partea adversă o cere 
să pornescă acţiunea într'un-.termen ce este a se fixa de tribunal (art: 
S06 german). De ce însă, întrebă criticul nostru minuţios, să nu se aplica 
art. 97 proc. civilă în procesele cambiale, cum prescrie greşit art. 869 

“al proectului ? Ore nu se pâte întânpla, ca poliţa să îie îalşă, să [ie 
plătită,. să îie sustrasă sai pierdută ? - : Pa 
„Nu înţelegem cum S'aii putut nasce; aceste îndoeli. 'T6tă lumea scie 

că debitorul eambial'nu pote opune de cât falsitatea visibilă a biletului, 
Dacă pe bilet există o serie neîntreruptă. de indosamente, dacă. biletul nu 

„Se trădeză ca îfalș prin însăși forma sa exteridră, debitorul e ținut să 
„__ Plătescă, cu reserva recursului în contra cui de drept. Excepţiunea este 
_“ea din contră personală aceluia care a pornit - acţiunea ? “Ea e ntunci 

admisibilă (art. 851: al' proectului) Și” recursul la art. '97 proe. civilă, nu 
e exclus. SE Ea 
____Nu este o lucună că nu s'a reprodus art. 310 Regulamentul Orga- 

"nic, care reguleză procedura de urmat în materie de socoteli și de afaceri 
complicate. Art.. 104 proc. civilă,. interpretat la lumina art. 91 urm. proc. 
geneveză, cari coprind disposițiuni - mai raţionale de cât art. 4429 proc, iranceză, ajunge în acestă privire. a 
„- Unii susţin că în t6te statele civilisate instrucţiunea prealabilă e 
cerulă și pentru procesele comerciale. Art. 71 proc, geneveză hotărăsce, 

| din. contră, că instrucţiunea prealabilă nu se pâte nici cum admite dina- intea tribunalului de comerciţ, a - 

A E m VI. 
Na Art. 872--875,. 

„2 Arl. S72—875 hotărăse termene scurte pentru facere de oposiţiune ȘI apel. Termsnul de apel în contra unej hotărâri contradictorie este. de 30. dile de la pronunțarea hotărârei,' ete... o 
Mortea insă sau interdicţiunea părței condemnate să nu fie cause: 

de suspensiune a termenului de apel? i | Sa N 
.



„art. 77 din legea organică a Inaltei Curți de casaţiune. 
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In cas de mârte' se aplică art. 321 proc. civilă. Termenul dar se - 
suspendă şi nu 'şi reia cursul de cât din diua comunicărei hotărârei. 

In cât privesce cele-lalte cause, cari ar irebui şi ele să provâce 
suspensiunea, interdicţiunea părţei. condemnate saii descoperirea: falşului 
actului pe care s'a întemeiat hotărârea atacată cu apel, ete. (V. art. 10 
şi 11 proectul belgian, cartea III titlul 1, cap. 1) este o 'lacună, care : 
trebue umplută. a - - 

, "Un Aristarch găsesce condemnabilă disposiţiunea art. 875 al proe- 
tului,. care statuiază că recursul în casaţiune nu suspendă executarea. 
hotărârei, chiar dacă pariea care o cere ar da cauţiunea prevădută de 

__ Credem că și acestă părere e absolut lipsită de temeii. D. Allard 
dice, în acestă privinţă, în expunerea de motive asupra proectului belgian : 
Cum, o Curte care nu cunâsce fondul afacerilor ar descoperi ea motive: 
de urgenţă ?. O asemenea intervenţiune ar [i.de natură a perverti misi- - 
unea legală a Curţei de casaţiune. In principii, recursul nu e nici-odată 
suspensiv : deci nu există nici-odată urgență, Și cât pentru materiile- de - 
divorţ, oposiţiune la căsătorie, ete., necesitatea de a observa certe „termene. 
nu 'pâte îi de cât salutară și în gradul cel mai înalt favorabilă păcei 
familiilor». | e i E 

Incheiăm convorbirea n6stră critică, care a eșit. pote prea lungă. 
Am căutat mai mult să. explicăm prescripțiunile proectului,-de cât să. 
îacem, după exemplul altora, o critică severă. Nu ne permitem una ca * 
acesta, căci ne amintim. sârla lui Marsyas, carea îndrăsnit să se măs6re 
«cu Apollo. A păţito răi s&rmanul ! (Dreptul, 1885) 

  

'Tribunalele comerciale şi. sfera lor de competenţă, din . 
punctul de vedere al reformei legislative. , ? 

Este o lege nestrămiitată că menii nu se interesâză cu tot sufletul - 
-cu t6te fibrele existenţei lor, de cât pentru aceea ce este aprâpe, pipăibil. 

- . intim, local. Nenorocirea este că unele naţiuni sunt prea inaintate,: altele 
prea inapoiate, aşa că primele dictâză lumei și secundele abdică la ork-ce 

" originalitate şi se pierd în abstracţiuni. Resultatul este o - confusiune 
generală, căci toţi vorbesc de binele public şi cei mai mulţi nu se gân- 
desc de cât la dânșii, toți îşi daii aerul.că dispreţuese luxul şi cei mai 

“mulți nu-aii de. cât pasiunea aurului, toţi se păunesc cu virtuțile: şi inde- 
- „ pendenţa lor şi mulţi se vind celui întâi venit, toți ai patriotismul pe buze 

Și nu puţini se simt acasă Ja dinșii în ori-ce altă ţară, unde îşi pot îndestula 
poitele lor cu banii îuraţi, toţi se laudă că cunosc legile străine importate 

„-“în țară ca o mariă de lux și nimeni nu-şi dă ostenla să adâncâscă prin- 
cipiile potrivite, şi să stirpescă pe cele eterogene. Nu: e de 'mirare, sub 
ast-lel de imprejurări, că -se r&spândesce credința că . legile . sunt făcute. - 
ca să -le călcăm, iar nu ca să le aplicăm cu zel, ca să le respectăra 
ca .nisce datorii, sfiinte, ca să ne conducem de. dânsele ca de o busolă 
Sigură în mijlocul pericolelor sociale de tot felul. .Aici este o prăpastie, 

"care amenință a ne înghiţi. Legea, ca să opereze durabil, trebue să intre 

„d
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în consciinţa tutulor : toţi trebue să se încredințeze că ea convine ţărei, 

„toţi trebue să se identifice cu dânsa, so apere cu aceiaşi energie cu 

- care fie-care îşi apără căminul s6ă, proprietatea sa, ondrea sa. Numai o 

lege -apropriată ţărei, lie ea chiar puţin periectă, are putere asupra sufle- 
telor şi face buni cetăţeni. Basa statului e putredă acolo unde există 
un antagonism intre simţul cetăţenului şi principiul legii, acolo unde lip- 
sesce armonia între lege: şi moravuri, acolo unde legea e o ficţiune şi 
jurisprudenţa o limbă de tinichea, care.se întârce după vânt., 

Avem tribunale speciale pentru aiacerile comerciale, dar aceste tri- 
bunale nu ai la noi o origină: naţională. Noi datorim acesţă instituţiune 
unei imitaţiuni” îranceze. Principiul e. identic, aplicarea însă deosebită. 
Tribunalele comerciale. se alcătuese în Franţa numai din judecători-comer- 
cianți, lă noi, din contră, din colegiul de judecători ai tribunalelor ordi- 
nare şi duoi judecători-comercianţi periodici aleşi. Insemnătatea dar a 
tribunalelor comerciale nu este şi nu trebue să îie aceiași într'o ţară şi 
în cea-laltă. Ne propunem prin urmare să dovedim că este neraţional 
şi nejuridic să restringem competenţa. tribunalelor n6stre comerciale și 
în ceea-ce privesce judecarea incidentelor civile din causa principiilor 

“în 'vigâre în Franţa, cari ne sunt nouă străine, și apoi că ar fi mai 
nemerit, de lege ferenda, să atribuim tribunalelor civile şi judecata afa- 
cerilor comerciale. SI , 

Vom „expune mai intâi teoria îranceză, care se găsesce formal 
sancţionată de legea n6stră. Competența ralione materie e de ordine 
publică i) și nu suieră nici o excepţiune. Nu se pâte supune judecătorilor 
comerciali o afacere pentru care legea nui crede capabili, pentru care ea 
nu "i-a instituit. Declinatoriul se pâte dar propune în ori-ce stare a pro- 
cesului, se pâte invoca nu numai de pârit dar și de reclamant, se pâte 
pronunţa de oliciii de tribunal. Este o necompetenţă ralione materie 
când se .portă o alacere civilă dinaintea unui tribunal comercial. Art. 21 
al procedurei n6stre comerciale (conform art. 424 proc. civilă iranceză) 
hotărăsce dar: : 

«Dacă judecătoria nu are cădere a judeca o prigonire ce nu va fi 
de îire comercială; o va trimite a se judeca de către judecătoria compe- 
tentă, de şi prigonilorii mar ace o asemenea - cerere. La ori-ce altă 
întemplare ar voi prigonitorii să tăgăduâscă căderea tribunalului, asemenea 
propuneri le pot face numai până a nu intra ei în desbateri asupra 
pricinei>,  - | AI -, : ia 

Judecătorul comercial iși pâte dar declina competenţa când e vorba 
de o alacere. civilă în ori-ce stare a procesului. Necompetenţa sa nu se 
ccoperă, prin tăcerea, părţilor sait începerea desbaterilor asupra fondului. 

| starea fapest „IX de -precauţiune în „contra pericolului închipuit al 
Tribunale ear ui, care separă jurisdicţiunea civilă de cea comercială : 
din judece comerciale nu sunt compuse, ca cele tranceze, numai 

j ori-comercianță, puţin familiarisaţi cu subtilităţiie și fineţele 
DI 

interesa EXtePliunea de necompetenţă ratione personce precum şi acea ratione loci 
» din contră. numa! ordinea privată. Q asemenea excepțiune are dar a se propune înainte de ori-ce altă excepţiune sai apărare. Părţi! 6 ; $ . t sub acest raport să 

proroge forul prin tăcerea lor. Declin tile po a desbaterilor astpra Aa Lo eclinatorul nu se m al pote propune după începerea 

4
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dreptului civil, ci din un colegiii de judecători, învăţaţi şi doui judecători- 
„comercianţi periodie aleşi. Predomnitâre e și în Germania o compunere. 
mixtă a trihunalelor de comerciă. Relaţiunea numerică variază : în unele 
locuri un preşedinte jurist şi mai mulţi asesori-comercianţi, în altele mai. 
mulţi juriști și mai mulţi comercianţi. Deosebirea caracterului tribunalului“ 
comercial trebue să aducă cu sine neapărat o dăosebire a principiilor de 
competenţă. Legea de organisare judiciară germană ($$ 103 alin. 2 şi 
105) dispune dar că excepţiunea de necompetenţă ratione materie nu 
se pâte propune dinaintea tribunalulului comercial şi nu se pâte pro- 
nunţa nici din oficii de cât până la începerea desbaterii asupra fondului. 

Art. 22 citat are în vedere casul când însăşi cererea (acţiunea) se 
sustrage prin obiectul săi competenţei tribunalului comercial. Intrebarea 
este dacă tribunalul comercial, competent a se ocupa cu cererea recla-. 
mantului, pâte saii nu să judece o cestiune încidentă, care, după natura 
sa, ese din competența lui? Legea franceză menţioneză două casuri în 
cari trimiterea incidentului civil la tribunalul ordinar frebue să aibă loc: 
1) contestarea de calitate; 2) falşul incident civil (art. 426 şi 427 proc. 
civilă franceză). Părerea domnitâre este că tribunalul comercial e ţinut 
să trimită tribunalului ordinar nu numai, aceste două incidente, dar ori-ce 
incident civil fără deosebire, Legea n6stră (art. 312 Regulamentul Organic). 
e concepută in termeni generali: 

«Când la o cerere ce se va fi făcut înaintea judecătoriei de: 
comerciii, pâritul se va - impotrivi, făcând altă cerere 'de la jeluitor, pe: 
-care numai judecătoria politicescă p6te să o judece, atunci cererea cea 
-dintâi nu se va judeca până - când judecatoria politicâscă va hotări pe 
-cea de a doua.a jeluitorului, precum adică: când unul tras fiind în. 
judecata judecătoriei de comerciii ca să plătâscă un bilet, va cere și el 
de la jeluitor-un legat, saii o socotelă de epitropie 1), atunci judecătoria : 
de comerciii trebue să nu judece pricina biletului -până când judecătoria 
politicâscă va hotărî asupra cererei pâritului pentru, legat saii peniru 
darea socotelei epitropiei». 

Încidentele civile sunt dar în “tâte casurile un noli me. langere 
pentru tribunalele comerciale. Judecătorul. comercial, dinaintea căruia. se: 
ridică un incident civil, trebue să suspende judecata comercială, să 
trimită cererea incidentă” civilă tribunalului competent, să nu reîncâpă 
judecata comercială înainte de a se resolva incidentul civil. Hotărârea de 
trimitere are un caracter definitiv și e dar supusă apelului şi recursului. 

în casațiune. Cestiunea de a se sci dacă un incident e un incident civil 
saii comereial, are însemnătatea unei cestiuni preșudiciale. O hotărâre - 
de amânare, care implică în acelaşi timp o soluţiune asupra unei cestiuni 
prejudiciale, e fără iudoială o hotărâre definitivă, în desebire de hotărârile 
„cari ordonă amânarea numai în scop de a pregăti însteucţiunea proce- 

  

1) Aceste exemple nu sunt nicf. cum potrivite. Este, din contră, constant că 
tribunalele nu pot admite ca'incidente punctele cari lrebue să fie obiectul une! cererr 

principale. Cereri incidente nu pot să fie de cât acelea carl servesc de răspuns în 
contra cerere! principale, sai cari aă o conexitate cu acâstă cerere, sait în fine daunele 

“ causate după acţiune (de exemplu interesele ce produce o creanţă în cursul instanțe!).. 
Cererea une! servituţi nu e conexă cu cererea „Plăţei unel sumi de bani, etc. V. 

„Chauveau- Carră, III, pag. 192-193,
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“sului (comunicarea de titluri, chemarea în causă a unui terţi, interogatorii, juncţiunea 'cu o altă qausă). Să nu se opună că ordonanţete preparatorii „nu legă pe. judecători. (art. 160 român, contorm art.. 151 :genevez) şi că -apelul în contra unor asemenea ordonanțe preparatorii nu e admisibil de. cât o dată cu acela în contra hotărârii asupra iondului (art. 323 “român, conform articolului 307 genevez).  Trebue din -contră să deo- ” sebim 'închaerile pregătitâre; cari nu sunt Supuse separat apelului, și încheerile asupra unor incidente prejudiciale, cari se pot ataca îndată cu apel. Bellot (Procedure -civile du canton de Genâve, suivi de lex- “pose de motiis, a doua. edițiune, pag. 262 Și urm.) citeză în acâstă privire mai multe exeraple din practica judiciară geneveză, anume : 1) hotărârea No. 103, care. decide că dacă, în cursul unei cercetări cu "martori, judecătorii retusă de a da act de tot sai parte a depunerii unui martor, pe moliv că arătarea martorului ar îi străină faptelor admise ca probă, încheerea lor nu e o încheere' pregătitâre în contra :căreia să nu | _Se p6tă apela de.cât o dată cu hotărârea asupra fondului, ci o hotărâre “asupra unui încident în contra căreia se pole apela îndată ; şi 2) hotă- „“rârea- cu No. 114, care judecă că dacă, în cursul unei cercetări cu-martori, tribunalul respinge cererea unej „părți tindând a proba un fapt alegat, “acestă hotărâre nu. constitue o încheere. pregătitre, ci o hotărâre asupra unui încident în contra căreia, se pole apela înaintea holărârei “asupra fondului 1). Calea apelului : este dar deschisă în contra hotă- rârei tribunalulni.comereial, Care trimite un incident înaintea tribunalului ordinar. Principiul e exact, dar aplicarea lui în procesele comerciale pâte. să. causeze o întârdiere şi. o Sirăgănire fatală ' comerciului. Legea germană derâgă dar la acest principii și hotărăsce ($-107 legea organi- Sărei judecătoresci germane) : - «In contra hotărârei de trimitere a unui incident înaintea Camerei civile sai înaintea Camerei comerciile nu are loc Dici un recurs. Hotărârea e obligatorie peatru Camera la care se trimite. incidentul. Termenul pentru ulteridra desbatere orală se fixeză de oliciă şi se notifiaă părților»... - a - Da „Procesele comerciale nu se judecă tot-d'a-una de tribunalele comer- 'ciale; ele se hotărăsc, din contră, de tribunalele civile în locurile unde nu există un tribunal. comercial, Dar, chiar acolo, unde se găsesce. un tribunal comercial, afacerile comerciale se: resolvă de un colegiă de juriști profesionali Care e identie cu acela al. secțiunilor civile, având aceleași „“Cunoștințe și aceiași aptitudine de a se orienta în mijlocul controverselor de drept civil. Întrebarea 'dar este daca tribunălul + civil, constituit ca tribunal Comercial, pâte să . statueze îndată: - asupra 'incindentului :ce se pune: inainte, constituindu-se imediat. în instanță civilă sau dacă e ținut, din contră, să suspende cercetarea causzi şi să trimilă incidentul ridicat în audiența să comercială lot înaintea 'sa dar la audiența civilă ? rii eva a provalat în practica i6stră judiciară, care împinge în acestă privire lucrurile la extrem, şi cere, pentru judecarea: incidentului civil, „ca să se incepă o nouă “instanţă pe calea principală. “Un exemplu va 
„_1) Compară Chauveau-Carre. pa . civii : 99 ei. ; s 496. “Incheiarea judecătorului de pace. de eseu est matrici he Dă 

amânarea până 'ce autoritatea admini i 
i ă | nistrati 

o 
“hotărâre definitivă... - tivă va Statua asupra une! convenţiuni, e



  
„asupra incidentului 2), - - 
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lămuri mai bine punctul de care e vorba. O parte contestă,.presupunem, 
celei-lalte dinaintea tribunalului comercial calitatea de moștenitor. Inci-- 
dentul se trimite dinaintea - tribunalului civil competent. Ce urmare se 
păzesce în. acestă privire în practică ? „Partea. interesată se adreseză la. 
tribunalul civil cu o petiţiune pe cale principală şi cere să i se recun6scă: 
calitatea de moștenitor, ce i se tăgăduesce de partea :adversă. Așa, se: 
începe un proces ordinar,.care trebue să: percurgă t6tă. îiliera compli- 
cată de juridicţiuni. Acâstă practică e în i6te privirile abătută şi con- 

«trarie textului legii şi principielor. O cerere sncidenlă este după. natura: 
lucrurilor aceea care nu pste 'să fie obiectul.unei cereri principale. Aceea . 
ce formsză obiectul unui proces principal. înceteză în bună logică să fie 
incidentul unui alt proces. Acâsta resultă lămurit și din textele legii. 
Procedura. n6stră civilă cun6sce acţiuni personale, .reale și mixte. Acţiu.. . 
nile pe 'cale principală tindând numai la recunâscerea unui raport de drept. 
fără a se cere condemnarea adversarului lu o prestaţiune 6re-care, sunt. 
străine codului nostru (compară insă $ 231. proc. civilă germană) 1).. 

Ne întârcem la întrebarea de .mai sus: Tribunalul civil, constituit 
“ca tribunal comercial, sai secţiunea . civilo-comercială a tribunalului se 
pâte saii nu constitui îndată în instanţa civilă; ca 'să judece incidentul. 
civil? Evident că da. In Franţa se admite contrariul din. causa art. 641 
al codului de comerciii îrancez,-care lipsesce în. cormnpilaţiunea. n6stră, şi- 
din causă că tribunalul civil, în deosebire de cel comercial, judecă avec: 
assistance. d'avoues. Boitard recunâsce că, în lipsă de un asemenea text. 

” special şi de instituţiunea -avuaţilor, a se proceda în acest chip, ar Îi o 
formalitate aprâpe ridiculă. In adev&r, pentru ce tribunalul civil, judecând 
comercialmente, să se desesiseze ca tribunal. comercial şi să trimită 
incidentul tot dinaintea sa să'l judece ca tribunal civil? Nu este acâstă. 

-o procedură inutilă, o absurditate? -Nimie dar mai simplu de. cât ca. 
judecătorii civili, cari ai să hotărască o afacere comercială şi dinaintea 
cărora se ridică un incident civil, să statueze îndală şi fără. trimitere: 

Nu trebue să contundăm incidentele de fond și'cererile reconvenționale.. 
Aceea ce se judecă este cererea (principală sați reconvenţională). Incidentul 
e o piedică de drept, care trebue înainte de t6te înlăturată, pentru a'se 

- putea ajunge la soluţiunea causei. Mi 'se contestă, de exemplu, calitatea. 
de moștenitor, Cererea mea nu e admisibilă, dacă nu dovedesc mai întâi. 
calitatea mea de moştenitor. Aci e vorba 'de o simplă dovadă. Incheerea . 
care respinge contestarea calitâţii ca neîntemeiată nu'se pote ataca.cu 
apel de cât o dată cu hotărârea. asupra cererii. Dacă, din contră, o parte: 
nu. se mărginesce a contesta celei-lalte calitatea, ci cere încă-să i se 

„recunbscă ei calitatea de care e vorba, atunci se transtormă incidentul 
„ .într'o cerere reconvenţională. Legatarul instituit -de un creditor: incetat. 
-- din viaţă. obține sesina dela tribunal şi sa: judecă cu. debitorul pentru 
„plata datoriei. Debitorul acţionat propune nulitatea testamentului și cere 

  

1) Facem, bine înţeles, abstracţiune de acțiunile de stat, unde e vorba numa! 
-de un interes moral. Contestarea de stat se pâte. exercita, ce e drept, de orl-cine, dar- 

- sub condiţiune ca să existe un interes pecuniar. Un creditor nu pote dar contesta - 
_ statul unel persâne de cât pe calea incidentă. .;.. .: : ” “ 

2) Boitard, Lecons de procedure civile, a noua ediţiune, I, No. 656, pag, 654, - 

2
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să se recunâscă că moştenirea lui. de cujus i se cuvine lui ca rudă de 
Sânge.. Aici.avem a îace, nu cu un simplu incident, ci cu o cerere recon- 
venţională. Hotărârea asupra cererii reconvenţionale e supusă apelului 
separat. Cererea reconvenţională este însă în sens mai larg și ea o cerere 
incidentă ivită (in ordinea de idei care ne preocupă) în cursul unui 
proces comercial. De aci urmeză că apelul în contra hotărârii care 
intervine asupra cererii reconvenţionale civile îacută în cursul unui proces 
“comercial trebue să se interjeteze in termenul prevădut de lege pentru 
apelul în contra hotărârilor comerciale. Se consideră ca cereri incidente 
în sens larg și cererile ' adiționale facute de partea reclamantă. Quid 
când reclamantul fac o asmenea cerere adițională (emendatio libeili, în 
deosebire de mutatio libelli) şi pâritul nu se infățişeză la diua termenului? 

„Nu se p6te statua îndală asupra incidentului, că:i partea ubsentă n'a 
fost pusă, presupunem, în întârdiere ca să răspundă la dânsul. Trebue 
dar pentru acest stirzit o nvuă citaţiune, nu pentru a se porni un 
proces noii, a se lega o instanță deosebită, ci pentru a se spori sfera 
instanţei deja introduse 1). - , Dar dacă instituirea tribunalelor de: comereiii aduce cu sine atâtea 
încurcături, atâtea coniusiuni, atâtea învăluiri, întrebarea este dacă nu ar îi mai nemerit să le desființăm ? Nu stam nici un minut pe gânduri 
ca .să r&spundem da. Ne întemeiăm. în acestă privire pe următorul 
'raționament: Elementul tecnic în procesele comerciale nu oferă mai multe 
dificultăţi ca în cele-lalte procese, și cum se recurge numai la experți 
pentru lămurirea controverselor. tecnice şi nu se cere înfiinţarea de ui- 
“bunale speciale pentru cele-V'alte afaceri în cări se ivesce o complicaţiune 
tecnică, tot așa am trebui să ne mulţumim cu un raport de experți și când e vorba da un punct tecnic de elucidat în- atacerile comerciale. 
-Juristul profesional nu e prevenit: în contra usanţelor comerciale şi are, „din contră, destulă tragere de inimă pentru nevoile şi interesele comer- 
ciului. Pentru noi se mai adaogă consideraţiunea că noi mai că nu avem. „de loc usanțe comerciale. Acesta are o causă istorică. In cas de nevoe „externă, munții serviaii poporului de adăpost și câmpiile dimpreună cu orașele -deveniati prada cotropitorului. Ce progres putea să aibă loc sub ast-lel de imprejurări ? Legea era o poveste, căci o lege nu pâte să opereze “durabil fără o pace durabilă (inter arma silent leges), libertatea rațională 
nu era nici măcar de nume cunoscută, căci, ca să fim liberi, trebue să ne supunem durabil legilor. Comercianţii se putea interesa să înfiinţeze tribunale speciale pentru apărarea privilegiilor de : clasă şi pentru jude- carea proceselor. dintre membrii breslelor numai în țările unde, sub; scutul "unei păci durabile, orașele erai durabii ocrotite când de biserică când de regat, Tribunalele acestea speciale eraă, faţă cu dreptul roman restâl- măcit de jurisconsulții Scolastici şi. îuță cu dreptul canonic, o adevărată: bine-facere. Am putea însă să afirmam ca tribunalele speciale pentru afacerile de comerciii nu mai sunt astă-di necesare nici în Occident, căci: dreptul roman se reapropie astă-qi de dreptul modern şi drepiul canonic nu mai are nici o. autoritate. Tribunalele comerciale sunt chiar un răi 

| '1) Cliavâau-Carrâ, op. ci , , | 2 3333: -de cerere adițională este cea da Dore ent, Qurst. 1200 dă 558 839, Un exemplu 
„A A
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mare. Judecătorii-comercianţi periodic aleși nu cunosc principiile dreptului și 
-disciplina selei le lipsesce adesea. Afacerile comerciale se judecă in Anglia, 
in America, în Olanda, de jurisdicţiunile ordinare. Judecătoria comercială 
nu are dar nici o rațiune de a îi in ţară la noi. Delenda est. (Dreptul, 1887), 

  

“Congresul internaţional de drept comercial de la Anversa. 

SECŢIUNEA II. e 
Scrisorea de schimb. a 

"Crearea, unei legi asupra scrisorii de schimb identice pentru t6tă 
Europa. mar aduce de sigur atingere geniului naţional proprii al diferitelor 
ări europene, -care merită t6ta cruțarea, căci dreptul cambial are un 

„ caracter, esenţial universal, și nu putem să aprobăm exclusivitatea văte- 
mâldre, care sa ivit sub forma credinţei iranceze că supremaţia morală 
se: cuvine numai legiuitorilor Franciei 1), saă sub forma oracolului german 
“tot aşa de ciudat, care dice:.«Putem să așteptăm liniştit până se vor 
încredința “străinii ; străinii au a se convinge în multe priviri că dreptul 

nostru cambiul este mai bun» 2).. Le . - 

Deja Mathias de Bode (1646) declară cambia o ereaţiune a drepluluă 
„gintilor : «Cambia introduxerunt jus gentium et necessitas. Jura civilia 
coniirmaveruat et consuetudo approbavit». Studiele comparative începute 

_ în acâstă materie mai serios pe la finele secolului XVIII, tindeaă a stabili un 
drept cambial universal pe cea mai largă basă comparativă. Napoleon III dete 
acestei mişcări o îmboldire puternică. Năzuinţele unilicătâre eraii o parte. 
a programului săii moștenit, câci încă de la St. Helena plecă devisa: <Une 

" 4o0i, un poils, une mesare. une monaaie». Napoleon II institui o comisiune 
alcătuită din trei membri ai secţiunii legislative a 'consiliului de stat. 
'Raportor era senatorul Suân, care declară în raportul s6ă că pentru trei 
materii, intre cari figurâză şi cambia, «la tâche d'unitormiser ne . recon- 
trerait pas les m&mes imposibilit6s que pour les surplus des lois commer- 
ciales». Vice-preşedintele Senatului, Parieu, se rosti in acelaş înțeles, 

“ Dreptul 'cambial, dicea el, este acea parte a dreptului <ă l'egard.de 
Jaquelle l'uniformite 'pourrait âtre tent6e avec plus de succăs». 

__ Cari sunt însă mijlocele practice, cari sunt propunerile positive 

pentru realisarea acestei unilicări ? Două întruniri durabile întemeiate în 
 Octombre 1873 la Gand, respective la Briissel, își propuseră să deslege 

- acestă ghicitură: «Institutul pentru dreptul internaţional» şi < Asociaţi- 
unea pentru reforma şi codificarea dreptului internaţional». Proectul unei 

legi uniforme pentru diferitele state asupra scrisorei de schimb şi altor. 

-electe negoţiabile, elaborat de d-l Cesar Norsa. în numele institutului . 

pentru dreptul internațional (1885), dovedesce. că idea de asimilare a: 

“dreptului cambi:.| se apropie de realisarea ei. Inţelepta. iniţiativă luată 
- . Ă - 

    
1) SE Joseph. Coneordance 'entre les codes de comimerce clrangers et le code 

-da commerce frangais, Avertiss. p. XVII. . N 

2) Ipsissima verba a lut Drechsler la congresul a! patru-spre-dece-lea al ju- 
«igtilor "german. , _
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de curând de guvernul belgian, întăresce şi mai mult credinţa că publi- 
carea unui drept cambial internaţional va li in puţin timp o realitate. 
Un tractat generul al statelor, prin care sar intemeia un drept cambial 

„obligatorii pentru t6tă Europa, nu e_un pium desideratum 7 În tracta- 
tele internaţionale ce sai. incheiat asupra căsătoriei - străinilor, asupra 
executărei sentințelor, etc. este o abundență de regule de drept privat, și trac-- 

„ tatele statelor se pot dar număra printre isvorele dreptului privat. Lipsesce 
„un tribunal înternaţional suprem, care să asigure aplicarea uniformă. 

a legii universale care s'ar crea ?. Puțin importă. O lege universală adoptată 
- de tâtă Europa va da loc îără îndoială la mult'mai puţine interpretări diver- 

gente de cât legile ostile de astă-di, pentru cari eu cea mâi mare bună-voinţă 
_a interpretului cu grei Sar putea găsi un tărâm de împăcare. O lege unilormă 

ar impune unei. naţiuni suverane” şi neatârnate să abdice pentru! tot-d'a- 
una la dreptul de a legitera ? Acâstă temere e de tot neîntemeiată, caci 
scopul unificărei legilor,. la care se tinde, privesce numai. cambiile, cari 
sunt menite a eși din teritoriut stătului pentru a circula în străinătate. 
In privinţa cambiilor cari „nu tree hotarul statului unde ele aii fost emise, 
rămâce bine ințeles' facultatea  fie-cărui „stat de a face ori-ce lege ar 
crede mai potrivită cu interesul ţărei. Libertatea statelor nu e amenia- 
țată, căci se va putea insera în tractatul internaţional ce se va încheia 
clausa de retragere (Kindigungsclausel). Până lu expirarea însă a lapsului 
de timp fixat' da mai 'nainte,. care nu va trebui să fie prea scurt, fie-care 
contractant va îi ţinut să aplice codul universal. 

Rivalitatea dintre naţiuni n'a pierdut : încă ghimpele ei. nici după 
ultimul congres de la Anversa. Controversele existente sati înăsprit încă 
în polemica internaţională, Acâstă. stâncă totuşi nu pârtă în sine un 
pericol serios. Discordanţă între juriştii diferitelor țări e ca otrava, în 
acelaşi timp un mijloc dărimător și un 'medicament; Divergenţele se vo . 
corige prin însăși excesele lor. Congresele internaționale cari se succed 

- repede în gilele n6stre, vor ţese neîncetat. mai departe firele înţelegerei. 
„* Sunt cestiuni de”o însemnătate secundară, cari, “precum lungimele 
termenelor de. prescripţiune, solemnităţile actelor autentice, adăogirea 
«bun şi aprobat» cerută pentru cambia sub semnătură privată şi scrisă 
de 0 pers6nă alta de cât datornicul (vedi proectul de drept comercial 

român), permit o 'soluțiune -mai mult: sai mai puţin arbitrară, Desbinările 
de acest fel intre legislaţiunile diieritelor țări nu trebue să oprescă lung timp lvarea n6stră aminte. O. a 
o Cestiunea,, cardinală, .din 'contră, -unde. ruptura violentă între legisla- iunile diferitelor ţări. e însoţită de cele mai mari rele, se pâte rezuma in următorele cuvinte: i IE 

<Cambia este ea un contractat de schimb, adică o vindare pecunice 
absenlis pro prasenli 2 Sai este ea, din contră, un contract formal, un contract li/teris,. care iace abstracţiune de causă -şi de raporturi materiale ?>. - Si in „Vechia teorie a contr 
interesele cele mai esenţial 
Scriptura e causa și forma 
pote să opună tutulor lipsa 
escipe de lipsa de causă m 

actului de schimb e absolut necompatibilă cu 
e ale comerciului: cambial. Iscălitura obligă. 
esenţială a -cambiei. Datornicul de. schimb 
enunțărilor esenţiale; dar el. nu pâte să 
aterială de 'cât faţă cu contrahental săi 

, „N
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imediat. Dreptul comercial îace în special abstracţiune de raportul material . - 
de proviziune, care pte să existe între trăgător şi tras. Acceptantul e 
ţinut să plătâscă trâta şi nu pâte să escipe -de lipsa de proviziune. Qui 
accepte paie... T6tă: lumea e de acord asupra acestui punct.- Cestiunea . 
proviziunii nu întră dar în cadrul dreptului .cambial. Consequenţa nea= - 
părată este că trebuesc excluse t6te corolariele greşite trase din vechiul 

„sistem, care privea- cambia ca un contract de : schimb :: clauza valutei, 
_remiterea de la un loc la altul, regula că emiterea tratei constitue o 

1 

cesiune a proviziunii în folosul portorului. Ra | ÎS 
-Dacă ne ţinem de acestă concepţiune fundamentată, vedem de 

îndată că dreptul cambial. german se apropiă de dreptul cambial englez, 
cu tâte deosebirile, nu tocmai neesenţiale, cari despart legislaţiunea cam- 

“ bială germană de cea engleză 1). ANR DI 
". Numai codul irancez şi legislaţiunile ţărilor cari ai păşit .pe urma 

legiuitorului Irâncez (230 mili6ne de: aderenţi) se. agaţă încă de vechia 
teorie, în oposiţiune cu grupul germano-englez, cu care Sai unit în ultimul 

"timp „Belgia, Italia, Elveţia (400 miliâne de aderenți). - | 
„ Belgia s'a depărtat de grupul francez. în ceea. ce privesce clausa 

valutei și remiterea de la un loc la altul, dar ea a păstrat, de altă parte, * 
până la un punct 6re-care, legămentul cu tradiţiunea iranceză în materie 
de proviziune. Art. 6 și Sale legii belgiane din 20 Maii 1872, -coprind 
în adevăr -următorele disposiţiuni: Art. 6.. «Le porteur a, vis-ă-vis des. 
creancievs du tireur, un droit esclusif âă la provisiox “qui existe entre 
les .mains du tir6, lors de Pexigibilită de la traite.» Art. 8. «Entre com-. 
mergants et .pour dettes commerciales, le creancier a. le droit, saut con- 
vention contraire, de tirer sur son debiteur une letire. de change' pour - - 

une somme qui n'excede pas le montant de la dețte»>.... | 
" Proectul de lege-tip elaborat de. comisiunea regală belgiană care-a 

alcătuit basa deliberărilor secţiunii IL (a secţiunii serisorei de schimb) a con- 
gresului internaţional de drept comercial, care a ţinut ședințele sale în 

“ localul Ateneului de la Anversa, de la 27 Septembre până la 1 Octombre 

st. n., a. €, a pus din 'noii înainte aceste regule atingătre de proviziane, 

făcându-se ast-iel indirect apel la statele disidente să lase pasul în acest 

punct . grupului Îrancez. Art. $—13 ale proectului de lege-tip.. sunt în 

adevăr reproducţiuni fidele ale art. 6 şi 8 din legea belgiană de la 1872 

Aceste articole căpătară aprobarea majorităţii. numerice a -secţiunii 

"II a: congresului internaţional de drept comerciai de la Anversa, în contra 
majorităţii statelor representate prin delegaţi. Pesultatul era aşa de puţin, 

- maulţunitor că d. Naggsens, ilustrul proiesor de drept -comereial .la Uni- 

versitatea din Louvain şi secratar: general al secţiunii IL a congresului, 
nu se putea impedica a arunca mănușaă grupului îrancez şi a "1 sfătui să . 

lepede şi acâstă ultimă - remăşiță a unui sistem răsuilat, care nu mai. 

răspunde cerinţelor comerciului modern. RI 

= 

_1) Denumirea de :<cambie> în „însuşi înscrisul ” de schimb e cerută de codul ia 

“german, de codul englez nu. Legea engleză admite cambia au porteur, dreptul cambial -, 
- german nu. În cas de lipsă de acceptare, se pote cere, după codul cambial german, 

numai cauţiune; după legea engleză,- din. contră, însăşi plata tratet, Notificarea protes-- 

" tului e prescrisă în Englitera ad solemnitatem, în Germania numai sub pedâpsă de . 

daune-interese. - SD - 

Al. Degră, vol Ia Ma 4,
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Deosebirea dar între concepţiunea cea vechie şi cea nous, fiind aşa 
de radicală, ori-ce compromis e imposibil. Aici stă un principii în contra 
unui alt principii. Scris6rea de "schimb este ea scaunul obligaţiunei cam- 

„biale ? Forma este ea singură decisivă în raporturile de drept cambial? 
Șede, din contră, greutatea decisivă, în aiară de formă, în contractul de 
schimb, saii în raportul. material care pâte să existe între diferitele părți 
interesate ? | a 

Se întocmi cu privire la acestă cestiune cardinală sub conducerea 
D-lui [. Pirmez, preşedintele secţiunii IL a congresului internaţional de 
„drept comercial de la Anversa, un contra-proect care va servi de basă 
“deliberărilor unui viitor congres internaţional. 

Contra-proectul. e ast-iel conceput: 
]. Les rapports entre le tireur-et le tir6 se râzlent par le droit commun; 
II. La lettre de change n'emporte ni cession, ni aliectation privi- 

legie de ce que le tir6 peut devoir au tireur; 
IN. L'acceptation par le. tir6 le libâre jusqu'4 due concurrence 

_envers le tireur; ! - | 
IV. La lettre de change est- un ordre pur et simple de payer qui 

doit contenir : : 
1. L'indication de Ja somme â payer;,. 

»2.. Le nom de celui qui doit payer;! 
3. L'indication qwelle doit &tre payâe â un tiers, ou quelle est ă 

“ordre ou au porteur;. | Pa ME 
4, La signature de celui qui Va crâ6. : aa 
L'indication du nom de celui ă qui la lettre de change doit âtra 

_pay6e peut âtre laiss6e en blanc. 
La lettre de change ă Vordre du tireur n'est partaite que par lPaccep- 

tation ou par Pendossement. ă | 
La denominatioi de elettre de change» implique qu'elle est â ordre, 

ă moins que le contraire ne soit indiqu6. . NE 
Resultatul dar final este că proectul de lege-tip s'a discutat, admis 

şi moditicat numai de grupul îrancez, îără conlucrarea celor-balte grupuri, 
cari S'aii mângâiat cu perspectiva că timpul, care aduce rose, va birui 

-și ultima împotrivire nedreptă, care se opune sistemului. modern. 
„Acestea dise, na 'incumbă să examinam cu deam&nuntul proectul 

" de legeztip, să resumăm în puţine cuvinte desbaterile urmate și să sem- 
nalăm modificările ce s'aii introdus). - . 

Resoluţiunile congresului în amănuntele lor. 

„„_„Proectul de lege internaţională asupra scrisorilor de schimb și altor 
titluri negoţiabile, elaborat de comisiunea regală de organisare, în vederea 

  

„___1) Lucrarea mea va suferi pâte întrerupery. Memoria mea şi câte-va însemnări 
superficiale sunt în acestă privire singurele mele puncte de rezăm. Nu am primit încă protocdlele autentice constătă._:e ' desbaterilor congresuluj; Gazetele politice consacră lucrărel secţiunii. II a congresului internaţional de: la. Anversa abia câte-va renduri. Gazetele speciale sunt până astă-dI tot aşa de mute. Am dat ordin librarului mei din străinătate să "mi trămită articolele ce se vor ocupa cu acest obiect şi nu am primit încă nici un răspuns. Cu tâte acestea sper că propriele mele notițe vor ajunge ca să mă pună în stare să fac o dare de stmă măcar aproximativ completă. IE 
=
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congresului internaţional de drept comercial. de la Anversa, a: alcătuit, o 
repetăm, basa desbaterilor congresului. O scurtă motivare însoţesce elabo- : 
ratul, care stabilesce cinci-deci și șepte de teze ca trăsuri îuhdamentale 

„ale unei legi internaţionale asupra cambiei și altor titluri negociabile, 
- Vom reproduce literal fie-care articol al proectului de lege-tip, vom 
arăta ce rol jâcă el pe scena internaţională unde se produce drama inte= 
resantă a unificării, asimilării, umanisării dreptului, vom căuta să sc6tem din 
masa coniusă 1) a curentului retoric al desbaterilor «congresului», câte-va 

"puncte lumindse cari ' vor îndrepta. privirile n6stre asupra unui orizont 
noă, și ne vom sili să umplem golurile ce aii lăsat desbaterile cu o mică 
parte măcar a abundenței de idei nouă ce ne-o oferă teoria. Teoria ger- 

„mană e tot aşu de neapărată în mişcarea civilisătâre a timpului nostru 
ca doctrina îranceză. Operele literaturei franceze sunt p6te mai bătătâre 
la ochi, mai sgomotâse, mai teatrale, dar ele ar avea un preţ și mai 
mare, dacă sur ţine în Franţa mai multă sâmă de sciința străină. Le 
ctdre ne voit pas une rose î sa base. Metoda iranceză, care pune accentul 
pe vulgarisarea sciinței, revendică bunului simţ rangul ce i se cuvine în 
desvoltarea dreptului, declară cu bună dreptate r&sboiii pedanţilor și aro- 
ganţei universităţilor,. găsesce un corectiv în metoda germană, care plecă 

„_de'la ideea că împotrivirea energică, neobosită, persistentă a sciinţei 
tradiţionale de drept, e reclamată de însuși interesul bine-înţeles al sciinţei 
moderne, căci nu  negaţiunea g6lă trebue să domnescă şi. numai ideile 
moderne cele câpte trebue să înlocuiască pe cele învechite. Criteriul 
pentru deosebirea ipoteselor temerarii de cele întemeiate, nu e tot-d'a-una 
lesne de” găsit, și, în lipsă de alte resurse, nu rămâne adesea de cât de a 
se aplica şi aici teoria majorităţilor, insă cu restricţiunea bine înțelesă 

"că voturile trebuesc cântărite și nu numai numărate. 
Comisiunea regală de organisare, pătrunsă de greutatea problemei, 

se grăbi a declara că proectul de lege-tip, elaborat de dânsa, nu exclude 
:<toutes autres propositions qui se produiraient au congres ou qui seraient 
adress6es ă la commission assez ă temps pour tre imprimâes avant le 
27 Septembre». A 

Proectul de lege-lip şi resotuțiunile congresului. 

„“ Art. 1. Toute personne appartenant ă un pays soumis â la presente 
1oi est capable de s'obliger par lettre de change ou billet ă ordre lorsque, - 
d'apres sa loi nationale, elle a la. capacit6 ordinaire de 's'obliger. 

Acest articol: înlătură dualismul care există astă-di în mai multe 
» legislaţiuni între incapacitatea civilă şi incapacitatea cambială. Femeile 
(supuse numai autorisării bărbatului) și ietele maj6re ai în Francia 
capacitatea civilă de a se obliga prin contracte. Legea comercială îranceză 

1) Organisatori! congresului aă presupus că unificarea dreptului cambial se va 
- “îndeplini fără iflcultate, Se vor face obiecţiuni, dar ele se vor produce în forma unor 

argumente precise, Teoriile în luptă sunt însă adesea aşa de subtile, că este cu nepu- 
- tinţă a se găsi un tărâm de conciliaţiune fără lungi desvoltări şi invocări de exemple. 
Timpul fiind. scurt şi materia vastă, discuţiunea. nu putea să nu fie confusă, Secţiunea 

"dreptului maritim, din contră, avea să. fixeze numal regule de conflict: Desbaterile er 
„erai ma! metodice. - - 

+
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însă (art. 1 13 cf. art. 109 român) stabilesce formal incapacitatea lor cambială. 
«Poliţele iscălite de temei şi de îete, ce nu sunt negustorese cunoscute 
de obsce, aii: despre dânsele puterea numai de o sîmplă făgădudlă de 
plată» (art. 113 francez). Mă&surele născocite pentru ocrotirea unei pretinse 
-aintirmitas feminarum> sunt în contradicere cu ideea modernă de drept 
şi desființarea lor definitivă şi generală nu mai este de cât o cestiune de 
timp. Expunerea de: motive a proectului de lege-tip îndreptăţesce înlă- 
turarea incapacității cambiale specială femeilor în chipul următor: »Cette 

"incapacită, edictee principalement ă cause de la contrainte par corps, 
ne se justifie plus depuis que cette contrainte a presque enticrement 
disparu dans la plupart des legislations. Aussi la loi genrale allemande 
de 1848 &tablit-elle dejă la regle enoncâe dans larticle premier du projet». 

Art. 1 al proectului de lege-tip s'a abținut de altmintreli cu drept 
cuvânt, de a regula necapacitatea de fapt necondiționată prin autoritatea 
maritală sai părintescă. In acestă privire ca şi în privinţa capacităţii de 
fapt a risipitorilor, a faliţilor, a orbilor, a surdo-muţilor, a anallabeţilor, 
are deplină latitudine legislaţiunea particulară în fie-care stat. .. 

Este f6rte adevărat că nu t6te clasele populaţiunii ai o desăvirşilă 
“pricepere pentru cestiunile dreptului cambial, că de acâstă nepricepere 

! 

se abusâză adesea de pers6ne neoneste pentru o exploatare asurieră, că 
polița se întrebuințâză- adesea pentru a se acoperi şi ascunde contracte 
nelicite şi necurate !). Recundscem existența râului, tăgăduim însă că el 
e lecuibil prin: restricţiuni legislative. Nevoia ride” de opririle legislative, 
şi, ori-ce ar decreta legile, cel ce are mijloce va impune tot-da-una condi- 

-. țiuni nemilostive acelui ce intinde mâna și .cere. ajutor. Ori-cine trebue 
să înveţe 'să se ajute singur ca să scape de pericolul de a ajunge într'o 

„stare aşa de neplăcută. Trebue să ţinem sâmă de interesele legiuite ale 
terţiilor şi să. nu exugerăm pericolele 'ce ameninţă clasele înapoiate, 
Omenii simpli n'aă de cât să recurgă la legiști, cari: de sigur nu vor 
relusa să'i ajute cu sfaturile şi luminele lor. De aceea, nu putem să aprobăm: 
sistemul: inscripţiunii, căruia d-l Speizer îi dă precăderea7 Datornicul care 
are neapărat trebuință de bani, nu se vu impedica a se învoi şi în privința 
inseripţiunei, cum a consimţit şi la cele-halte condițiuni ce i s'aii impus. 
lascrierea non-comerciantului atârnă, ce e drâpt în cantonul Aargau, nu 
de la învoirea datornicului, ci de la autorisarea autorității. Să coprindă 
re acestă regulă principiul raţional al unei legi universale ? 'Ce mijlâce 
ar avea autoritatea, mai. cu semă în statele: mai mari, să. cântărescă 
capacitatea pers6nelor non-comerciante ? Hatârul ar domni, erorile oficiale 
Sar. îmulţi, încrederea. în Stat” s'ar/slAbi şi pretinsa ocrotire sar schimba 
întrun adevărat blestem. e: a 

Și unde ar trebui să aședăm linia de hotar între capacitatea și 
necapacitatea cambială ? Să gicem că comercianții ai necondiţionat 
„capacitatea cambială, în oposiţiune cu. non-comereianţii, cari sunt supuși 
:autorisării autorităţii? Noţiunea «afacerilor de comerciit> s'a întins mult 
în dilele n6stre şi nu mai există. între comercianţi şi 'non-comercianţii o 

  

1) V. Speiser, Zeitschrift fitr sclieizerisches Recht, XXX pas. 1—92, artic... 
Die allgemeine IVechse j € echselfăhigkeit. Am făcut la conares cunoscința autorulu!, care mi-a pus la disposiţiune i ma! multe din scrierile sale excelente. 

s „i 
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dislingere aşa de rigurâsă ca altă dată.. Meseriașii, agricultorii, îuncţionarii | 
chiar întră câte o dată după codul comercial german în acestă categorie DR 
Sa depus, dacă nu mă înșel,-de curând în parlamentul nostru un proect .. 
de lege care tinde a <comercialisa iscălitura locuitorilor». 

” Congresul hotărâ dar pentru mai bună lămurire.să schimbe textul 
art. 1 în chipul următor: | aa 

«Est capable de s'obliger par letire d6 change ou par bilet ă ordre 
quiconque est capable de -s'obliger cîvilement ou commercialement». 

| Ari. 2. La. capacit6 des.personnes n'appartenant pas ă un des pays 
ou la prâsente loi est en vigueur est râgie par leur loi nationale. | 

Toutelois, si elles contractent dans un de ces pays, elles peuvent 
- €lre considârtes comme valablement obligees vis-ă-vis des tiers de bonne 

foi lorsque, d'upres leur loi notionale, elles ont la capacits ordinaire . - 
de s'obliger. . . - - E Sa : 

Art. 2 e o repeţire a art. S4-al codului cambial german 2). 
D. Brauer, doctul comentutor al codului: cambial german; accen-. 

tuiază cu următbrele cuvinte lămurite trebuinţa practică a comereiului 
din care a răsărit acâstă normă derogatâre la principiile dreptului comun: 
«In 'ceea-ce privesce capacitatea personală, se urmâză regula locus regit 
acum : prin urmare, cesliunea de a se sci dacă un străin, care s'a obligat 
prin cambie, este. capabil de a se obliga ast-fel, acestă cestiune se-hotă- . 
răsce după legea ţărei sale. Dar, dacă străinul s'a obligat la noi şi dacă - - 
după legea n6stră el e capabil, el,nu pâte la, noi să invâce incapacitatea * 
sa (art. 84)... o ă PE 

Protecţiunea ce acest articol' acordă naţionalilor noştri în - contra 
străinilor, este de sigur, întrun chip general, contrarie principiilor de drept 
internaţional, ea e, intr'o privire, o măsură vrăjmaşă străinilor. Dar ea se 
îndreptăţesce, de 6re-ce cea mai mare parte a legislaţiunilor străine, de 
e xemplu. aceea a Franţei, Engliterei, Americei de Nord, a primit'o, şi de 
Gre-ce de altminteri trebuințele comerțului o reclamă. RE 

Un membru re-care-al Congresului nu se putea împăca cu acâstă 
abatere de la principii. Consequenţa juridică nu este ea 6re, dicea el,.o : 
necesitate, o condiţiune esenţială a ordinei de drept, Îaţă cu care trebue 

„să se ștergă ori-ce altă considerare ? Precum capacitatea pentru căsătorie 
se reguleză tot-d'a-una după legea naţională (lex originis) şi nu se prescrie 
de nici o lege că atunci când cel ce vrea să se căsâtorescă trece hotarul, 

Statutul săi personal se schimbă, tot aşa ar trebui să se reguleze şi 
ă 

“capacitatea cambială, tot-G'a-una după legea naţională. 
Un alt orator se însărcină să dovedescă netemeinicia acestei păreri, 

Verificarea capacităţii cerute pentru căsătorie, întâmpina el, se pâte face 

comod şi liniștit, căsătoria îndeplinindu-se încet şi cu un pas solemn, pe 
când, din contra, verificarea capacităţei „cambiale este un lucru apr6pe 

"cu neputinţă, circulaţiunea cambiei “indeplinindu-se repede... o 
Acest de pe urmă punct.de vedere e fără îndoială cel adevărat, 

Să presupunem că un rus iscălesce o. poliţă la Paris în îolosul unui -.. 

francez. Ar îi [6rte nedrept a se cere de la acest francez ca el să cu- 

1) V. Goldschmit, Handelsrecht, . pag, 451, nota Mo d 

-:9) V. şi art, 822 codul federal elveţian. - , - 

n
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n6scă nu numai legile franceze, dar şi. daca iscălitorul cambiei iace parte 

dintr'o clasă care are capacitatea cambială (numai unele clase aii capa- 

citatea cambială după $ 441 al legii rusesci), căci acâsta nu este lesne 
"de constatat. Acâstă nedreptate ce sar înce francezului ar găsi imediat 
pedspsa sa, căci francezii ar retusa absolut de a mai: intra în raporturi 
cambiale cu rușii, şi ruşii sar vedea ast-lel despuiaţi de un mijloc 
aşa de însemnat de credit. Era dar bine şi nbapărat. de a se părăsi în 
acest -cas principiul general. | . 

„.. Efectul mântuitor ce trebue 'să însoţâscă acestă disposiţiune excep- 
țională,-s'ar pierde în parte, daca sar adăoga restricţiunea că străinul, 
incapubil de a se obliga cambialmente după legea ţărei sale, dar capabil 
după legea. ţărei unde el pune iscălitura sa pe cambie, este considerat” 
valabil obligat în privința contractantului de bună credință. Cum sar 
putea dovedi într'un cas dat 'că contractantul scia că iscălitorul poliței 
era incapabil după legea ţărei sale? Și cu ce drept sar pulea deduce 
din acestă împrejurare existenţa relei: credințe? ! 

Congresul dete._dar art. 2 acestă redacţiune schimbată: 
„«L'âtranger, incapable de s'obliger par lettre de change ou par 

billet ă ordre, en vertu de la loi'de son pays, mais capable dapres la 
loi du pays ou il appose sa signature sur la lettre de change ou sur 
le. billet ă; ordre, ne peut pas invoquer son incapacit€ pour se soustraire 
ă ses obligations-1)». a 

' Insemnătatea cea mare a art. 1 și 2 ale proectului ne silesce să 
precisăm deosebirea ce există între teoria de drept privat internaţional, 
care se mărginesce a îixa regulele asupra conflictului legilor naţionale și 
str&ine, şi teoria care tinde a pune capăt conflictului prin crearea unei 
legi uniiorme pentru tâte statele. | . 

- Aplicându-se în domeniul dreptului cambial numai teoria asupra 
conilictului legilor naţionale și străine, s'ar ajunge la acest resultat: Le-' 
giuirea ţărei,. căreia e supus datornicul, regul6ză principiele privilre la 
capacitațea cambială şi în. special. cestiunea de a se sei dacă e capabil 
de a se obliga cambialmente ori-cine e capabil de a se obliga prin con- 
tract (art. 1, W. 0.), saii daca acest: principii suferă excepţiuni (art. 
113 codul . comercial îrancez; decretul austriac. din 3 Iulie 1852, care 
statuiază că oficierii nu ati capacitatea cambială), sati dacă numai unele 
clase se bucură de capacitatea cambială ($ 441 codul cemercial rusesc). 

„7 Acestă regulă generală pentru conflicte nu îndestuleză tâte interesele 
legiuite, căci legile naţionale depărtându-se sub acest raport aşa de mult . 
unele de altele, ar fi a se cere un lucru cu neputinţă daca sar sili 
părţile să îacă o verificare rizurâsă a capacităţii cambiale. Art. 2 coprinde 
corectivul, cu mijlocul de îndreptare u r&ului. 

„„ Teoria, care tinde la 'un drept cambial universâ), zidit pe cea mai 
4 

  

1) Art. 3 al proectului elaborat de d-l Cesare-Norsa în numele Institutului de 
drept internaţional sună ast-fel: «N&anmoins, un &tranger incapable de s'obliger par 
leltre de change ou billet a ordre d'aprâs la loi de son pays, mais capable a'aprăs la 
presente 19, peut en ce qui coneerne les actes de change pass6s dans les pays oi | est en vigueur âtre considâr€: comme valabl igc ăl n tractant bona fide et de ses cessionaires, valad ement oblige Seară o  
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largă basă comparativă, merge mai departe. Ea vrea să astupe însuși 
isvorul conilictelor. | E | 

Ori unde sar adopta o lege uniformă, care ar admite regula 
edictată de art. 1, ar încetă de îndată multe complicaţiuni, căci dreptul 
așa simplilicat ar reduce tâte greutăţile. la acâstă cestiune: Datornicul 
este el capubil după legea sa naţională a se obliga prin contract? 

De la soluţiunea acestei întrebări va atârna deslegarea întrebărei 
dacă el e saă nu capabil de a se obliga cambialmente. Părţile nu vor mai: 
îi dat6re să verilice capacitatea cambială specială. a datornicului, să cer- 
ceteze adică dacă legea naţională deosibesce sait nu între comercianţi și. 
non-comercianţi, între civili şi -oficeri, între bărbaţi și femei, intre o “clasă | 
mai cultă și alta mai înapoiată. Ca.să ne asigurăm de valbrea poliţei co- 
vrem să dobendim, va trebui să cun6scem legea naţională a datornicului 
numai în ceea-ce privesce punctul de a se şti : cari sunt regulele asezate 
de legea naţională cu privire la capacitatea -civilă saii comercială de a 
contracta a minorilor, a interdișilor, a risipitorilor, a îaliţilor, a iemeilor - 
măritate, etc. 1). -. PR So 

Proectul şi resoluțiunile Congresului. 

Art. 3. La lettre de change doit contenir: 
. Lindication de la somme ă-payer; 
„Le nom de la personne qui doit payer; , e 

„ Pindication de la personne ă qui le. paiement doit Gtre fait; 

. La mention que la lettre est & ordre ou au porleur ; * 

„La signature du tireur. : e , 

Art. 4. Le nom de la personne ă qui la lettre est payable peut 

&tre laiss6 en blanc. La lettre peut aussi Gtre crâe ă lordre du tireur 

lui-mâme ; mais, dans ce cas, elle n'est pariaite qu'apres avoir 6te endossce. 

Lfindication qu'un billet est une «lettre de change» implique quiil 

est â ordre. “ NI , 

Art. 5. Dâcrit dans lequel fait delaut une des conditions.prescrites 

par les articles prâcâdents, ne produit pas d'etiets en vertu du droit 

d . - i : . . i - 

) chage 6. La lettre de change est datee; elle indique. Pepogque et le 

je $, ae de change n'est pas datse, cest au porteur, en cas 

de contestation, ă 6tablir la date. Si elle n'indique pas I'6poque du paiement, 

elle est payable ă vue. Si elle n'enonce pas le-lieu, elle est pâyable au 

domieile du e ue la somme.ă payer est 6crite „en toutes letires et 

en chitires, il faut, en cas de ditierence, s'en tenir ă la somme 6crite en 
toutes lettres. - N 

C
t
a
 
O
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“Articolele 3 si d enumără condiţiunile „esenţiale. ale scrisorei de 

schimb, , a 

ne în definitiv'raportul ce voii supune d-lul mi- 

ondrea deosebită a mă „numi delegat pentru con- : 

de ja Anversa cu un mandat ad referendum, 
, 1) Aceste articole vor compu 

nistru de justiţie, care mi-a făcut o! 

gresul internaţional de drept comercial ,
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Legislaţiunile diieritelor ţări aii,. cu privire la acestă materie, regule 

particulare divergente. i i , 
_ Antagonismele internaţionale pe acest domenii al dreptului privesc: 

_1. Denumirea de «scris6ra de schimb»; * 
2. Clausa «la ordin» şi clausa «au porteur» ;. şi 
3, Scrisârea de schimb în alb. i 
Ne vom ocupa pe rând de aceste divirgenţe. 
I. Denumirea de «scris6re de schimb». NR a 
Cuvântul german « Wechsel> şi latinescul -<cambium» din care limbele 

romane ai tras expresiuni corespundătâre (lettera di cumbio, lettre de 

change, cambie $ 2000 codul Calimach),. însemna la început. vindarea 

banilor de încasat întrun alt loc (pecuniw absentis) în schimbul valutei 
plătite de primitorul poliţei. (pro pecunia- presenti 1). Caracterul deosebit 
al acestui raport de:drept era că trăgătorul poliţei şi.indosanţii garanta 
plata, adică se îndatoraii să despăgubescă pe portor, în cas de neplată 
a poliței, nu după principiile dreptului comun, ci după principiile mai 
rigur6se ale dreptului cambial, să'i plătâscă prin urmare. suma promisă 
după cursul de schimb. a 

Polița nu se -mai emite sstă-Qi: numai în schimbul: unei valori 
primile, ci din contră pe basa celor 'mai îelurite condițiuni de credit, 
Gar ea a păstrat ca semn al ei caracteristic şi astă-di încă răspunderea 
cea rigur6să a trăgătorului şi a indosanţilor, obligaţiunea lor de regres, 
îndatorirea lor de a plăti.ca despăgubire suma promisă după/cursul de 
schimb. i | a | e 

Acâstă obligaţiune importantă de regres, trebue-să .se exprime în 
„însuşi însetisul de schimb, căci numai în acest chip se deșteptă ori-cine, 

dar mai cu sâmă omul de rând că punând iscălitura sa pe poliţă se obligă 
în modul cel mai riguros. Clausa cambială trebue să fie un semn de 
deșteptare pentru persânele neexperimentate, un semnal de alarmă pentru 
iscălitorii de poliţe. o DE E 

>. Să nu se obiecteze că t6tă frazeologia neobicinuită şi tot techni- 
cismul poliţei arată că iscălitura atrage 'o răspundere. rigur6să, aşa că 

- ori-cine trebue să'și impute sie-și erârea în care lar îi lăsat o iormă 
aşa de precisă, -un document inteligibil şi pentru mintea cea mai simplă. 
Adevărul este, din contră, că obligaţiunea de regres, care este, cum sa . 

„arătat, un efect al vechiului contract. de schimb, efect care a păstrat 
„„0tă puterea sa, cu t6te că contractul de schimb de care el se alipesce 

e, definiliv închinat peirei, nu găsesce nici.cum expresiunea sa. in forma 
cambială și că acest gol nu se p6te umplea de cât statuându-se că denu- 
mirea de <cambie» în însuşi înserisul de schimb, este una din condiţiunile 

“esenţiale ale cambiei. Sa . 
| Codul cambial german (art. 4 No. 1) şi. alte. legislaţiuni, prescriii 
„€lausa cambială ca o condiţiune esenţială a cambiei. Asociaţiunea pentru 

„reforma și codificarea dreptului internaţional a admis în a patra întru- 
„Dire anuală, care a avut loc la: Bremen de la 23—29 Septembre 1876, 

19 tese de drept_cambial 2), între care este și acesta: «Cambia trebue 

  

1) Compar. IVachter, Das Wechselrecht . des . deutschen Reiches mit eînge- 
lender Bereichsichtigung der neuen Gesetegebungeu, $ 1 şi $ 36. a il 

2) Aceste tese sunt cunoscute sub. numele de. «Bremer-regeln». |  
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să coprindă denumirea de cambie». Codul comercial italian şi codul îe- 
deral elveţian sai alipit în acest punct de codul german. Proectul unei 
legi uniforme a Institutului pentru dreptul internaţional, hotărăsce în art. 
6 No. 1: «La lettre de change doit n6cessairement contenir les 6nonci- 
ations suivantes: 1. «La denomination de. leltre de change. (Wechsel, 
cambiale o lettera di cambio, billet exchange), ou lexpression €quivalente 
dans la langue dans laquelle est €crite>. Observarea clausei cambiale în 
praclică e o regulă generală în însăşi ţările ale căror legislaţiuni nu - - 

prescriii clausa cambială. ; , e - 

- Clausa cambială are totuşi adversari nu: numai în Francia dar şi 

în Germania şi'în Italia. Adepții ei nu aveai dar joc ușor. în luptele 

retorica ale Congresului. Amendamentul propus.de d-l Levy.. avocat la 

Amsterdam, şi susținut de mulţi oratori, amendament care cerea să se. 

prescrie calificarea biletului de «<cambie»> ca o condiţiune esenţială, nu - - 

se bucură de favorea Congresului şi cădu.  . Da 

Observăm totuşi că proectul sa apropiat, în parte cel puţin, de 

concepţiunea germană, statuând în art..4 alin, 2: «Liindieation quun 

bilet est une «lettre de change» implique qu'il est ă ordre»>. - 

“11. Clausa «la ordin şi clausa «au: porteur». 

-Clausa «nu la ordin> este ea admisibilă saă nu? 

Art. 3 al proectului elaborat de comisiunea belgiană de organizare, . 
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o.
 

exclude cluusa «nu la ordin» (Recta-elausel),. căcă el hotărăsce că clausa 

«la ordin> e de esenţa cambiei. 

Deosebirea legislaţiunilor în privința excluderei clausei «nu la ordin» . 

stă în legătură cu concepțiunea deosebită în privința insemnătăţei trans-- 

misibilitaţii .cambiei pe calea girului. 
Trei sisteme,-ca trei armate vrăjimaşe, își tăgăduesc câmpul. 

“1. Sistemul francez privesce strămutarea pe calea. girului “ca. 0 

condiţiune esențială a cambiei. O oprire a negociabilităţii pe calea indosa- . 

mentului răpesce, după acest sistem, documentului caracterului săi 

cambial. - 

20 Sistemul englez privesce transmisibilitatea prin gir a cambiei ca . 

un lucru care trebue să fie permis părţilor, dar care nu. li se impune ca 

o condiţiune esenţială. Clausa «la ordin» e, după concepțiunea eng oză, 

un accidentale cambii, în deosebire de doctrina iranceză carei impr 

caracterul unui esentiale cambii. Clausa «la ordin». e, după dreptul englez, : 

o condiţiune esenţială nu a cambiei “ci numai, & indosabilităţii cab. 

Grupul englez admite clausa : «nu doze Cusa «la ordin». Clausa 
7 1 prin aceea î DU , : - 

ea ese Pordin> e necesară numai când poliţa si gi sr 

«la ordin> si e vorba'a seiaceun indosament cu Se indosabilitatea cam- 

Sistemul german plecă de Ja presupunere af ceri cambiale, că nu 
iei e sub-înţelesă, că. ordinul se presupune n Viile Cambia implică 
cuvântul <ordin> întemeiază transmisibilitațea Pit 8 ractic: entru care 
Clausa «la ordin», căci ea nar răspunde . scopului Pp p 

a fost. creată, dacă n'ar îi fost negocia 

  

D V. G. Conu, Beitrăge zur “Lelre V014 eintheitlichei 

şi urma, ic O 
2 YWechselrecht, pag. 80 - 

pila prin gir.. Puțin importă că.
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biletul a fost tras în îolosul unei pers6ne determinate.: El e-negociabil pe 
“calea indosamentului prin aceea chiar că i s'a dat numirea de <cambie». 
Qui veut la îin, veut les moyens. Proectul supus discuţiunii congrseului 
s'a apropiat cu un pas de acest sistem, hotărând că clausa «!a ordin> 
nu mai e cerută când biletul pârtă caliiicarea de «letire de change» saii 

„ expresiunea equivalentă :) în limba în care e scris. Codul cambial german 
vede în clausa cambială o îormă. esențială a cambiei; proectul supus 
congresului, din contră, o privesce numai ca o clausă facultativă. Clausa 

" «la ordin». are, după sistemul german, numai însemnătatea unui naturale 
cambii, căci cambia implică clausa la ordin, pentru care cuvânt s'a şi 
pus greutatea decisivă pe clausa. cambială (calificarea documentului de 
«cambie>). Clausa. <la ordin», dicem, se. concepe de dreptul cambial 
german ca un naturale cambii 2). Acesta însemaâză că dreptul presupune 
voința părţilor, lăsându-le de altminteri libertatea să stipuleze contrariul, 
să stipuleze adică clausa «nu la ordin». Mare este deosebirea între acestă 
teorie și teoria proectului sapus congresului. Proectul declară formal că 
clausa «la ordin» e-un esentiale negolii, el exclude absolut clausa «nu 
la ordin» şi hotărăsce numai că clausa «la ordin> nu e cerută când 
biletul pârtă (aceea ce e facultativ) calificarea de «lettre de change». 

„___„ Vechia teorie franceză, care pornesce de la punctul de vedere că 
polița câştigă perlecţiunea sa numai prin clausa. «la ordin>, e fără 
îndoială greşită. La, început poliţa nu: era nici cum ngociabilă prin gir. 
Girul e de dată recentă. Origina girului se reureă abia la Pragmatica 

" Napolitană din 1607. Incă sub imperiul ordonanţei icanceze din 1673 se : 
deosibaa două îeluri de cambii: recta-cambia şi cambia ela ordin». Delvin- 
court crede că şi după codul de comerciii clausa «la ordin» nu e de 

- esența cambiei, dar părerea sa a r&mas isolală. Este dar istorie demonstrat - 
că clausa «la ordin» nu e 0 condiţiune esenţială a scrisorei de schimb. 
Clausa «la ordin» presiată fără îndoială o mare utilitate pentru comerciiă, 
poliţa neputând liber. circula fără dânsa, dar ea ar îi o piedică împovă- 
„răt6re a comerciului, dacă, în loc să lie lăsat la libera iniţiativă a părților 
“de a o întrebuința sai nu, s'ar hotărâ că fără dânsa poliţa pierde carac- 
terul săi cambial. Interesul creditului meii cere pâte să emit o poliţă cu 
exclusiunea clausei «la ordin». Cu ce drept :s'ar amesteca legiuitorul ca 
să mărginescă în acestă privire libertatea mea ?. Pot să am diferite cause 

„temeinice pentru ca să resping. transmisibilitatea prin gir a cambiei ce 
emit, Am de gând, de. exemplu, să plătese -cambia remitentului (primi- 
torului) inainte de scadenţă -saii. am o sumă de luat de la primitorul 
poliței, pe câre -vreaii să o compensez în contra cererei de regres, com- 

„pensare ce îără clauza «nu la ordin» 'nu se p6te opune indosatarului. 
Conelusiunea necesară, care decurge, din aceste premise, este că o 

bună legislaţiune nu trebue să declare r&sboii clausei «nu 'la ordin». 
Ori-care ar îi, în adevăr, insemnătatea clausei «la ordin» pentru comer- 
ciii, liberul arbitru al părţilor interesate va închiezăşui mai bine interesul: 

  

1) Demangeat, droit commercial, TEI, pag. 74, nota, dice :. «La r&gie consacrte par. la loi allemande me parait partaitement rationnelle, surtout dans un systăme oi e tireur.doit exprimer avant tout qu'il entend faire une lettre de change, 2) Esentialia negotii sunt acele părți ale contractului cari nu se pote 5ă lipsescă, naturalia negotii acele de regulă presupuse, de şi neschimbate,
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superior al comerciului de cât restricţiunile legislative. Interesul trăgă- 
torului. al girantului, e cel mai bun regulator al interesului obştese. Repedea 
circulaţiune a biletului este. ea reclamată de interesul trăgătorului, al 

“girantului? ki se vor grăbi a insera clausa «la ordin». Transmisibilitatea,. 
prin gir este ea, din contră, necompatibilă cu creditul trăgătorului, al 
girantului ? Ei vor îi liberi a iiscăli poliţa cu esclusiunea clausei «la ordin», 
adică în îolosul unei pers6ne determinate. 

Natura şi scopul cambiei, dice 'Thâl 1), cere numai posibilitatea * 
indosabilităţii cambiei, dar natura şi scopul cambiei nu reclamă nici cum 
indosabilitatea necondiționată a cambiei. Teoria marelui : jurisconsult - 
german, nu rămase îără înriurire asupra Înstitutului pentru dreptul inter- . 
naţional. Art. 10 al proectului de lege uniformă al Înstitutului dispune: 
«La clause <â ordre» n'est pas essentielle î la lettre de change. L/inser- 
tion de la clause «non ă ordre> a pour etfiet d'inierdire l'endossement». 

Atras puternic:de iarmecul acestei. teorii, îmi permisei a propune 
un amendament, care avea de ţintă desfiinţarea art... 3 No. 4 al proec- 
tului supus Congresului și adoptarea, în locul: săi, a formulei coprinse 
in art. 10 al proectului Institutului. 

Ă Amendamentul meii împărtăși sârta celor-lalte propuneri. El îu 
respins, 

P Amendamentul meă,: o repet, tindea la supresiunea art. 3 No. 4al 

proectului de lege-tip, care prescrie sub pedâpsă de nulitate enunţarea 

clausei «la ordin» şi mai autoriză încă şi clausa sau porteur», | 

Poliţa <au porteur> e astă-di ădmisă numai de dreptul anglo- 

american și de dreptul danez. | . a 

Oprirea poliţei <au porteur» e regula tutulor celor-l'alte legislaţiuni, 

cari, ca să excludă acestă îormă, cer expres că poliţa . trebue să îndice - - 

sub pedâpsă de nulitate persona primitorului (v. de exemplu art. 251. 

No. 3 codul italian). Teza VII, votată de Asociaţiunea pentru reforma și 

codilicarea dreptului internaţional (Bremer-regel) e ast-iel concepută : 

«Cambiile au porleur nu sunt admisibile»... | DEI 

Institutul pentru: dreptul privat internaţional înclină către aceiaşi 

soluţiune. Autori: mari ca Bluntschii, Holimann Jaques, Liebe, atacă viă: 

<2 ur>.: . a , , 

a Poe orleur> servesce în cele mai multe cazuri numai îraudei. 

Comercianţii cei onești recurg forte rar la acestă îormă. Ea se întrebuin- 

jeză, este adevărat, câte-odată pentru a nu se da pe faţă o combinaţiune 

excelentă, secretul fiind une-ori condiţiunea esenţială. pentru isbânda unei 

întreprinderi seriose. Dar, în ţările unde lipsesce ori-ce spirit de între- . 

prindere, poliţa «au porteur> ar făta numai rele îără a le compensa prin 

- j i E. ! , , , 

se un bine eduivaloni- o lipsă de consequenţă de a se admite girul în. 
alb și a se respinge în același timp poliţa la întăţișător. Indosamentul în 

alb presupune, în adevăr, că pe lângă indosant mai este și: trăgătorul 

care garanteză plata sumei de regres: Trăgătorul pote, este adevărat, să 
tragă polița în ordinul s&ii propriii; în acest cas însă poliţa nu e periectă 

de “cât după ceea a fost indosată. Proectul de lege-tip constințesce 

1) 701, Wechselrecht, $ 251-
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expres acest principiu (art. 4), tocmai în vedere de a asigura poliţei «garanţia 
acumulată», care e semnul distinctiv și caracteristic al cambiei. Poliţa 
la înfăţișător, din contră, ar zădărnici acestă garanţie. acumulată, căci ea 
ar pune înainte numai pe trăgător ca garant. | 
„„ „Poliţa la întăţişător e apoi absolut necompatibilă cu caracterul 
contractual al poliţei. Cambia e un contract lormal, un contract literal, 

„care face abstracţiune de causă și de raporturi materiale. Nu se pâte 
contracta de cât cu o persână determinată și nu cu-o pers6nă necertă, 
cu ori-cine ex populo, cu publicul, Dreptul modern a derogat, este adevă- 
rat, în multe priviri. la acestă regulă. Sunt multe titluri Ja înlățișător 
anume autorisate. de legile diieritelor ţări Do Ma 
"Intrebarea însă este : Există o trebuinţă neapărată care să ne silescă 
să întindem acestă, derogare la dreptul comun și în favârea poliţei «au 

„porteur». Se citeză exemplul dreptului anglo-american pentru a se arăta „că poliţa la înfăcișător e o necegitate a comereiului, Trebuinţa se ves- . tesce prin. usânţă. Usanţa anglo-americană, care a creat poliţa la întă- „Cişător, a 'îost. neputinci6să până astă-di a se răspândi și în Statele conti- nentului, aceea. ce dovedesce că ea are un caracter îindoelnic, problematic, - nehotărât, * e a i ă „Congresul luă totuși polița «au porteur> sub ocrotirea sa şi amen- damentul râeti se respinse. - | SE SE ” Imprejurarea însă că o minoritate f6rte însemnată sa rosti în înţe- lesul amendamentului mei, dă hrana speranței că - teoria prelerită de mine nu e incă definiliv îmormîntată. | ! Art. 3 capătă o redacţiune moditicată numai în acest înţeles că se hotărâ să se alcătuiască din aliniatele 3 şi 4 un singur aliniat în coprindere: | “<Lindication. quelle doit &tre payâe ă un tiers ou qu'elle est â ordre -0u au porteur>. . a . 
Art. 4 se schimbă adăogându-se 'că biletul tras la ordinul propriă al trăgătorului devine pertect.nu numai prin indosare dar şi prin acceptare. Poliţa în alb se puse ast-fel în acord cu polița la înfățișetor. Și una şi alta iace- abstracţiune de garanţia acumulată.. Polița în alb e periectă şi prin simplă acceptare. Trăgătorul e atunci singurul garant al plăței- sumei de regres. : . Mai o A : | „Propunerea de a se modilica, art. 6, în înțeles de a se da cerinţei indicărei. datei. o sancţiune de a se statua adică că datarea este o condi- țiune esențială a poliței, nu dobândi învoirea : majorităţii congresului. 

“Acest resultat se datoresce argumentării d-lui Nyssens, care întâmpina - că art. 6 nu e lipsit de sancţiune. Lipsesce data ? Posesorul'va avea să stabilescă data și trăgătorul nu va putea invoca preseripţiunea. Nu trebue, „de altă parte, să se înmulţâscă causele de nulitate. . - | „Sa adăogat la art. 6 un aliniat în coprindere: «Si une. lettre de „Change est tirâe ă plusieurs exemplaires, elle Pexprime, ă peine de tous dommanges-intârâts. contre le tireur. .  - . Sa „Acestă adăogire corespunde articolului 1 aliniatul ultim al legei belgiane din 20 Maii 1872... * a pr 2 
1) Să nu se uite totuşr că, după cele mai multe legislajiani articularal nu ara dreptul să emită titluri la înfățişetor de cât cu autorisarea puterel publice. Cunoscule sunt apol restricţiunile în materie de societăţi cu acţiuni.
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Art. 7 se primi fără contradicere. Expunerea de motive a proec- . 
tului de lege-tip dice în -acâstă privinţă: “Proectul de lege unitormă 
emanând de la Institutul de drept internaţional, dă precăderea sumei 
celei mai mici, sprijinindu-se pe principiul că îndoiala trebue să profite 
datornicului 1). <Ac6stă soluţiune nu răspunde nici cum obiceiurilor comer=- 

-ciului,. care dă tot-d'a-una o însemnătate de căpetenie sumelor indicate. 
în, litere şi se sfiesce de simplele. arătări în -cilre. In adevăr, o cilră e 
î6rte uşor omisă, transpusă saii chiar ștersă, şi prin urmâăre sistemul 
adoptat de Institut, ar putea să dea loc la cele mai grave abusuri. Se 
pare prelerabil, cum îace art. 7, imitat din legea engleză, de .a se ţine 
semă, in cas de deosebire, de suma scrisă în litere. Ii 

Art. 8. La provision doit âtre îaite par le tireur. OC. 
„Art. 9. Il y a provision: si, a l'âchâance de la lettre- de change, . 

celui sur “qui elle est-iournie est redevable au. tireur d'une somme au 
moins gale au montant de la lettre de change... Aa 

Art. 10. Le porteur a, vis-a-vis des erâanciers du tireur, un droit 
esclusit â la provision qui existe entre les mains du tir6, lors de exigi- 
bilit6-de la traite, | - Sa a 

Art. 11. Si plusieurs lettres de change ont €l6 6mises par le mâme 
tireur-sur la meme personne et qu'il n'existe entre les mains du fire 
qu'une provision insuihsante pour-les acquitter toutes, elles sont paytes 
de la manicre suivante: o e î. SR 

i Les traites accepiâes sont pay6es 'par. prelerence a celles qui ne 
le sont point. o Mi | 

En cas de concours entre plusieurs traites acceptees ou entre plu- 

- sieurs traites non acceptees, elles sont paytes au marc le'iranc. .- 

“Art. 12. Entre - commergants et pour dettes commerciales, le. 

crâancier a le droit, saut convention contraire, de -tirer sur son debiteur 

une lettre de change pour une somme. qui n'excede pas le montant: de 

la dette, et le tir6 est tenu d'accepter. - Pe DR 

“Congresul a prelungit viaţa acestor regule greii amenințate. | 

Sârta lor viil6re totuşi rămâne nehotărătă, căci. impolrivirea majo- 

rităţii statelor representate la Congres prin delegaţi, deschide perspectiva 

“că în curând cestiunea va căpăta o altă judecată, o altă critică, o altă . 

mare stone e un. element. eterogen în „dreptul: cambial. Cambia e 

un act formal, o toemelă lilteris, emaucipată de ori-ce relaţiune cu dreptul | 

civil, de ori-ce relaţiune cu provisiuitea, care are locul ei în cadrul legii - 

- civile, Primitorul cambiei şi giratarul câștigă drepturi numai din cambie, : 

ir rinsul literal al poliţei, din schema: sai iorma sa. DE 

dn “De aci nu resultă de eur că polița, În care lipsesce o îormă esen- 

ţială şi care din acestă causă nu. produce efecte după dreptul cambial, 

va rămâne despoiată- şi de eiectele ordinare. ale obligaţiunii după natura 

sa civilă sau comercială. Reserva judecărei acestor electe ordinare dup& 

principiele dreptului civil saii comercial, reese din lucrările. pregătitore 

1) In acelaş înțeles codul german, legea italiană şi proectui român. 

r
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ale legei cambiale germane 1) şi din un text formal al codului comercial 
„italian (art. 254 italian,: conform art. 254 proectul român). Poliţa nu e 

o: obligaţiune nouă care să desființeze pe cea vechie civilă, ea e o simplă 
promisiune de a plăti aceea ce -se datoresce în virtutea primei obliga- 
țiuni. Se pote 6re admite că părţile aii intenţiunea de „a nova, cu tâie 
că datoria rămâne aceiași ? Părerea domnitâre se pronunţă astă-di în 
contra novaţiunii 2). Cestiunea însă de a se sci dacă ordinul de plată 
dat trasului constitue sait nu după împrejurări un mandat civil, nu se pote nici cum deslega cu ajutorul formei în care e îmbrăcată cambia. 
ThoL presupune gieşit că trasul e în tote cașurile mandatar al irăgăto- rului. Trasul nu e tot-d'a-una mandatar, el e câte-odată chiezaşul 
primitorului, căruia trăgătorul îi acârda credit în vederea garanţiei date de tras. Formula «vei plăti» nu implică că ordinul „de plată dat trasului întemeiază un mandat civil; Ac6stă formulă coprinde numai promisiunea “cambială a trăgâtorului și eă e cel -mult causa externă a promisiunii cambiale a acceptantului 3), Nu există apoi nici o trebuință care să ne silâscă să opunem regulei o excepţiune, să reclamăm adică o reformă a „legei asupra lalimentelor, în acest inţeles ca să se decreteze că portorul are îață cu creditorii trăgătorului declarat ialit un drept de precădere, un fus separationis, un drept exclusiv asupra proviziunii care se păsesce „în mâna trasului. D, [lacobs, ilustrul avocat belgian, demonstra Camerei belgiane în şedinţa din 4 Decembre, că nu există o îndreptăţire îndestulă pentru un asemenea drept excepţional 4). : o 

"Poliţa are astă-di o circulaţiune neimpiedicată: şi ea e un mijloc de credit care produce resultatele cele mai minunate, tocmai pentru că » „Sa tălat ori-ce legămint între dânsa şi dreptul civil saii comercial. Este 0 separaţiune absolută între dreptul cambial şi legea civilă saii comercială. „Quod non est în cambio non est în mundo. Amestecându-se din noi aceste lucruri eterogene, sar renasce conlusiunea, care era aşa de dăunătâre comerciului cambial. E CI , Legea cambială nu trebue dar să se “ocupe cu proviziunea, care e obiectul unei obligaţiuni civile între trăgător și tras, 
Resoluţiunile congresului cu privire la cestiunile de amănunt în acâstă materie presintă un interes secundar Îaţă cu. faptul că cestiunea iundamentală, care desparte legislaţiunile diteritelor țări, a r&mas în sus- pensiune, schiţându-se un contra-proect, care se va Supune judecății unui viitor congres internaţional. - Ie 
Puţine cuvinte dar vor ajunge ca să Wunem în lumină acestă: lucrare de am&nunt a congresului. | „a Art. 9 al proectului supus congresului, corespunde  cu-art. Gal legii belgiane din 20 Mai 1872, care a intrat în locul articolului 117 | eliminat al codului francez; 

- 

1) 752, Conferenzprotokole, pag. 19 şi 20. App. Speiser, Zur Lehre vom civilen „ Wechselrecht, pa... | 
2) Laurent, Droit civil francais, XVIII, No. 287, .-. | 3) Wdcnter, IVechselrecht, $ 26, text şi notele 7 şi 9, Jurisprudența şi doctrina sunt fixate în acest înțeles, Veqi însă Zn], Wechselrecht, $ 71, notele 16 şi 17, şi „Speiser, op. cit. pag. 13 şi 14. : 

E ” 4) Emil Sacs, Die Revision des Handelsrecht în Belgien, pag. 58.
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Regula că «<portorul are faţă cu creditorii trăgătorului un drept 
exclusiv asupra proviziunii, cure se găsesce în mâna trasului în momentul 
scadenței. tratei»>, lipsind in codul îrancez, urmarea era că Curtea de 
casațiune iranceză recunoscea . acestă regulă, în oposiţiune cu Curtea de 
casaţiune belgiană, care tăgăduia portorului un drept asupra proviziunii, 
atunci cel puţin când trata nu era acceptată. 

Art. 6 citat deslegă acâstă controversă în înțelesul jurisprudenţei 
iranceze. Art. 9 al proectului elaborat -în vederea Congresului pune din 
noă înainte acestă regulă ca'o regulă de o aplicabilitate universală. * 

Acâstă regulă presupune că emisiunea poliței constitue 0 cesiune 
a proviziunii în favârea portorului, că adică portorul e proprietar al 
'proviziunii sub condiţiune: 1) ca provisiunea să se găsâscă încă în mâna 
trasului în momentul seadenţei poliței, aceea ce însemneză că trăgătorul 
are până la scadenţă dreptul să retragă proviziunea, îără ca trasul, care 
n'a acceptat, să se pâtă împotrivi la acesta ; 2) ca provisiunea să se îi 
trămis într'un timp când trăgătorul avea încă disposiţiunea liberă -asupra 

_averei sale, Portorul are de alminteri un drept exclusiv. asupra. proviziunii 
faţă cu creditorii trăgâtorului şi când acesta (nefiind comerciant) nu 
Sar îi declarat falit 1), E - , 

Netemeinicia acestei teorii s'a demonstrat mai bine de cât ori-cine 

de Bravard, care a desputernicit?o cu următârele argumente hotărâtore:, 

«In serisorea de schimb, obligaţiunea trăgătorului nu. este aceea a unui 

vindător ; obligaţiunea sa consistă pur şi simplu a iace să se plătescă ; 

acâsta este o adevărată obligaţiune de a face. Proprietatea proviziunei 

nu e dar strămutată de către trăgător asupra. primitorului “sai asupra 

portorului, cesionar al acestuia... Sistemul contrar schimbă lără cuvânt 

polița lia înti'o cesiune de creanţă, fie într'o strămutare a proviziunii ; 

el identifică suma de plătit, obiect al poliţei, cu proviziunea, mijloe de a 

plăti poliţa ; el schimbă o simplă obligaţiune în mod de a dobândi... 

Poliţa nu exprimă nici nu implică nici o cesiune de creanţă, nici o 

cesiune de proprietate, nici un privilegii. Nu este. dar posibil a se dice 

că portorul trebue să aibă dreptul a face să i, se atribuescă proviziunea 

prin exluderea masei de creditori a trăgătorului 2). | | 

Se recunâsce că acâstă soluţiune e singura conformă cu. logica 

juridică, dar. se pretinde că ea e puţin echitabilă şi contrarie intenţiunii 

părţilor. Dar, dacă -e aşa, de ce nu se spune pe îaţă că art. 18 al proee- 

tului de lege-tip, care conglăsuesce cu art. 6 al leşii belgiane din 1872, . 

dă portorului un prâvilegiă, o favore excepțională ?-Causa acestui lim- 

bagiă e lesne de ghicit. Nu există, în adevăr, vre-o trebuinţă neupărată | 

care să îndreptăţescă acestă abatere de la dreptul comun. Comerciul -. 

cambial se desvoltă liniştit şi normal în cele mai multe ţări ale Europei, 

cu t6te că'i lipsesce ocrotirea unei asemeni legi excepţionale. Poliţa circulă 

cu cea mai mare înlesnire in Englitera, în America î), în Germania, în . 

Austria, în Italia, cu tâte că, după legile acestor ţări, portorul nu are un 

sti i ivire la falimentul trasul, 
1) Un orator propuse să se reguleze cestiunea şi cu privire îă iauime asulul, 

dar nu A tinu sem ăe acâstă propunere. Cut trebue să se atribuiască provisiunea 

în cas de faliment al trasului? V. Biviore, pag, 517. » | 

2) V. Rivicre, Repetitious ccrites sur le Code de commerce, pag. 316—317, 

3) V. Legea cambială engleză, secțiunea 53. --
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jus separationis sati. vre-un alt privilegii înaintea creditorilor chirografari 
ai trăgătorului. In zadar se invâcă intenţinnea. părţilor. Forma poliţei nu 

„coprinde: nici o enunţare privitâre la pretinsa cesiune a proviziunii. 
In art. 8, eare hotărăsce că proviziunea trebue să fie îăcută de 

trăgător, s'a adăogat «ou, si la lettre est crâ6e pour le compte d'autrui, 
par le donneur d'ordre». Acestă adăogire e imprumutuată art. 115 irancez 
şi art. 4 belgian. . a E a e 

a Regula art; 9 se imbracă, schimbându-se textul săii, în aceste cnvinte: 
«Il y a provision-quand ă Vâchâance de la lettre de change, le tir€ est, 
“jusquă concurrence du montat de celle-ci, dbiteur' d'une valeur quel- 
conque vis-a-vis du tireur ou du donneur d'ordre.. Cuvintele subliniate 
indică punctele unde resoluţiunea congresului se depărieză de textul 
proectului.. Aceste depărtări "și ati causa lor în considerarea: 1) că provi- 
siunea “consistă obicinuit în o. suină de : bani „trimisă de . către trăgător 
trasului, sai în o sumă de bani datoriţi de către tras - trăg&torului, care 
trebue: să fie cel puțin egală ţiirei' poliţei 1), sâii în o valore gre:cure ce 
0 datoresce lrasul trăgetorului până la. concurenţa ţiirei poliţei, şi 2) că 
art. 9 trebue să s6.-pună în acord cu redacţiunea schimbată a art. 8 
precedent. i aa . 
„_„Încolo nu se decretă în acestă serie de articole nici o altă schimbare. 
„i Art. 10, de şi aşedat sub rubrica «Despre aceeptire», intră tot în 

„Categoria principiilor cari. cârmuesc “'proviziunea. «Intre comercianți şi 
“pentru datorii comerciale, dispune acest articol, 'creditorul are dreptul, 
sub reserva tocmelei contrarie, să tragă asupra datornicului săă o poliţă 
peniru o sumă care nu excedeză ţi/ra datoriei, şi trasul_e ținut să o 

„ accepte». Art. 10 presupune dar existența unei proviziuni inainte de 
- emiterea poliței,. și statuiază că în acest caz trasul e dator să accepte! 

„ polița. Ac6sta” e 'o derogare absolut neîndreptăţită la principiele generale 
„de drept. Cel ce datoresce o sumă de bani e ținut: după “aceste principii 
să'și îndeplinscă îndatorirea sa, dar el nu e dator să accepte o poliţă 2). 

"Congresul constatând în acâstă materie-o desbinare între diferitele 
naţiuni, momentan cu-neputinţă: de înlăturat, restul lucrărei sal pierde” 
insemnătatea unui elaborat, emanând de la un congres internaţional. 

  

]) Riviere, op. cit, pag. 312, | - - o r 
2) Imprejurarea că trasul datoresce trăgătorulul. o sumă de bant înainte de emi- - 

terea polițel, pote să aibă cel mult o înriurire asupra efectelor acceptării în raporturile 
dintre trăgător şi tras, în acest înţeles că acceptantul trebue să răspundă can:bialinente 
chiar faţă cu trăgătorul, cum prescrie art. 23 german (conform art, 268 italian şi proectul 
român), în contradicere cu' legea franceză. <Obicinuit, ice Brauer, trasul nu va accepta 

- de cât în împrejurările următâre: sai trăgătorul Va acoperit, sait polița a fost trasă 
pe socotela uniul terţiii care a garantat plata, sai trasul a deschis un credit trăgătoralul. Nu e dar nici cum neechitabil a se declara că acceptantul e ținut cambialmente chiar 
faţă cu trăgătorul..> (V. Dimangeat, Zraitc de droit commercial, Lil, pag. 214, nota). 
Legea cambiulă dar nu trebue să coprindă nici o preseripţiune directă usupra prori- 
ziunii, care e absolut străină dreptului cambial; dar împrejurările în car! se dă olici- 
atât acceptul, îndreptățesc norma de drept 'cambial că acceptantul răspunde pe calea 
schimbului şi faţă cu trăgătorul., Acceptul, în deosebire de pţoviziune, are elementul 

„său de viaţă în: dreptul cambial, căcr acceptul trebue să fie. scris pe. polifă şi iscălit 
de acceptant (art 21 german; art. 262 italian, conform proectul român ; art. 12 belgian). pe când, din conlră, polița nu se exprimă, şi nu implică măcar un raport de proviziune între trăgător şi tras, . Di - ie 

N
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Vom reproduce dar în bloc tâte cele-T'alte articole. ale proectului 
de lege- -tip şi vom face numai o scurtă analiză a deliberărilor congresului 
din cari a resultat în unele puncte mici şi neînsemnate modiiicări. 

, Art. 13. La presentation ă Pacceptation n'est obligatoire - que pour 
les lettres de change payables ă un certain temps de vue. 

Le porteur d'une letire de change payable ă -un certain. temps de 
vue doit, sous peine de perdere ses droits de recours, la presenter ă 
Pacceptation dans le dâlai indiqu€ par la lettre ou, ă detaut d'indication, 
dans les six moix de sa date, 

Ari. 14. l/acceptation: doit &tre &crite sur la lettre de change. La 
simple signature apposâe par le tire sur le reclo de la lettre de change 
vaut acceptation. 

„Ari. 15. L/acceptation ne peut âtre conâitionnelle, mais elle peut - 
âtre restreinte quant ă la somme acccepiee. 

Ari. 16. Quand la lettre de change est payable, dans un lieu autre 
que le domicile du tir, celui-ci doit, ă d6laut d'indication. de la lettre 
indiquer le lieu ou le paiement doit âtre îait. 

Ari. 17. Le retus d'acceeptation est constate par un acte que Pon 
nomme prolâ! faute d'acceziation. 

„Art. 18. Sur la notification du protât faute d'acceptation, les endos- 

seurs et le tireur sont respectivement tenus de donner une caution 

pour assurer le paiement de la leitre de change ă son chance, ou 

den eilectuer le remboursement avec les Îrais de protet et autres irais 

legitimes. - 
II en est de mâme du donneur d'aval. - i 

Cette caution est solidaire, mais” ne garantit que les engagerents i 

de celui qui la fournie. 
Art 19. La simple:signature du: porteur mise au dos; de la lettre 

de change vaut endossement. - 
Art. 20. Lendossement transmet la lettre da change avec toutes 

les garanties râelles .et personnelles qui y sont attaches. - - 

Avi, 21. Si VPendossements est postârieur a Pâcheance, le tir pourra 

opposer: au cessionnaire les oxceptions du Ini, eompetaient contre le 

a la.lettre au moment ou elie e 

Broprietzire d Si-la lettre a €te endoss6e au profit du tireur, Pun endos- 

seur anterieur ou mâme de laccepteur et si elle a €t6 de nouveau 

endosste par eux avant Vech6ance, tous les endosseurs restent neanmoins _ 

- .ă- d orteur. 

ii îi ri Ca bgsement € est date; s'il n'est pas date, c'est au porteur, 

en cas de contestation, ă 6tablir la date. | | 

Art. 24. Les mentions - restrictives qu'un endosseurs ajoute â Pen- 

dossem lient tous les endosseurs ulierieurs. 

05 Le paiement d'une lettre de change, iddpendament de de 

Pacceptation et de Vendossement, peut âtre garanti par ava | 

Le donneur d'aval.est tenu solidairement, saui convention con rairei 

il assume toutes les obligations de la personne pour laquejle i sengate. 

Art. 26. aval eşt €crit sur la: lettre de change ou donn6 p | 

s6pare. 
. , 

9 
AL Degre, vol. II. 

+
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„Arh. 27, La simple signature apposte par un tiers. sur le recto 

-de la letire de change vaut aval. LL A - 
Arl. 28. Le porteur d'une- letire de change doit la presenter au 

paiement le jur de l6châance. Si ce jour est un jour i6ri6 l6gal, la pr6- 
sentation doit âtre îaite la. veille. 

Quand la letire-est payable â vue, elle doit, â dâlaut d'indication 
-. spâciale, tre prâsentee au. tir€ 'dans les six 1nois de sa date, - 

„ Art, 29. La lettre de change doit âtre payte dans la monnaie 
qw'elle indique. a 

Sil sagit d'une. monnaie 6trangăre, le paiement peut tre îait en 
monnaie nationale au pair monttaire, â moins que le tireur n'ait preserit 
iormellement le paiement en monnaie 6trangăre. | , : . 

Ari. 30. Le porteur de la letire de change ne peut pas retuser un 
paiement partiei, lors mâme que lacceptation a eu lieu pour le tout. 

Ari. 31. Le porteur d'une lettre de change ne peut &tre contraint 
den recevoir le paiement avant Vechâance.  - . - o | 

- Celui qui paie une -lettre de change avant son 6âchâance est res- 
ponsable de la validit& du paiement. ME 

„> Art, 82, Celui qui paie une lettre de change ă son €châance et 
sans opposition est prâsume6 valablement libâre. : 
„Ul n'est admis d'opposition au paiement. qu'en cas de perte. de la 

lettre de change, de la îaillite du porteur ou de son incapacite de. re- 
cevoir. aa E RE d 

„„ Ark. 83. Si une lettre de change a: 6t5 tire â plusieurs exem- 
plaires, le tir6 ne se libâre envers le porteur qwen payant sur la traite 
qu'il a acceptee: a a E 

Sil n'y a pas eu d'acceptation, le tir6 opere sa libâration en pajant 
- sur le premier exemplaire qui lui est râgulizrement prâsente. 

Art. 34. Les juges ne peuvent accorder aucun dâlai pour le . paie- 
“ment d'une 'lettre de change.. a . a 
„+ Ark. 85. Le retus de paiement doit âtre constat par le porteur 

„soit dans un acte nomme protât faute de paiement, sit dans une autre 
iorme admise par la loi du pays ou la lettre de change. est payable.- 
„Art. 86. Le protât doit 6tre îait le lendemain ou le surlendemain 

- de Pecheance,: să îi - | | Se 
Les jours f6ri€s lgaux ne sont pas comptâs dans ce dellai. 

„Arl. 87, La -clause -sans  prolât ou -sans frais a pour efiet, â 
egard- de celui qui l'a apposâe et des endosseurs ultârieurs, de dispenser 
le porteur de /obligation ds faire protester 'la lettre: elle ne prive pas le 
porteur du droit de faire dresser le protât et d'exiger le remboursement 
des îrais. - în a - : 

Ari. 88. Lors du protât îaute d'acceptation, la lettre de change 
peut tre accepte par un 'tiers intervenant pour le tireur ou pour 
lun des endosseurs, : i e „__- Wacceptation par intervention se fait dans la 'meme îorme que 
Vacceptation du tir; elle est, en outre, mentionn€e dans l'acte de protât ou ă la suite de cet acte... a 
| Ari. 39. Liintervenant est tenu de notilier sans delai son intervention 
ă celui pour qui il est intervenu.
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„dr, 40. Le porteur „de la lettre de change conserve tous ses 
droits contre le tireur et les: endosseurs, ă raison du dâfaut d'acceptation 
par celui sur qui la lettre 6tait tiree, nonobsant 'toutes acceptations 'par întervention. i a 

- Art. 41. Une lettre de change proteste peut âtre payte par tout 
liers intervenant pour le tireur ou pour Pun des endosseurs.  - | 

Liintervention et le paiement sont constatâs dans Pact de protât - 
ou ă la suite de /acte. - - 

Art. 42. Si le porteur reiuse de recevoir le paiement ofiert par un 
intervenant, il est dechu de tout recours contre les personnes qui eussent' 
€!6 libârees par le paiement. E . E 

Art. 48. Celui qui paie une lettre.de change par intervention est | 
subrog6 aux droits du porteur contre la: personne pour laquelle il est 
intervenu, les garants de cette personne -et le tir6; il-est tenu des 
obligations qui incombent au porteur quant aux îormalites ă remplir. 

Art. 44. Si le paiement par intervention est fait pour le compte 
du tireur, tous les endosseurs sont libârâs, i , 

Sil est fait pour un endosseur, tous les endosseurs ultârieurs sont 
liberes, - a 

| S'il.y a concurrence pour le 'paiement d'une lettre de change par 
intervention, celui qui opâre le plus de liberations est prâlâre, 

Si le tire qui -n'a pas accepte consent â; payer la lettre pour 
quelquun des interessâs, il est pretârâ ă tous ceux qui otirent d'intervenir 
pour la mâme personne. : - - - 

„Art. 45. Tous les signataires de la lettre de change sont tenus ă - 
la garantie solidaire envers le porteur. a a 

Cette garantie s'âtend au. montant de la lettre, aux intârâts, aux 
îrais -de protât et autres îrais l6gitimes. | a ; 

Ari. 46. 'Toute signature mise sur une lettre de change vaut pour 
Vengagement qu'elle implique, sans 6gard â la: nullit6 de tout autre 
engagement ou ă la faussete de toute autre signature. a 

-. Arb, 47. Le porteur d'une letire de change protestee peut exercer 
son action en garantie contre tous les signataires de la lettre ou contre 

Chacun deux. ...- | - A 
"Le mâme droit existe pour chacun des endosseurs qui a paye 

contre les endosseurs antârieurs el contre le tireur. - | 

Art. 49. Les dâlais dans lesquels doit 6tre exerce le recours en 

garantie, ainsi que les iormalites ă observer dans Lexercice de ce recours, 

sont dâtermin6s par la loi du pays ou Laction est intentee. 
Ari. 49. Apres Pexpiration des delais prescris: - 

- Pour la presentation de la lettre de change ă vue ou â un certain 

- temps de vue; i 
Pour le protât iaute de paiement; | 
Pour Pexereice de action en garantie ; . i 

Le porteur de la lettre de change est dâchu de tous ses deuils 

--contre les endosseurs. | | Ia , 
Les endosseurs sont 6galement 'dâchus, aprâs les mâmes delais, de 

toute action en garantie contre leurs. cedanis, chacun en ce qul 19 
-concerne. - a, Aa
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Art. 50. La mâme dschâance a lieu contre le porteur et les endosseurs, 

a Pegard du tireur. lui meme, si ce dernier justitie qu'il y avait provision 

a Vâchâance de la lettre de change. 
Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur 

qui la letre €tait tir€e. 
Art. 51. Le propristaire Wune lettre de change perdue peut demander, 

devant le tribunal du lieu ou la lettre est payable, Pannulation de la 
lettre, exiger le- paiement en fournissant caution, ou bien demander la 
d&pât ijudiciaire de la somme due par Paccepteur. . 

L'engagement de la caution est âteint .par trois ans si, pendant 
ce temps, il n'y a eu. ni demandes ni poursuites judiciaires. | 

Art. 52. En cas de reius de paiement, le propriâtaire du la lettre 
de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. - 
 “Cet acte doit âtre lait au plus tard le surlendemain de l'6cheance 

de la lettre de change perdue. 
Il doit âtre notiti€ aux tireur et endosseurs dans les iormes et 

dâlais preserits pour. la 'notification du protât. 
"Pour tre valable, il ne doit pas âtre n&cessairement precede dune 

decision judiciaire ou d'une dation de caution. 
Art. 53. Le propriâtaire de la lettre de change doit, pour s'en pro- 

„curer la seconde, s'adresser ă son endosseur immediat, qui est tenu de 
lui prâter son nom et ses soins pour agir envers son propre . -endosseur; 
oi ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu' au tireur de la 
ettre. 

Aprâs que le tireur aura dâlivr6 la secoride, chaque endosseur sera 
"tenu dy râtablir son endossement.. 

Le propritaire de la lettre de change.6gar6e supportera les îrais, 
Ari. 54. Toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent 

par cinq ans ă compter du surlendemâin de lchânce ou du jour de la 
dernisre poursuite judiciare, sil n'y a eu condamnation ou si la dette na 
6t6 reconnue par acte s6pară. 

Neanmoins, les debiteurs prâtendus. seront tenus, siils en sont requis, 
d'ailirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, 

- heritiers ou ayants cause, qu "ils estiment de bonne” îoi - quil n'est plus 
rien dă 

„La prescriptiod, en ce qui concerne les lettres ă wie ou â un “certain 
dâlai de vue dont Pecheance n'a pas &t€ îix6e par la prâsentation, commence 
ă Pe de Lexpiration du delai fix par larticle 13 „pour. la presentation 

"au tir 

“ Art. 55, Le bilet 'ă ordre; doit contenir: 
1. Liindication de la somme â payer; 
2. Le nom de celui ă qui le paiement doit âtre fait; 
3. La mention que le billet est & ordre ou au porleur ; 
4. La signature de celui qui s'oblige. 
Art. 56. 'Toutes les dispositions concernant la lettre de change qui 

ne sont pas exclues par la nature du billet ă ordre, y sont applicables. . 
Art. 57. Les lettres de change et les billets ă ordre payables ă vue 

“et qui, sous la denomination de ch&ques, mandats. de paiement, bons, 
acerâditiis, etc, , sont cre€s pour regler les paiement, doivent tre presentes
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au paiement dans les cinq jours de leur date, quand la disposition est 
aite de la place ou elle est payable. Si la disposition est îaite d'un autre : 
lieu, le delai de prâsentation est de huit jours, avee augmentation d'un 
jour par distance de cinq cents kilomâtres; ce dâlai est doubl€ quand le 
irajet doit s'eilectuer en tout ou'en partie par voie de mer. | 

“Pour le surplus, les ch&ques, mandats de paiement, bons, acereditiis, 
elc., sont soumis aux dispositions du Titre |. 

Metamoriosa ce ati suferit unele din aceste articole nu are o însem= 
nătate deosebită. | - 
! Art. 13 alin. 2 (în fine) sună, după resoluţiunea congresului, așa: 
<0u, ă dâfaut d'indication, dans les quatre mois de sa date, si la lettre 
est Lire du mâme. continent, et dans les huit mois, si elle est tiree: 
d'un aulre continent». Proectul de lege-tip decretase pentru acest cas - 
ua termnen de șese luni de la data poliţei. Termenul de ștșe luni 
părea prea lung pentru poiiţele trase din. Europa, care are excelente 
mijlâce de comunicare, şi prea scurt pentru poliţele trase din.un alt 
„continent, care n'ar îi ajuns încă să procure comerciului acâstă înlesnire - 
de comunicare. 2 | _ | , 

Propunerea făcută de un membru al congresului a se şterge a doua 
proposiţiune a art. 14, de 6re-ce acceptul .se scrie adesea şi în dosul 
poliței, se respinse cu drept cuvânt. Art. 14, în adevăr, nu exclude așeza- 
rea acceptului pe verso, căci el hotărăsce numai că simpla iscălitură pusă 

"de către tras pe laţa anteridră (recto) a poliţei, valeză "ca acceptare 
(contorm art. 21 german, art. 261 italian şi proectul român; codul englez, 

'secţiunea XVII ţiira 2%). Simpla iscălitură pe verso, din contră, nu valeză 

ca accept, căci iscălitura pe verso e un indosament, dacă nu stă.pe lângă 

iscălitură o adăogire: accept, etc. 1). | a E 

Proectul de lege-tip păzind tăcerea asupra cestiunii când trebue să 

se dea acceptul şi dacă acceptul o dată scris se pote şterge înainte de 

înmânarea poliţei, se intercalară în art. 15 două proposiţiuni privitâre la 

mess Aa 15 asa modificat 2) are -următorea coprindere :- «L'acceptation 

doit îlre donne dans les 24 heures; elle ne peut âtre conditionelle; 

mais elle peut Gtre restreinte quand ă la somme acceptee. Le lire peul, 

sil ne s'est pas dessaisi du lilre, bijjer son acceplaiion aussi longiemps 

que le delai de 24 heures qui lui est accorde ci-desus mesi pas azpire:, 

Regăsim aici formula articolului 11 alin. 5 al legii belgiane din 

Maiă 1872, ” 
Iricuviinţarea unui jus panitendi în Îolosul acceptantolai înainte 

de înmânarea poliței acceptate şi înăuntrul termenului de 24 e oro era 

în ochii legiuitorului belgian calea de mijloc. între teoria , domnitâre în 

Francia, Englitera și America, că acceptantul e în rept să şterg a: p 

„o 

1) Wă cit, 870, pag. 302... e | 

5 ăehteri op, et rea! Za acceptul se pâte schimba nu murat în ceea co | 

privesce suma acceptată, dar şi în ceea ce privesce data, Accep! an u pote să modic 

data, dar cu tâtă acestă modificare, rămâne totuși dator înfăţişătoru | 

de neplată după termenul indicat. în poliţă. a a |
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săi până la darea poliței acceptate în mâna întăcișătorului 1), şi teoria 
domnitâre în multe”alte state, care declară în tte casurile ca neeficace 
ştergerea unui “accept o: dată scris. Prima teorie înlesnesce . abusul și 
irauda. Acceptantul care a înmânat înfăcișătorului poliţa acceptată, cu 

„t6te că nu primise încă promisiunea. de la trăgător, și care află după 
acesta că trăgătorul e îalit sai că iscălitura trăgătorului e ialșă, s'ar 
putea învoi iraudulos cu înfăcişătorul  poliţei să ștergă acceptul săi în 
dauna indosanţilor -anteriori. ÎInfăcişătorul ar pretinde atunci faţă cu 
indosanţii anteriori că ştergerea acceptului s'a operat înainte de înmânarea 
poliței şi autorii săi așa înşelaţi, ar plăti suma de regres, iar trasul, tova- 
rășul iraudei, ar scăpa de ori-ce respundere 2). Cealaltă teorie, care pri- 
vesce acceptul ca periect și nerevocabil-în momentul scripturei, coprinde 

- În sine o asprime prea mare în contra trasului, căci invederându-se că 
iscălitura trăgătorului e falșificată sai că trăgătorul a cădut în faliment, : 

„* de ce să nu'i ie permis să ştârgă acceptul săă pus pe poliţa încă află- 
„t6re îni mâna sa cu deplin efect liberator?. 

Legea belgiană ţine calea de mijloc între aceste teorii extreme. 
Ea hotărăsce: pentru exerciţiul dreptului de ștergere un termen de două- 

- deci şi patru de ore. Stergerea nu mai e posibilă după înmânarea poliţei. 
acceptate. Poliţa rămâne ea în mâna trasului mai mult de cât două- 

„ decă şi patru de ore? Acceptul scris după expirarea acestui termen nu 
se mai pote șterge. a a 

Art. 19 se primi de Congres cu adăogirea următârelor cuvinte aici 
“subliniate : <La simple signature du porteur, mise au dos de la. lettre 
de change, de la copie ou de Vallonge de la leltre, vaut endossement». 
Acestă adăogire se împrumută din art. 10 german și art. 23 “al proec- 
tului Institutului. - O: | . 

„... Art. 20 se înavuţi numai cu o redacţiune mai clară, înlocuindu-se 
cuvintele «transmet la lettre de change> prin expresiunea : <transfăre 
la propriel€ de la lettre de change. ” a i 

Art. 21 se primi fără contradicere, de și cestiunea, ce o deslgă e - 
una din cele mai controversate ale dreptului cambial. o 

Jurisprudenţa. Curţii de casaţiune din Francia nu admite sub 
acest raport nici o distingere și ea dă indosatarului după scadenţă în 
i6te casurile drepturi cambiale intocmai ca indosatarilor înainte de sca- 
dență. Codul cambial german distinge. Indosatarul unei poliţe ajunse la 
-scadenţă şi neprotestate, câștigă drepturi cambiale în contra acceptantului 
ŞI in contra post-indosanţilor, de unde urmeză că excepţiunile ez persona 
îndossantis nu'i sunt. oposabile. El nu câştigă drepturi în contra trăgă- 
torului și în contra indosanţilor anteriori, căci aceste drepturi sunt stinse 

-Prin nelacerea protestului. Indosatarul unei polițe prolestale, din contră, 
nu câştigă, după legea cambială germană, de cât drepturi derivate, el 
nu are decât drepturile indosantului s&ă în contra acceptantului, în' 

- contra trăgătorului și în contra indosanţilor anteriori protestului. Con- 
sequenţa este că i se pot opune excepţiunile ex persona îndosanlis (art. 

1) Cestiunea e controversată în dreptul german. D. A. Grawein crede câ acceptul 
e perfect în momentul scripturei, Autorul preferă acâstă soluțiune şi de lege ferenda. V, Graneiu, Die Perfection des Acceples, : puţine şi. ae | 

„ 2) Prima teorie e sancţionată-şi de codul italian (conform proectului român).
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16 german). Indosatarul unei polițe ajunse la scadenţă și 'neprotestate, 
are dar după acâstă teorie.o poziţiune mai favorabilă de cât indosatarul 
unei poliţe ajunse la scadenţă și protestate. Care. este raţiunea acestei 
deosebiri ? Indosamentul poliţelor ajunse la scadenţă şi neprotestate,- se - 
dice, sunt mai frequente în comerciul cambial de cât indosamentele poli- 
țelor ajunse .la scadenţă şi protestate. Dar hasardul că se 'ivese mai 
multe indosamente de o categorie de cât ge cea-laltă nu pâte să moti- 
veze nici cum o distingere seri6să 1). Codul italian (contorm art. 260 al 
proectului român) plecă de la principiul că indosamentul după seadenţă 
nasce tot-d'a-una drepiuri derivate, dar drepturi resultând din o simplă 
cesiune civilă şi nu drepturi cambiale derivate. In contra acestui sistem 
se argumenteză că girul şi cesiunea :sunt lucruri esenţial deosebite. Răs- 
punsul care despulernicesce acestă obiecţiune este că girul cu efectul 
modificat, adică cu admiterea excepţiunilor. 'ex persona îndossanlis se 
reapropie de cesiune. Post-indosatarul câștigă apoi după dreptul anglo- 
american şi după dreptul scoţian drepturi derivate,. dar drepturi cambiale 
derivate. Se pot transmite drepturi cambiale după scadenţă, dar indosa- 
mentul după scadenţă nu va avea acelaşi elect ca indosamentul înainte 
de scadență, ci un efect. modifieat. Post-indosatarul nu câștigă de cât . 
drepturile cambiale ale indosantului săii. Legea belgiană in fine din 20 
Maii 1872 dă indosatarului după scadenţă nu drepturile indosantului săi, 
ci drepturile aceluia care poseda biletul în momentul scadenţei. Numai . 
acceplantul este în drept după acestă .lege să opue post-indosatarului. 
excepţiunile ce le avea în contra posesorului în momentul scadenţei, în 
opoziţiune cu trăgătorul' şi cu indosanţii, cari nu ai acest drept (art. 26 . 
belgian). Art. 21 al proectului supus Congresului reproduce acestă dispo- 
ziţiune ă legii 'belgiane, care,e un nec plus ultura de ințelepeiune legis- . 
lativă. 'Prăgătorul și indosanții ai, e adevărat, o poziţiune deosebită de 
aceea a acceptantului, căci ei nu s'au obligat de cât a ace să se plătescă, 
pe când obligaţiunea acceptantului e o obligaţiune directă. Dar, condi- 
țiunea odată îndeplinită prin facerea protestului, ei sunt pe aceiași linie 
şi nu trebue să“li 'se aplice o măsură diferită 2). e AR 

Art. 29, care se ocupă cu cestiunea în ce monedă trebue să fie 

plătită poliţa, se completă înserându-se. într'insul o adăogire idrte impor- 
tantă: «S'il s'agit “d'une monnaie -6trangăre, le paiement peut âtre ait, 

en monnaie nationale au cours du change -moyen d vue de la veille 

de bechtance sur la place la plus rapprochee du paiement, A moins, - 

cependant,- que.le tireur n'ait prescrit formellement le paiement en 

monnaie €trangâre>. Codul italian (art. 293 combinat cu art. 99, contorm 

proectului român) care . coprinde o „normă anal6gă, vorbesce. de cursul 
“schimbului în diua plăței şi nu de cursul schimbului în ajunul scadenţei. 

1) Georg Cohn, Beilrăge zur Lehre vom einheitlichen "Wechselrecht. pag. 126. 

3 Conu op. cit, pag. Ya Teoria. că indosatarul după scadență nu pote ă 

câştige de cât drepturile aceluia care poseda biletul în momentul scadenţey, e pote 

logic neatacabilă, căci! datornicii cambiall aă intrat în nexul cambial numai cu privire 

"la scadență. (Griinhut, Lehre von der 1Vechselbegebunyy nacl, „Verfali, pag. 3 ) 

Acestă teorie totuşi e practic nerealisabilă. Poliţa trece adesea .din mână în mână . 

chiar în mornentul scadenţei. Debitorul'stă apoi rar' în raporluri de drept cu acela care 

posedă polița în momentul scadenţei. - 

N
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In art. 33, alin. 1, se intercalară cuvintele <envers le porteur», 
Cuprinsul literal al art. 33 alin. 1 așa modificat, este: acesta: «Si une 
lettre de change a cte tir€e ă plusieurs exemplaires, le tir€ ne se. libere 
envers le: porieur qu'en payant sur la traite qu'il a acceptâe>. Acestă - 
disposiţiune e i6rte raţională. Dacă poliţa pierdută era acceptată, pose- 
sorul nu e în drept să ceră de. la tras să restabilâscă pe un duplicat 
acceptul ce el scrisese pe exemplarul pierdut, căci scriind acceptul pe 
duplicat, trasul ar risca să plătescă de două ori (v. art. 279 No.2 

„ italian, coniorm proectului român). | - 
Teza 26 a congresului se deosibesce de art. 36 al proectului de 

lege-tip prin următârele cuvinte: aci subliniate: <Sauf disposiliones 
contraires dans la loi du pays oii lu lellre de change est pavable, 
le proiât doit &tre îait le lendemain ou le surlendemain de Pechâance», 
T6te cestiunile cari privesc execuţiunea, sai plata, sai forma actelor de 
lăcut pentru conservarea saii exerciţiul drepturilor, se hotărăsc de legile 
locului unde se fac sai se execută aceste acte (v. art. 58 italian). 

„_ Cuvintele, din art. 38: «pour le tireur ou pour Pun des endosseur» 
sa înlocuiră prin termenii: «pour Pun des signataires>. In art. 41 se 
operă o schimbare anal6gă. Propunerea de a.se mai adăoga. în art. 41 
proposiţiunea : «Si la lettre continent une personne qui doit payer au 

. besoin; la lettre ne lui doit &tre presentâe que si cette personne est domi- 
cilie dans le mâme “lieu que le tir6>, .căpătă, dacă nu mă înșel, și ea 

" aprobarea congresului :). Ar îi prea neîndemânatic pentru posesorul poliţei, 
se dicea în sprijinul acestei propuneri, dacă ar fi dator să înfăţişeze polița 
unei pers6ne indicate pentru nevoe care nu ar îi domiciliată în același 
loc cu trasul. - | 5 
„Art. 46 modificat de congres pune înainte că decăderile resultând 

din omisiunea protestului, ete. ati loc sauf le cas de force majeure. 
_- Moratoriul „francez din' 13 August 1870 a demonstrat evidenţa şi 

necesitatea acestui principii. Răsboiul franco-german din 1870 a adus 
cu sine, intre alte nenorociri, şi intârdiarea plăţilor. Moratoriul a prorogat 
termenul plăţei de mai-multe „ori și într'o întindere mare. Dar, lipsind. 
incă o lege uniformă obligatorie pentru t6tă Europa, consequența era că 
cutare * indosant eră condamnat în Franţa şi în Italia a plăti suma de 
regres, şi. că reclamând la rândul săi în Germania suma de regres de la 
autorul săi, pretenţiunea sa era respinsă. i - . Congresul se rosti în contra procedurei în anulare (Amortisations 
veriahren) a poliţelor pierdute şi modifică dar art. 51, dândui acestă 
redacţiune : «Le propridtaire d'une lettre de change peut en exiger le 
Datemeni en vertu d'une decision -du Tribunal du lieu ou la lettre est 
payable en fournissant caution..... Le tribunal appreciera la solvabilile 
de la caution......» Cele-Falte articole se adoptară t6te fără contradicere. 

Art, 54 tratâză de prescripțiunea, acţiunii cambiale in oposiţiune 
„cu decăderea de care vorbesce art. 49. 'Teoria domnit6re este că datoria 
principală a acceptantului şi a iscălitorului unei cambii proprii (bilet la 
PNI O | | 

__1) Nu văd însă acestă adăogi Jouri ri in Brixel care publică, în numărul săă din: 15 Oeibrin eu des caz itita di Bre da 0 relaţiune măcar resumată a desbaterilor,.
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ordin) se stinge prin prescripțiune, acţiunea în garanţie, din contră, 
prin temporalilate. Un autor modern totuşi critică acestă deosebire, și 
închină o monografie excelentă întemeiărei concepţiunii că creanţa cam- 
bială se.stinge în tote casurile numai prin temporalitate 1). , 

Aici încheiăm analisa critică a desbaterilor congresului.: Cari sunt 
învățămintele ce trebue să tragem din lucrările congresului? Cari din 
tesele 2) de mai sus sunt acceptabile, cari nu? ! 

R&spunsul la aceste întrebări va fi obiectul unui raport, pe care 

delegatul guvernului român pentru congresul de la Anversa, îl va supune . 
mandantului s&ă. (Dreptul, 1885). 

  

Congresul internaţional de drept comercial de la Anversa 

(1885) şi Bruxelles (1888). . - 

Congresul ' internaţional de drept comercial, care a avut loc în 

Septembrie 1885 la Anversa, a hotărât să se ţină oa doua sesiune, de 

"la 30 Septembrie până. la 6 Octombrie a. e, la Bruxelles. 

Proectul de lege-tip schiţat la Anversa, care s'a reprodus în Dreptul 

din 1885, No. 72—75, urma ast-iel să Îie supus la o nouă incercare, un 

nou studiii, o nouă cercetare. ae ” | 

- Comisiunea belgiană a congresului (secţiunea serisorei de schimb), 

în vedere de a pregăti tărîmul pentru acesta, distribui membrilor con- 

gresului un cestionar resumând criticile aduse elaboratului de la Anversa 

cu învitarea de a-l reînapoia comisiunii cu note în margine (emarge) 

înainte de 1 Maiă 3). 

  

1 Grawmein, Verjăhrung und gesetaliche Befristung. - . - 

2) Desideratele congresului presentă un interes secundar. Desideratele formu- 

, late de congres sunt: 1) ar fi de dorit ca cheltuelele de protest să fie reduse cât se 

'pâte mai mult; 2) ar fi de dorit să se introducă în serviciul postelor un sistem de 

cărți postale înregistrate pentru â da dată certă actelor ae protest şi altor acte relative 

- la polițe; 3) ar îi. de dorit ca neaplicarea de timbre .la efectele de comerciii să nu 

atragă (ca în Englitera) nulitatea poliţelor ; 4) ar îi de dorit a se aplica poliţelor modul 

de timbrare a scrisorilor, fixându-se un anume timbru pentru poliţele cari. merg în 

străinătate şi fără ca ele să fie supuse la taxe în țările de transit ; 5) ar fi bine ca 

- sistemul de încasări prin postă practicat în Gre-cari State să fie întins la serviciul inter- 

naţional. _. - i Ş , 

3) Plind numit încă la - 1885 delegat al guvernului şi mandatul mei nefiind 

revocat, comisiunea belgiană de organisare a congresului, credea că ei n'am încetat 

de a fi membru al congresului, şi-mi trimise mie cestionarul, pe care eă l-am reînapoiat 

comisiunil cu notele mele în margine, - „ x 

O gazetă (La Libertd Roumain, daca nu mă înşel) ne spune acum că un 

domn R. a fost şi dânsul însărcinat-să răspundă la cestionar, aceea ce e forte curios. 

D. R. nefipurând pe lista "membrilor congresului .şi cestionarul tindând : exclusiv a 

stabili părerile membrilor congresului.  . a . 

&azeta, care ne aduce acâstă veste, face un panegiric călduros d-lul E, îl 

jeluesce că onorurile “cuvenite lui se vor “culege acum de un altul, şi citeză, ca pă 

Tnărâscă efectul regretelor, exprimate de dânsa, versu) cunoscut: Sie vos 4011. vobis 

aralra fertis bovis tAst-fel vol boil nu trage! pluzu pentru voi). , 

e grăbi! dar să cercelez daca şi ce fel de răspunsuri a datd-l F. Informaţiunea 

- Tuată mă încredinţă de îngată că d- E. a arat câmpul dreptului cambial când cu'un 

las străin, când cu un plug fantastic. Na , 

8 Geld vor, Recht nach ! Paroemia acesta germană, pe care d-l FR o cunosce din
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;. „Pe basa răspunsurilor îăcute la cestionar se întoâmi un noii pro= gram de lucrări coprindând resultatul primului: cestionar și arătarea noilor cestiuni propuse, program care de asemenea se distribui membrilor: “congresului, . - - - . , NAvui ondrea a lua parte şi la a doua sesiune a congresului în „secţiunea scrisorei de schimb, ca delegat al guvernului. 
„Secţiunea străbătu şi in a doua sesiune o pădure de dificultăţi, şi revisuirea elaboratului de la Anversa, la care a-ajuns dânsa în definitiv, se pote resuma precum urmeză ;. | o: In primul $ (despre -natura scrisore de schimb) se adaogă că trăgătorul, care are case în mai multe pieţe, pâte să tragă de lao casă asupra. alteia, şi se: suprimă "art. 4$ 2 care dice că «trata creată în ordinul trăgătorului însuşi nu e pertectă de cât- prin acceptare sai indo- sament», căci. se hotări,. cum. se va: arăta mai lu vale, că trata se pâte emite au gorteur, sub reserva dreptului posesorului de a adăoga clausa la ordin. ie Sa IN e IE „Cel d'al douilea $, care 'se ocupă cu provisiunea (art; 3—12)1) se suprimă cu totul. Vom râveni asupra acestei cestiuni, care are o in- semnătate deosebită. 3 a 

„In cel de al treilea $, care tratâză despre acceptare, 'se înseră un articol noii în cuprinaere: « Posesorul scrisorei de schimb are dreptul a - cere in tot momentul acceptarea. Ori-ce clausă contrarie e nulă». Se adăogară apoi în art, 13. $$ 1 şi 2, care vorbesc de obligaţiunea pose- „_ Sorului unei scrisori de schimb plătibilă la un timp 6re-care de vedere “de a o presenta la acceptare, cuvintele «ou au visa». Se hotări tot de O. dată (o inovaţiune f6rte importantă) că acceptarea nu se pâte da prin aci separat. Art, 15 $ 2 în fine, primi o altă redacţiune care -implică o schimbare esenţială a principiului. sancţionat într'insul, redacţiune care sună ast-iel: «Le tir€ peut bifier sa signature tant que la lettre est entre Ses- mains, d. moins qu'il ne - detienne la lellre î, titre de 'mandalaire -. ou de deposilaire». |: . e SI aa = 
. S , p o. i , .. „. „articolul meii publicat în Dreptul din 1885, No, 23, pag. 177, reapare (dar fără & " Propos) de două ori în documentul care coprinde răspunsurile sale, : In răspunsul săi la-cestiunea 58, a-l B, dice: «Da, este loc de a se hotări că protestul e obligatoriă faţă cu acceptantul, căci el e adevăratul şi principalul debitor cambial>, un r&spuns care pEcătuesce în contra principiilor celor mat elementare ale dreptului cambial. ia pf ae SA „Nimeni nu e infalibil şi nu aș fi “pomenit dar bizareriile de mat sus (exemplele „Sar pulea înmulţi), dacă nu, m'ar fi silit erorile răspândite prin presă să dovedesc că, de şi mi S'a făcut parte de onoruri nemeritate, 'mi-am dat totuşi (stă ostentla posibilă -ca să îndeplinesc, mal presus de puterile mele, misiunea . cu care am fost onorat, şi „Du. mam împodobit cu pene străine, şi. nu 'ml-am însuşit fructele muncel altuia. Daca am cules onoruri, am gustat şi amărăciuni. Nu este. bucurie. în acâstă lume. rea, pe care să nu o otrăvâscă, invidia şi gelosia Gmenilor. . ...- - _ 1) Art. 19 se găsesce, ce -e drept, în $3 (despre acceptare), dar el aparţine, ade- -vărul căutând, teoriei proviziunii, şi secţiunea hotări dar că, proviziunea fiind suprimată, : consequența cere să se suprime şi art. 12. In răspunsul meii la cestiunea cincl-spre- dece a Cestionarului, e qiceam în acestă privință: «Cette guestion se rattache ă la theorie de la provision et est par constquent comme celle-ci &trangere au droit de change. L'art. 12 du projet d'Anvers „Supposs en veril€ existence d'une provision . . avant V'Emission de la letire, et statue que, dans ce Cas, le tir€ est tenu de l'accepter. C'est une derogation au droit commun, que rien ne justifie, Le tir€ doit executer son obligation cambiale, mais il n'est pas oblig d'accepter une lettre de change», - 

4 .
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In $ i (despre indosamenl) se întroduse următârele schimbări. Se: 
suprimă art. 2], cure dispune că, dacă indosamentul 6 posterior scadenţei, 
trasul pâte opune cesionarului excepţiunile ce-i competeaii proprietarului 
în momentul scadenţei, hotărându-se.că nu trebue să existe nici o deose-. 
bire între indosamentul înainte şi acela după scadenţă, urmând a se aplica 
în amândouă casurile regulele indosamentului şi nu acelea ale cesiunii. 
Art: 23 apoi se modifică, statuându-se. că, dacă indosamentul nu 'este 
datat, incumbă contestatorului să stabilescă data. - 

In Ş 5, care are de obiect avalul, se destiințeză în art. 25 $ 1 
cuvintele: cindependent de acceptare și de indosament». Se suprimă apoi 
art. 26, reservându-se statelor să decidă dacă avalul dat prin act separat” 
pâte să producă electe în virtutea dreptului de schimb. Pa 

Paragralul 6, care se ocupă :cu scadența şi plata, se menţinu “ 
neschimbat. aa . | ” | 

In cel de al 7 $ (Despre prolest) se înlocuiră cuvintele le surlen- 
demain prin cuvintele «le second jour ouvrable aprâs l&châance». | 

In $ S (acceptarea "şi plala prîn întervențiune) se adaogă că, dacă 
acceptantul prin intervenţiune a omis de-a indica pe sema cui acceptă, 
dânsul e presupus că a intervenit pentru trăgător. NI . 

In $ 9 (despre obligaţiuni şi acţiuni) se hotări, în -oposiţiune cu 
art. 45 $ 1 al proectului de la Anvers, că interesele ai a curge, nu <ă 
partir du premier jour -utile pour le-protât», ci că partir de Vecheance». 

_Aît. 46 $ 1 apoi se şterse, admiţându-se că principiul după care 

ori-ce iscălitură pusă pe o scris6re de schimb valeză pentru obligaţiunea, 

ce dânsa implică, neatârnat de nulitatea a ori-ce altă obiigaţiune sait de 

falsitatea a ori-ce altă 'iscălitură, îşi are locul săă, dimpreună cu disposi-. 

ţiunile concernând capacitatea, întrun titlu preliminar sub rubrica Regule 

generale. Ss adaogă după acesta o disposiţiune în coprindere că acela 

care iscălesce o cambie în calitate de mandatar, lără a. avea mandat, e 

ținut personal; cum ar îi pretinsul mandant, dacă mandantul ar îi. fost 

real (v. art. 95 legea cambială germană). Art: 50% se elimină, cestiunea . 

secuesirăreă efectelor trăgătorului, acceptantului, -ete., aparţinând proce- 

durei civile şi nu dreptului: de schimb. - PI , 

In $ 10 (despre pierderea: scrisorilor de schimb) se menţinu numai 

art. 53, care statuiază: «Le proprietaire „de la lettre de-change egaree 

doit, pour s'en procurer un nouvel exemplaire, s'adresser ă son endosseur- 

immediat, qui est tenu de lui prâter son nom et ses soins pour agir 

envers son propre endosseur; et ainsi, en) remontant: d endosseur en 

endosseur, jusqu'au tireur de la lettre, etc.», îniăturându-se art. 5l și d 

şi reservându-se statelor să organizeze procedura de urmat pentru a RY 

obține plata unei scrisori de schimb pierdute, cum vor crede mai bine *). . 

insul mei la cesliunea 81 a primului cestionar, eii spuneam în acestă : 

privinţă: AP odure î suivre. &tant enormement difierente dans les differen!s pays, 

Vunification des lors est sous ce rapport pour le. moment irrealisable, Ici on exige une 

citation €dictale affichee, insâr6e dans les jornauz, etc., un jugement i prononcer.apres 

Vexpiration du a6lai indiqu6 dans Ia citation 6dictale, Jjugement qui declare inefâe Le 

du bilet â l'Egard du possesseur et libere les cautions „(en Allemagne, en atalie er 

Suisse, en. Roumanie); lă, d'autre part, on fait abstraction de toute cita ion cdicta e et 

permet au-propriâtaire dune lettre de change _perdue d en -exiger le payemei
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Paragralul 11 .(despre prescripțiune) se înavuţi cu un articol în 
coprindere : «L'interruption de la prescription, n'a a'effet qu'ă l'egard du 
debiteur vis-ă -vis duque! Pacte înterruptil a 6t6 pos6». Obligaţii pe calea 
schimbului şedând. adesea î6rte departe de locul unde seris6rea de schimb 
e plătibilă, se derâgă în general şi trebue să se derâge la principiile cari 
cârmuese solidaritatea (iscălitorii unei scrisori de schimb -sunt solidar 
respundători), după care acţiunea intentată în contra unui debitor între- 
rupe prescripţiunea in contra tutulor (V. art. 1045 codul civil român). 
Se modilică apoi art. 54 $ 3 privitor la punctul de plecare al prescrip- 
ţiunii scrisorilor de schimb la vedere şila un timp 6re-care de la vedere 
hotărindu-se că pentru scrisorile de schimb la un timp 6re-care de la 
“vedere (Zeitsichtwechsel), a căror scadenţă nu s'a fixat prin presentarea: 
scris6rei de schimb, prescripţiunea începe a curge după expirarea atât 
a termenului de presentaţiune, precisat în art. 13:al proectului de la 
Anversa, cât şi a timpului indicat în serisrea după vedere, 

Art. 55 şi 56 ale proectului de la Anversa (despre biletul la ordin 
şi biletul au porleur) nu se schimbară, iar art. 57 (cecul, etc.) se înlocui : 
prin un şir de disposiţiuni, despre cari vom da semă amănunţit mai la 

„vale. Încercarea în fine de a se schimba sistemul proectului de la Anversa, 
care nu coprinde nici: un. articol relativ la contra-cammbie (rechange), 
rămase lără resultat 1), Da 

Acestă scurtă dare de s6mă nu mulțumesce de sigur curiositatea 
„publicului, care doresce să cun6scă raţiunile nouilor resoluţiuni. Vom 
„căuta dar să desvăluim motivele cari ai dat loe la curentul cel noi 

al spiritelor. - * a 
Unele articole apoi ale proectului de la Anversa aii îost viii ătacate, 

„dar fără isbândă. Ne vom sili să lămurim și acestă parte a desbaterilor 
secţiunii. Sai cerut în fine și alte schimbări de cât cele admise de 
secţiune, Va trebui să spunem şi despre acestea câte-va cuvinte. 

Materia fiind- aşa de vastă, caută să procedăm metodic, ca să nu 
obosim prea mult pe cetitori, şi să fim cât se pâte de scurţi, fără să | 
vătemăm printr'acâsta clăritatea expunerei. 

Vom discuta dar: _ 
- IL. Cestiunile cele mari, acele adică cari ai dat loc la vii desbateri, 

cari presintă un mare interes practic, nu riumai din punctul de vedere 
al interesului privat, dar şi din punctul de vedere politic şi economic. 

II: Cestiunile tecnico-juridice,. cari interesâză - mai mult pe juriștii 
proiesionali de cât pe pubicul cel mare. 

  

vertu d'une decision du Tribunal du lieu du payement, en fournissant une caution qui reste engagte- plusieurs ans (en France, en Belgique), et lă enfia on se borne ă auloriser 
- de propritaire d'une lettre ae change perdue de mander l'Emision d'une nouvelle traite, en fournissant caution (v.' loi anglaise, sect. 79). . „__ 1) Darea nâstră 'de smă, în lineamentele er generale, e de sigur (exactă. Dacă totuşi în privința unor cestiuni de amănut ar exista un alentendu, aceea ce e posibil, 

să se țină semă că o parte a proectului s'a votat cu o repediciune prea mare pentru. ca să se fi putut reține t6te punctele cu o siguranță absolută. De -aceea vedem că tote revistele juridice se feresc de a face o dare de semă înainte de a se publica tex- tul autentic al proectului, Ră însă, îmboldit la acesta de mal mulţi amici, dai înainte de timp publicitatea impresiunilor ce'mi aă lăsat lucrările congresului, compiâna că publicul va fi clement cu. mine și'm! va erta erorile ce aşi putea comite.
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IL». 

Care din resoluţiunile congresului merită mai cu semă luarea aminte ! 
a guvernelor, al căror sprijin e necesar pentru realizarea unificărei 
legiuirilor ? i 
„Nu trebue să incomodăm guvernele cu controversele cele mici. De . 

minămis non.curat Praelor.' 'Trebue, din contră, să deosebim cestiunile 
asupra cărora sciinţa dreptului a pronunţat ultimul săi “cuvânt, de ces- 
tiunile cari nu intră în acâstă categorie. a A 

Făcând acestă deosebire, îăcând adică abstracţiune de cestiunile de 
am&nunt, vom vedea că desbaterile congresului presintă un mare interes 
nu numai din punctul de vedere juridic, dar și din punctul: de vedere 
politic şi economic. DI | : 

_ Resoluţiunile luate de congres sunt în adevăr expresiunea curentului. 
“ideal al timpului nostru, care cere să se reducă .causele de nulitate, să . 

se simplilice principiile dreptului, să se scape comerciul de povara legilor 

restrictive ce'l apasă, şi dânsele tind. ast-iel a îndrepta creditul pe o cale 

nouă de progres. - | A a 
[deile totuşi fundamentale, .de cari s'a condus congresul sar întu- 

neca, şi idealul de atins sar împinge într'o perspectivă din ce în' ce. mai 

depărtaiă, dacă am' amalgama cestiunile cele mici cu cele mari. 

Yom reproduce dar aci numai cestiunile cele mai importante, cu 

cari s'a: ocupat secţiunea scrisorei de schimb a congresului, vom releva . 

antithesele cari s'au ivit cu privire la dânsele, şi-vom indica în fine reso- 

luţiunile luate de secţiune. E 

"Să se câră, ca condițiune a cambiei, adică sub pedepsă de nulitate, 

“mențiunea de „cambiet sai de o altă expresiune ecuivalentă ? 

: Principiul. care dice că menţiunea de «cambie» (clausa cambială) e 

un essentiale megolii, o condiţiune “esenţială a scrisorei de schimb, nu 

aparţine clasei principiilor metafisice. . i 5 

De iapt, mai t6te scrisorile de schimb coprind acestă menţiune, 

aceea ce dovedesce că practica recundsce necesitatea ei. Codul nostru: 

de comerciii (art. 270) ţine 'semă de acestă necesitate - şi hotărăsce că - 

«numirea de cambie sai. poliţă rostită în textul înserisului este una din 

condiţiunile esenţiale ale cambieb. , | 

Dar se nasc indoeli în acâstă privinţă, experienţa făcută în Englitera, | 

fiind contrarie acestui chip de a vedea. Legea , engleză nu, cere nică, 

menţiunea clausei la ordin, nici menţiunea clausei cambiale. Şi adevărul 

este că nu trebue să înmulţim inutil causele de nulitate. Di 

Scris6rea de schimb coprinde un ordin de plată (mandatul ce se dă 

trasului de a plăti suma cambială) şi garanţia implicită din partea celor 

obligaţi” că vor plăti ei singuri, dacă nu se va executa ordinul le plată. 

„ Prin garanţia de care e vorba, se deosibesce scrisârea de sc imb, 

cele-Valte documente constatând o datorie. Menţiunea clausei cambiale 

dar e mai mult sait mai puţin indilerentă. -. . 5 

1) Acestă parte a articolului e reproducerea raportului asupra resultatelor con- 

gresului, pe care eă "l-am supus d-lui ministru de justiţie. . 

.
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Ori-cum -ar îi, să -nu uităm că garanţia vorbită, cara constitue 
esența cambiei, nu e expres menţionată în scris6rea de schimb, așa că, suprimându-se necesitatea clausei cambiale, ne-ar lipsi ori-ce criterii ex- terior de. deosebire. n Sa 
_ Secţiunea  menţinu neschimbat art. 4 al proectului de la Anversa, care nu prescrie clausa cambială sub pepepsă de nulitate, dar dispune "că: «La dânormination de leltre de change vaut clause ă ordre, î moins que le contraire ne soit indique». 

Să se ceră; sub pedepsă de nulitate, menţiunea dale în 
-“ Scrisdrea de schimb ? E 

„- “Data e necesară, căci după dată se determină scadenţa. Biletul „Portă de exemplu :. «Vei plăti trei luni de la dată», şi data lipsesce, Ce va trebui să decidem - în asemenea cas? Să impunem posesorului bile- „tului dovedirea datei ? Dar scadenţa va îi atunci necertă, adică va atârna _“de lă dovedirea unui iapt, aceea ce nu e admisibil, | Legea n6stră (art. '270 No. 1) cere data ca o condiţiune esenţială a scris6rei de schimb, Dar întrebarea este dacă. sancţiunea nulităţii e necesară ca să se facă ca de fapt toţi trăgătorii să dateze tratele lor, sai dacă ajunge pentru acesta o sancţiune mai puţin rigurâsă ? - ____“ Trata lipsită de dată nu e nulă după dreptul englez. Legea engleză „ Permite posesorulăi serisârei de schimb nedatate să adaoge data. Data „inserată de posesor se consideră ca dată exactă, dacă nu se dovedesce contrariul. a Si Doctrina - germană admite de asemenea, pe de o parte, că datae o condiţiune esenţială a; scris6rei . de Schimb, iar pe de altă parte, că inmânarea unei scrisori de schimb în alb implică autorisarea pentru posesor de a umplea lacunele înainte de protest. Uitima sancţiune ajunge Și nulitatea trebue dar înlăturată. - a Secţiunea, condusă de aceste consideraţiuni, menţinu art. Gal proectului de la Anversa, dar hotări să se adaoge. proposiţiunea urmă- e «La remise de la lettre-sans date vaut procuralion de remplir la -dale». . a O E Ă 

a Trebue. să se csră, sub pedepsă de nulilate, ca Scrisdrea - - „Să îndice epoca plățeă 2 a 
oz „Arătarea scadenței e, după codul nostru (art. 270, conform art. 251 italian), una din condiţiunila esenţiale ale scrisârei de schimb. Avem a face totuși aici numai cu o regulă abstractă, căci legiuitorul nostru adaogă in art. 281 în fine (adaos care lipsesc în codul italian) că, dacă poliţa nu indică epoca plăţei, ea e plătibilă la vedere. O dispoziţiune anal6gă .se regăsesce în legea belgiană, în cea scandinavă, în cea rusâscă. , Soluţiunea acesta merită, credem, precăderea. înaintea teoriei con- trarie, care cere arătarea scadenței sub pedâpsă de nulitate şi fară nici „0 rezervă în fav6rea validității. scrisârei de 'schimb, A | , Arătarea epocei plăţei e fără îndoială 0 -condițiune. esenţială a „Scris6rei de schimb, dar, biletul neindicând'o, se presupune că scris6rea
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e plătibilă la vedere. Acâsta, răspunde intenţiunei probabile a părţilor. 
Scopul (certitudinea scadenţei) se atinge -cu ajutorul acestei presupuneri 
mai bine și cu o mai mare cruţare a intereselor în joc, de cât cu aju- 
torul scadenţej-nulităţii. a a 

Secţiunea respinse dar propunerea, tindând a se modilica art. 6 $ 
2 al proectului de la Anversa, care hotărâsce: «Si la lettre de "change 
nindique pas l'6poque du payement, elle est payable a vue>. 

Este loc de a se însera în lege că. stipulațiunea de înterese în scri- 
soreu de schimb este a se considera ca nescrisă ? 

Reamintim art. 273 $ 2 al codului :nostru, care sună ast-iel : <Pro- 
misiunea de dobândi coprinsă în cambie se socotesce ca nescrisă». 

Regula de cara e vorba se restălmăcesce de cei mai “mulţi; trebue 
„dar să arătăm care este adevăratul ei înţeles, Ma 

Art. 273 Ş 2 citat nu opresce stipulațiunea de dobândi, cum: pre- 
supun unii. Legea nu împiedică stipulaţiunea de dobândi, dar părţile caută 
să le calculeze în suma principală. Aceea ce este oprit, este dea se 
adăoga lu suma principală o stipulaţiune deosebită de dobândi. Trebue 
să evităm greutăţile resultând din calcularea dobândilor, greutăţi cari 
turbură comerciul cambial., Ti 

Un exemplu pentru lămurirea. lucrului. Biletul purtând : «Vei plăti 
1000 lei cu dobândă de 6 la sută», stipulaţiunea de interese se va con- 
sidera ca nescrisă. Biletul coprindând, din. contră: «Vei plăti 1000 lei>,. 
stipulaţiunea va îi valabilă, căci dobândile s'aii calculat în “suma prin- 
cipală (TPiichter, Wechselrecht, $ 37, pag. 144). E . 

„ Dar adevărul este, din contră, că interesele se pot calcula cu înlesnire. 
Şi, admiţându-se chiar că calculul pâte să îie dificil, trebue totuși lăsat 
părților să reluze tratele purtând o stipulaţine de interese, jura vigi-. - 
lantibus scripla sunt. | | a d | 

" Propunerea tindând a se insera în lege căstipulaţiunea de interese 
în scris6rea de schimb este a se considera ca nescrisă,. nu se adoptă. 

Este loc de a se însera în lege că scrisdrea, de schimb nu pole să 
fie plătibilă prin fracțiuni şi în mai multe epoce succesive ? 

” Legea n6stră răspunde da. Scadenţa nu pâte să ie, după art. 271 
al codului nostru de comerciă în -vigre, de cât una şi aceeași pentru 

„t6tă suma arătată în cambie. Ar fi dar nulă scrisorea de. schimb pur- 
tind: «Vei plăti la 1 Februarie 1,000 lei, la 1 Martie 1,000 lei, la L. 
Aprilie 1,000 lei». Trebue să evităm neajunsurile resultând din plurali- 
tatea . protestelor. i . 

Dar relevăm că legea engleză (secții.nea 9) nu cundsce o asemenea 
“oprire. 'Trebue lăsat părţilor. să evite pluralitatea protestelor, relusând 
scrisorile de schimb plătibile prin fracțiuni. La | A 

Propunerea de a se insera în legea-tip oprirea de care. e vorba, avu 
aceiași sârtă ca propunerea precedentă. 2 

.
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„Este loc ca legea'să sancționeze trata au porteur (la înfăcişălor)? 

Codul nostru exclude trata au porleur, căci el hotărăsce (art. 270 
No. 2) că arătarea numeluă primitorului e una din „condițiunile esenţiale 
ale scrisrei. de schimb. Dar codul nostru permite în același timp trăgă- 
torului să emită scrisârea de schimb în ordinul săi însuşi (art. 274 alin, 
II), şi-i dă voe să o indoseze în alb (art. 279 alin. ID). 

Acesta este, se relevă în nota udăogată la cestiunea 3 a secun-. 
dului cestionar, o contradicere. O trată. au porleur nu se deosibesce 
de loc în practică de o trată creată în ordinul trăgătorului însuși și pe 
care acesta o indoseză în alb. 

Dar 6re aşa să fie? Deosebirea între trata au porleur şi trata 
emisă în ordinul trăgătorului însuși şi pe “care acesta o indosâză in alb 
este din contră mare şi sare la ochi, 

Posesorul unei trate au porteur nu are în - adevăr nici un mijloc 
- de a se apăra în contra. îraudei. In zadar ar indica dânsul pe bilet numele 
cesionaruluă, ca să silescă- pe tras să verifice seria indosamentelor, căci 
emitentul tratei s'a îndatorat să plătescă au: porteur, adăogarea dar a 
numelui cesionarului siar considera ca nescrisă şi trasul va trebui să 
plătescă posesorului tratei şi nu va îi în drept să ceră ca dânsul să 

. justifice seria indosamentelor. 
“Posesorul unei trate, care sa emis în ordinul trăgătorului Însuși 

şi pe care acesta o indoseză în alb, are, din contră, drepturi mai întinse, 
căci el pâte să umple - indosameniul în alb, să indice adică pe bilet 
numele cesionarului, şi să scape ast-iel de pericolele cari însoțesc tratele 
au porteur. 

| Trebue dar mai întâi să. scrim în lege că şi posesorul uneă 'lrale 
_la înfățișător are dreplul să adaoge clausa. la ordin, şi atunci, o 
recunbscem, nu va mai. exista nici o deosebire între trata aa porleur 
şi trata emisă în' ordinul trăgătorului, insuși şi pe care acesta 0. indo- 
s6ză în alb. 

Acestea eraii argumentele de cari m'am servit, într:o scurtă cuvân- 
tare, .ce' am ţinut'o, ca să dovedesc că trata au porteur : nu trebue să 
se admită de cât sub reserva. expresă a dreptului posesorului de a 
adăoga clausa la ordin. Alţii, din contră, stăruiau să se escludă absolut 
trata au porteur, sub col6rea „căreia S'ar. putea emite bancnote, aceea ce 

"nu trebue îngăduit, 
Secţiunea, ţinând sâmă de aceste obiecţiuni, menţinu art. 4 ş 2-al 

proectului de la Anversa, care sancţionează trata au porteur, dar dânsa 
declară că trata se. pote” emite au porteur, sub. reserva expresă a drep- 

- tului posesorului de a adăoga clausa la ordin, şi apoi sub reserva 
- dreptului statelor de a preîntâmpina pericolul unei emisiuni - clandestine 
de bancnote prin legi penale şi iinanciare, 

„Piste loc de a se da posesorului un drepl de precădere asupra pro- 
viziuniă față cu creditorii trăg gătorului ? - N 

Codul nostru a înlăturat tâte disposiţiunile privit6re la proviziule 
coprinsă în vechia nâstră legiuire. Legea, care statuiază că trăgătorul 
trebue să iacă proviziunea, că primirea poliţei dă a înţelege că provi-
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ziunea este iăcută, etc., presupune că trata, ca ori-ce contract, nu pâte 
să exislo fără causă, aceea ce nu este adevărat. . . . N 

Circulaţiunea. tratei ar îi esenţial împedicată în libera ei „mişcare, 
dacă sar putea excipa în materie de schimb de lipsă de causă. Accep- 
tantul este obligat de a plăti, puţin importă dacă a primit sati: nu pro- - 
viziunea. Singură dar iscălitura obligă, și causa (proviziunea)- nu trebue 
sa j6ce nici un rol. | . _ e 

Trata cu alte cuvinte, e prin exenţa ei cu un contract lilteris, un 
„contract iormal, care face abstracţiune de, causă şi de raporturile mate- 
riale anteridre.. Dacă este adevărat că legiuitorul 'nu trebue: să se conducă 
numai de logica absolută, nu este mai puţin adevărat că contradicerile 
logice coprinse într'o lege turbură aplicarea: ei şi dărimă "credinţa în 
idealurile dreptului, aceea ce nasce cele mai rele consequenţe.” 

Se obiectă echitatea. Echitatea, susţin unii, cere să garantăm, să 
apărăm de ori-ce atingere creditul tratei, şi privilegiul posesorului asupra 
proviziunii răspunde toemai acestui scop. Relusându-se privilegiul, puţini 
Sar interesa să dobândâscă trale, şi creditul cambial ar fi jertiit. Nu se. : 
tăgăduesce de almintreli că'e vorba-de un adevărat privilegii, căci e 
sciut că în materie de schimb nu se pot invoca raporturile materiale 
anteridre, de exemplu cesiunea de vindarea proviziunii consimţilă în. 
iavârea primitorului tratei, ete, , | 

"- Dar, examinând lucrul mai de apr6pe, ne încredințăm de indată că 
simţimintul echitabil: ne duce la soluţiunea opusă. Privilegiile în adevăr 
împiedică. comerciul, se pun în calea sborului săi, şi. garanţia cu care . 
se mulţumesce şi trebue. să se mulțumâscă lumea comercială, este 
buna credință a comercianților. Nici posesorul unei-trate au porteur 
nu are trebuinţă de privilegiul de care e vorba, căci el se pote apăra 
în contra fraudei adăogând clausa la ordin. 'Trata dar, în deosebire de: 
un bilet de bancă, este şi trebue să fie o chârtie-monedă (monnaie . 
iiduciaire) întemeiată inclusiv pe încrederea comercială. NI 

| Mai mult încă. Privilegiul posesorului asupra proviziunii, departe de 

a răspunde principiilor-echitabile, ar avorisa.din contră irauda. Tr&gătorul 

este el insolvabil și aprâpe de a cădea în faliment? Unul din creditorii . 
săi va trage asupră-i o trată în iolosul unui primitor de complesenţă, 

care va exercita privilegiul săi în dauna creditorilor trăgătorului (ai îali- 

" tului) cari se vor -afla dinaintea unui zero. 
Secţiunea hotări dar' că regulele privitore la proviziune nuşi ai - 

locul. lor în legea cambială.. Art. dar S—12 ale proectului de la Anversa :-: 

se eliminară. Privilegiul posesorului asupra proviziunii, dacă este loc de 

a i se acorda un asemenea drept de precădere, aparţine legii asupra 

falimentului. Li | 

Este loc de a se permile trasului să -ştergă îscălilura sa pe cât timp 

. lrata se găsesce în“ mâinile sale ? 

Art. 287 al codului nostru de comerciii hotărâsce: «Acceptarea 

trebue să fie dată la . înfăţişarea cambiei, sai cel mai târdiă în cele” 

ă două-qeci şi patru de ore de la înfățișare. :Za nu pole fi revocată după 

ce cambia a fost înapoiată». Resultă, din acest text că acceptarea - 

. a 26 
Al. Degr, vol, III. !
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pote îi revocată, pe cât timp trata se găsesce încă-în mâinile trasului. 
- Voința unei părţi nu conieră un drept celei-lalte părți, dacă nu există 
un concurs de voințe resultând “din iapte concludente sati din deelara- 

"iunea reciprocă a părţilor. .. .. Do o E 
„". . Reamintim totuşi'că în: materie de schimb singura iscălitură obligă. 

Principiul soluţiunii trebue dar căutat aiurea. Și în adevăr trebue să 
facem distingerea următâre. Da | 

;.. - Posesorul lăsata el trata din negligență : un . timp îndelungat în 
mâinele trasului? Densul trebue să-și impute sie-şi consequenţele negli- 

„ genţei sale, şi trasul.pâte să Ștergă iscălitura sa, pe cât timp trata se 
- găsesce încă în mâinele sale; Nu există, din contră, nici o negligenţă din 

partea, posesorului, trata rămânând un -timp îndelungat în mâna trasului 
în virtutea unui mandat primit d6 la trăgător sai în virtutea .unui depo- 
sit? Trasul nu trebue să aibă dreptul să ștergă iscălitura- sa, - : --: 

Un exemplu pentru - lămurirea ultimei ipotese. Trăgătorul.. trimite, 
să presupunem, trasului -originalul pentru acceptare, îinsărcinându-l a o 

„păstra .la disposiţiunea secundei sau a copiei. . Posesorul,- care deţine. 
- secunda, află; adesea târdiii, unde se găsesce originalul, cara 'trebue să 

i se înmâneze la a sa cerere. Întârdierea în ceasul 'acesta "nu e impu- 
tabilă posesorului. : . | - | ae a 

Art. dar 15 al proectului de la Anversa se moditică în chipul următor: 
«Trasul pte să ştergă iscălitura sa pe cât timp scris6rea de schimb 

„se găsesce încă. în mâinele sale, afară nina? daca densul deține scri- 
- sorea cu lillu de mandatar. saii depositar». î 

Este loc ase înscri în lege că posesorul iralei este 
. în drept a cere în iot momentul acceptarea şi că oră ce clausă. 

ine contrarie este exclusă ? o. Ia 
„. In răspunsul meii la cestiunea nou&-spre-dece a primului cestionar 

". observasem in acestă privinţă: «En Allemagne, ă Augsbourg, existait autre- 
fois la coutâme d'insârer. dans la „traite: <ă: accepter quinzaine avant lechâance», . ce. qui iavorisait Vemission des. billets. de complaisance 
(Wechselreiterei). Pour prevenir. Pabus dont il s'agit, Part. 18 de la loi 
allemande dispose: «que le possesseur peut ă tout moment presenter le 

„ billet.ă Pacceptation», et.la  nouvelle 5 aa art. 18 cit. 'ajoute:. «Toute 
„ Stipulation contraire sera: nulle et non avenue». Nous -pensons qu'il îaut „tirer. profit de Pexpârience iaite en. Allemagne;' et inscrire dans la loi que le porteur a le droit de demander ă.tout moment Vacceptation et 
„que toute clause contraire est nulle». - E i iza ___ Secţiunea resolvi cestiunea. nâstră. în sens afirmativ, după o scurtă 
expunere orală a punctului de vedere accentuat în răspunsul mei, lăcută . de delegatul gazetei germane Zeilschrifi fiir vergleichende Rechiswissen- „schaft (Heidelberg). | CE A e 

Lisle loc de a se deosebi îndosamentul înainte și după scadență ? 
- Girul după scadenţă are după legea n6stră. (art, 281) numai efectul unei cesiun?. 'Trasul pote opune indosatarului: după scadenţă excepțiunile ce le avea dânsul în contra indosantului. în momentul scadenţei, 

+
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Care e raţiunea acestei disposiţiuni ? Răspunderea cea mare a dator- 
nicilor de schimb trebue să fie compensată,. se “dice, prin o scadență 
certă. Privilegiile dar excepţionale de cari se bucură creditorii de schimb - 
aii a fi limitate la indosamentele până la scadență. Prin girarea tratei - 
după scadenţă sar îngreuna peste-măsură răspunderea obligaţilor, s'ar da . 
loc la o speculaţiune fără 'sfirșit pentru câștigarea de dobândi, | 
„__„ Dar, se răspunde, şi nu. îără temeii, că, de iapt, e îârte cu anevoe 
de constatat, dacă indosamentul 's'a dat înainte sai după scadenţă, căci 
indosamentul e adesea nedatat, saii dat în alb, Datornicii de schimb ai, 
deosebit de acâsta, un mijloc eficace; de a preveni pericolele ce însoţese - 
indosamentele după scadenţă, căci ei aii dreptul să indice pe bilet pers6nă 
care să plătescă la nevoe. a Mi 

Secţiunea suprimă dar art. 21 -al proectului dela 'Anversa, care 
sună ast-lel: «Si l'endossement est posterieur.ă l'âchâance, le tir€ pourra 

7 

pristaire de la lettre au moment ou elle est 6chue>. . . . 
opposer. au cessionaire. les exceptions” qui lui compâtaient contre le pro-.. . 

Dacă îndosomentul nu este datat, trebue să se impună: 
proba dalei posesorului, saii trebue să se permită posesorului să 

umple daia, proba contrarie fiind reservală contestatoruluă ?. - 

Data indosamentului intereseză pe posesorul tratei în ceea ce pri- 
vesce dovada de -iăcut că cutare iindosament .a avut -loe înainte sai 
după falimentul indosantului, înainte sai după scadenţă. Indosatarul după 
scadenţă al unei trate neprotestate la timp .nu are acţiunea . recursorie 
în contra indosanţilor înainte de scadenţă. „- | 

Indosumentui nu e valabil după legea n6stră (v. art. 279 codul 
comercial român, contorm art. 137 irancez şi art. 258 italian), dacă nu 
e datat, dar dânsul e valabil, dacă e făcut în alb. Acesta e 0. inconse- 
quenţă pe care.a evitat'o .legea îranceză, după care girul în alb nu pâte 
să producă tâte efectele după dreptul schimbului. Legea belgiană, de altă 
parte, hotărăsce :. «Si P'endossement'n'est pas dat6 c'est du'porteur, en 

cas de contestatidn, ă 6tablir quelle est cette date» (coniorm art. 23 al 

proectului de la. Anversa). Cele mai multe legislaţiuni (legea engleză, cea 

germană, svițerană, scandinavă): nu cer data. a 

Daca se recunâsce că indosamentul în alb trebue: să producă tâte - 

efectele după dreptul: schimbului, şi t6tă lumea e astă-gi de acord asupra 

acestui punct, consequența „cere să, nu. se statueze că sindosamentul 

trebut să fie datat>. In bună logică dar, singura întrebare de resolvat : 

este acesta ; «Data lipsind, cui trebue să impunem proba datei ?>. 

Posesorul serisorei de schimb este acela - care susține că indosa- 

„mentul a'fost făcut înainte de îaliment saă. înainte de scadenţă, şi pe 

dânsul dar, s'ar crede, trebue să'l privâscă sarcina dovedirei. fi gui dicil 

încumbil onus probandi. Art. 23 al proectului de la Anversa, care impune 

“-: portorului proba datei, se născu sub “domnirea acestei consideraţiuni. 

Dar să 'obiecteză că înmânarea : indosamentului :nedatat: implică 

procuraţiunea de a umplea data. Posesorul indosamentului în alb pâte să 

adaoge data şi numele cesionarului. Trebue dar să se permită poseso- » 

rului să .umple data şi să se reserve contestalorului proba contrarie, 

i ' IE Dă „i
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Art. 23 al proectului de la Anversa trebuia dar să se modifice precum 
urmâză : - | o | 

«Si Vendossement n'est pas dat€, c'est & celui. qui conteste ă eta- 
_blir la date». . : - a 

Nu este loc: de a se deosebi înlre cecuri şi cambie la vedere? 
La ce criterii trebue să ne -alipim în acestă privință ? Nu e loc de a. 

„se admile cecul crossed (barr6)? 

„ Cecul presupune, după art. 364 al codului nostru de comercii, o 
sumă disponibilă in îolosul trăgătorului aflătâre în casa trasului înainte 
de emiterea biletului, în deosebire de scrisârea de schimb, pentru care 
legea nu stabilesce acâstă cerinţă. De aci resultă că cecul e un instrument. 
de liquidaţiune și de plată, scrisârea de schimb, din contră, un instrument 

- de credit. | Na | - PR 
Acela care emite cecul, îără să existe suma „disponibilă, se face 

pasibil de o amendă egală cu 100/, a. sumei. arătate în cec (art. 569 
codul comercial român). Aşa hotărăsce şi legea engleză, că acela care 
emite un; cec, sciind că: cecul nu va fi plătit, comite un delict. Mai: 
sunt și alte. deosebiri între cec şi scrisârea de schimb. “Termenul pentru 
presentarea cecului e mult mai scurt de cât termenul . pentru 'presentarea 

" scrisorei de schimb la vedere. Cele două raporluri de drept puse în 
“paralelă se deosibese şi din punetul de vedere al legislaţiunii îiscale. 

Cecul: e scutit de. timbrv, scris6rea de. schimb la vedere . nu. Care dar 
este criteriul exterior cu ajutorul .căruia să s6 pOlă deosebi cecul .de, 
scrisorea de schimb la vedere ? “Cecul și scris6rea de schimb la vedere 
nu se deosibesc de 'loe prin forma lor exteridră;; trebue dar să adăogăm 
la acâstă formă un element, noi, ca să câştigăm un criteriă de deosebire. 

- Nu ne r&mâne în:adevăr de cât 'saii să hotărâm că cecul trebue 
să coprindă, sub pedâpsă de nulitate, denumirea de «cec», sai să admitem 
că biletele şi eiectele purtând numirea de «cambie» 'nu sunt cecuri. 

Ce este cecul crossed (barr6)? Barrementul cecului sa aşedarea de linii transversale pe cec (cuvintele cet Cnic> sai «non . negociabil»: 
“nu sunt esenţiale in” sistemul crossingului) este o precauţiune ce se „= întrebuințâză în contra pierderei sai: iurtului cecului. Banca pote să 

„ liguideze un asemenea cec încrucişat, dar ea nu-l pâte plăti în numerariii.. 
Posesorul unui cec încrucişat trebue să.se adreseze la o bancă inter- „ mediară, bancă cunoscută: de tras, care liquideză cecul. In mâna unui 

-. fur dar un cec încrucişat nu are nici o val6re. | „Secţiunea -deci adoptă. proposiţiunile urmaătâre : , - «Les dispositions de la prâsente loi concernant la letttre de rhange payable ă vue 's'appliquent aux eflets qui, sous+la denomination de ch&-: ques . bons, acerâditiis ou auires, sont erâes pour operer le retrait de jonds disponibles, saul les modifications suivantes: ae o „1. <Le porteur d'un de ces eliets doit le presenter au payement dans les Cing jours de sa date, quand il est tirâde la place ou il est payable. „Si Vellet est tir6 d'un autre lieu, le dâlai de presentation est de huit jours, avec augmentation d'un jour par. distance de -cirq cents kilometres ; ce
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dâlai est double quand le trajet doit s'ettectuer en tout ou en partie par voie de mer. . | 
2. «Si VeJJel porle en travers et au recto deuz lignes parallăles, îl est pavable & une maison de banque. N 

«Si, entre les deua lignes un «non» est înscrii, îl est parable ă la maison îndique. 
«Tout pazement fai! par le lire & d'autres est ej/feclu€ & ses ris- 

ques et perils. : | o 
«Ne seront pas soumis ă ces dispositions (nu se consideră ca cecuri) 

les billets et elfels î vue: o 
1. <Qui porteraient la mention de lelire: de change. - a 
2. «Qui d'apres les lois ou usages du pays ont nâcessairement le 

“Caractere de lettres de change» 1). ” 
In opoziţiune cu problemele ce premerg stai problemele următâre, 

cari aii fost scâse din desbatere, credându-se că dânsele n'a intrat încă 
în domeniul sciinţei fără contradicere : . o 

; «Nu este loc de a se substitui notifieaţiunii protestului pentru lipsa 
de acceptare un simplu avis dat garanţilor, prin scris6re recomandată ? 
Este loc de a se supune termenele pentru exerciţiul acţiunii recursorie, 
precum și iormalitățile de observat pentru :exerciţiul acestui recurs, 'la 
regule precise și uniiorme ? Care este procedura de observat peniru-a 
se obţine plata în cas, de pierdere a scris6rei de schimb? Este loc de a 
se hotărâ că debitorii, cari invâcă preseripţiunea de „cinci ani, sunt 
ținuți, dacă se cere, de a afirma 'sub jurământ că nu mai datoresc-nimie ? 
Avalul prin act separat produze el electe în virtutea dreptului de schimb? 

Cestiunile acestea se sustrag, așa se presupunea, unei stabiliri inter- 
naţionale. Se hotărâ dar că regularea lor rămâne rezervată legislaţiunilor 
diieritelor state. ! „ - 

Separând ast-iel cestiunile cele mari „de cele secundare, dreptul pur 
de dreptul istoric, secţiunea reduse la măsura lor exactă obligațiunea 
morală care încumbă statelor de a jerifi tradițiunile lor în cestiunile 
cele onthologice de drepi, şi liberlatea, ce trebue lăsată națiunilor să 
desvolle geniul lor particular, în cestiunile de ordine secundară. 

Sintesa dar, la câre a ajuns secţiunea, că cu tote divergenţele ce 
mai există, nimic .nu se opune la unificarea legiuirilor cambiale, e pe 

deplin) îndreptăţită 'se separa, membrii congresului esprimară un șir de 
urări tinând: 1) la reducerea, în măsura posibilului, a cheltuelilor pro- 
testului; 2) la organisare: unui servicii internaţional, pentru încasarea și 
acceptarea eiectelor de comerciă ; 3) la crearea unui timbru unic ȘI inter- 
naţional pentru efectele trase dinir'o ţară asupra unei alte d ri, timbru 
unic, care să se substitue celor trei timbre: timbrului țării d o emisiune, 
timbrului de transit în ţările. unde electul este indosat, și timbru ui fărei 

unde efectul este plătit; 4) la recunbscerea că lipsa sai insu cienţa tim- 
brului nu trebue să atragă nulitatea scrisorei: de schim . 

1) Un bilet, de exemplu, care nu e tras.asupra unei case, de bancă, nu e un 
cec după legea engleză şi alte legislaţiuni. - Si
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„După ce am arătat în partea | liniile generale ale desbaterilor sec- 
țiunii de schimb a congresului şi 'ne-um- dat s6ma de-spiritul general 
resultând dintr'insele, ne- vom ocupa acum cu cestiunile secundare, cari 
permit o soluţiune mai mult saii mai puţin arbitrară... a 
„> Vom releva din cele două cestionare punctele cari aparţin acestei 

"-ordine de idei, şi vom arăta la lumina experienţelor moderne care e pro- 
gresul de realisat in partea cea schematică a dreptului cambial. 
[| SA a = 
Trebue să. vorbim de scrisorile de schimb plătibile la un anume bâlciii 

„sa este mai bine să nu facem nică o menţiune despre acesta ? 

"Legea franceză şi cea belgiană: admit: fixacţiunea scadenței prin 
usanță,: în opoziţiune cu.legea nâstră (art. 271, conlorm art. 4 No.1 
german și art,;.251 italian),-care o exclude 1). | | e 

In sprijinirea ultimului sistem se invâcă consideraţiunile următâre: 
- Usanţele' variază de la un loc 'la altul. Scadenţa dar ab usoe 6 scadență: 
necertă, aceea . ce 'e - contrariii interesului comerciului cambial, care 
cere o şcadenţă; cerlă. a | Sai 

1: Dar se pare că scadenţa. ab uso răspunde intereselor comerciului. 
„De ce să mărginim libertatea părţilor? De ce să.nu fie dânsele libere 
să se relere pentru determinarea scadenţei la usul existent la locul plăţei? - 

Ori cum ar, cestiunea nefiind încă destul de. limpedită, e mai 
„ bine ca dânsa să fie rezervată statelor. -x | 
„> „ Secţiunea hotărâ dar că nu' trebue să se Îacă nici -o . menţiune. în 

- legea-lip de punctul :de ca 
y 
re. e vorba și să se reserve regularea acestei 

” cestiuni legislaţiunilor diferitelor state. - -- 

Este loc de a se hotărâ că, dacă suma de plătii este scrisă 
de mat" nulle ori în litere sai de mai multe oră în ţifre, suma cea 

înaă, mică, trebue să fie plătilă ? e 

„Art. 313'al codului nostru de comerciii răspunde 'ast-lel la acestă 
întrebare : «Când suma de plătit -e scrisă. în acelaşi timp . în litere şi in 
țiire, dacă este deosebire, suma cea ma? mică va trebui să fie plătită». 
„n dubio milius, o Si a 

_ Ac6stă soluțiune, se” obiecteză, nu ţine 's&mă de obiceiurile. comer- 
ciuluă. Legea engleză, care nu e aşa de iormalistă ca legiuirile conti- . 
nentului, deduce: norma de-urmat din trebuinţele reale ale comerciului, 
Şi hotărăsce că, în cas de îndoială, trebue. şă se dea precăderea suzi 

_Scrise în litere. ÎN Aaa 
Quid in casul când.-suma de plătit e scrisă de mai mule oră în 

țilre sai în -litere ? Nu trebue cel puţin atunci să ne reîntârcem la regulă 
„tradiţională : In dubio. quod minimum est sequimur ? 
„> Secţiunea resolvi cestiunea în sens negativ, menţinând neschimbat 

art. 7? al proectului de la Anversa, care hotărăsce : 
În 

1) Scris6rea de schimb ab «so emisă într'o tară care o PR labilă și 

i 
„admite, e valabilă ş 

, la noY, şi usanţa locului de emisiune "determină scadere i d bit 

N 

o
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„___ <Lorsque la somme î payer est 6crite en toutes lettres' et en 
chilires, il faut, en cas de diiiârence, s'en tenir ă la- somme 6crite en 
toules leltres»>. E 

» Esle loc de a se permite trăgălorului, care are case în mai multe piețe, 
-. de a trage de la o casă asupra alteia? .  . -- 

Legiuirile diferitelor ţări resolvă cestiunea în sens divers... - - 
Legea engleză dispune (secţiunea 5 No. 2). că, trăgătorul şi trasu 

fiind aceiaşi persână, posesorul are opțiunea a îace. ca biletul să fie 
considerat ca poliţă. sait ca bilet la ordin. . -.: Da 

Legea scandinavă. privesce o scris6re de schimb, unde trăgătorul şi 
trasul este aceiași pers6nă, în tâte casurile și fără nici o deosebire ca 
un bilet la ordin: şi nu ca o poliţă, şi nu cere deosebirea locurilor, 
“Legea germană în îine tratâză o scris6re de. schimb, în care tră- 

"gătorul se desemneză el însuși ca tras (trassirt eigener Wechsel), ca -o 
poliţă şi nu ca un bilet la. ordin. Presupunerea unei asemenea scrisori 
este deosebirea locurilor, adică tragerea. scrisârei de la /0 piaţă” asupra 
alteia. O scrisâre, în care emitentul trage asupra sa, Îără să indice un . 
loc de plată deosebit de locul emisiunii, e nevalabilă. . -- ÎL 

- Secţiunea resolvi cestiunea de mai sus în sens: că o scrisâre, in 

care trăgătorul se desemnâză el însuşi ca tras, este a se considera ca un 
a 

“bilet la ordin şi nu ca.o poliţă.. _ 

“In casul când legea împune posesorului obligaţiunea de a - 

_presenla scrisdrea de schimb la acceptare, nu trebue ca dânsa să-i 

împună obligațiunea de a o presenta şi recomăndatarului saă personei - 

„îndicale pentru nevoe? a i 

Posesorul pâte, după cum ji convine mai bine, să presinte scriscrea. - 

pentru acceptare saii nu. Presintarea pentru acceptare nu e obligatorie. 

pentru dânsul, . .- - - a | a 

Nu este însă tot aşa şi cârd e vorba de o scrisâre trasă - la: o - 

epocă fiză după vedere (Zeitsichtivechsel), căci „scadența unei asemenea . 

scrisori nu se pâte determina de cât. prin înfăţişarea scrisârei pentru. . 

" acceptare, - 

Scris6rea pârtă de exemplu : «Vei plăti în termen de o lună după 

vedere». Trebue neapărat să întăţișez scris6rea trasului pentru acceptare, 

căci termenul de o luriă va începe a curge abia după acestă înfăţişare . 

apă vede ura (art. 282) dar: hotărăsce ; «Cambia trasă la o epocă 

fixă după vedere trebue să îie înfăţişată pentru acceptare înăuntru anului - 

„da la data sa, sub pedâpsă pentru posesor de a pierde acţiunea sa: de 

recurs în contra giranţilor şi în contra trăgătorului, ete, 

Cum se constată faptul infăţișărei pentru acceptare? Evident, sai 

prin acceptul iscălit şi datat de tras saii prin facerea. de” protest pentru 

i tare, | i | o 

ipst Vă S'ar părea că e inutil de a se impune posesorului de a 

înfățișa scris6rea pentru acceptare și recomandalarului sati personei 

i
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indicate pentru metoe, căci, trasul refuzând, posesorul e dator să facă 
protest, şi protestul făcut de dânsul fix6ză scadenţa. 

Nu e totuși echitabil să supunem pe trăgător la plata cheltuelelor 
protestului, atunci când el a indicat pe bilet pe un recomandatar. Reiu- 
zând trasul, posesorul să s6 adreseze la recomandatar, şi acesta acceptând, 
termenul după vedere va începe a curge de la data acceptului iscălit de 
recomandatar. a a 

Secţiunea dete precădere acestui de pe urmă sistem. 
. E , . . . > ” 7 

Nu se cuvine,la art. 13 $ 1 şi 2 al proectului de la Anversa, 
a se adăoga. la cuvintele «presentare pentru accepiare»>, cuvintele 

«sai. pentru visă» ? | 

„Art. 18 al proectului. de la Anversa sună astfel: 
«La presentation ă lacceptation n'est obligatoire que pour les lettres 

de change payables ă un certain temps de vue. - . 
„«Le porteur dune lettre de change payable â un certain temps de 

vue doit, sous peine de perdre ses droits de recours, la presenter ă 
Pacceptation dans le delai indiqu6 par la lettre ou, ă defaut d'indication, - dans les quatre mois de sa date si la letire est tirâe du meme conlti- 
nent, et dans les huit, mois, si elle est 'tir6e d'un autre continent». 

Intrebarea este: Să se impună posesorului, în casul de care e vorba, să întăţișeze scris6rea irasului pentru: acceptare sati să dică că dânsul e ţinut să o înfăţișeze pentru acceptare saii pentru visă ? , 
In vedere de a se reduce cheltuelile împovărătâre ale protestului, sa imaginat. formalitatea visei. Legea belgiană (art. 22) permite să se 

” îixeze data scadenţei unei scrisori. plătibile la o epocă fixă după vedere, 
„ Du numai prin data acceptului sai aceea a protestului, dar şi aceea a visei pusă de tras pe scrisâre.: o | ____ Legea n6stră (art. 331 $ 2, conform. art,. 307 $ 2 italian) hotă- răsce de asemenea că protestul pentru lipsă de acceptare se.pâte înlocui, „dacă posesorul consimte la ac6sta, prin o declarare dalată şi senmnală de tras, etc. ps Di Secţiunea complectă dar a art. 13-al proectului 'de la Anversa, adăogând cuvintele «sati pentru visa» şi impuse în același “imp trasului obligaţiunea de a data acceptarea sai visa, . N - 

Trebue să se înscrie în lege că acceptarea nu se Dole da prin 
aci separat? . ă 

In secundul program de lucrări al secţiunii scrisrei de schimb a congresului, în care se resumă rezultatul despuierei răspunsurilor la primul cestionar, se dice cu privire la cestiunea acesta: «Tâte răspunsurile, alară de unul, pârtă că acceptarea trebue să se ptă da prin act separat». 
Părerea opusă totuși trebuia să se acrediteze în desbaterea orală. Părerea acâsta numără și în Francia mulţi susţinători. Numai avalul, die dânșii, se p6te da prin act separat (art. 142 irancez). Legea (art. 122 îrances) 'se mulțumesce cu un singur cuvânt «acceptat» şi cu iscălitura - trasului, aceea. ce dovedesce că acceptul nu-se pâte da prin act separat.
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Așa este, dar acestă premisă o dată admisă, consequenţa cere să 
“recunbscem că, de lege ferenda, este neapărat să stabilim că nici avalul 
dat prin act separat nu pâte .să producă efect în virtutea dreptului 
schimbului. | . 

Să nu se dică că avalul este o obligaţiune accesorie (iidejusiune) 
în oposiţiune. cu acceptul, care constitue o obligaţiune principală. 

Avalul. are adesea: de temei şi alte raporturi de cât cauţionamentul. 
Avalistul rămâne r&spunqător, cu t6te că. obligaţiunea. persnei : pentru 
care sa dat avalul nu ar fi valabilă. Obligaţiunea dar a avalistului nu e 
o obligaţiune accesorie. E | | ae _ 

Precum nu se pâte da indosamentul prin act separat, aşa trebue 
să admitem că nici accepiul, nici avalul nu se pâte da prin act:separat, 
Și cuvântul e simplu. Scris6rea de schimb îiind un contract liiteris, tâte 
obligaţiunile cambiale trebue să resulte din însăşi scris6rea de' schimb. 

Ori-cum ar fi, secţiunea hotărâ că cestiunea dacă avalul dat prin 
act separat pâte să producă efecte în virtutea dreptului schimbului, rămâne ” 
reservată legislaţiupilor dileritelor state. Dânsa dar trebuia să reserve sta- 

- telor şi cestiunea dacă acceptul se .pote da prin act separat. 

Este loc de'a se modifica ari. 14 al proectului de la  Anversa 
în acest înțeles că, simpla iscălilură a trasulul nu valeză acceptare 

de cât în casul unde ea e așezală pe reclo? 

Legea iranceză cere pentru validitatea acceptului iscălitura trasului . 

şi formula espresă de acceptare. Puțin importă în acest sistem dacă 

acceptul este dat pe recto saii pe verso, căci acceptul, ca să fie valabil, 

trebue să se expiime prin cuvântul <acceptat>. . - Na 

Cerinţa formulei exprese de acceptare, care înavuţesce legislațiunea 

inutil cu o nouă causă de nulitate, e străină legii. engleze,: americane, 

- germane, belgiane, italiane, române, cari hotărăsc că simpla. îscălilură 

a trasului, valeză acceplare. LC a . 

„Dar, aşa fiind, ne trebue un criterii ca să putem deosebi indosa- . 

mentul, care și dânsul se pâte da prin simplă iscălitură de accept. 

4 Art. 283 al codului nostru de comerciii hotărăsce dar că iscălitura 

pusă pe verso se consideră ca indosament, în. deosebire” de iscălitura . 

pusă pe recto, care valeză ca accept.. , Ia 

Secţiunea menţinu art. 14 ai proectului de la Anversa, dar cu 

adăogirea cuvintelor : «sur le recto». 

Esle loc de a se suprima, în art: 25 Ş 2 al proecluluă de la Anversa, 

"cuvintele. <sauf convention contraire» ? o 

“. Art, 25 8-2 al proectului de la Anversa e ast-îel conceput. 

«Le denseur daval est tenu solidairement; sauf convenlion con-  - 

traire, îl assume toutes les obligations de la. personne pour laquelle il 

S'enga e». ” . E - „- Si . 

: Secţiunea hotărâ, şi cu drept cuvânt, să suprime cuvintele «saui 

convention contraire». a | : SR 

“Un creditor cambial pâte de sigur să renunţe la dreptul săi în 
| ia 

7
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iolosul unui anume datornie cambial, dar renunţarea îăcută de dânsul 
nu trebue să -fie oposabilă celor-l'alţi creditori cambiali. - 

| „Legea engleză (secţ. 62). face în acâstă privință deosebirile urmă- 
t6re : «Scrisrea de schimb e stinsă, dacă posesorul renunţă  necondi- 
ţionat la t6te drepturile sale în contra acceptantului, Posesorul pâte să 
renunţe. la drepturile “sale şi" în folosul. celor-P'alţi obligaţi ; dar prin 
renunțarea acesta nu se pâte aduce. nici o vătămare dreptului unui alt 
posesor legitimat, care nu are. cunoscință despre dânsa». 

"Este loc de a se stalua că avalistul este obligat chiar în cas de nulitate 
” a obligațiuniă aceluia pentru. care avalul esle dat? a 

care un terţiii inchezăşuesce plata scris6rei de schimb. .. . - 
- „Consequenţa resultând âin acestă - premisă, este că avalul nu pâte 

"să existe de cât 'pentru. o obligaţiune validă (art..2021 codul Napoleon, “coniorm art. 1653 codul civil. român). Avalistul p6te_ să „opună credito- 

Avalul e, după sistemul legii iranceze, un îel de cauționament, prin 

„Tului tâte excepţiunile inerente datoriei, cari compet pers6nei pentru care - avalul este. dat (art: '2036 codul Napoleon, coniorm art. 1681 codul 
„civil român), .--, a | Da 

Teoria contrarie, care privesce avalul ca o obligaţiune principală, . 
„merită precăderea, căci dânsul măresce creditul serisorei de schimb. Obli- 
gaţiunea unui datoraic cambial trebue să fis absolut neatârnată de obli- „gâţiunea unui alt datorniccambial (art. 46 al-proectului de la Anversa; art. 352 și 853 codul comercial român), a 

_Art, 297 al codului nostru de comereiii hotărăsce dar că dătătorul 
_avalului se obligă contorm  regulelor relative la cambii, cu tote că obli- 
gațiunea personei pentru care s'a dat avăâlul nu ar fi valabilă. 

___ După legea engleză (secţiunea „56)-ori-cine iscălesce o scrisre de „Schimb într'alt-iel de cât ca un emitent sai acceptant (prin urmare și “avalistul) se obligă întocmai ca un sndosant iaţă cu creditorul legitimat, | Acestea sunt principiile “cele adevărate ; dar reamintim că cestianea 
dacă avalul dat. prin act separat p6te să producă efecte în virtutea drep- tului schimbului s'a reservat statelor, și.urma dar. să se reserve statelor Și cestiunea de mai sus, care: se legă cu dânsa. e. p. 

In casul când. scadența scrisgreă cade într'o Duminică sai. „0.serbăldre legală, trebue să cerem - presenlarea scrisdrel în ajunul 
- “serbăldreă sai a doua qi? i 

IE Să grăbim.scadenţa în folosul. Posesorului,: admițând că .scrisârea are a se presenta în ajunul sărbătorei ?- Sai să o întârdiem în folosul - trasuluă (al debitorului), cerend presentarea w doua qi? Convenţiunile se interpretă. în favârea aceluia „care. se obligă. Legea _dar, care prescrie presentarea a doua di, răspunde, se pare, principiilor celor exacte, . .: E Si o i Legea n6stră (art.. 310), hotărăsce dar e. „Dacă diua scadenţei e o -. S&rbătore legală, diua plăţei e cea dintâi di de lucru următăre».: Dar se p6te obiecta că o interpretare, care împacă tâte interesele 

N
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în joc, ar răspunde mai bine-intenţiunii părţilor, dorinței lor.sub-înţelese 
de a se augmenta creditul scris6rei de schimb. Scris6rea- dar să fie plă- 
tibilă în afunul s&rbătârei,: dar «protestul să nu se pâtă face de cât-le -: 

_ lendemain sai le surlendemain. 
Secţiunea dar respinse propunerea tindând la schimbarea art. 28 

al proectului de la Anversa, care statuiază : «Si ce jour est un jour î6ri6 
“legal, la presentation doit. ctre îaite le jour non îsri6 qui precâde».. - 

Nu trebue să admilem o reservă ca exprimată în ari. 30 al 
. proectului de la Anversa ?. - 

Art. 50 al proectului de la Anversa are următdrea coprindere: 
«Le porteur de la lettre de change ne. peut pas reluser un pagye- 

ment parliel, lors meme que Pacceptation a eu lieu pour le tout>. 
Art, b al convenţiunii postale internaţionale încheiată la Lisabona 

în 1856 derâgă la acestă regulă, statuând: «Il n'est pas admis de paye- 
ment partiel. Chaque valeur doit âtre payce integralement et en une 
seule lois, sinon, el!e-est tenue comme relus6e». - . - E 

Reserva în favârea acestei disposiţiuni fiind: sub-înţelesă, trebuia 
„neapărat să se. hotărască că nu e trebuinţă ca densa să fie. anume . 

formulată în legea-tip. E Me 

Este loc de a se admile ca equivalând cu protestul alte acte cari "i-ar. 
ține loc după legiuirea, țărei unde scrisorea e: plătibilă ? | 

Secţiunea nu avea: de cât să se relere în acâstă privinţă la prin- 

cipiul: locus regil actum şi să reluze să resolve cestiunea. prin o anume . 

disposițiune.. . - .. | aa AD IE 1 se” 
In Belgia :(legea din 30 Maiii 1879) şi în Germania protestu se 

pote face și prin mandât postal. 
Formalităţile de îndeplinit. pentru . actul de protest se determină 

după legea ţărei unde actul trebue să lie-iăcut.y Aa e - 

Este loc de a se obliga portorul să facă să se protesteze 

i în contra avalistuluă ? 

” Obligaţiunea. avalistului nu e: o: obligaţiune subsidiară, ca -aceea a 

“ fidejusorului, ci o obligaţiune principală și neatirnată; dar încolo avalistul 

are în totul aceiaşi posiţiurie juridică ca acela pentru care avalul este dat. 

Avalistul e un co-obligat principal: 'el e'sau un.co-trăgător, sat un 

co-indosant, saii un co-aeceptant,. Avalistul: este el un co-ir e or Sau 

co-indosant 2. Posesorul nu are acţiunea recursorie în „sonita, ui, acă 

d ema ca rolet în So iceage? Oialunea să a o 
Avalistul este el,. din: contra,: -accepiani : iga iunea | 

obligaţiune direcid, ca aceea a acceptantului, și protestul m € necesar 

față cu denstl. Avalistul r&mâne răspundător iară eo: : îi 

1 înebue să facă protest nu numai 

o-acceplantuluă (avalistului), ca 

să păstreze acţiunea sa fecursorie în contra indosanţilor și irăgătoru ui? 
Dar” întrebarea. este dacă posesoru e 

în contra acceptantului, ci şi în contra .Co-
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A. pune acestă întrebare; este. a o deslega. Silind pe creditorul scri- s6rei de schimb, pe care.se găsesce iscălitura unui avalist, să facă dout protesturi, în loc de unul, resultatul. ar.îi că avalul, în loc să garanteze mai. bine pe creditor, i-ar înr&utăţi din contră posiţiunea, aceea ce'nue “admisibil. | E 
Secţiunea dar înlătură cestiunea de mai sus, soluţiunea ei resultând "deja din principiile comune. . a | 

Esle loc de a se cere că clausa „Iără cheltuelă“, înserată în scrisdre de trăgător, să. fie treculă în însuşi corpul scrisdrei, . -. Sat cel puţin ca ea să fie parafată ? 
Codul italian (art. 309) consideră Clausa <fără protest» sau «fără cheltueli> ca nescrisă. Care este raţiunea ? Trăgătorul şi indosanţii nu sunt obligaţi, se dice, de cât sub condițiunea facerei protestului. Condiţiunea _acâsta interesâză ordinea publică. Părţile dar nu -pot_renunţa la dânsa. „Credem, din contră, că ordinea publică e cu atât mai bine întemeiată, cu câl se mărginesce mai puţin libertatea părţilor. Legile restrictive, în loc de a oieri părţilor o ocrotire, le atârnă o piatră de moră de gât. Cine pote să apreţuiască mai bine interesul economic în joc de cât însăși părţile "- contractante ? 

„Codul nostru dar (art. 333), de acord cu legea germană (art. 42) „ȘI cu cea belgiană (art. 59), admite clausa  «lără protest» . saii «lărâ cheltueli> 1). . . e | Care este efectul juridic al clasei. de care e vorba? Art. 333 al - codului nostru de comerciii răspunde la acesta: «Clausa <iără protest» saii <lără cheltueli> apără de protest, dar nu dispensă de înlăţişarea cambiei pentru acceptare saii plată». Adăogăm că clausa de care e vorba mai apără pe posesor şi de obligaţiunea de a intenta acţiunea recursorie 
_Cestiunea de la cine anume emană clausa de care e vorba (de la | trăgător, de la un indosant, de la avalist, etc.?), e adesea cu anevoe de | resolvit. ȘI .cestiunea acâsta are O mare însemnătate, clausa «fără protest» Sai «fără cheltueli> nefiind oposabilă de cât aceluia de la care dânsa emană. Trebue dar să deosebim. Clausa <fără protest» saii <lără cheltueli» este ea inserată pe verso? Se presupune că dânsa emană de la indosant. * Clausa de care e vorba îigureză ea din contră pe recio? Se admite că- dânsa emană de la trăgător. 

E ___ Dar, în lipsa unei anunie disposiţiuni contrarie, nu 'e necesar de a se insera 'clausa în însuși corpul Scris6rei; ajunge dacă densa se găseșce Sus pe formularul seris6rei saii în josul iscăliturei. - Ori:cum ar îi, clausa ctară cheltueli», înserată în scris6re de, trăgător, - dar nu în însuși. corpul scrisârei, lasă în îndoială cestiunea de la cine anume emană clausa, și posesorul pote să fie lesne indus în er6re, aceea ce trebue evitat. ” i . ÎNNIIRE0 , - 
. .. 

__. 1) Posesorul unuj indosamen st ge clausa; în şi data. 
Menţiunea âin contră «fără proteste sint fab. ci să padaoge lau sa La ordin și dai nară şi îngreue obliza iunea i i : ind9- 
santulur respecti, gaț indosantului, nu se pâle.insera de cât cu învoirea indo 

N
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„Secţiunea dar hotărâ că clausa «fără cheltueli>, înserată de trăgător in Scris6re, trebue să fie menţionată, sub pedâpsă de daune-interese, în corpul scris6rei, sai cel puţin. paratată. . - 

Esle loc de a se impune acelui, care Jace să se protesteze 
o scrisdre de schimb, 'obligațiunea de a înforma despre acesta pe 
lrăgelor prin scrisdre recomandată în cele ireă dile ? Este loc de a 

“se subslilui art. 418 al proectuluă de la Anversa, care trâmile la : 
legislațiunea fie-cărei țări, regule precise şi uniforme ? : 

Trăgătorul are un mare interes să îie însciinţat cât mai în grabă 
se pote despre iacerea protestului. Și legea iranceză nu ţine s6mă de 
interesul acesta. e a - 

Posesorul scrisdrii de schimb protestate, pote, după art: 1G4 al coduluf . 
: de comerciu îrancez, să exercite acţiunea sa recursorie sai colectiv, în 
contra indosanţilor şi trăgătorului,. sai individual, în contra trăgătorului 
și fie-cărui indosant. . a aa 

El exercită, să presupunem, acţiunea sa recursorie individual în 
contra indosantului săă imediat. Pentru acest stirşit el e ţinut, sub pedâpsă 
de decădere, să notifice protestul indosantului. săi imediat (care însă la 
rondul săă nu e obligat să'l notilice și el indosantului sti şi așa mai 
departe până la trăgător), şi să'l citeze în judecată în cele cinci-spre-dece 
dile urmâtâre de la datu protestului (art. 165 îrancez). i - 

Indosantul chemat în judecată plătesce. Ei are la rendul s&ă dreptul 
să exercile acelaşi recurs în contra indosantului săă, şi termenul curge 
pentru dânsul de a doua di de la chemarea sa în judecată (art. 167 

“ irancez). Și așa mai departe. Rendul chemării în judecată a trăgătorului . 
va veni ast-iel forte târdii, îără ca el să fi fost înştiințat la timp ca să 
lătescă. i o ” e 

; Echitatea dar cere să impunem acelui care face să se protesteze 
o scrisre de schimb, obligaţiunea de a intorma .despre acesta întrun 

termen scurt pe trăgător. . o E a 
Legea erigleză obligă pe posesor, sub pedepsă de decădere, să înştiin- 

țeze a doua di după protest-pe iți 'indosanţii și pe trăgător, despre iacerea 
protestului. Acest sistem .e defectuos. Cum! Posesorul să nu potă acţiona, 
pe debitorul săă din London până a nu îi făcut înștiinţarea . obligatului 

s&ii din Afganistan ? ă DN "Legea nâstră (art. 342), de acord cu cea germană şi cu cea italiană, 
impune posesorului obligaţiunea să înştiinţeze in cele două dile e la. ata 

protestului pe indosantul sâii şi ea obligă apoi pe. ori-ce giant înștiințat 
să înştiințeze pe “autorul. săi imediat şi așa mai departe până la trăgâtor, 

Omisiunea notilicării atrage o condamnare la daune-înierese (nu decăderea 

acțiunii), .   Art, 48-al proectului de la Anversa reservase acestă cestiune legis- 

laţiunilor diferitelor state, statuând : Sa Su 

| «Les dâlais dans lesquels doit âtre exerce le recours en garanţie, 

ainsi que les formaliles d observer dans /exercice de ce recours, s 

determins par la loi du pays câ Vaclion est întenlee»... 

7,
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Intrebarea dar este : Este loc de a se substitui art. 48, care: tră- 
mite la legislaţiunea fie-Gărei ţări, regule precise și uniforme ? 

Secţiunea resolvi acestă întrebare în. sensul negativ. 
, RR iz , , NE ” NI , 

| Esle loc de a:se admile recursul posesorului în contra . 
îndosanţilor şi în contra trăgălorului. în casul unde- există acceplare - 

„> Drân întervenţiune ? Esle loc de a se distinge înlervențiunea unei 
persone indicate pentru nevoie şi aceea a unui lerțiă? . 

Art. 40 al proectului de-la Anversa hotărăsce cu privire la punctul 
acesta: - . . 4 za - 

„- «Le porteur de la lettrs de change conserve tous ses droiis contre le tireur et les endosseurs,'ă raison du dâlaut d'acceptation par celui - 
sur qui la lettre €taiţ tirâe, non obslault toute acceplalion par întervenlion». 
_- Posesorul dar, cu tâtă acceptareu. prin intervenţiune, pâte să urmă- râscă chiar pe persânele pentru cari sa intervenit,. cerând de la dânsele - cauţiune pentru lipsă de' acceptare. m. | , 

Aceiași regulă o găsim sancţionată de art. 128 al codului de comerciii „irancez și de art. 19 al legii belgiane din 1872. .- | 
„-... In fav6rea acestui sistem ss pâte raţiona în chipul următor: Pose- sorul: trebue să aibă, dreptul să nu. primescă, în: locul . trasului, care îi - oferă -pâte o siguranță - mai mare, pe recomandatarul sai pe pers6na indicată pentru neve, care “i inspiră mai. puţină încredere. Nu trebue să răpim. creditorului (posesorului) o garanţie, ce el -o are deja, ci trebue din 
contră să "i procurăm .o garanţie îndoită. Să nu se dica că “acceptarea “Prin intervenţiune profitând ast-fel numai posesorului, va îi absolut inutilă peniru pers6na în ondrea căreia s'a intervenit. Din contră, ea. va fi utilă ȘI persOnei onorate, căci, intervenientul fiind solvabil, posesorul nu va avea nici un interes să urmărescă! pe. persâna pentru care s'a intervenit. „> Cele mai multe legislațiuni. totuşi. (v, art. 6l-german; art. 779 al codului federal ; art.. 61 al legii scandinave ; art. 271 italian ; art, 293 român) 1) pornese de la punctul de vedere opus. Și punctul “acesta de. vedere. răspunde iără îndoială mai bine principielor și echităţei, «Ideea. "Care a prevalat în Germania, dice Demangeat, este că recomandatarul e un tras subsidiar, eventual,.și că ast-lel posesorul nu pâte să reclame nimic când, în lipsă de acceptare a trasului, el'a obținut acceptarea recomandatarului. Mărturisese-că acestă idee 'mi pare mai logică. şi mai: coniormă cu _întențiunea Drobăbilă a părților de cât aceea-a legiuitorului - îrancez». .: - i SR Da 

„In Zadar se obiecteză că accepiul recomandatarului oferă poses0- 
rului O Siguranţă. mai mică de cât aceea a trasului, căci: posesorul nu „„.are de cât să .reluze scrisârea,. pe care se găsșesce o adresă pentru nevoe. Intenţiunea dar probabilă a părţilor este că, trasul neacceptând, dânsele se vor mulţumi cu acceptul recomandatarului, ..: a „Intervenţiunea „comandatarului se deosibesce fără îndoială de inter- „Yențiunea” unui terți, în înţelesul acesta că cea dintâi are precăderea 

7 

1) Se p6te cila ca intrând în-acestă categorie și lenea eneleză cu si deo- 
| , r gorie.şi legea engleză, cu singura de sebire că legea engleză (secţiunea 15) lasă. la alegerea posesorulul să..presinte scrisârea pentru acceptare peisânel indicate" pentru nevoe sai nu. Ă : |
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înaintea celei de pe urmă: Acestă deosebire e comună amânduror siste= 
melor de mai sus. Dar se mai face şi o altă deosebire, Gare aparţine .- 
exclusiv celui de al doilea sistem. Posesorul „Mu pâte reiuza acceptarea 
pentru ondrea- recomandatarului saii a adresei pentru nevoe, dar el are 
facultatea să primescă sai nu intervenţiunea unui-al treilea (v. art. 57. 
german ; art. 270 italian ; art. 292 român). Legea italiană (art..270, con- 

„ form art. 292 român) adaogă că «acceptarea terţiului nu lipsesce : pe 
posesor de acţiunea de recurs pentru a dobândi cauţiune, alară numai 
dacă din actul de protest nu reese că posesorul. a consimţit la acea 
acceptâre». e i 

- Ultima deosebire «e slrăină atât legii germâne cât și celei engleze. 
Posesorul pâte să refuze intervenţiunea terţiului, dar, dacă o admite, nu 

"este nici un motiv de a i se atribui efecte mai: mărginite de cât inter- 
venţiunii .recomandatarului. - e 

- Posesorul nu e ţinut, după dreptul anglo-american, să primâscă nici 
intervenţiunea recomandatarului sai a persânei indicate pentru nevoe; 
dar intervenţiunea o dată primită de posesor, dânsul pierde acţiunea pentru 
a dobândi cauţiune în contra -persâriei pentru .care s'a intervenit şi în 
contra giranţilor anteriori. - : po Ma 

Secţiunea dete precădere sistemului iranco-belgian, menţinând ne- 
schimbat art. 40 al proectului de la Anversa. a 

Nu trebue să se facă să curgi, dobândile începând de la scadenţă mai de 
| grabă de cât de la cea dintâi di utilă după prolest? 

Art,. 45 $ 2 al proectului de la Anvârsa rezolvă . cestiunea - acâsta, 
de acord cu legea îranceză (art. -184) şi cea belgiană (art. .79), „ast-iel : 

«Les intârâts courent ă partir-du premier jour utile pour le prolel». 

Teoria acesta: nu rezistă 'criticei. In adevăr, din două una. Sai. - 
trebue să admitem că dobânda - din cestiune e o dobândă moralorie şi - 

să dicem dar că-densa e datorită din. diua cererez în judecată (art. 1088 
codul civil român, conform art. 1153 codul Napoleon), saă să recunbscem— 

şi acesta e teoria cea exactă — că dobânda de care e vorba nu-e 0 

dobândă moratorie, ci desdaunarea fixată de lege a priori pentru iaptul 

neplăţei -la scadență, şi să conchidem. că dobânda, trebue șă curgă de la 

data scadenţei. . aa - 

-
 

Legea n6stră (art. 336 “No. 1) “hotărasce dar, în conglăsuire cu 

- legea germană (art. 50) şi cea italiană (art. 311 No. 1),: că „dobendile 

curg de la-Qiua scadenței.. -". 
£ în sensul ultimei teorii care e cea adevărată, -- Secţiunea resolvi cestiunea 

II _ Ziste loc de, a se îhscri în lege că ork-cine —  - 

" scălesce o scrisgre de schimb în calilale de mandatar, Jără a avea 

mandat, e ținut personalmente, cum ar fi lost prelinsul mandanl, daca | 

-. “mahdalul ar fi Jost real ? . 

"* Palşul mandatar, .care “contractză iără a avea! U 

principiile comune, pică. o “răspundere resultând. din contract, căci el 

nu avea intenţiunea să contracteze şi nu stă 

contractual cu partea cealaltă. .: 

sa mandat, nu âre după 

dar în nici un 'legămeat
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Art. 94 al codului cambial “german derâgă la acâstă regulă, sta- 
tuând :, «Acela care iscălesce o scrisâre de schimb ca mandatar al altuia, 

“fără a avea mandat pentru ucâsta, răspunde personalmente în același 
chip, cum ar îi răspuns pretinsul mandant, dacă sar îi fost dat man- 
datul. Regula acesta se aplică şi tutorilor şi celor-Palți împuterniciţi, cari 
iscălese scrisori de schimb 'păşind peste puterile lor». , 

Acestă derogare la. dreptul. comun răspunde trebuinţelor- reale ale 
comerciului cambial. Mandatarul nelegitimat -pus'a el iscălitura sa pe 
scris6rea în numele altuia ? El trebue să răspundă personalmente, căci 
tocmai încrederea în pretinsul mandant a făcut p6te pe posesor să se 
intereseze să dobândescă scrisrea (v, şi art. 125 al proectului unui cod 
civil pentru imperiul german). a 

Secţiunea suncţionă acâstă teorie. 

| * Este loc de a se consideră scrisdrea de schimb, după 
îndeplinirea prescripțiunii speciale a dreptului schimbului, ca o obli- 

- gaţiune . ordinară,. supusă la. regulele generale ale 'prescripliunii, 
așa cum densele sunt stabilile prin legislațiunile -parliculare ale 

- E deosebilelor state ? A 

“ Imprejurarea că cestiunea acesta s'a pus inainte de comitetul Bursei 
din Petersburg, ne reamintesce că vechea lege rus6scă (art. 637), astă-di 
abrogată, face să înceteze, acţiunea resultând din: scrisrea de schimb 
fiind o dată prescrisă, numai rig6rea 'cambială, dar lasă de altminteri să 
Subsiste datoria ca o. datorie civilă. „ 
„... Acţiunea dar de schimb: fiind stinsă, părțile se pot: reîntârce la 
raporturile materiale anteri6re. Obligaţiunea: anteridră nu 8 0 res înler 

"alios 'acla pentru posesor, căci scrisrea de schimb implică o cesiune a 
- proviziunii în folosul posesorului, ete. - E 

„+ Regăsim în legea “franceză, de și densa [ace să cadă sub lovitura 
prescripţiunii tote acţiunile relative la scrisârea de schimb (art. 189 codul 
„comercial irancez), o aplicare anal6gă a aceluiaşi sistem. Acţiunea pose- 

„ Sorului în contra trasului e fără îndoială o acţiune relativă Ja scris6rea 
de schimb, dar acţiunea acesta se „prescrie, după părerea autorilor, în 
ipotesa prevădută de art. 170 al codului de comercii irancez, după principiile dreptului comun. N Ma | „_. Ipoteda ce o are în' vedere. art. 170 citat este: acesta. Acţiunea : 
fiind decăzută “prin nepresentarea scris6rei, saii nefacerea. protestului, sai 
nepornirea acţiunii: recursorie în termenele prevădute de lege, însuși irăgătorul pâte să opună posesorului - sai indosanţilor decăderea, dacă dânsul. justifică că a făcut proviziunea la scadenţa 'serisârei de. schimb. Posesorul în casul acesta (punctul acesta merită: totă luarea n6stră 

aminte) conservă acţiunea sa în contra trasului, acțiune care, după con- v Cepţiunea autorilor, se prescrie după principiile: comune. | „„„ Care este raţiunea acestei soluţiuni ? Acţiunea de care e vorba nu resuliă, se dice, din scrisârea -de schimb, căci dânsa se referă la raportul anterior proviziunii şi se l6gă dar cu principiul că serisorea de schimb 
implică cesiunea proviziunii în fav6rea posesorului. EN | | Un lucru e sigur. Nulitatea scris6rii de schimb-nu are nici o înriurire -
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asupra obligaţiunii anteridre, care, neîmpiedecat de acestă nulitate, produce 
electele ei ordinare, după natura sa civilă sati comercială (art. 254 italian, 
coniorm art. 273 român). Dar, când o scris6re întrunesce din contra tâte 
condiţiunile ca să valoreze ca scris6re de schimb, se întrâbă dacă pres- 
cripțiunea acţiunii relativă Ja scris6rea de schimb atinge sai nu și. acţiunea 
corelativă. resultând din obligaţiunea anteridră? : 

Sare la ochi că posesorul unei scrisori de schimb, care întrunesce 
tte condiţiunile necesare ca să valoreze ca atare, are, nu două acţiuni, 
una resultând din scris6rea de schimb şi. cea-laltă isvoritâre din obliga- 
țiunea anteri6ră, ci una singură, anume acţiunea. relativă. la scris6rea; de 
schimb, cea-Paltă figurând numai ca causă a scrisrii de schimb. 

Este adevărat că în materie de schimb nu se pâte escipa de. lipsa 
de causă; dar este tot aşa de exact că de fapt raporturile materiale 
anterire constituese causa obligaţiunii de schimb. Acţiunea dar cambială 
liind prescrisă, dispare neapărat și obligaţiunea cambială şi causa ei. .. 

Equitatea cere fără îndoială să se acorde posesorului şi.după prescrip- 
țiunea acţiunii de schimb o acţiune, anume acţiunea resultând din principiul 
că nimeni nu se pâte înavuţi in dauna altuia, o acţiune care e esenţial. 
dilerită de acţiunea derivând din obligaţiunea anteridră ; dar principiile se . - 
opun la'aceea, ca posesorul să conserve acţiunea relativă la obligaţiunea 
anteridră după prescripţiunea acţiunii de schimb. Codul nostru (art. 351, 
conform art. 33 german și art. 326 italian), de acord cu principiile cele exacte, 
dă posesorului după prescripţiunea acţiunii cambiale numai acţiunea înte- 
meiată pe regula că nimeni nu trebue să se înavuţâscă în dauna altuia. 

De cât, dacă este adevărat că îdle acţiunile resultând din scrisorea 
de schimb încetâză de a exista după prescripțiunea acţiunei de schimb,, 
este tot așa de cert că acţiunile,. cari nu sunt relative la scrisdrea de . 
schimb, precum de exemplu acţiunea trâsului în contra, trăgătorului, rămân 

neatinse prin prescripțiunea. acţiunii cambiale. Da 
ArtE290 $ 3 al Fei nostre comerciale: (contorm art. 168 Ş 3 italian 

şi art. 23 german) hotărăsce în adevăr: «Acceptantul e de asemenea în: 
datorat coniorm regulelor relative la cambii către trăgător ; el însă nu 

are în conira lrăgelorului acțiunea cambială“. o ni 

Acţiunea acceptantului în contra trăgătorului fiind o acţiune câvilă, 
e evident că densa e neatârnată de acţiunea cambială, fiind supusă la 
regulele ordinare de prescripţiune. Acceptantul, care a plătit scrisorea fără . 

să fi primit proviziunea, are în contra trăgătorului nu 0 acţiune resultân 

din scrisrea de schimb, ci acţiunea mandati contraria, acţiune care se 

escrie dreptul comun. - . . ASE 

ee UE E respinse propunerea tindând a se declara.-că. scris6rea 
de schimb este a se considera, după îndeplinirea prescripțiunii, - ca 0. 
obligaţiune ordinară supusă la regulele generale ale prescripțiunii. 

Nu este loc de a se însera în lege că, în malerie de sorisoră pa 

de schimb, prescripţiunea curge în contra aânorilor şi. în con Tr 

-celor-lalţă incapabilă ? o 

In dreptul nostru găsim, cu privire la pierderea acțiunii de schimb 

prin trecerea de timp, o deosebire esenţială între datoria accep 

şi datoria indosanţilor. și a trăgătorului. - . . 
N 27. 

AL. Degrs, vol. UI.



+ 418 ALEXANDRU DEGRE 

Pentru pornirea. acţiunii în “contra indosanţilor şi a trăgătorului, se 
stabilesce în art. 345 şi urm. un termen de 15 ile. Şi art. 350 hotărăsce 
că posesorul pierde acţiunea de recurs în contra trăgătorului şi contra 
giranţilor după expirarea termenului. Aci avem a îace fără îndoială cu 
un cas de decădere, care curge şi în contra minorilor și interdişilor. 

__ Acţiunea în contra 'acceptantului şi în contra emitentului unei seri- 
sori de schimb, cari se obligă direct să plătescă, de altă parte, se stinge 
pe calea unei adevărate prescripțiună prin trecere de cinci ani (art. 931 $2). 

Teoria îranceză se pote 'resuma ast-iel. Ordonanţa din 1673 (IT. V. 
art. 22) dicea expres că prescripţiunea cincinală curge în contra minorilor, 
Resultă din art. 2278 codul Napoleon (contorm art. 1908 cod. civ: român) 

„că prescripţiunea de cinci ani a art. 189 al codului de comerciii francez, 
„ca tâte prescripțiunile cari se îndeplinesc în mai puţin de dece ani, nu e 
suspensă prin minoritatea sai prin interdicţiunea creditorului. 

“Textele codului cambial german: nu se ocupă expres cu fenomenul 
juridic de care e vorba, D. A. Grawein s'a încercat să deducă din teoria 
comparativă a prescripţiunii şi a decăderii (temporalităței) că termenele 
prevedute în art. 77, 78,.79 şi 100 ale legii germane constituese o de- 

"cădere şi nu o prescripțiune. Art. 80 al codului german  hotărăsce în 
consecuenţă că prescripţiunea se întrerupe numa? prin înmânarea acţiunii 
și prin litiscontestaţiune. Suspensiunea dar prin minoritate, etc., e esclusă3). 

Codul nostru se reapropie de sistemul irancez. Decăderea stabilită 
de art. 350 al codului nostru de comerciii se întrerupe numai prin cererea 
în judecată, iar nu prin minoritate şi interdicţiune (argumentul art. 350 

“$ ultim). Prescripțiunea de -cinci ani prevădută de art, 941 al codului 
nostru de comercii curge şi în contra. minorilor Și înterdişilor (argu- 
mentul art. 1908 codul civil român). 

Secţiunea resolvi cestiunea de mai sus în sensul acestei teorii. 

Este loc de a se menţine disposițiunea art. 54 $ 2 al proeciuluă de la 
Anversa, impunând Jurământul pretinşilor debitori ? 

Art: 186 în fine--al vechei n6stre legiuiri comerciale, articol care _Sa abrogat prin codul nostru de comerciă în vig6re, deschide creditorului, "care nu pole invoca nici o causă de intrerupțiune, nici.o causă de sus- „Pensiune, o ultimă resursă, îndrituindu-l să ceră ca pretinsul debitor, care” opune prescripţiunea, să fure. că nu datoresce nimic. --. Creditorul dar, cu tâtă prescripţiunea îndeplinită a acţiunii de schimb, se pote reintârce la raporturile materiale anteri6re, și să dovedescă pe calea jurământului că obligaţiunea antericră nu s'a achitat. Este dar vorba nu atât de o prescripţiune, ci de o presumţiune de plată. Gestiunea de mai sus Telerindu-se, precum vedem, la cestiunea Proviziuniă, secţiunea o reservă legislaţiunilor. diferitelor state. Cestiunile ce -premerg. se referă mai tâte la partea cea technică a dreptului. cambial. Formularea technică a principiilor se numesce după terminologia germană <consirucţiune». Construcţiunea exactă a unui ienomen juridic are de scop de a demonstra legământul logic al unui șir DE a . | 
„2 1) Y. Granein, Verjăhrung und gesetzliche Befristung, pag. 2 şi 93.. 

N 

1 
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-de regule de drept, a descoperi legea superidră din care dânsele decurg, 
a inlesni pe calea sintesei aflarea de noui regule de drept. 

Nu știii dacă congresul a isbutit să aprindă și în acestă parte a 
dreptului făclia, la lumina căreia se va putea realisa unificarea legiuirilor, 
să pună temelia stăvilarului de care se va îringe potopul divergenţelor 
internaţionale. . | | 

In cele două cestionare aii fost formulate şi multe alte cestiuni, pe | 
cari secţiunea le sc6se din desbatere, sai ca îiind niște adevărate Domi- 
tianae guaestiones, suiă ca fiind nisce corolarii sub-înţelese ale principiilor 
deja stabilite. - Să E e 

Este loc de a se insera în lege disposițiuni interpretând indosamentul 
pentru procuraţiune, pentru incasare, pentru garanţie ? Este loc de a se 

-înscri în lege o disposiţiune autorisând indosamentul cu clausa fără 
garanţie ? Trebue să menţionăm în lege facultatea care aparţine poseso-. 
ului scris6rii de schimb în alb de a o umplea sai nu? etc. etc. 

Soluţiunea acestor cestiuni și a atâtor altor cestiuni de îelul acesta . 
nu întelnesce nici cea mai mică dificultate. Nu este dar loc pentru dânsele 
intrun proect de lege-tip. . , a 

Analisa care premerge a lucrărilor secţiunii scrisdrii de schimb a 
“congresului internaţional de drept comercial de la Anversa şi Bruxelles 
lasă de sigur de dorit. O vom corige, întregi, complecta, după ce vom 
lua cunoscință de textul autentice al proectului congresului, care nu sa 
publicat încă. - | . , A 

Nu sciii dacă am îost aşa de clar, cum ași fi dorit, dar simt că 
nu voi fi nici-odată în stare să îndestulez pe acele persâne, cari vor 
ca dormind să pâtă lărgi cercul cunoscinţelor, cari cred că ideile de la 
a căror existenţă atârnă progresul ordinei dreptului se pot găsi comod 
pe uliţă, cari pun gâdilătura resultând dintro iîrasă ă Lemporte piăce 
"mai presus de dialectica rece şi impasibilă. | i 

„ Incumbă de sigur_tutulor acelora .cari mânuese condeiul să île clari; 
“dar claritatea se caracteriseză prin . simplificarea principiilor, prin stabi- 
lirea de premise esacte, prin înlăturarea amănuntelor nerelevante, și nu 
prin argumente ad hominem. Trebue în adevăr să deosebim claritatea 
sciinţilică de pseudo-claritatea spiritelor superiiciale. Les idâes simples 
:s6duissnt les esprits mediocres. (Dreptul, 1888). 
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Constituţiunea. — Cum o concepe D. C. G. Dissescu? 
Cum o' înfăţişeză D. G. G. Meitani? — Critică şi teorie 

deosebită. — Ochire asupra viitorului, . | 
  

„XVashington conservait la.tradition; nos consti- 
tuants ont toujours cru qw'entre hier et demain on 
pourrait creuser un abim et cr6er un peuple nouveau 
avec un morceau de parchemin. Erreur qui nous coate 
cher. et dont nous ne sommes pas gudris, mais qwiil .. 
ne faut plus desormais appuyerde exemple des . 
Etats-Unis, car cet: exemple est notre condamnation! 
” (Laboulaye, IrElat et ses limiles, ediţiunea 5 
“pagina 309). ” 

Ţ. 

Intrăm îără multă vorbă îndată în-materie şi ne îndreptăm privirea 

înainte de tote asupra art. 21 din Constituţiune, care e așa dicând peri- 

stilul pactului nostru fundamental. Densul se ocupă, între altele, cu 

raportul dintre religiune şi stat. | | . | 

Credinţa e neapărată statului pentru existența sa chiar. Dacă ar 

îi adevărat că idealurile sunt umbre, că instinctul omului e tot aşa de 

“bestial ca acela al lupului, cine ar mai respecta dreptul, legea, autoritatea | 

statului 2 . N L 

[storia ne dovedesce dar existenţa unei religiuni în tâte timpurile 

şi locurile. Sciinţa şi religiunea nu se. exclud. Credinţa. naturalistului - 

(simetria universului, legile neperitâre, forța. lipită de materie), nu se, 

deosibesce în esenţa ei de credinţa creștinului. | | 

Este în adevăr, ceva psichic, stint, biblie în natură ! Există, o forţă 

ideală implântată în: natura nostră: compătimirea. Compătimirea, un - 

simţ altruist domesticesce pornirile nostre sălbatice. în 

Adevărurile. evangelice decurg ast-lel din nsă-și natura lucrurilor, 

Deci, tâte câte voiţi să vă iacă 6menii, faceţi și voi lor asemenea ; căci 

acesta este legea şi proieţii ! Siinta scriptură o spune și dreptul de ase: 

menea : Neminem laedere, suum cuique tribuere ! , | 

Nu ar putea să fie nici vorbă de o ordine de stat și de drept dacă 

lupta 'dobitocescă pentru existenţă, nu ar îi întreruptă prin lupta pențru 

idealurile vieţei. Iată, eii vă trimit ca oi în mijlocul lupilor ; deci, îiţi înţe- 

lepţi ca. șerpii, şi nevinovaţi ca porumbii! N | 

“Intre cestiunile constituţionale: deci dar acea privitâre la raportul
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“intre religiune şi -stat, are cea. mai mare însemnătate, Constituţiunea 
americană, care e cea mai roditâre în .resultate bune, privesce religiunea 
ca o aiacere curat privată a supuşilor. , 

„_ Constituţiunea -n6stră (art. 21) din contră. declară „religiunea orto- 
doxă a răsăritului de religiune „dominantă a statului român. Cuvântul 
dominantă însemneză, între altele, că numai clerul ortodox e salariat de 

„stat. Constituţiunea belgiană (art. 117) pune în sarcina statului, şi trata- 
mentul miniştrilor cultului israelit, | 

Incolo avem și sub Constituţiunea nstră separațiunea bisericeă de. „stat. Sfintul Sinod e neatârnat de stat în alacerile spirituale și disciplinare, „curat bisericesci (art. 12, legea din 19 Decembre 1872). Deputaţii și Senatorii iai parte la alegerea mitropoliţilor şi “episcopilor eparchioţi. 
Preoţii pot înfiinţa şcoli libere (art. 23 din Constituţiune), se pot liber. întruni saă asocia (art. 26 și 27 din Constituţiune), aii libertatea de a comunica și publica ideile şi .opiniunile lor prin grai, prin scris ,şi prin presă (art. 24 din Constituţiune), . „...O religiune fără propagandă e o religiune mârtă. Clerul e însă „respundător de abusul libertăţilor de mai sus în casurile determinate de codul penal. D. C. G. Dissescu citeză în acestă privință articolele 167—169 codul penal. Articolele acestea însă fiind prea elastice și dar contrare Constituţiunii, s'a înlocuit în Belgia prin art. 268. al codului penal din 1831, care sună ast-lel : - a : 
<Seront punis d'un. emprisonnement de. -huit jours ă trois mois et __ dune amende de 25 îranes ă 100 îrancs, les : ministres d'un culte qui, “dans Pexercice de leur ministere, par des discours prononcâs en assemblâe “publique, auront direciement attaqu6 le guvernement, uns loi, un arrât6 "Toyal ou tout autre acte .de Vautorite publique». aa „__ Oerotită ast-lel de Constituţiune, biserica -nâstră isbutita ea să se ajute singură, să câştige o putere de. opiniune care nu preţuesce de cât prin „libertate, să creeze un curent ideal stâruitor, să înriurescă opiniunea publică, să găsescă un rez&m în popor? | i a > D.. C. G. Dissescu r&spunde :: «Biserica. română . astă-di negligâtă: de „Stat, e în decadenţă; deci, ar fi îunest să dicem : nu pâte trăi prin ea insă-și, piară ! Intervenţiunea statului pote îi în multe împrejurări, cum e la noi, nu numai utilă, dar bine-lăcătbre, indispensabilă». (Cursul de drept public, vol II, pag. 435). a | 

Constituţiunea nâstră a proclamat, o spunem încă odată, religiunea ortodoxă a r&săritului de religiune dominantă a Statului român, Conse- - Cinţele ce decurg de aici sunt: - . NE E „____1- Că solemnităţile religi6se cari preced sai însoțesc un. mare „eveniment nuţional și politie Se vor celebra după cultul religiunii de stat. De exemplu, solemnitatea. religiosă ce precede deschiderea sesiunii parla- mentare, serviciul divin cu ocasiunea, urcărei pe tron,. aniversarea unei victorii pe câmpul de r&sboi, sărbătorile naţionale. - .  . „2. Că jurământul trebue depus după. formula preserisă de acea religiune, Sub 'reserva schimbărilor ce se vor introduce, dacă cel ce trebue să jure are o religiune care'] opresce de a face asemenea jurământ. „9 Că aă a se pedepsi impedecările :la liberul exerciţii al unei reli- gluni; prin urmare şi al religiunii de. stat .(art. -209—212 codul penal). 

4
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Dacă am avea numai sistemul religiunii -de stat, dacă -adică nu s'ar 
îi înscris în Constituţiunea n6stră și un alt principii, anume acela. că 
însă-și religiunea: de stat e separată de. stat în afacerile curat politice 
și de stat, ar trebui, de sigur, în conglăsuire cu d-l C. G. Dissescu (op. 
cit. II, p. 441) să mai enumărăm următârele consequenţe ale religiunii 
de stat: . o i | 

1. Că legile statului. trebue să se facă în armonie cu spiritul şi . 
credințele religiunei de stat; şi a 

"2. Că creștinii sunt singuri în drept să ocupe funcțiuni de guvernă- 
ment şi de justiţie. | : , 

Arătarăm însă mai sus că Constituţiunea nâstră a admis un sistem 
mist, căci ea a combinat religiunea de stat-cu separațiunea bisericeă 
de slal. Or, separaţiunea bisericei de stat, implică că statul nu trebue 
să fie înriurit prin consideraţiuni clericale sati . conlesionale în afacerile 
curat politice şi de stat | E Sa 

Statul dar 'şi regulâză afacerile -sale neimpiedicat de canânele bise- 
ricesci, Biserica e supusă statului in afacerile curat laice. Legile şi regu- 
lamentele Sfintului Sinod trebue să fie in conformitate cu legile ţărei. 
(art. 14 legea din 19 Decembre 1872). N " i N 

Constituţiunea exclude ori-ce mărginire a drepturilor civile  saii 
politice trasă .din deosebirile confesiuni religi6se (art. 7 din Constituţiune). | 
O persână de exemplu de altă religiune de cât cea ortodoxă, pole să fie 
ministru de culte (arg. art. 11, legea din 19 Decembre 1872). a 

Principiul separaţiunii bisericei de stat ne duce în fine la soluţiunea' . : 
că actele de stat civil privesc. exclusiv .pe slat. Ar ii contrarii Consti- 

tuțiunii dacă s'ar impune cui-va să'şi boteze copilul, sui săi îngrâpa 
ii în păme lagoslovit. a | 

morții în păment idee o sa hotărât, prin excepţiune, că benedic- 
țiunea religi6să e obligatorie. Art. 21 din Constituţiune o spune expres. 
Care însă e sancţiunea ? O căsătorie, neurmată de benedicţiune religi6să, 
este ea a se considera ca nulă? 

D. C. G. Dissescu răspunde că da. Din momentul, .dice dânsul, ce. 

Constituţiunea ne spune -că întocmirea „acestor acte: va irebui să precedă 

tot-d'a-una benedicţiunea religi6să, care pentru căsătorii e obligatorie, 

din acel mement trebue să qicem că nulitatea e de. drept (op. cit, II, 

pagine 445), “însă este toemai: Benedicţiunea religi6să este ea obli- . 

gatorie pentru căsătorii ca o formalitate: substânţială sai numai ca o 

formalitate accidentală ? Dacă pe t&rimul. Constituţiunii interesul social 

e în cauză, nu se pâte totuși preciza limita unde el se opresce. 

In materie de căsătorie şi codul civil vorbesce în numele „intere- | 

sului social şi. totuşi el nu anuleză în tâte cazurile (v. art. 162 urm: 

codul civil). Trebue deci să ne, povăţuim, de spiritul legii, ca să vedem 

de avem 'a-face cu o formalitate substanţială sati secundară: 10 val 

Ei bine !- Însuşi d-l C. G. Dissescu recundsce. că desbaterile paria 

mentare privitâre la cestiunea 'n6stră, aii lost absorbite de ideea c până 

la votarea legii, care va reglementa materia, nostră, se va ap ica codu 

„civil (op. cit. II, pag. 447). 
E vorba prin urmare d e o- formalitate: reglementară, . de o forma- 

i . 
e N
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litate care se va: regula prin o lege ulteridră. Argumentul tras din lucrările pregătiidre e hotărâtor când e vorba de a se preciza, ca în cazul nostru, înţelesul unei disposiţiuni. 
O altă cestiune e cea următâre. După art. 16 din Constituţiunea belgiană, nici statul nici tribunalele nu se pot amesteca în numirea sai destituirea. preoților; art. 24 al legii. nâstre din 19 Decembre 1872, con- siinţesce un sistem analog. Tribunalele, prin urmare, par a nu Îi com- petente a judeca 'o acţiune în daune-interese, pornită de un preot care a iost scos din. funcţiune în contra legii. - : Conştituţiunea n6stră cuprinde, în ultima analisă, o iormulare a libertăţilor engleze. Cum dar se concepe in Englitera raportul dintre biserică și stat? Biserica anglicană, care trece drept biserică de stat, e Supusă supremaţiei regale. Există ast-fel în Englitera un sistem cesaro- papist.? i e 

Intre naţiunile europene, națiunea engleză a fost dar, din contră, “cea dintâi care a înlăturat cesaro-papismul. Biserica anglicană e o bise- rică de stat ccnstiluțională. Partidele politice ai, prin sistemul palro- nalului, o mare înriurire asupra clerului englez 1). | D. C. G. Dissescu numără cu tâte astea biserica anglicană printre cele cesaro-papiste, reamintesce spaima prigonirilor religi6se cari ai premers stărei de lucruri actuale în Englitera, şi constată că. românii, “în istoria lor, nu ati de înregistrat nici o persecuţiune religi6să (op. cit. II, pag. 429 urm.). Ce este, întrâbă d-l Meitani, Luther si Calvin ? (fasc. III, pag. 56). a a: „D.G. G. Meitani cunâsce măi bine de cât noi însemnătatea marilor reformatori Luther şi Calvin. Intrebarea sa nu coprinde dar nimic de ironic, ea are numai înţelesul că la noi. cultura s'a introdus în linisce ȘI pace şi nu prin schingiuiri și vărsare de sânge ca în Occident. Ce este insă, cultura, daca voința e mâle și slabă ? Obiceiul liniștei ne Îace nepăsători, ne supune beţiei teoriilor, ne lipsesce' de puterea de a ne împotrivi ispitelor de tot îelul. Numai obiceiul luptei, numai hotă- rărea statornică de a combate: şi de a muri pentru credința nâstră ideală, ne face liberi și puternici. A dis dar și Isus: nu am venit să „aduc pace, ci sabie! | _ Si | Ce este Luther? Marele relormator a redat creștinilor liberul lor arbitru, i-a chiemat să citescă biblia, să o interprete cu bunul lor simţ, nesupărați prin” vre-o tălmăcire oficială, întrun cuvânt a întemeiat îm- perăția înteligențe! şi a rațiuniă. Poporul - trebue luminat şi moralisat, - Cunoscută... vorba lui Luther: <Aceea ce face înflorirea unui oraș, nu sunt comrele, zidurile puternice, casele îrumâse, armele strălucite; adevărata avuţie a unei cetăţi, binele şi puterea sa, este de a număra: mulţi cetăţeni instruiți, onești, bine crescuţi». Pa „__ Ce este Galin?. Calviniştii sunt coreligionarii puritanilor, cari ai lăcut cetină biblia o mare revoluţiune, ai luat parte la întocmirea Constituţiunii engleze, care face admiraţiunea tutulor, ai emigrat în America şi aă arborat:acolo Steagul democraţiei. 
| | 

- 1) 2. Gneist Englische Verfassun nichte, | U. si lische Vermaltungsrecht, 11, $ 138, paul 1201 9 Uesehiclle, S2, pag. 111, şi Das Eno , | Su : |
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După r6dele sale se cun6sce pomul. America de Nord are .şcâle,: 
„cari întrec chiar pe cele germane, localuri şcolare bine întreţinute, pro=- 
iesorii bine retribuiţi. In statele americane se găsesc rare-ori 6meni 
născuţi acolo cari să nu scie să. cilescă, să scrie, să socotâscă. 

Sc6la e în Statele-Unite afacerea populaţiunii locale:şi a comi- 
siunii alesă de densa (board oi school). In fie-care comună (township). . 
comisiunea (board) alege şi examineză pe profesori, hotărăsce-planul de : 
învățământ, retribuţiunea profesorilor, şi cotitatea dărilor şcolare de 
incasat. , Di . - . 

După ce am arătat în cele de mai sus ce pâte zelul'religios, ce: 
p6le o naţiune cure, sub scutul - libertăţii consciinţei şi al cultelor, se- 
luptă. energic pentru idealurile religiunii și ale ştiinţei, întrebăm acum 
ce este slatul, cari sunt limitele sale? 

Un lucru e sigur, anume că nici un stat nu s'a creat par un 
morceau de parchemin. T6te aii o origină istorică. Hotarul puterei sta- 

- tului nu se pote defini: teoreticesce, el-stă pe tărimul faptelor şi al tra-. 
dițiunii. NR DN , 

D. C. G. Dissescu_ vede, se pare, lucrul tot ast-le]. Voința celui mai 
"“puternic autocrat, dice dânsul, va îi pâte ţinută în-eşec de aristrocraţie, 

sai puterea sacerdotală. de înlerese, tradițiuni, şi superstiţiuni, dar nică. . 
0 dată de o Constituţiune abstractă (op. cit. Il, p. 525). a 

Puterea socială e după Constituţiunea n6stră : legiuitâre, executivă 
şi judecătorescă. Fie-care din aceste puteri năzuesce la a-tot-puternicie.. 
Constituţiunea însă prescrie mărginirea, controlarea reciprocă a: pute- 
rilor statului, Este acesta o lormulare “abstractă fără efect, un piu. 
desiderium, un nudum praeceptum ? E 

Nu o credem, Viitorul nostru atârnă, din contră, de la idealul ce 
alegem. Ajunge unui popor, observă Tocqueville, a iubi și înţelege liber- 
tatea pentru ca încetul cu încetul și fără revoluţiuni să pătrundă în legi 

şi să creeze ea însă-și forma ce'i priesce, e 
Adăogăm totuşi o rezervă sub-inţelesă. Trebue să iubim libertatea 

ca soldaţi şi nu ca visător, să ne punem luntre şi punte pentru dânsa,. 
să potrivim vorbele cu faptele nâstre, să urmăm un plan hotărât cu 

stăruință, fără şovăire,-cu o concequență de [er.. 

Constituţiunea cea mai perlectă nu ne pâte scăpa, dacă nu ne. 

însuşim obiceiul luptei pentru idealurile vieţei. Constituţiunea cea mai 

liberulă, în adevăr, nu exclude .autocraţia. Dovadă următorul exemplu 

istori remptorii : ” - PI 
ee li" pe care d-l G. G. Meitani '] citeză ca probă că în Englitera 

regele nu dirige poporul, ci urmeză vederile poporului (op. a lase, 

XIV, p. 44—45), era din contră, tota lumea o scle,-un mare € espot. T.. 
le * cterizeză în adevăr ast-iel: - A , , 

Buhara d la răsturnarea tutulor principiilor de libertate ai 

îost persona! înlesnite de Georg III, propovăduite de guvernul său și apă- - 
rate de clasele cele mai puternice şi legi în conglăsuire cu aceste teorii 

ai lost introduse și executate de tribunale» 1). 

1) 7. Buckle, Istoria civilizațiuniă- în Englitera, tradusă din englezesce de A. 

| “Ruge, |, pag. 430 —431. ” - ,
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Georg III asăpat libertatea. Menţinerea Constituţiunii engleze se 
datoresce tocmai reacţiunii puternice produsă de prigonirile lui Georg 
JII. Cunoscută e arestarea lui Wslhes îăcută fără paza formelor legale 
pentru articolul săi publicat în «The North Briton» în contra 'păcei de 
la Paris-(1763). .. | E 

Masele v&dend că li se pune ast-fel sula în câstă, se seculară ca un 
singur om. Wilkes. căpătă de o dată o popularitate fără s6mân. Ales în 
parlament, dar bâgat în temniţă de guvern, poporul '] scâse din inchis6re. 
Un semn din parte-i şi t6tă ţara ar.îi iost in flacără. E 

Impotrivirea totuși nu se abătu de la calea legală. O teorie se puse 
înainte in contra alteia. In contra doctrinei reacționare a lui Lord Bute, 
a favoritului lui Georg III, se publicară in «Public Advertiser> (1769— 
1771) scrisorile lui Junsus, scrisori cari apărară Constituţiunea unguibus 
el rostro.şi avură .un resunet mai mare încă de cât lupta lui Wilkes. 
„„.” Libertatea r&mase ast-tel în cele din urmă iavingătâre ! lată cum 
înţeleg Englezii să se ajute singuri. Mare-este deosebirea între dreptul de 
împotrivire, așa înţeles, și scandalul de stradă care se face aiurea în 
numele unor virtuţi abstracte, fără obiceiuri conexe. - i 
„Unii cred că noi nu merităm Constituţiunea n6stră, care calcă pe 

„urmele celei engleze, de .6re ce nu avem obiceiul libertăţii. Chipul acesta 
„de a vedea e prea pesimist. Românul are spiritul şi 'și va însuși în curând 

şi obiceiul libertăţii. Obiceiul acesta ese doră, nu din robie. ci din contro- 
larea reciprocă a poporului şi a' guvernului, a elitei legiștilor, 

” Cităm- un exemplu între o mie. Un proect de lege nu se “pâte de 
sigur sancţiona fără învoirea representanţilor naţiunii: ei "1. pot primi saii 
respinge. Cât pentru schimbările de introdus însă, un "popor. înțelept 
simte că lucrarea acâsta trece peste .orisontul' săii, o lasă jurisconsulţilor 

_. 86, se supune cu o supunere durabilă rîului sciinței. Ma 
„Stuart Mill cere dar, cu drept cuvânt, înființarea unei comisiuni de 
codificare. 0: haină, care nu'ţi vine. bine, o înapoezi croitorului tăi, ca s'o 
îndrepte. Şi un proect de lege, care nu presupune mai multe cunoscinți, 
să se: amendeze de cel dintâi venit illotis manibus? - 

Stăruim dar in părerea n6stră, pe care însă -d-l G, G. Meitani, o 
combate (fasc. XIV, pag. 81 urm.), că trebue să creăm o comisiune pentru 
studiarea și elaborarea proectelor de lege. ÎN 
„_“ Proeetele să'se amendeze, dacă cere casul, de dep 

dar amendamentele .să se retră 
petentă a'şi revisui lucrarea, | 

| Urmarea. acâsta. ar fi, diceţi, c 
Puțin importă ; art, 
t6re să câră revisuir 

utaţi şi senatori, 
mită comisiunii de codificare, singură com- 

ontrară art. 46 din Constituţiune ?. 
128 din Constituţiune permite doară puterii legiui- 

6 ea disposiţiunilor nepotrivite din Constituţiune. - 
»- Capii de partid și jurisconsulţii, dacă s'ar reilisa o asemenea reformă, 

ar studia, sprijiniți pe increderea durabilă a poporului, mai bine proble- 
„mele de resolvit, și nu le-ar pune inainte de coeur leger, cum Îac astă-di. 

| Fie-care partid are programul săi, dar t6te alunecă asupra punctului 
archimedi&; de la care trebue să pornim. Glissez n'appuyez pas. Cum să: 

„întărim ordinea îâră să atingem libertăţile poporului? i _ Unii cer, vorbind în chipul Sibyllelor, întărirea elementului monarchic, alţii dorese a-tot-puternicia tribunalelor, iar-alţii revendică o putere şi A Rat)
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mai mare a Parlamentului. Ne vom opri un minut la aceste de pe urmă 
două puncte. - | | Di 

A-tot-puternicia !) puterii judecătoresci 6 un vis nerealisabil. Nu 
t6te cestiunile în adevăr se pot resolva în cestiuni judiciare. In materie de 
dări, de recrutare, etc. recursul la justiţie e exclus sati considerabil redus. 

Dar de ar fi chiar cu putinţă să supunem tâte actele guvernului 
censurei magistraturei, care ar fi urmarea ? Tribunalele şi Curțile 's'ar 
impovora peste măsură, mersul alacerilor publice sar străgăni, lunga 
deliberare ar enerva puterea statului. Ia : 

Nu trebue să exagerăm apoi nici ideea că tâte puterile emană de 
la naţiune. In Franţa, ne spune d-l C..G. Disseseu (op. cit. II, pag. 526), 
Convenţiunea care n'ar îi trebuit să exercite de cât puterea legiuitâre, 
0 vedem suprimând regalitatea şi constituindu-se singură în tribunal. 

Fiiod-că însă Constituţiunea nu a dat râde bune,nu e un motiv, o 
recunâscem de acord cu d-l C. G. Dissescu (op. cit. II, pag. 723), pentru. 
a înlătura parlamentul. Constituţiunea e neapărată statului nostru pentru 
existența sa chiar. - . | , . 

Un lucru însă r&mâne de făcut spre.a înlătura inconvenientele regi- 
mului parlamentar; trebue să combatem teoria domnitâre; care îace 
abstracţiune de ori-ce experienţă. Ideile generale în adevăr ai o mare: 
putere, mai ales când sunt simple şi fac apel la cei nepricepuţi. Puțin 
balast, experimentul şi t6te neajunsurile regimului parlamentar vor înceta. 

_Îstoria ţărei e de faţă. Oligarchia, ori-câte reforme ar aduce ea, ne 
prăpădesce; 'dacă e-trindavă şi nu îace servicii şi jeriie corespundătâre 
cu funcţiunnile şi onorurile ce le acapareză. Democraţia de altă parte, 
lAră experienţa oşezămintelor: democratice, ne dă pe mâna Gmenilor Îără 
căpătâi (gens de chicane). „ a 

.D. C. G. Dissescu, ca să demonstreze acâsta, a făcut o schiţă istorică 

din cele mai lucide. Nu e vorba aici de un romantism „istoric, pe care 

Yam respihge, ci de idealul istoric al ţărei, de tendinţa ideală a geniului 

naţiunii. Cestiunea e importantă. Vom reveni. _ 

-D;G. G. Meitani, în deosebire de d-l Dissescu, opereză prin deduc- 

țiune. Chemarea pacinică şi liniștită, dice dânsul, ce au făcut „Românii 

casei de Hohenzollern şi aședarea ei pe tronul bătrânilor noştri „Domni, 

îu minunea Dumnedeiască ce stâua tutelară a Românilor ne arătă în 1866, 

cum: semnul Mântuitorului se arătă în aer lui Constantin pe la inceputul - 

secolului al patrulea (op. cit., fasc. XIV, pag. 47). 

In capitolul următor vom percurge, cu comentarele d-lor Dissescu . 

și Meitani în mână, disposiţ 
«Drepturile românilor». 

i ibutiunilor jud resc!, ăi liră, e realisabilă, ea e cerută de 
1) Lărgirea atribuţiunilor judecătoresc, din conlră, i , | 

unii, Lei A iar die ei, pote să ordone stare de asediă, adică să suspende 

Constituţiunea, dur el nu pâte să interprete cu autoritate Constituţiunea. ri unalele 

deci at dreptul să se pronunţe asupra constituţionalilăţii legilor, Quid în cas, e con ict 

între legislatură şi magistratură 2 Răspunsul, e dice, e simplu. constituantă v 

interpreta cu autoritate Constituţiunea (v. Dissescu, op. Cit. : l 
menlarea acesta Mă întemeiază, dacă nu mă înşel, pe o răstălmăcire a art. 128 n 

Constiţiune. Art. 128 cit, permite convocarea. unei constiluante pen ru ebisuir a. 

Constituţianii şi revisuirea nu. e tot una cu interprelarea,. Inlerpieaea a. 

legilor în general se face de legislatura 'ordinară (art. in 

  

cit. II, pag. 534 următori). Argu-. 

iunile din Constituţiunea - nâstră privitâre la -.
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II. 
. Discuţiunea nâstră va fi i6rte scurtă, de 6re-ce nu avem de gând 

să stringem t6tă recolta de idei cuprinsă în Constituţiune. Vom face 
numai un îel de spicuire după secerat. 

Domnii GC. G. Dissescu și G. G. Meitani numără printre demnii. 
luptători pentru neatârnarea nâsiră intelectuală, fără de care am îi ca 
-chiţeanul. bibliotecar (rat bibliothecaire) al fabulei, care a făcut, atâtea 
extracte din biblioteca din Ratopolis că ă aii rămas tâte nemistuite în 
stomac. Or, savez-vous ce qu'il en arriva ? Il en creva! 

Cugetătorii, scrie d-l G. G. Meitani, sunt indispensabili poporului; 
“cum un pământ fără sre nu pâte da râde, cum vegetaţiunea se ofilesce 
la întuneric, tot ast-iel o ţară lără scriitori dă înapoi. continui, căci 
scriitorul lumineză poporul, cugetarea oțelesce o ţară ce voesce a trăi 
'Şi a procede (op. cit., fasc. XIV, p.17). 

Noi epigonii avem de sigur mult de învăţat de la cugetătorii cari 
„ne-ai premers. Să “i imităm deci, însă îsră să ne robim lor. Scolarul 
nu: trebue să urmeze chiorâș maestrului si, el trebue să observe, să 
deosibescă, să cerceteze, să experimenteze singur. 

Nu există, în adevăr, un comentar-tip, un drept universal, o geometrie . 
ideală, la care ne-am putea releri. Legile și obiceiurile naţiunilor se deosibese, 
din contră, de-olaltă. Fie-care ţară are dreptul săă specilic şi tradiţional. 

Acestea dise, trecem la Drepturile Românilor cu cari ne vom 
“ocupa. câlăuziţi pe calea de parcurs de d-nii Dissescu şi Meitani. Reser- 
vele şi adaosele ce vom face noi vor pune mai: bine în lumină meritele 
comentarelor d-lor. Vom discuta deci pe rând unele „din disposiţiunile 
“constituţionale privitâre la materia n6stră. 

N 

1. Art. 7 din Constituţiune. „Oprirea slrăinilor de a dobândi 
imobile rurale în România.” 

D. C. G. Dissescu învaţă că străinii nu pot dobândi imobile rurale 
în România nici prin acte intre vii, nici prin testamente saii succesiune 

-ab întestato. Nu avem” nimic de dis în contră. Art. 742 codul civil hotă- 
răsce însă categorie că inegalităţile causate la împărţirea unei succesiuni prin norocul sorţului, sunt a se compensa prin bani. : . | „ Intrebarea deci este: Străinul are el dreptul ca partea în natură, “ce i sar cuveni în lipsa oprirei legale, să i se dea. în bani? D.C. Dissescu discută controversa respectivă și admite, în cele din urmă, părerea "pe care am expus'o ei întrun articol-publicat în „Dreptul No. 32 din - 27 Martie 1886. “ „Teoria mea, pe care o impărtăşesce eminentul protesor de la facul- “tatea de drept din Bucuresci, răspunde da la întrebarea de mai sus. „Străinul, cu î6iă oprirea art. 7 cit., are, Iară îndoială, dreptul de a moșteni- averea mișcătâre dependinte de succesiune ; el pote deci reclama ca neegalitatea loturilor să' se compenseze prin bani (art. 742 codul civil). Ca e aşa, reese și din art. 906 codul. civil, care dispune: «când testatorul ştiind, a dat legat altuia, însărcinatul. cu acel legat este dator a da sai lucrul în natură, sati valorea, lui din epoca morţei testatorului> “(v. <Cursul de drept public român» II, p. 515). -
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O altă cestiune privitâre la aceiaşi ordine de idei e acesta: O socie- 
tale anonimă consituită în România, este ea a se privi ca o societate 
naţională, are ea dreptul de a dobândi imobile rurale în România ? D. C. 
G. Disseseu (op. cit. II, p. 516) admite afirmativa. 

„Societatea este ea constituită în Româna? Ea se bucură, după d-l 
Dissescu, de drepturile românilor. Distinsul jurisconsult invâcă disposiţiu- 
nile codului de comerciii în vigâre. Ce vedem insă? art. 239 codul 
comercial spune expres. contrariul. -- e . 

Naţionalitatea unei societăți se îixeză, în adevăr, după termenii 
acestui articol, nu după locul unde ea s'a contractat, constituit, ci după 
locul unde şi are scaunul ei. priucipal şi unde -a fost âutorisată de 
tribunalul comercial. respectiv (art. 138 codul. comercial). ai 

Ducă nu ar îi aşa, iată ce Sar putea întâmpla: Fundatorii străini 
“şi-ar bate joc de legea comercială, care tratâză societăţile străine cu 
mare rig6re, ar trece numai pro forma în România, ar constitui aici 
societatea şi ar așeza apoi scaunul ei in străinătate. a 

O asemenea societate, constituită în irauda legii, să aibă aceleași 
drepturi ca societăţile naţionale? Nu o credem. Ne-am mai ocupat și 
altă dată cu cestiunea acesta (v Dreptul No. 39 din 1889). Trimite 
la desvoltările date acolo. a | i 

Care e înţelesul art. 7, $ 5, al. II,care hotărăsce: «Drepturile până 
acum câștigate sunt respectate»? D. C. G Dissescu răspunde: Nici unul, 
(op. cit. II, p 517). Soluţiunea e. plausibilă, dar credem totuși că art. 
7 cit. se pâte interpreta întrun înţeles ce pote avea un elect.. 

Banca României, de exemplu, care e pâte, cu i6tă soluţiunea con- 
“rară a Curţei supreme, o continuare. a Băncei Ottomane, are totuși 
dreptul după statutele.ei să cumpere imobile rurale în România. j 

Or, drepturile conferite prin:un act de concesiune, sunt drepturi 
dobândite. Privilegiile de exemplu (dreptul de expropriere) acordate unei 
căi ferate concesionate, constituesc jures guaesila 1). 

2; Art. 12 din Constiluţiune. "Oprirea privilegiilor, sculirilor ” 

şi monopolurilor. de clasă. 
4 i r . | _ | , Ă 

D-nii Dissescu şi Meitani lămuresc, nu se pote mai bine, înțelesul 

art. 12 din Constituţiune. Dânşii uită însă se discute cestiunea urmă- 

tre : Drepturile censuale, ce proprietarii după vechile hrisove aveati în 

Contra târgoveţilor, aii ele a se plăti şi în viitor până la rescump&- 

rarea lor? A A E Sa 

Drepturile 'censuale sunt fără îndoială desfiinţate. Ele constituiaii 

un privilegii in favârea proprietarilor, un privilegii de clasă, care- cude 

sub oprirea art. 12 din Constituţiune. In Franţa, revoluţiunea le-a suprimat 

lără indemnitate. cc Ia aa Na 

Drepturile dar censuale, cari erai preţul unei concesiuni primitive 

de pământ, sunt ele desfiinţate gratuit ? Posesori de rentă lonciară se 

„pot ei expropria fără o prealabilă despăgubire : a 

i i analogi icul. Or, legea n6stră prevede 
Dârile censuale aă analogie cu embaticul Or, eg a p 

Dv Ver: "ediţia I-a, pag. 316 
1) Veqi Lorenz v. Stein, Vera ltungslelre, ediţia II-a, pag. , 

. j | 

  

N
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şi regulâză a-nume rescumpă&rarea embaticurilor. Dările censuale deci 
sunt rescumpărabile, ele continuă de a îi plătite până la rescumpă- - 
rarea lor. - ae Da E 

Că ast-fel este, reese şi din art. 19 alin. 2 din Constituţiune, care 
hotărăsce: Nimeni nu pâte îi expropriat de cât pentru causă de utilitate 
publică legalmente constatată, și după o drâptă şi prealabilă despăgubire. 

8. Art, 41 din Constiluţiune. Drepturile străinilor. 
Art. 11 din Constituţiune hotărăsce, de acord cu art. 128 din - 

Constituţiunea belgiană, că toţi. străinii se bucură de „protecţiunea dătă 
de legi pers6nelor şi bunurilor, dar nu ădaogă (adaos care se găsesce 
în art. 128 belg.):. sub reserva excepțiunilor stabilite prin lege. 

Urmeză de aici că e exclusă ori-ce excepţiune, ori-ce mărginire a 
drepturilor străinilor? Legea asupra străinilor din 7. Aprilie. 1881, care 
prevede şi regulâză expulsarea sireinilor, este 'ea neconstituţională ? 

' D..C. G. Dissescu răspunde că nu De ce? Invăţatul proiesor de la 
facultatea din Bucuresci lămuresce: Dacă art. 11 cit. nu adaugă reserva 
excepţiunilor stabilite -prin lege, causa e că aceiași idee reese din art. 13 
din Constituţiune, care recunâsce dreptul .de-a se aduce restricțiuni 
libertăţii individuale (op. cit. 1, p. 365) i . 

- Așa este. Reserva unor legi excepţionale e sub-ințelsă în art. 11 
cit,, căci ea e neapărată. pentru închiezăşuirea siguranței -interidre şi 

- exteridre a tutulor statelor. T6te statele au legi pentru expulsarea străi- 
nilor,. pentru extrădarea străinilor deliquenţi.” a 

Decretul însă de expulsare, este el supus recursului la tribunal? 
Comentariele d-ior Dissescu și Meitani sunt mute asupra acestei cestiuni, 
Cuvântul e simplu. Constituţiunea n6stră, în deosebire de Constituţiunea 
belgiană (art.-92, 93 şi 107), nu stabilesce a-nume raportul între admini- 
straţiune şi justiţie. | a e 
„Dacă insă Constituţiunea nâstră ne lasă în acâstă privinţă fără 

busolă, avem legea din '12 Iulie 1864 pentru impărţirea diteritelor.atribu- 
țiuni ale consiliului de stat, care ne pune la îndemână cheia pentru 
soluţiunea cestiunii de mai sus. îs: 

Reese în adevăr din acâstă le 
tenţa exclusivă a tribunalelor. 
să anuleze. decretul de expulsa 
străinul sai guvernul ?] 
sai -penală, 

Avem conven 
lor deliquenţi, dar 

ge că dreplurile civile sunt de compe- 
Tribunalele prin urmare nu sunt indrituite 

] re, dar -aă dreptul să ”1 aprecieze, dacă 
invâcă 'pentru a obţine o - condamnare civilă 

țiuni cu mai multe state privitâre la extrădarea străini- 
nu avem o lege; care'să reguleze materia în lipsă de convenţiune, Întrebăm dar: extrădarea este ea obligatorie pentru statul, „pe teritoriul căruia se găsesce strâinul?. E Sa In Belgia, legea din 15 Martie 1874, hotărăsce că extrădarea nu pâte îi incuviinţată de cât pe temeiul unui. tractat incheiat cu statul, ce o reclamă, iractat ce nu se pâte face de cât. i cităţii. Regula acesta este ea sub-i 

cu tâte că nu avem o lege, care să o consiințâscă ? 
Credem că extrădarea e obligatorie, neîmpiedicat de lipsa de tractat. 

pc EI N
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Naţiunile în adevăr iși datoresc una alteia ajutor mutual. Există o obli- 
gațiune, dar o obligaţiune relativă. Extrădarea nu se pâte acorda de cât 
pentru delicte grave, nici-odată pentru delicte politice (v. însă art. 7 al 
legii asupra străinilor, din 7 Aprilie 1881). . . 

„Cele mai multe state, între cari îigureză şi România, admit extră- 
darea, cu t6tă lipsa-de tractat, pentru delicte grave, non-politice. Numai 
Belgia, Țările-de-jos, Englitera, Statele-Unite, refuză extrădarea îără trăctat!). 

. . : - : ă 4 

4. Art. 18 din Constiluţiune. Libertatea individuală. 
- i 

Libertatea individuală e garantată, sub reserva excepţiunilor privitore 
Ja urmărirea şi arestarea penală. Legea din 10 Decembre 1864, pentru 
slarea de asediu, intră ea în categoria excepţiunilor -ingăduite de 
Constituţiune ? | E 

Legea de justiţie militară (art. 66) supune consiliilor de. resbel și 
pe non-militari în cas de stare de asediii declarat saii electiv. Consiliile 
de resbel sunt ele a se privi ca tribunale.extra-ordinare pentru cetăţenii 
non-militari ? - | , o 
A pune întrebarea este a o deslega. Art. 13 din Constituţiune hotă . 

răsce formal că, cu 16tă închezășiuirea libertăţii individuale, ori-cin 
pâte fi urmărit în casurile şi după formele prevădute într'un chip. durabie | 
de lege, e SIR 

O consiliile de resbel sunt constituite -într'un -chip durabil şi nu 
pentru îndestularea pottelor momentului. Non-militarii nu ar avea, deosebit 
de ucesta, nici un motiv serios de a se plânge de jurisdicţiunea ce o 

exercită asupra lor consiliile de resbel în cas de stare de asedii electivă. 

Când un oras în adevăr e în realitate asediat sait învestit, când 

toți pekinii iai tălpăşiţa, când legea comună e suspendată prin „puterea.- 

lucrurilor chiar, ce altă autoritate în adevee ar putea să fie chemată a 

menţine ordinea dacă nu cea militară ?, | „ 
ie militar prin urmare, care reguleză competenţa consiliilor de 

resbel în cas de stare de asedii, nu e contrar nici textului nici spiritului 

Constituţiunii. Nu putem să dicem însti acelaşi lucru despre legea specială 

pentru starea de asedii. - - , Ș , 

Legea acesta, legea! din 10 Decembre 1864, are în adevăr în vederd, 

“mu o stare de asediii electivă, ca cea de mai sus, ci o stare de asediu 

fictivă, o stare de asediii adică care se pâte declara, abstracţiune iăcend . 
de o asediare electivă, în cas de pericol iminent peniru ordinea şi 

siguranța publică. | | , 

ituți i căci starea de 
i bi ea nu permite una ca acesta, e 

ete cenelami d mai sus prin un decret al capuluă asedii se pâte proclama după legea, de r intima. 
statului, aceea. co e contră art. 14 din Consțituţiune; care „poLarăsce 
expres că nimeni nu pâte Îi sustras de la judecătorii cei J si 

Art. 7 al legii din 10 Decembre 1864, presupună E O art, 127 . 
drepturile garantate prin Constituţiune pot îi suspendate, Ur, art, o 

. , ” „| ă 
, 1 

n , , . N . 1... 

1) Vegi Holtzendor/f, Handbuch des Volkerrechis auf Grundlage Europ cischer 
2 : i . 

Staatsprazis, tom. III, pag. 414—4760. - E | 8. : 

AL. Degre, vol. III, ! Si | .
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din Constituţiune hotărăsce formal: Constituţiunea de îaţă nu pâte î 
“suspendată nici în total nici în parte. ” i | 
„N Art, G,al legii de mai sus atribue apoi autorităţii militare dreptul 

de a suspenda libertatea întrunirilor şi libertatea “presei, “dreptul de a 
“opri publicaţiunile şi adunările, aceea ce e categorie oprit .de art. 24 

din Constituţiune. ._. . | SI - 
“ Art. 6 Ş-1 al'aceleiaşi legi dă în fine putere autorităţii militare de 

„a Îace- perchiziţiune ori-când şi ori unde :cere trebuinţa. Dispoziţiunea 
“acesta este ea contrară art. 15 din Constituţiune care hotărăsce că domi- 
ciliul e neviolabil ?: E Se | 

> Art. 76 al Constituţiunii îranceze de la anul VIII, e ast-fel conceput: : 
+ «La maison de toute personne habitant le territoire- est 'un asile 

inviolable ; pendant la nuit, nul n'a le droit d'y “entrer 'que dans le cas 
- dinondation, d'incendie ou de reclamation fait de Pintârieur de la maison. 
“Pendant le jour, on peut y entrer pour un. obiet. special “d6termin6 o 
„par une loi, ou par un ordre eman6 d'une autorit6 publique». 

| „„Constituţiunea n6stră nu coprinde. o disposițiune analogă, ea lasă 
„- “legislaturei- ordinare. grija de a regula când şi în care casuri se pot îace 

vizite domiciliare. Nu avem încă o asemenea lege..Nicăiri nu găsim o 
“ oprire ca cea cuprinsă în. Constituţiunea -iranceză de mai sus.  * 

“Dacă însă drepturile garantăte prin Constituţiune nu se pot sus- 
penda, cum.s'a arătat-mai sus, urmeză de aici că jurisdicţiunea consilielor 

- de 'resbel nu se pâte întinde în nici un chip asupra non-militarilor în cas 
de. pericol iminent pentru ordinea şi siguranţa. publică ? 
DD. C. G. Dissescu -r&spunde la: întrebarea 'acâsta ast-lel: «din cele 

dise nu. reese că starea- de asedii nu ar putea. nici-odată să fie pro- 
clamată ; va putea, însă numai printr'o lege: lucru pe care '] admite în 
adevăr şi codul de justiţie militară, atât cel vechiii cât și cel. actual» țop. 
cit. |, p. 361. V. însă G. G. Meitani, op- cit. fase, XUI, p. 257). 

5, Art. 19 din. Conslituţiună. Inviolabilitaiea proprielăţi;. 
Proprietatea individuală e de: drept natural, căci obiceiurile tuturor 

- naţiunilor a celor civilisate şi- a celor sălbatice o -consfinţesc. Fantomele 
melafisice nu mai aii nici o. trecere astă-di., Nu putem să admitem -drep- 
turi abstracte lipsite de temeiii empiric. .. i pi 
“Proprietatea dar intelectuală nu are, S'ar părea, nici o rațiune de 

a Îi. Ea nu e în adevăr încă recunoscută de tâte naţiunile. Dar ce face 
acesta? Cele: mai multe state o admit. Propaganda ideală, care nu adârme 
nici un minut, o va îace în curând să intre in sucum et :sanguinem al 
tuturor 'popbrelor. - - N ae 

Mulțumită stăruinţei asociaţiunii literare internaţionale, s'a încheiat 
la. 9 Septembre 1886 'o' uniune internaţională “ pentru ocrotirea operelor de „literatură şi artă, uniune la care s'aii asociat cele mai multe state. 

- Dânsa hotărăsce, între altete: Ia E N «Produsul intelectual în literatură şi artă e un bun, care se bucură 
"de ocrotire, conform cu legea naţională. Vătămarea acestui bun înteme- - iază un: delict internaţional».. ... | | Ei i ! Poprietatea intelectuală are de Sigur. o margine ca t6te lucrurile
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omenesci. Art. 8 al uniunii de mai sus îngădue, în adevăr, extractele din 
cărţi. Aceea ce e de aprobat. Oprirea a ori-ce citaţiune dintr'o carte îără 
“voia autorului ar îi o monstruositate. - Se i 

Torquato- Tasso nu ar, trebui dar să desdauneze pe moştenitorii lui 
Omer, de la care a împrumutat imagini. Dreptul exclusiv. de reproducere 
trebue, alară de acesta, mărginit până la un termen 6re-care după 
mortea autorului, Mu | 

Uniunea de .mai sus a creat, cum vedem, un noii. obiceii juridic 
care se lăţesce continuii. Unele state, totuși, aii rămas încă străine uniunii, 
declarând «qu'ils n'ont pas de littsrature: nationale et qu'ils veuient pro- 
fiter librement des produits intellectuels -Wautrui». 

D. C. G. Dissescu nu aprobă, se pare, propaganda ce se face petru 
proprietatea intelectuală. Geniul, a cărui operă nu se aplică la industrie, - 
merită o recompensă de la omenirea recunoscătâre, dar nu trebue înarmat 

“cu o acţiune în contra celor.ce'i reproduce opera îără voia sa. (op. cit. 
IL, p. 392—409). DN a a | 

De ce? Nu trebue să restringem, răspunde d-l Dissescu, lăţirea unei 
idei noui, căci ea aparţine omenirii întregi. Operile literare cele mai mărețe 
au născut fără intervenţiunea statului, fără - legi ocrotitâre. Obiecţiunea 
e seri6să, dar cestiunea are şi o altă iaţă, care ne duce la soluţiunea 
contrară. - -. a . i Sa Ş 

Alte timpuri, în adevăr, alte obiceiuri, alte interese, alte nevoi. 
Shakespeare, ar câștiga astă-di cu dramele sale miliâne. Beethoven, ale 

"cărui sonate 'nemuritâre aveai âltă dată un tarii de ris, ar incasa astă-di 
sume îabul6se. Literatura şi arta trăiau altă dată din grația unui Maecenas. 
Democraţia modernă le-a deschis un orisont noii, mai Îrumos. 

Autorul de sigur nu e în adevăratul înţeles al cuvântului proprielar 
al operei sale. Termenul «proprielale intelectuală» e“ nepotrivit. Defini- 
țiunea adevărată e acesta : Autorul are iolosinţa exclusivă a reproducerii 
operei sale. Vâtămarea acestei folosințe constitue un quasi-delict. | 

Noi âvem legea presei din 1 Aprilie 1862, care in partea IL cap., 
tratâză despre proprietatea literară. Art. 339 al codului nostru penal apoi 
hotărăsce : Ori-ce ediţiune de scrieri. ... care se va îi tipărit... . fără 
voia autorului, se socotesce 'contra-iacere și. veri-ce . contra-iacere este 
delict». . i ae 

6. Art, 22 din. Constituţiune. | Libertalea presei. 

„G. G. Meitani simte viii că sunt spirite întunecose, cari nu văd 

nicteaă i Fei natural şi-.se dedă în acestă materie la o discuţiune 

amănunţită, ca să le deschidă, cuni se exprimă eminentul comentator, 

vederile, făcându-i să privescă în faţă realitatea adevărului, +. 

Noi însă vom discuta libertatea presei cu o octavă mai jos. Nici o 

măsură preventivă, hotărăsce Constituţiunea, nu se pâte inființa în 

materie de presă. Obligaţiunea autorilor, editorilor, tipografilor e a da 

trei exemplare: din ori-ce publicaţiune bibliotecilor. centrale şi Academiei. . 

(v. leg. din 13 Aprilie 1885), este ea o mesură preventivă oprită de 
C i . au _ . = . Sa a | | 

e denţă răspunde că .nu.. (V. ;Buletinul Casaţiunii pe 1887. 

7 

N
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pag. 1920). Măsură preventivă, în înţelesul art. 24 din Constituţiune, este 
aceea ce o ia guvernul în contra presei. Inalta stăpânire, pedepsind 
după bunul plac pe scriitori, şi-ar săpa propria ei autoritate, Punilis 
ingeniis, gliscit auctoritas. o MR , 

Constituţiunea n6stră ocrotesce presa nu numai în contra censurei 
guvernului, dar și în contra censurei girantului, a editorului. Girantul și 
editorul nu ai să trâcă prin sita criticei ” articolele de publicat, căci ei 
'nu aii.de cât să numâscă pe autorul articolului ca să scape de ori-ce 
răspundere. | | i 

Art. 24 din Constituţiune al. VIII, hotărăsce în adevăr: | 
«Autorul este răspundător de scrierile sale; în lipsa aulorulii, este răspundător girantul, iar în lipsa acestuia, editorul». 
O disposiţiune anal6gă se găsesce şi în legea engleză (Lord Camp- belles act. 8 şi 9 Viet. c. 75). Girantul sai editorul trebue să numescă „pe autor ca să scape de răspundere. Ne numindu-l se presupune -că .ci 

sunt autori. Auctor presumitur qui auctorem non probat. ” 
Ast-lel se pâte de sigur pedepsi un om care se scie că nu e vinovat, „Girantul observă d-l C. G. Dissescu, e de multe ori o pers6nă care nici nu scie să scrie și să citească ! (op. cit. II, p. 468). Girantul analphabet are însă un mijloe simplu să scape. de rEspundere, arătând cine e autorul. Trecem acum la o altă ordine de idei, Puterea presei e mare în bine "şi. în r&i. 'Trebue dar o disposiţiune. penală deosebita în contra aţiţării la delictele făcute prin presă. Art. 47 al.]l ce. penal hotărăsce prin urmare: <Sunt asemenea agenţi provocatori aceia : cari, prin vre-unul din mijl6cele enumărate în art. 294, vor îi provocat direct la-comiterea unei crime sui unui delict prevădute de codul pena).. DR 
«Aceşti agenţi se pedepsesc întocmai ca autorul,: 

| " «Aceia cari, prin vre-enul din mijlâcele indicate în citatul art; 294, vor provoca direct la comiterea 'unei crime sai delict. prevădute prin „_codicele penal, fără ca acea provocaţiune să fi produs vre-un efeci, se vor pedepsi cu închisâre de la 'trei luni până la doui ani și cu amendă de la.cinci lei până la cinci mii. lei. N «Pentru delicte de presă sunt r&spundători: autorul când este cunoscut. - saii când se dovedesce ; iar în lipsa lui, girantul, editorul». Lc Legea belgiană: asupra presei din 20 Iulie 1831 are un sistem „analog. In materie de presă s'a: derogat. ast-lel la legea comună prin aceea că sa hotărât că şi o provocaţiune-r&ămasă iără etect cade sub . rig6rea penală. In : principiă,- o simplă tentativă “de” provocare nu e re-- “prehensibilă, dacă legea nu hotărăsce anume alt-iel 1). | , E vorba, bine ințeles, în art. 47 cit. de provocarea: directă de a. comite un anume delict, de exemplu de a pune ioc la o casă, de a se omori cutare persână. Nu ajunge:0 aţiţare vagă şi generală, din care: să resulte pe urmă acte. culpabile.. - | “ _ După ce ne-am ocupat în cele de mai sus cu cestiuni cari nu se: „__VEd atinse în comentarele d-lui Dissescu şi Meitani, trecem acum la un „alt problem, pe care d-l Dissescu '] adencesce cu multă erudițiune. Care: este definiţiunea delictelor de presă și a delictelor -politice ? : 

DV. Chauveau et Helie,: Theorie de code penal, No. 671, ed, Nypels.
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„Ce este mai întâi un delict de presă? Distinsul profesor răspunde: 
Delicte de presă sunt t6te delictale comise pe calea presei. În materie 
de presă, sub cuvântul delict înţelegem ori-ce fel de intracţiune. Deci, 

| pret lmile de presă vor fi şi ele de competinţa juriului (op. cit., 
»p. 464). " iii 

Jurisprudenţa belgiană însă vede lucrul alt-tel. Contravenţiunile la 
poliția presei (in deosebire de adevărătele delicte de. presă, v. art. 181 
c. pen, român), nu pot să fie considerate ca delicte de presă, căci ele 
se pedepsesc pentru simplă culpă neatârnat de ori-ce intenţiune criminală. 
Legea n6stră asupra presei din 1 Aprilie 1862, prevede şi pedepsesce inirac- | 
ţiunile privitâre la poliţia presei. . - ' | „ Cităm casurile următâre: Omisiunea într'o scriere tipărită şi publicată 
a numelui tipograiului, atrăge o amendă de 1000 lei (Leg. cit. $ 17). 
Relusul de a insera răspunsul unei pers6ne citată într'o .publicaţiune e 
reprimat de art. 193 codul penal, etc. . 

Ce se înţelege apoi prin delicte politice? Teoria d-lui C. G. Dissescu 
se pole resuma ast-iel: Delictele politice aă de obiect în alară:, indepen- 

- denţa naţiunii, integritatea teritoriului și relaţiunile cu statele străine ; în 
întru : forma guvernului, puterile statului și. drepturile politice, 

Pentru a se curacterisa insă delictul, adaogă.. d-l Dissescu, trebue 
să ne preocupăm nu numai de obiect dar și de mobil. Puțin importă că 
delictul nu are exclusiv de obiect ordinea politică. Trebue să] botezăm, 
cu tâte astea, delict politie, dacă la comiterea lui a putut să existe un 
nobil politic (op. cit., Il, p. 768). E A E 

- Jurisprudenţa e în acest înţeles. O hotărâre totuşi mai veche a 
Curţei supreme a consfințit: teoria contrară în coprindere că delicte 
politice sunt numai -acelea cari ating exclusiv ordinea politică (v. Bulet. 
Casaţiei pe 1887, .pag. 1012). Haus, marele criminalist belgian, și . alți 
autori, represintă acâstă doctrină. a a - 

Argumentul ce se invâcă în sprijinirea acestei idei este că . unele 
infracţiuni, precum: omorul, incendiul, îurtul, ai un caracter: exclusiv 
nepolilic, puţin importă că la, comiterea lor a existat un motiv politic. 
Dar să fie 6re adevărat câ, de exemplu, îurtul'unui manuscris, pentru a 
se afla planul unui adversar politic, nu are o valdre politică? E 

“Delictele politice şi de presă se judecă de Curțile cu juraţi. Acţiunea 
pentru daune resultând din delicte de presă de asemenea (art. 105. din 

“Constituţiune). Așa fiind, întrebăm:. Art. 375 procedura penală este el 
aplicabil:şi în cas de achitare pentru. delict de presă, urmată de condam- 

"nare civilă la daune-interese pentru fapte de presă ? Ş | A 

In Englitera, un verdict al juriului se pâte anula când s'a pronunţat 
0 condemnare civilă, cu t6te că nu există nici o dovadă, când verdictul 
e în nepotrivire vădită cu o dovadă făcută, când s'a adjudecat o sumă 

din cale afară mare, când pâritul a scăpat de condamnare, cu tâte că a 

mărturisit dreptul :reclamantului, etc. 

“7. Art. 25 din Constituţiune. Secretul scrisorilor. 

In Germania, Austria, Belgia, se pedepsesc și particularii, cari ar 

viola secretul scrisorilor. Legea n6stră, din contră, pedepsesce n p
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agenţii guvernului (art. 156 codul penal). Secretul scrisorilor trebue fără 
îndoială, să fie în primul rând garantat în contra funcţionarilor statului. 

„Cui aparţine proprietatea scrisorilor aflate la poștă? D-l C. G.- 
Dissescu socotesce că serisorea, îndată: ce e depusă în -cutiile sați birou- 
rile poștale, devine imediat proprietatea destinatarului. Expeditorul prin 
urmare nu 0 p6te lua: inapoi de la poștă “fără invoirea destinatarului 
(op. cit, [ip 471), a = 

In Franţa insă expeditorul pâte dispune de scrisârea sa până. în 
„„ momentul pornirei ei de la staţiunea postală, care a primito,: Uniunea 
„postală universală hotărăsce apoi că proprietatea scrisorei trece asupra 
destinatorului abia în minutul ce ea “i a fost înmânată. Adevărul este 
dar în partea art. 421 codul comercial, pe care d-l Dissescu fără cuvânt 

„“I critică, i 
- Nu trebue, deosebit de „acesta, să contundăm scrisorile, al .căror 

secret e garantat de Constituţiune, cu expediţiunile de mărturi sai bani 
la care nici nu s'a gândit art. 25 din Constituţiune. Motivul de . respect 
datorit respectului 'scrisorilor, care a -dictat disposițiunea art. 25 din 
Constituţiune, nu se aplică acestor după urmă. Sa - 

Maria depusă la calea ferată devine ea îndată proprietatea desti- 
natarului sai în alt timp, şi când anume? Cestiunea are a se : deslega 
după deosebirile făcute de art. 35—38 codul comercial. . 

Teoria constinţită de aceste articole. e simplă. Oferta neacceptată 
“nu obligă pe cel ce a îiăcut'o. Deci vindarea nu devine periectă numai 
„prin expediarea măriei înainte de acceptarea ei din partea destinatarului. 
Maria expediată nu se pote dar'sequestra ca fiind a destinatarului. 

„Contractul în adevăr - sinalagmatic între pers6ne depărtate nu e 
periect dacă acceptarea n'a ajuns la cunoscința propuitorului (art. 35 codul comercial). ae ae 

„8; Art. 26 şi 27 din Constăluţiune. Libertatea întrunirii şi 
MR : a asociațiuniă. Se 

Libertatea întrunirii este ea atinsă dacă un îuncţionar public asistă la întrunire ? Formulăm cestiunea fără a 0 resolva.: Observăm, numai că complotul cade sub rigârea legii penale (art. 79 codul penal), chiar dacă n'a fost urmat de un act săvirşit sai început. Semnele apoi exteridre 
de întrunire care ai fost oprite, nu se pot purta în locuri şi întruniri publice (art..180 codul penal).- . N 

Intrunirea: e un fenomen trecător. Asociaţiunea din contră, e un „Stat în stat, ea e un corp organisat la resistență, cu ramificări si legături multiple. D-l C. G. Dissescu crede că o asociaţiune nu se pâte disolva (nici in cas de complot ?) de 6re ce nu oxistă o lege pentru acesta (op. cit., II, p. 476). aa IE „_“Asociaţiunile politice, în deosebire de societăţile comerciale, nu ai calitatea de pers6ne juridice. Societăţile comerciale chiar. constituese 
pers6ne juridice numai în raport cu cei de al treilea (art. 78 codul comercial). De ce numai față cu cei deal treilea? ... A Răspunsul e simplu. Societăţile comerciale sunt corporaţiuni private
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care, in deosebire de corporaţiunile publice, ati o avere care, la disolu- 
țiunea lor, aparţine acţionarilor şi nu statului ca bonum vacans. . 

Cluburile politice ai cel puţin sub acest raport analogie cu societăţile 
comerciale. Averea cluburilor politice desfiinţate nu e un bonum vacans. 
(L. 3 pr. Dig.,de colleg. et corpor. 47.22). Ie | 

UL i 

- Unii caută în trecutul ţărei, în «cartea de vitejie a trecutului», ger- 
menii libertăţilor sancţionate şi garantate de Constituţiunea n6stră din | 
1866, şi semnele îatidice, prevestitâre ale ursitei nâstre viitâre. Aceea ce 
nu e de mirare. Onest toujours le îils de quelqwun. Logica libertăţii e 
veche cât lumea, ea e apanagiul naturei. omenesci, ea e adenc săpată și 
în analele n6stre istorice. -. e De a 
“*” Printre portretele. strămoșilor. săi, Românul găsesce, în adevăr, cine 

o p6te tăgădui, viteji şi stăpânitori cari, dacă %.ar fi. ajulat împreju-. 
rările, ar întrece pâte pe Gmenii cei mai mari ai naţiunilor celor mai 
înaintate. Imprejurările însă j6că un rol mare. Geniul, dice. Laboulage, . 
are locul s&ii în istorie, dar el nu.sosesce de cât la ora sa; trebue ca 
scena să'i îie pregătită. PN DIR a 

Admitem bucuros că deja de.la secolul al XIV-lea încâce s'aii 
întâmplat în societatea nâstră, cum aii dovedit'o istoricii noştri, casuri 
de tragere la răspundere a miniştrilor, de ereditate a tronului, de regim 
parlamentar, casuri cari, dacă nevoile externe pururea renăscânde nu 
ar fi stat în cale, sar îi reînoit şi ar îi produs în 'cele din. urmă: obi- 
ceiul libertăţii. ID Sa a aa 
+ Lăsăm 'ehiar, ce e mai mult, să trâcă drept adevărate metatorele 

din <Cântarea României», care dice că a fost o dată o epocă in istoria. 
țărei când «libertatea domnea, dar nu acea libertate pruncă, lore plă- | 

pândă a pustietăţii, ci- libertatea cea bărbată şi lumindsă, sad puternic . 

şi cu rădăcină țeapenă şi adânc înfiplă în pământ». a 

Nici. Anglo-Americanii nu aii în. istoria lor antecedente mai nepri- 

hănite. Ce ne spune însă mai daparte tot «Cântarea României» ? «Ispitele 

sunt, continuă _epopea n6stră, strimbătatea . judecătorilor, despuierea 

văduvei si a sărmanilor, destrinarea şi- mișelia, minciuna şi lăcomia, 

sgârcenia şi impilarea domnilor şi a .boerilor |. Și tâte aceste ispite le 

cercași, ţara mea, şi le suteri incă și acum po Da Ă 
" Aceea ce va să dică că, după gloria şi mărirea trecutului, ai năvălit 

fanarioţii, cari ati secerat vechiul rod, al libertăţii şi al „dreptului, au 

făcut prin siluire multe nelegiuiri, s'aii îngrăşat din asuprirea supușilor. 

Vechiul obiceiă, care promisese aşa de mult, era. acum, din nenorocire, 

înlocuit prin năravuri bizantine, intrigi, şerpueli. II SI E 

Fanarioţii, ne asigură istoricul, care a publicat «Cântarea României» 

de mai sus, nu aveai de cât o ţintă fiscală, vroiai să „dobore tote pri- 

vilegile, să pună mâna pe stat, să emancipeze. pe ţărani. de boeri ca să, i 

pâtă despuia 'ei- în: numele statului 1). Ei ai îndeplinit, adaugă 16 6. 

  

1) Nec. Bălcescu, Istoria Românilor. sub JMihai Vodă Vitezul, ed. Odobescu,
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Dissescu, o mare reformă agrară spre a impila și jefui mai bine pe ţărani, 
fie ca guvern, fie ca proprietar (op. cit., II, pag: 411). 

" "Țăranii, pe cari Mihai Vitezul “i robise, devin 'în adevăr clăcași 
sub regimul fanariot. Aceea ce e în adevăr o îmbunătăţire a sârtei lor, 
Clăcaşul nu e lipit pământului, ca robul, el se Supune la o clacă perpetuă 
în schimbul unei posesiuni de pământ, ce i se concede, el scapă şi de 
claca perpetuă, dacă renunţă la posesiunea concedată. 
„_» Că e așa sare în. ochi. Claca e un îel de emfiteusă (codul Caragea, 
art. 1, part. III, cap. VI; codul Calimach, $ 1531). Or, obligaţiunea isvo- 
ritâre din emiiteusă nu se pâte urmări de cât în. contra posesorului 
lucrului dat în emfiteusă (arg.: $ 1519 cod. Calim.) Incetând posesiunea, 
se stinge răspunderea. Părăsind moșia și mergând în altă parte, clăcașul 
scapă de legământul de clăcăşie. i A 

Reiorma dar agrară, pe care ai inaugurat'o îanarioţii, avea o mare 
însemnătate. Fanarioţii însă se închinară. dreptului, sub rezervă . de 'a' 
înăbuși. în fapt. "Țăranii, cu t6tă reforma de mai sus, cădură din puț în 
lac, ei aveati acum libertatea. de locomoţiune, dar sbirii stăpânirei bizantine 
i sugeaii, storceai, jumuleai. o . | 

lată, d-l C. G. Disseseu 6.dice şi noi o repetăm, cum o instituţiune, 
o relormă bună în drept pâte în fapt să devină un mijloc de apăsare şi 
de stăpânire despotică (op. cit. II, p. 414). Reacţionarii aii şi ei un pro- 
gram, un plan, un sistem de principii, dar ei sunt abusivi, și ori-ce 
propășire e ast-iel zădărnicită. Stăpânirea îanariotă era în realitate tot 
aşa de apăsătore pentru ţărani ca vechia robie. 

Vechiul regim fanariot nu dete țărei în schimbul libertăţilor răpite 
cel puţin strălucirea, de care era însoţit vechiul regim îrancez. Oligarchia 
ianariotă era totuşi. un vrășmaș mult mai puţin de temut de cât vechia 

„aristocrație îranceză, căci cea dintâi nu se putea. sprijini pe o stirps, 
regia, pe un cler militant, pe un aparat bine organisat de administraţiune, 

Nu e dar de mirare că revoluţiunea n6stră era mult mai blajină de 
căt cea Îranceză, dar resturnarea nâstră avea un caracter tot aşa ' de 
radical ca cea îranceză, căci şi noi am rupto cu trecutul, am şters tâte 
urmele, am făcut tabula. rasa. Românul modern nu datoresce, în adevăr, 
nimic trecutului, el.se conduce de. o nouă sintesă socială, el trage'0o „brasdă istorica, de care se vor folosi urmaşii săi, e 

Așa îiind, e clar că. Constituţiunea n6stră din 1866 e un lucru noi 
pentru noi, un rod al rațiunii pure, un ideal abstract. Constiţiunea engleză, 
din contra, în. deosebire de a.n6stră, e o moștenire a trecutului englez. 
In iaim6sa petition of righis,. adresată lui Carol 1, se dice, în. adevăr: 

„_ „<Supușii Voştri, Sire, ai moştenii libertatea acesta : nu ca principii abstracte, nu ca drepturi ale omului, ci ca drepturi ale Englezului, ca moştenire a părinţilor lor, o reclamă ei». : 
Avem dar 0 nouă sintesă socială contormă cu cea engleză, dar ne 

deosebim de Englezi, căci nu posedăm încă, în deosebire de dânșii, obiceiul 
corespundător cu acea sintesă. Știința ne privesce pe noi cu .tâte astea, 
cum am arătat'o și cu o altă ocasiune (v. Dreptul pe 1883,No. 2, p. 11), 
cu mai dragă inimă de cât pe Englezi, căci ea aşteptă, că noi ne vom 
1asuși cu timpul, obiceiuri mai bune de cât cele engleze,. obiceiuri adică 
curăţite de ori-ce aliagii istorie. |
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„ Esenţial, în adevăr, e obiceiul libertăţii. Libertatea nu se pâte realisa 
de cât pe temeiul unui obiceiă statornic, a unei bune orândueli neclintite, 
a unui punct fix în fuga întâmplărilor. Nu ideia afișată e lucrul de căpetenie, 
ci aplicarea ei consecuentă în practică. Partidele, scrie 4-l C. G. Dissescu, 
trebue să se grupeze pe idei, să arăte cum înţeleg să guverneze ţara, pe - 
ce idei, pe ce principii (op. cit., |, p. 7). : 

Ideile sunt bune,. dar ce ne folosesc ele, dacă nu avem un personal 
onest, disciplinat,-versat în afacerile statului pentru realisarea lor. Mulţi 
aii raiul pe buze, dar scorpionii în inimă. De cât un car de minte, mai . 
bine un dram de caracter. Dacă situaţiunea se schimbă de adi pe mâine, 
dacă stabilitatea e o poveste, dacă toţi îşi fac de cap, reformele n6stre 
cele mai sublime nu vor îi: ele 6re zidite pe nisip? Ma 

Libertatea fără ordine e un element anarchie, Ordinea fără libertate 
e mârtea popârelor. O armată de leiegii administrativi ride de Constitu- 
țiune, o ameninţă, o răstârnă. Fie-care partid deci trebue să arâte cum 
inţelege să guverneze ţara, din ce elemente înțelege să alcătuiască o 

“ administraţiune în acelaşi timp puternică şi populară, cum şi în ce chip 
înţelege să asigure o aplicare bună -și dreptă a sistemului săi deosibit 
de stăpânire. Da o 

Aparţinem partidului conservator ? Trebue, neapărat, să introducem, | 
sub reserva schimbărilor reclamate de irebuințele deosebite ale ţărei,: 
obiceiul seligovernmentului englez, care e tipul unei bune administrațiuni 
conservatre. Plutocraţia n6stră, în deosebire de aristrocraţia engleză, e 
abusivă ? Nu face nimic; ea se pote îndrepta. Aristrocraţia, dice Taine, - 
e un mare blestem, dacă e trândavă, dar ea e o mare bine-îacere, dac 
îndeplinesce gratuit iuncţiunile: seligovernmentului 1). _ 

“Sheriful englez, in deosebire de ispravnicul sai prefectul nostru, 
se numesce de corână după propunerea celor 12 judecătoră. înalţi, cari 
aleg un nume din o listă. de mai mulţi cetăţeni presintată de sheriitul 
care se retrage. Funcțiunea sheriitului, în deosebire de aceea a isprav-. 

- nicului, au e plătită, e obligatorie pentru persâna numită, care e supusă 
la. o amendă penală in cas de retus, dureză un an și aduce cu sine o 
cheltuială anuală de aprâpe 20.000 lei, ce sheriilul o face din punga sa. 

"Ne înrolăm sub - stegul socialismului de stat? Cine dice stat, dice 
istorie. Cari sunt temeiurile istorice ale Statului român ? Românul are 
un caracter mobil, el nu suleră un stat măestrit, un stat deosebit de 

" societate, un stat biurocratie, Trebue. fără îndoială să întărim ideia de 
Stat şi de autoritate 2), dar acesta nu putem să o facem de cât în cadrul 
Constituţiunii.. E ARI i | 

* tarm în tabăra democratică ? 'Trebue să stabilim care e admi- 
nistraţiunea cea mai potrivită cu sintesa democratică. D-l C. G. Dissescu 
crede că reforma de jos în sus se pote ace, nu prin 0. administraţiune 
democratică, ci numai prin respândirea cullurei în masa poporului, aceea 

, 

I, p. 189—190. T6tă 
tei ide! inerente 

  

1) H. Taine, Les origines de la France contemporainue, 

lumea DE că d. B. Gueist, a desvoltat şi dovedit | temeinicia aces 

self lui englez. Ş o LL , 

ea ituțiumea nâstră, în deosebire de Constituţiunea belgiană, - nu acordă 

regelui dreptul de a declara resbel, aceea ce e o anomalie... 
7 . 

[
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ce cere prea mult timp (op. cit., I, pag. 7). Vom vedea însă îndată, că 

avem 'şi o cale mai practică pentru realizarea reformei democratice. 

"+ "Pinem însă să ne înțelegem mai întâi cu d-l G. G. Meitani înainte 
de a merge mai departe. Dânsul arâ în vedere numai liniile pure ale 

Constituţiunei şi nu. vede. că principiile sfinte înscrise într'insa sunt schi- 

- monâsite: în practică.. invăţatul trebue să,îacă, după părerea d-sale, 

abstracţiune de politica» militantă, .să privescă lucrurile sub specie aeterni, 

să considere legile istoriei şi ale naturei omenesci cari sunt pururea 
„ aceleaşi, a Pa a . i 

“Nu împărtăşim în totul părerea acâsta. Sciinţa politică, serie Blunl- 
schli, ca 'să fie .practie aplicabilă, trebue să pricepă condiţiunile -vieţei. 

„politice reale şi să aprecieze interesele ei. Politica e o artă, dar o artă - 
practică, ca, acea a inginerului care ns apără de potop, acea a naviga- 
torului, care ocolesce stâncile. _ a - . 

Cum am putea, în adevăr, să ne îndreptăm vre-odată dacă nu ne-am 
cun6sce mai întâi. Nosce te ipsum! Nu trebue să iacem din şcolarii, pe 
cari îi învăţăm. carte, -somnambuli, visători, ideologi, ci 6meni: practici, ” 
iubitori de idealuri şi bine pregătiţi a le aplica cum trebue. - i 

Nu este 6re contradicător. să admitem că dreptul majorităţii nu e 
alt-ceva de cât dreptul celui mai tare (v. Meitani, op. cit. VII pag. 172, 
nota 2), şi să dicem totuşi, cu t6tă iubirea n6stră pentru idealuri, că 
majoritatea nu trebue să'și: mărginâscă puterea în propriul ei interes bine 
înţeles, nu trebue să se mulțumescă a propune amendamente la proeciele 
de votat, şi a le retrămite comisiunii de codificare, singură competentă 
a'şi revizui lucrarea ? e a 

Tipul selfgovernmentului democratie ?] găsim în Statele-Unite, Liber- 
tăţile americane stai și cad 'cu obiceiurile americane. Am lămurit cu 
altă ocaziune condițiunile şi temeiurile. democraţiei americane (Dreptul 

” din 1886 No. 17). Ne relerim 'la cele dise acolo. Vom.releva numai 
două puncte. o Ia 

, „Noi avem o biserică episcopală, aristocratică, în deosebire de Ame- 
- Picani, cark nu suler aristocrația nicăeri, nici în biserică, nici în stat. 
„Idealul american e biserica -puritană, adică o biserică. unde preoţii se 
aleg de popor. Preoţii americani ai o putere imensă asupra spiritelor, o 
autoritate care întunecă. chiar pe acea a vechilor preoți egipteni. | 

„- Legiuitorul nostru apoi operâză prin deducţiune, coniundă une-ori 
logica cu logicismul, pornesce de la o presupusă geometrie juridică (axio- 
mele lui Papinian insă, în deosebire de “acele ale lui Euclid, sunt contra- 
dicătâre şi due la o practică contuză şi presărată de controverse), în 

„deosebire de: legistul american, care iubesce precedentele, vechiul obiceiă, 
tradiţiunea. *. a NE ÎN 
oi Cu tâte deosebirile. de mai sus, există totuși o mare analogie între 

- 0] iceiurile nostre Şi moravurile . americane. Răzașul nostru .e 0 figură 

taţii auearooleLăți n6stre, precum e farmerul, copilul răstăţat al socie- 
“Priră ane. ceea ce e un semn bun. Cato a dis cu drept cuvânt: 

re cu tivatori se nasc cei mai buni cetăţeni şi cei mai buni soldaţi». 

cap Tia por însă dn nezrocre, în deasa de farma ae ordinei existente. în ont aţiță în contra legilor în. vigâre, în contra 
ate, în contra oblăduirei care. apără pe marii proprietari.
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Invăţătorul sătesc, a spus mai deună-di un ministru, prorocesce țăra- |. 
nilor că pământurile marilor proprietari aă 'să le împărţescă ei între ei. 
Un mare pericol dar ne ameninţă. Legiuitorul "nostru nuw'l pâte opri, 
preotul și mai puţin. Causele s'aii arătat mai sus. e 

Marii proprietari prin urmare trebue să se ajute singuri, ei trebue 
să croiască purtarea lor aşa ca toți 6menii de bine să le dea lor drep- 

“tate în contra ţăranilor, să'și însușescă. virtuți cari să contrasteze cu: .. 
relele năravuri țărânesci. Proprietarul caută să lie pentru răzaşul nostru 
aceea ce e legistul şi preotul pentru iarmerul. american. |! | 

Proprietarii, urmând ast-iel, ar câştiga o superioritate, de care ei 
însă nu ar putea abusa, căci iorma metaiajului, care e domnitâre într'o.: 
mare parte a ţărei,"'i silesce să se întovărăşâscă, să se împace, să se a 
înfrățescă cu răzaşii. o 

Metaiajul n'a dat încă tote râdele aşteptate de la ei? Da. Causa 
însă este' că marii proprietari "şi mănâncă renta în capitală, lac causă 
comună cu poiilicianii, lasă desvoltarea agriculturei celor patru vinturi... 
Trebue dar prin un sistem raţional de dări, să'i facem să șadă la țară, 
să întrebuințeze -prisosul lor pentru lucrări de irigaţiune, etc., să înde-. 
plinsscă gratis iuncţiunile seligoyernmentului. | E | 

Metaiajul, dice Lallemand,. pune dilnic faţă în faţă pe proprietar şi | 
pe cultivator, silesce pe cel dintâi: să şâdă la ţară, să se intereseze de 
imbunătăţirile de introdus, face patronagiul claselor luminate mai activ, 
menţine în localitate banii, cari de altminteri sar cheltui în capitală 1). 

" Incheiăm aici lunga n6stră convorbire cu d-nii Dissescu și Meitani, 
distinşii comentatori ai Constituţiunii n6stre. Am încrucișat armele cu 
doui atleți, dar duelul o dată terminat, le presint omagiele stimei şi ale 
admiraţiunii mele. Scrierile: d-lor ai” lărgit. cunoscinţele n6stre, ne-ai 

" reaprins fantasia atinsă de putregaiii. (Dreptul, 1891), e 

  

__ Legi neconstituţionale. —Art. VI, No. 2 din 
Constituţiunea, americană şi mijlocul social înconjurător în 

Statele-Unite. — Obiceiul englez. — Dreptul la împotrivirea, 
armată. — Art. 2 al legii nostre din 2 Mai 1879 asupra, 

răspunderei ministeriale. — Art. 93, SIX şi 128 din Consti- 

tuţiunea, n6stră, — Majoritatea, şi spiritul legist. 

Benjamin Constant desparte 'Constituţiunea engleză de seligoverne- 

mentul englez, înfăţișândune-o. ca un ideal abstract, atunci „când ea nu 

este de cât râda obiceiului englez, lucru pentru care unii "| numesc, un 

liberal nehotărât, neconsequent, contra-revoluţionar, iar alţii un al douilea 

Pseudo-Isidor plăsmuitor al dreptului public şi restălmăcitor al adevărului 

prin sine însuşi învederat că fie-care naţiune, după cum e sai nu obicinuită . 

să se ajute singură, întrebuințeză . într'alt-iel săminţa binelui și a dreptăţii 

împlântată în natura omului?)  . .. - a : 

” 2 Passistance des classes rurales, p. 12. 

2 Toon: Lallemend, De oii memeiitairo,. Lotroduetion, pag. LXXVI, şi k.. 

Gneist, Der Rechisstaat, ediţ. |, pag. 191, nota 36... d
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„___ Aceeași Constituţiune aduce, în adevăr, cu sine, întrun loe şi în- 
traltul, urmări cu totul deosebite. Caracterul statornice al englezului, 
mândru de dreptul săii : strămoșesc, astâmpără, îmblândesce, potolesce, 
patimele majorităţii domnităre, iar caracterul nostru mobil și dispreţuitor 
de dreptul trecutului aruncă neîncetat unt-de-lemn in locul patimelor 
domnitâre, ne înșală să lăsăm prada ca să apucăm umbra, face din dreptul 
nostru public o pânză a Penolopei.: | 

Aşa fiind, d-l Dim. C. Popescu, stimatul meă amic, crede că prin- 
cipiul separaţiunii puterilor nu trebue să ne oprâscă să recunâştem jude- 
cătorilor dreptul să cerceteze constituţionalitatea legilor, că, din potrivă, 
caută să ne pădim mult, în materie politică, de excesele logicei şi să 
evităm ietişismul abstracţiunilor, că, cum dice Saint-Giron, nu trebue să respectăm un principiii de cât în consequenţele sale cele bune, jăcându-l să sulere excepţiuni, restricţiuni, îndată ce pote deveni vătămător (vedi Dreptul pe 1883, No. 38, pag. 312). . e a a | Nu numai ideile sânătâse ce trebue să conducă democraţiile, adaogă d-sa, dar chiar textele legilor nâstre ne permit să îmbrătișăm acest sistema. Aşa, art. 107 organisarea judecătorâscă (ei. art. 80 legea din 1890), care, în formula jurământului, cuprinde: «Jur credință Constiluțiunii țărei mele». 'Apoi art. 93, $ IX din Constituţiune,: care interqice capului „ statului de a face regulamente contrarii legilor, de unde se:pâte argu- menta & fortiori că nu se pot face nici legi contrarii Constituţiunii. Art. 128 din Constituţiune, în fine, din care reese că revisuirea Consti- tuţiunii făcută de un legiuitor ordinar, nu are nici o valâre (Ibid., pag. 312—313). - SN ae 

D-l €. G. Dissescu ajunge, numai pe altă cale, la același țel. Nu pomenesce d-sa articolele de mai sus, pe semne, pentru că art. 80 legea organizărei judecătoresci face pe judecător să jure «credinţă Regelui şi Constituţiunii ţărei. sale», apoi pentru că, în Belgia, se trage tocmai din art. 107 .al Constituţiunii belgiane, corespundător cu art. nostru 93 $9 citat, un argument â contrario în înțelesul că judecătorul nu pâte :să „ controleze constituţionalitatea legilor, în fine, pentru că, după art. 128 din Constituţiunea nostră, însuşi legiuitorul ordinar declară de este sai nu trebuință de revizuirea Constituţiunii, aa | Invaţă totuși vestitul profesor de la facultatea de drept din Bucuresci "că greşilă e părerea jurisprudenţei belgiane, de 6re ce nu „articolele de “mai sus ar îi hotărâtâre pentru deslegarea cestiunii nâstre, ci art. 31 din Constituţiune (art. 25 belg.) glăsuitor că (dle puterile emană de la națiune. Cercetarea constituţionalităţii legilor din partea judecătorilor nu cuprinde prin urmare în sine superioritatea puterei judecătoresc asupra puterei legiuitâre, aceea ce ar fi contrar principiului separaţiunii puterilor, ci Superioritatea puterei poporului asupra puterilor statului («Cursul de drept public român», II, pag. 533). :- i | Însuși d-l C. G. Dissescu lămuresce însă, cum vom vedea îndată că, cu tot art. 31 citat, puterile poporului nu sunt mai presus de puterile statului, iu acest înţeles cel puţin că art, 82. din Constituţiune. aşeză principiul că «puterile constituționale ale regeluă sunt ereditare». Avem prin urmare doi. Suverani în loc 'de unul. Puterea regelui. nu e o umbră îără fiinţă, căci numesce pe judecători! în iuncţiune, comandă armată, are 

N
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puterea să oprescă ori-ce schimbare a Constituţiunii sai a ordinei 
moștenirei la tron pe temeiul art. 128 din Constituţiune, care hotărăsce 
că Constituţiunea se pâte schimba de acord cu regele. | 

«Je sais, dice Tocqueville, qu'en relusant aux juges le droit de 
declarer les lois inconstitutionnelles, nous donnons indirectement. au 
pouvoir legislatit le pouvoir de changer la constitution. Îlais mieua 
aul encore accorder le pouvoir de changer la Constitulion du peuple 
& des hommes qui reprăsentent împarjaitlement les volontes du peuple 
qu& d'aulres qui ne reprăsentent qweuz mâmes». Are aci în vedere 
Tocqueville Constituţiunea franceză din 1830 (monarchia constituțională), 
care e în parte neschimbabilă, adică regulătâre a unei ordine vecinice: 
de moștenire la tron 1). - | , 

Nu e de bună s6mă numai un categoric imperativ, un simbol, o 
ficţiune, regele constituţional, care are comanda militară, cu privire la 
care actele sule nu sunt supuse măcar contra-semnărei ministrului 2), care 
pâte să dizolve cele două adunări legiuitâre, ba chiar însăși adunările 
constituante saii de revizuire '(v. Dissescu, op. cit. II, p. 182), care pâte 
să nu invoiască .revizuirea Constituţiunii, care in lipsă de-o majoritate 
homogenă e singurul punct archimedic în îuga întimplărilor ! , 

D-l C. G. Dissescu dice, ce e drept, într'un loe (op. cit., p. 835), că 
Regele nu pole face nimic, dar respinge puternic, într'alt loc; maxima. 
«le roi regne, mais ne gouverne pas» ca ne liind de esența monarchiei 
constituţionale. Dacă moravurile şi educaţiunea politică. a Emglezilor 
permit reducerea 'tronuluă la o [Jicţiune, acest fapt, care în Englitera 
'Şă are explicațiunea sa istorică. nu pole fi înălțat la rangul de prin- 
cipiă pentru tole țarile, independent de evoluțiunea lor istorică, de. 
aptiludinele lor pentru sel/government (op. cit. II, p. 760—762). 

. Regele are in adevăr o mare putere militară. «Problema preroga- 
tivei militare 'iormâză, lămuresce d-l G. G. Dissescu, una din diticultăţile 
regimului constituţional parlamentar. Pretutindeni şi mai ales în Franţa, 
Spania, Mexic, sai vădut inconvenientele acestui drept, care de alt-iel 
nu se pâte relusa suveranului. Consecințele lui aii fost resimţite nu numai 
în timpuri de resbel, dar chiar în timp de pace prin loviturile de stat: 
militare. 'T6tă greutatea problemei constă în a găsi garanţii suficiente 
pentru împiedicarea -abusului acestui drept, inerent suveranităţii» (op. 
cit, 700). , o Pe . 
e find și Regele unit fiind cu cele dou adunări, aceste puteri- 

ajutate de armată, de sar vedea, întrun moment de grea cumptnă, 
ologite în mersul lor prin declarări de neconstituţionalitate din partea 
puterii judecătoresci de fire de a le zădarnici măsurile luate în numele 
raţiunii de Stat, n'ar chema de sigur: o constituantă, ca să le scape din 
înfundătură, aceea ce ar costa mult și ar mări turburarea, ci, istoria o 
dovedesce, ar suspenda inamovibilitatea magistraturei. i 

Dovodesce, E adevăr, istoria Franciei cum sistemul dinastie sau cel - 
constituţional ştie pururea să 'şi supună magistratura neamovibilă. Învață 

  

1) Tocquevile, De la democratie en Ameriqiie, VI edit, t. 1, p. 166 şi p. Sl 
nota L, . _ o , Ie 

. 2) Kerchove, De la responsabilil€ des ministres, p. 9%, In acelaş înţeles C. G. 

Dissescu, II, p. 698-urm.
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"de asemenea.istoria Engliterei, darea afară a lui Sir Edw. Coke, lordul 
judecător superior, sub Iacob I, depărtarea lui Crewe, Chiet Justice, a 
lui Chiei Baron Walter, lui Sir Robert Health, sub Carol 11), nepăsarea 
judecătorilor -sub Georg IIl care, ajutat de un. parlament corupt, nu s'a 

"sfiit să calce Constituţiunea, care a reintrat în drepturile ei numai. mul- 
ţumită, împotrivirii stăruitâre a poporului englez, cum numai un popor 

" obicinuit să se ajute singur se bucură de o magistratură neatârnată. . 
| In Eaglitera există astă-di,. în adevăr, o magistratură așezată, ca 
Regele, mai presus de patimile dilei2), iar, în Franţa, puterile statului 
sunt. acum, ca mai 'nainte, târâte în virtejul: teoriilor celor mai restur- : 
nătâre. Francezul, în deosebire de Englez, fiind ner&bdător să 'Și - vadă 

- îndată visul cu ochii, chiar” pentru modestul ideal îsloric nestrălueitor 
ca cel abstract, bănuitor în tâte, deci şi față cu judecătorii săi cari, ori 
“cât caracter le-am presupune, nu pot petrece cu capul prin perete! 

Buna orânduială se ţine în picidre în Englitera prin cultul dreptului 
strămoşese adânc înrădăcinat în obiceiul anglez, iar în Franţa, prin beţia. 
gloriei. militare, singură destoinică a desvolta acolo motivele psichologice, 
rezămătâre a temeiurilor statului. Obiceiuri bune, legi bune! Ce sont les 
esclaves qui font les tyrans! Vom căuta deci: cheia pentru deslegarea 
întrebării dacă judecătorul pâle să cerceteze constituţionalitatea legilor, 
pe rând, în legile şi obiceiurile americane, engleze, române. ! 

Î, Dă Pi . . . A E . . N 

| Dreptul domnitor în America s'a născut în Engliiera; acolo deci 
trebue să'l căutăm. Americanii se declarără neatârnaţi ' de Englitera, în 

„numele . obiceiului englez, după care în posesiunile de peste mare ale 
„ corânei britanice, supusul englez trebue să fie cârmuit de o represen- 
tațiune de locuitori din colonia însăşi, iar nu de parlamentul englez, 

- lucru pentru care, parlamentul englez amestecându--se samuvolnicesce în 
- “afacerile lor, Americanii alergară la împotrivirea ;:armată invățată de 

Blangstone, ca dreptul cel 'mai înalt isvoritor din obiceiul englez și inte- 
. meiară republica 2). E A ÎN 

„Preşedintele republicei americane, ales pe: patru ani, nu are o pre- 
rogativă militară necontrolabilă, ca Regele constituțional, e supus în 
daraverile sale cu puterile străine și în împărţirea funcţiunilor controlului 
Senatului, nu are vre-un.amestec-la revizuirea Constituţiunii, are un drept 
de velo înlătarabil prin: două treimi de voturi, nu e represintat la congres 
prin miniştrii săi, cari n'aă intrare, e personai -T&spundător: de 16te 

-actăle sale. a E . ia 
, Ai slăbit. Americanii ast-fel puterea lor execulivă, dar ai întărit, 

în schimb puterea lor judecătorâscă, aii pornit adică de la ideea că a-tot- 
puternicia, judecătorâscă închezășuesce mai bins ordinea şi libertatea în 

    

| 1) Ver R, Gneist Kreisorduu: , . 166 şi Enghi . i 
1802, Șni A Zi ra , Autng, p şi nglische Verfassungs gesclichte, 

2) Partidele politice engleze sunt astă-dI tăcut unite să nu ma! abuseze de pulerea "judecătorescă pentru scopuri de rtid.  (V. R. Gneist,: i . s ai Schichte, $ “4505 pag. 703) pa . ( neisi, Englische -Verf assungsge 
3) De Chambri, Droits et libertes aux Elats-Unis, passim, pag. 1, 41, 44, 49,
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“acelaș timp. Apr6pe ori-ce custiune politică se resolvă deci în Statele- 
Unite în cestiune judecătorâscă. Judecătorul, care o hotărăsce, e un om 
simplu, popular, neiubitor de pompă şi de costumuri, însoţit fiind de un 
jurii cîvil şi criminal, care'l silesce să se cobâre la -nivelul poporului, 
să nu se uite peste umere la cei mici, să vulgariseze sciinţa şi limba 
dreptului, i Ca 

Judecătorul american e, deosebit de acâsta, în mare parte periodice 
ales de popor şi supus deci valurilor politice ca majoritatea. Mai mult - 
încă, în cele mai multe din Statele-Unite americane, guvernul, după cererea 
celor două Camere, pâte să scâtă pe judecători din locurile lor. Un 
judecător supus ast-iel voinţei poporului e, după natura lucrurilor chiar, 
chemat să cerceteze constituţionalitatea legilor. Puterea legiuitâre, înţe- 
lepțesce ţărmurită în Englitera prin prerogativele regale, 'şi-ar îuce alt-iel 
de cap în Statele-Unite. I- i 
„Art. VL No. 2 din Constituţiunea americană hotărăsce prin ur- 
'mareritos: a A a ae a 

«Acestă Constituţiune şi legile Statelor-Unite întocmite potrivit cu 
densa, şi t6te tractatele făcute saii care se vor face sub autoritatea sus- 
diselor State-Unite. vor alcătui legea supremă a ţârei; judecătoriă fie- 
cărul stat vor fi ţinuţi a se conforma lor, neîmpedicat de. ori-ce - 
disposițiune care, în legile. saii Conslituţiuhea unui stat Gre-care, ar 
fi în oposițiune cu acestă lege supremă !)». , 

Un text categoric din Constituţiunea ţarei sale împuternicesce deci 
dar pe judecătorul american să cerceteze constituţionalitatea legilor, text 
care se legă cu marele fapt istoric că întrâga Civilisatiune americană se 
datoresce în t6tă puterea cuvântului inițiativei individuale. De aceea și 
trece, în Statele-Unite, drept cuvânt de evangelie că între individ” şi socie-: 
tate, drepturile omului şi legile neconstituționale câlcătâre a drepturilor 
„omului, individul şi. drepturile omului ai „precăderea. , Si 

Drepturile omului consfinţite de Constituţiunea americană nu sunt 
de altminteri drepturi abstracte pe cari ori-cine să le p6tă înţelege alt-iel 

(lot capita, tat sensus !), isvorăse, din contră, din vechiul obiceii englez, 

din magna charta libertatum din 1215, sunt deci întărite prin experienţa 
timpului, limpedite, precizate, bătute in ţintă prin o jurisprudenţă 'seculară. 
Ideea de drept e de sigur, in pură teorie, neatârnută de vre-un obicei . 
corespundător, dar sămânţa ei ar cădea negreşit fară un asemenea obiceiii * 

pe un tărâm sterp şi neroditor. : SE : 

Obiceiul e a doua natură a omului, taie în nervul vieței sale,. și 

“omul se va apără cu armele în mână şi nu cu 0 jalnică jalbă judecă.- 

torescă! Nu popii dreptăţii ai scăpat pe Americani, de araâ-de-legile lui 

George. III, :de care "i-a mântuit numai împotrivirea. lor' armată, care 

“singură le-a asigurat 'neatârnarea lor față cu Enghtera, precum, de âse- 

menea, nu preoții 'Themisei aă hotărât desbinarea între statele americane, 

op. cit, p. 287). Bate dar câmpil şi dice (op. cit, p. 29:):; <Et, qu'on le remarque bien, 

j ; G i % decide estiou de . îl Vest nullement question du pouvoir extrâme des juges. & decider la qu 

ituti i , , i i €cessaire.> la constitutionnalite des lois; si Vexercice de. ce pouvoir a ELE reconnue n , 

„dată popa, nu e popa!” du E 

= 

1) D. de Crambrun nu cunâsce spre -mirarea năstră acestă disposiţiune (vedI -



448 _. ALEXANDRU DEGRE 

de .nord şi cele de sus în cestiunea sclaviei, ci o încăerare cumplită între 
" trupele îederale şi trupele protivnice. - _- o 

" Laboulage, citat de d-i Dim. C. Popescu (vedi. Dreptul pe 1883, 
No. 38, pag. 31l—312), crede totuşi că, în 1848, cestiunea, care a stârnit 

- în Francia 0 revoluţiune, oprirea adică a .așa numitului bangquet de 
reforme trebuia să se termine printr'un proces; aşa cel puțin sar fi 

- petrecut lucrurile în Slatele-Unite. In Francia s'a prelerit a se tăia diti- 
cultatea printr'o revoluţiune. Este ceva mai scump de cât un proces, şi 
libertatea plătesce cheltuelile. o 

Revoluţiunea. îranceză din 1848 are insă o causă mult mai adâncă, 
Neinţelegerea între burghezime şi proletariat, regimn! personal al lui Louis 

„ Philippe, respins” de amândoui, reforma electorală cerută de burghezimea 
înlăturată de la putere prin un cens prea mare şi prin mituirea majorității, 
intrarea în luptă .a proletariatului pentru a căuta certă și burghezimiă şi 
„Regatului 1), iată un mare proces istoric care, ori unde Sar îi ivit, sar 

„ isprăvit prin judecata sângerândă ă istoriei, şi nu prin cercetarea som- 
+ nor6să a unei dele! : N 

T6tă deosebirea (o mare deosebire totuşi intăritâre până la un punct 
Gre-care al chipului de a vedea de mai sus al lui Laboulage) este numai 
că, unde, în Franţa, proletariatul vrăşmaş al așezămintelor 'trecululuă 
jocă un mare rol în t6te mișcările revoluţionare, în. Statele-Unite, din 

„contra, numai partidele sprijinitore ale obiceiului pământului fac revo- 
“luţiuni, numai vătămarea -vechiului obiceiii englez deșteptă impotrivirea 
armată a poporului. . | , e N 

„Francezii 'aii șters de „pe faţa pământului relele d'impreună cu bine- 
iacerile vechiului lor regim şi urmăresc. prin” urmare idealuri abstracte 
îndrumătâre. spre anarchie, iar Anglo-Americanii ţin la vechiul lor regii, 
la magna charta libertarum din 1215, rămasă în pici6re, cu tte sguduirile 
ce le-a suferit, şi aii prin urmare dinainte-le un ideal istorie de fire ai 
uni puternic în contra dispreţuitorilor dreptului trecutului, în contra anar- 

„chiei, în contra resturnărilor radicale. i 
- Așa fiind, mă tem că art. VI, No. 2 citat din Constituţiunea ame- 

ricană, mutat, în Franţa, ar fi acolo neroditor. Obiceiul protivnic îrancez 
l-ar zădărnici. Nu îndrăsneaii dar tribunalele îranceze, din epoca revo- 

„luţiunii, să astimpere năbădăile. revoluţionare, luai. prea după buche 
oprirea de a tălmăci legile, se retereai, la cea mai mică îndoială, la 
puterea legiuitore, care se găsea ast-iel constituită judecător şi legiuitor 
în același timp 2). | 

| Judecătorii francezi, în adevăr, cari vorbesc un jargon juridice neîn- 
țeles de Gmenii. de rând, ati palaturi, straje de ondre, costumuri pom- 
pose, urăsc profanum vulgus, ar îi de îndată măturați de un popor 
neastâmpe&rat, dacă s'ar apuca să se măsâre cu o adunare obștâscă 

» a-tot-puternică, declarând de neconstituţionale (legile făcute de dânsa, 
buchea legii i-ar acoperi, obiceiul societăţii nu, legea s'ar rupe în bucăţi 
hind contrară moravurilor, | | i 
a 

_1)-Vedi Lorenz Stein, Geschichte der sozialen Benegun i " Prankreich vot 1789 bis auf 1insere Tage, t. II, pag. 121 urm; ă 9 2) Laurent, Droit civil francais, L, No. 282,  
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In Franţa, întrun cuvânt, societatea are pasul înaintea individului, 
iar în America, individul înaintea societăţii, lucru pentru care, în Franța . 

„și în întrega Europă, individul nu se pote plânge de o lege retroactivă, - 
"principiul neretroactivităţii legilor nelegând pe legiuitor cu titlu -de - dis- 

posiţiune constituţională, pe când art. I, secţ. 9 No. 3 din Constituţiunea 
americană, hotărăsce: din contră expres: «Nici un bill d'aitainder, nici 
o lege retroactivă ez post facto: nu vor putea îi decretate». . .. 

Am lămurit. în Dreptul 1833, No. 44, p.. 307, lărgind orizontul, 
obiceiul american, ast-iel: Aceea ce întipăresce civilisaţiunii americane o 
pecete deosebită este raportul caracteristic între sciinţă și religiune, drept 
şi morală. Sciinţa păşesce în America pe un tărâm - siint, un legământ 
simpatic" unind şcâla şi clerul de jos. Învăţatul nu bate câmpii,: se înte- 
meiază pe exemple şi observaţiune. Dreptul nu se desparte de morală. 
Codificaţiunea nu dărâmă obiceiurile. - a 

ai IE IT i _ 

Judecătorul englez, în deosebire de cel american, ne spun d-nii 
Dissescu şi Popescu, nu are dreptul să cerceteze constituţionalitatea 

“legilor. Implică monarchia constiţuţională prin esenţa ei chiar necesitatea . 
acestui chip de a vedea ? [deia că judecătorul, ca Regele, e aședat d'asupra 
partidelor, nâatârnare care ar peri dacă s'ar. îngădui. politicei pătimașe 
de partid, Cleonilor neastâmpăraţi, 'crivăţului politie omoritor se năvă-" 
l6scă în paraclisul. dreptăţii, duce ea neapărat și absolut la tăgăduirea 
dreptului judecătorului de a declara de neconstituţionale legile votate de 
Parlament şi sancţionate de Rege? . e ea 

D-l C. G. Dissescu lămuresce cuvântul de a fi al neamesticului jude- . 

cătorului englez în materie “de constituţionalitate, a legilor. alt-fel. <In 
Englitera, învaţă d-sa, cestiunea. constituţionalităţii legilor. nu se pote 

ridica, pentru 'că aculo, Parlamentul fiind putere legiuit6re şi constituitore- 

în acelaş timp, ori-ce lege e constituțională». (opul citat, II, pag. 522;. 

ci. Dim. C. Popescu, opul citat. pag. 302). Părerea acesta nu e numai 

a mult stimaţilor noștri jurisconsulţi d-nii Dissescu și Popescu, ci e îm- 

brățişată şi de Tocqueville, ca un adevăr netăgăduibil. Vom reproduce 

dar pentru mai bună lămurire teoria acestui de pe urmă. a. | 

«In Englitera, dice 'Tocqueville, se recun6sce Parlamentului dreptu 

de a scbimba Constituţiunea. In Englitera, Constituţiunea pâte deci să se 

schimbe neîncetat, saii mai bine dis ea nu există de loc.: Parlamentul e 

în același timp corp legiuitor şi corp constituitor. Ar îi așa lar, neîn- 

țelept a se da judecătorilor, englezi dreptul de a.sb împo, rivi „voinţei 

Corpului legiuitor, pentru că Parlamentul, care ace legea, iace le ase 

menea Constituţiunea, şi, prin' urmare, nu se p6te, in ne un cas, si = 

numâscă o lege neconstituţională, când vine de la cele rel puteri i) 

Dar Sre așa să fie? Că judecătorul englez nu pote să se îipo ri 

vâscă voinței Corpului legiuitor,;. fie. Temeinică să He însă părenea că, în 

Englitera, nu există o Constituţiune, că, “acolo, - nu N p unea Con - 

„Câs,. să se numâscă o lege neconstituţională, că, acolo, ce con- 

  

1) Alexis de Tocqueville, opul citat, I, passim, pag: 166—168, - . IN 

e "29 
AL. Degre, vol. LII,
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stituționalităţii legilor nu se „pâte ridica-2 Fără îndoială că nu! Black- 
"stone, la care “trimite Tocgueville. ca la un martor întăritor.a diselor 

" sale,'mărturisesce, cum vom. vedea îndată; taman contrariul, pune adică 
înainte a-tot-puternicia Parlamentului englez, dar arată în: acelaşi timp 
marginile puterei sale: drepturile: absolule, neperiţore,. neînstrăinabile 

„ale englezuluă. 
: Blackstone pune în lumină - întâi și întâi puterea Parlamentului 

englez esi-iel: «Parlamentul pote să schimbe moştenirea la tron,: cum a 
făcut'o sub Henric VIII... pâte să .schimbe vechia -religiune naţională, 

„cum a iăcuto în mai. multe împrejurări. sub Henric: VIII și copii săi, ' 
pote să schimbe Constiluţiunea, cum a făcut'o „prin actul de unire a 
„Engliterei şi a Scoției, întrun cuvânt pole. să iacă tot ce nu este firesce, 
cu neputinţă, lucru pentru care puterea sa se numesce, printr'o. figură . “pote prea îndrăsnsţă, a-tot-puternicia Parlamentului:1). 

Adaogă - însă - (adaos trecut - cu vederea de.: Tocqueville) același Blackstone limpede şi lămurit:. <Am'cercetat pe scurt drepturile absolute. cuvenite fie-cărui englez. Pentru apărarea lor, dacă sunt vătămate sai „primejduite, . supușii englezi. pot reclama. întâi .şi. întâi la tribunal, se pot adresa, de asemenea, pe căle -de peliţiune- Suveranului şi Purlamentului, cerându-le îndreptarea relelor de cari sunt bântuiţi, şi, dacă tâte măsurile rămân zadarnice, se. pot servi de arme pentru însăşi a lor apărare și ocrotire» 2), Seria N e a a a | 
„Blackstone ţărmuresce prin urmare ritos puterea Parlâmentului. „Parlamentul, dice el, pâte să .schimbe moștenirea la tron, etc., pote să facă tot ce nu este firesce 'cu neputinţă, nu pote deci să. schimbe drep- Di turile absolute (libertatea individuală, neviolabilitatea proprietăţii, libertatea Presei, a întrunirilor, etc.), cari sunt neapărate Englezului pentru realisa- „rea unor condițiuni Sociale sănăt6se şi propășinde. Englezul ține aceste drepturi do la natură și nu de la Parlament, de la obiceiul să şi nu de la bunul plac, de la caracterul săi moştenit și nu de la o vedenie abstractă! -_ Cum ar. putea să fie alt-fel? Lupta pârtidului whig în 'contra.lui Georg III, luptă căreia i merge vestea, luptă care a asigurat Englezilor. „libertatea presei, acestă siintă “luptă liberală, pornea tocmai de.la ideia 

i
 

că Constituţiunea stă mai presus de dreptul Parlamentului ! Scrisorile lui Junius, apoi, cari aii dat acestei lupte o formulare clasică, serisori cari ne învâţă întrega logică -a libertăţii cu exeniplele: cele mai potrivite (vedi Arnold Ruge, Junius-Brieje, Pretaţă) die și stăruesc -a. dice că - libertatea presei și juriul sunt pavăza libertăţilor engleze, că Parlamentul nu p6te să schimbe Constituţiunea, săi resuâscă înţelesul, să surpe liber- tăţile țărei 1 - 
Deci dar, aşa fiind, încheem şi dicem că Parlamentul englez nu” pote "Să schimbe nemărginit Constituţiunea, cum presupune Zocqueville. Judecă- 

-1) App. Zocgueville, opul citat, 1. pag. 312, nota M. îi. 2) App. De Chambrun, op. citat. pag. 282-983. Incheie acest autor, aşa fiind, - că Parlamentul englez, cara ar călca Constituţiunea, ar înceta de a mal fi Parlamentul şi ar deveni un corp revoluționar. Jfohl, citat de Kerchove, op.cit. (pag. 50), dice chiar că însuşi Regele, care ar dispreţui “Constituţiunea, ar ttebhi să. e presupus ca . renunțând tăcut la tron, din causa călcărel jurământului - săi constituțional. Există totuşi o vie controversă asupra acestul punct între partidul whig şi partidul tory, - : | . | a | ,  
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rorul englez, t6tă lumea o recunâsce, nu pâte totuși să declare legile necon- 
stituționale. Judecătorul englez, pote îără îndoială să respingă sclavia. 
alricană ca neconstituţională, pâte, de asemenea, să facă. dreptate engle- 
zului vătămat în drepturile sale. constituţionale de aaministraţiune, pote” 
să declare chiar de neconstituţionale unele acte ale Parlamentului.. Nu - 
despre acesta însă e vorba. Intrebarea, care singură ne intereseză în 
momentul de jaţă, este: Pâte judecătorul englez să cerceteze constituţio- 
nalitatea legilor votate de Parlament și sancţionate de rege? A 

. Junius lămureșce lucrul ast-iel (vedi Junius-Briefe; pasim, p. 152 
—155): «Parlamentul englez (sub: Georg. Il) a călcat mandatul să 
mişelesce, a restălmăcit Constituţiunea, şi şi-a bătut joc de libertăţile ţărei. - 
Nasc6 ast-iel o întrebare de- drept intre, corpul constituitor și corpul 
legiuitor.. Cine dar s'o deslege ? Majestatea vâstră (Georg 111)? Nu, parti- 
dul tory, pe care se sprijinesce majestatea .vâstră, îiind prea slab. Camera 
“lordilor? Nu! Amestecul ei-ar fi'o călcare pe faţă a Constituţiunii. 
Judecătorii ? Aceştia ai hotărâ! adesea că dreptul Parlamentului e. 
mal presus de al lor». CR i Rae 

Rămâne prin .urmare hotărât. că judecătorul englez nu cerceteză 
constituţionalitatea legilor sancţionate de Rege. Însăși partidele politice - 
consfințesc acestă practică și-sunt hotărâte să nu mai abuseze de jude-. 
cători pentru scopuri de partid. Blajine sunt, în “adevăr, pornirile în . 
contra Constituţiunii, de la revoluţiune încoce, porniri pe, cari o simplă 
ameninţare populară le opresce în drum ! Revoluţiunea din 1688 a scăpat 
pe Englezi de Stuarţi, de tirania îndrăsnâţă. şi neinduplecată, de. slişierea 
neacoperită, neindulcită, sângerândă. a Constituţiunii !, a 

- «Nică un act de samavolnieie pe 'iaţă a Regelui», dice marele englez N 
care a scris sub pseudonimul 'Junius, «nici o călcare pe. aţă a legilor. - 
din partea minişțrilor, nu pâte vre-odată să amenințe. libertăţile acestei 
țări, Poporul sar scula, partidele s'ar uni. Nu-există pericol adevrat până. 
a nu se întrebuința formele Parlamentului pentru a se zădărnici esența | 
drepturilor n6stre civile și politice, până nu ne înşală însuși Parlamentul | 
încrederea n6stră, conlucrând a aşeza principii noui.de stăpânire Şi între- 
buinţând armele ce “i sunt date de Constituţiune pentru a surpa Consti- 

tuțiunea». e ” . A IN 5 o 

i Georg. III, în adevăr, îiul revoluţiunii, deşteptat prin sorta Stuarţilor, 
“speriat de urmările dispreţuirii pe faţă a Constituţiunii, nu mai îndrăsnesce 

să calce Constituţiunea prin o samavolnicie pe faţă, o' tălmăcesce însă - 

cu şiretenie în îelul săi, ajutat întru acâsla «de un Parlament corupt, 

aruncă în închisâre pe Wilkes, un membru al Parlamentului, cu învoirea 
“chiar a Parlamentului, care “i constinţesce fără-de-lgea, - restălmăcind 

Constituţiunea în înţelesul că oprirea urmăririi şi a arestării unui membru 

al Parlamentului, în timpul sesiunii, gar îi aplicâră numai în cas de tră- 
da ie), iar nu şi în cas de delict-de presă. 

- Ce ae Se pe Wilkes din inchiscre și "1 plimbă în triumi, 
"aceea ce aduce cu sine o încăerare cu soldaţii și vărsare de. sânge | 

Un semn din partea lui Wilkeş și tâtă-țara ar îi îost în flacără 1) ! 

  

ah 1) Vegt Olto Hienne-Ani Rin Ecltuurgeschichte des Zeitalters der Aufhilărung | 

t II, p. 4911. -. | De - a e
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Preieră însă Wilkes lupta “pe tărâmul principiilor, luptă pe care Junius 
o. strălucesce prin o polemică politică fără semăn !' Ajunge, urma a 

-dovedit'o, acestă vijelie populară ameninţătâre 1 Incă sub regimul lui 
“Georg III, pe la stirşitul secolului trecut, se recunâsce în adevăr : prin 
un act al Parlamentului că cestiunea de există sau nu delict de presă 
e de căderea juriului! 1) . Ă a - 
„O nouă lumină răsare ast-fel pe orizontul dreptului publie englez. 

De ce, 'şi dic acum partidele, -să mai amestecăm pe judecătorii noştri în 
politica n6stră militantă ? Judecătorul ar pierde neatârnarea. sal Un ma- 
gistrat îngenuchiat partidelor, n'ar mai fîi-bun de nimie! O putem. scâle 
în capete în- contra unui Parlament călcător de “Constituţiune pe calea 

"presei, a întrunirilor, etc., îără să înhămăm la carul politicei n6stre de 
„partid pe judecătorii noştri, cari n'ar mai stă atunci. W'asupra partidelor, 
aceea ce ar îi contrar spiritului Constituţiunii ! „: 

_Nar ajunge, întrun moment dat, pentru ocrotirea. Constituţiunii o 
„asemenea împotrivire ameninţătâre a poporului, n'ar îolosi atunci de sigur 

nici blajina împotrivire a ijndecătorilor ! Un mare r&ă nu se 'pâte tămădui 
de cât prin o mare revoluţiune! «Istoria n6stră, dice lordul Brougham, 
„ne învață să arătăm: neîncredere îaţă cu simplele chezăşii - legale, ne 
învaţă că. judecătorul, Parlamentul, chiar Regele, sunt 6meni slabi, mingile 
de joc a unor. păreri îndărătnice; a unei temeri nedrepte sai a unei 
neleale lăcomii de partid, și că poporul nu e nici-odată sigur Îără hotă- 
rârea. statornică de a se împotrivi până la mârte, ori de câte ori se „lovesce în drepturile sale» 2)... . a 

- Nu e îndreptăţită totuşi, e nevoe s'o spunem, împotrivirea ârmată 
de cât faţă cu un mare pericol ameninţător pentru drepturile şi liber- - tăţile țărei ! Gonirea paraponisiţilor de la ieslele statului, nemulțumirile „ demagogilor îngenuchiaţi astă-di din 'naintea unui sfint liberal, pe cari " Paii batjocorit eri: cu neruşinare, î6metea lupilor. cari urlă: «Uitaţi-vă la „_DOY, noi suntem mântuitorii ţărei», polta neîndestulată a? clericalilor (în „ Belgia) sai polta de «Ote-toi, que je-m'y mette», nu îniăţiseză un -ase- menea pericol! - . | Da e 

Aa Laurent pune degetul pe rană și dice : «Tant que les Anglais n'ont pas €t€ libres, ils ont îiait des revolulions; depuis qu'ils en jouissent, ils ne iont plus de râvolutions, et, personne ne songe â un coup d'Etat. Que > la destinge des peuples qui nous environnent nous serve de lecon ! Pr&- „chons Yobsissance ă la loi, afin de reprendre le culte du droit et de rendre le despotisme ă tout jamais impossible> (op. cit. ], No. 33). „_* Cultul dreptului vestejesce în adevăr de ţii milă de el când fie-care“ partid. vorbesce att-fel în opoziţiune, alt-iel la cârma Statului | Nu așa se” petrec lucrurile în Englitera. Partidul whig ține” o dată cu capul la prin- "cipiile. înțeleptei revoluţiuni engleze, nu are nimic de is în contra dom-. nirei aristocrației (gentry), dar îi cere jertie potrivite, iar partidul tory trăesce Și more, îie in opoziţiune, fie la putere,. pentru principiile de 
——————— _ . . - 

. 1), Lordul Mansfield, spălat fără săpun de Junius - cata Cestiunii de există saă nu delict : de presă, nu: e „ Junius Driefe, pag. 195. | . ea: | 2) App. Bhuatschli Stdartsrecht, căit, 2, t. 11, p; 

hotărâse, din contra, că jude-- 
de_ competența juriului! VedL. 

535, nota Ă 
-  
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morală şi de ordine. Church and Crown ! Biserica şi corâna ! Un partid 
3 

ține în Îriă pe cel-lalt, îl opresce să nu'şi facă de cap! 
Politica de partid așa înţel6să dă râdele cele mai bune! Regele. << 

englez «rcgne, mais ne gouverne . pas». Regele. englez nu pâte de fapt 
chiar să fie nedrept ! The king can not wrong!... Miniştrii. săi singuri 
sunt r&spundători. Nici un act al Regelui nu are tărie, dacă nu e contra- 
semnat de un ministru, care prin acesta chiar devine răspundător,. Răs- 
punderea ministerială, o armă tocilă, când ministrul are majoritatea, un 
act de r&sbunare, după ce s'a pierdut majoritatea, preîntâmpină - totuşi 
călcarea Constituţiunii. prin ameninţarea cuprinsă în ori-ce lege penală. 

Dreptul public englez se apropie ast-iel de dreptul public'al vechilor . 
Romani. «De un interes deosebit, învață Jhering, e -întrebarea despre - 
tăria în înţelesul material a legilor neconstituţionale, adică a acelor căl- 
“călbre a unui principii iundamental al Constituţiunii romane. O.lege, 
„de și neconstituţională, are tărie, dar călcătorul Constituţiunii e supus la 
pedepsele cele mai grele care, la leges sacralae, se isprăvesc până la 
sacralio capilis et familiae.. Călcătorul Constituţiunei riscă viaţa şi 
întrega sa avere. Este 'răspunderea ministerială a antichităţii romane». 

Numai un.act neconstituţional în ferma sa din afară (nefiind făcut 
de autoritatea competentă şi în forma prescrisă) e nul în înţelesul drep-. 
tului roman, formele din afară fiind de «așa îel că ori-cine le pote judeca, 
le audi, le vedi cu ochii; îndoeli nu sunt cu putinţă, nulitatea nu are: 
nici un neajuns». Iar un act contrar principiilor, adică iormelor din nguntru 
ale Constituţiunii (neconsituţionalitate internă) nu e nul, iormele din n&untru. 
fiind așa de delicate că nu le pâte pătrunde ori-cine și neexistând dar - 
altă chezășie în privinţă-le de cât răspunderea de care s'a vorbit mai sus i 

Civilisaţiunea engleză se resumă pâte întrun singur - cuvent, dar | 
cuvântul tălmăcitor al tuturor fenomenelor istoriei engleze nu e de sigur 

ccullul eroilor» saii «cultul. luă Cromwell» pus înainte de Carlyle, ci 
cultul dreptului strămoşesc comun de-opotrivă eroilor şi maselor engleze, 
cult care ar face de sigur pe Eoglezul modein, pentru „care nu există 
după. spusa lui Carlyle de cât «folos şi pierdere, puddingul și lada sa», 
să se lupte cu aceiaşi voinicie lără sâmăn pentru drepturile și libertăţile. 

" ţării, dacă le-ar vedea primejduite, ca Englezii din timpul lui Cromwell! 

(Dreptul, 1893).  . | 
- 

III. _ 

_Constituţiunea n6stră ne arată în articolele 32, 92, 93 și 128, ce 

trebue să înţelegem sub legi neconstituţionale. Nici o lege, hotărăsce art. | 

32, nu pâte fi supusă sancţiunii regale prevădulă de, art. 95, de cât după . 

ce se va fi discutat şi votat liber de majoritatea ambelor adunări. Sancţi- 

unea regală, adaogă art. 92, nu are tărie „dacă nu e contra-semnată de 

un ministru. Nulă e prin urmare legea lipsită sau de votul celor dout 

roi nuischen Rechies, III, pg. 281—284. Justiţia 

era de DUCĂ Dorin cet dee cea mal mare ondre în vechea Roma! Era.-regulat de 
, um 

„lege şi putea să fie chiar obiectul unul proces de se cuvine unul slraleg pn triurnt 

sai o ovațiune, de s6 cuvine unul cetățean 0.coroua maralis. V, Thering, & 

Rechi, pag. 188—189. ....
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adunări sai de sancţiunea regală sai de contra-semnarea ministrului 
(constituţionalitate. din afară)... - ie . 

N Art. 128 legiuesce-apoi că. numai un corp constiluilor pote să 
revizuescă Constituţiunea. Corpul legiuitor așa dar nu are o asemenea 

__putere. Volnie e să declare de e loc.la revizuire, să tălmăcâscă Consti- 
tuţiunea, destul numai să n'o revizusscă. Nulă ar fi :prin urmare legea 
“care ar revizui Constituţiunea, adică-ar îi contrară unuă lezt categoric 
din Coustituţiune (constiluţionalitatea din I6untru). Intr'un cuvânt: fără 
tărie sunt numai legile lipsite de formele din afară şi legile revizuitâre. . 

„'“Acelas principii este, în adevăr, într'un cas si într'altul: evidența 
lucrului, prin urmare aceiaşi soluţiune. trebue: dată, Ori-cine vede, la 
întâia ochire. chiar, că o lege „votată numai de una din cele două adunări 
nu e constituţională. Ori-cine alătură apoi art. 834 -al legei nâstre comu- 
nale abrogate din 1874 de vechiul art. 7 din Constituţiune, se încredin- . 
t6ză într'o clipă, atât'e de vădit lucrul, că cel dintâi schimbă, revizuiesce, 
restârnă pe cel de al doilea 1). Neconstituţionalitatea: din lSuntru se vede 
aci cu ochii, cade sub bunul simţ, e pipăibilă, ca şi cea din afară. | 
“Nu revisuesce însă Constituţiunea legiuitorul atunci când, departe 
de a face un articol categoric din Cobstituţiune, să dică .contrariul de 
ce el dice, tălmăcesce numai un articol fndoelnic din Constituţiune. Un 

. bun legist chiar.se pâte păcăli îaţă cu un articol întunecos, asupra căruia . 
Şi jurisprudența p6te să fie nesigură, nedomirită, schimbătore. Constitu- 
ționalitatea din l&untru e aici o ghicitâre. Gresâla particularului zăpăcit 

_iaţă cu o asemenea. ghicitre, e „scusabilă (error communis facit jus). 
Nulitatea legii ar îi-o pedâpsă pentru cetăţenul încredător de bună ere- 
dinţă în autoritatea ei. Constituţiunea nâstră (art. 92) pedepsesce prin 

„urmare numai pe ministrul, care: contra-semneză decretul sancţionator 
„a. unei legi neconstituţionale.  . i 

„__* Nu'e nulă legea, căci credinţa în sfințenia legii nu trebue să piară, : 
„iar călcătorul Constituţiunii, ministrul, capul de partid, e supus la o aspră 
rEspundere.. Cu drept cuvânt. Partidele. fac şi dreg totul. Legea r&mâne 
prin urmare neatinsă, iar ministrul, care a luat parte la tălmăcirea sanavol- 
nică a Constituţiunii, să răspundă, de fără-de-legea sa! Nici un act al.regelui, 

" hotărăsce art. 92 din Constituţiune, nu pâte :avea 'tărie dacă nu :va fi 

  

. 1) Inalta Curte, secţiunea II, prin hotărârea et din 24 Septembre 1875, a înlă- : 
-<turat art, 24 al legi! comunale din '1874 ca fiind contrar art.:7 'din Constituţiune, Pote 
„însă judecătorul să judece constituţionalitatea legii corecționalisătore de mat multe crime ? Inalta Curte a răspuns că:nu (vedI Vioreanv, în Dreptul pe .1875, No. 64). 
Inalta Curte, secțiunea II-a mat statornicit, prin hotărârea ei din. i! Martie 1886, că - judecătorul pote să cerceteze niimal constituționalitatea din afară a legilor. D-l Dim. C. „EOpescu presupune că nu există nici pentru constituţionalifatea “din afară vre-un text în Constitaţiune (vedi Dreptul pe 1886, No. 36), o presupunere netemâinică faţă cu art, 32, 92 şi 93 din Constituţiune. Are, după d-l Dim. Alexandresco, numai judecătorul „Iar nu şi particularul, dreptul. să controleze şi să discute legea (Dreptul civil român, | pag. 19-20, nota 1). Particularul însă neputând reclama, nici judecătorul nu pâte judeca! i Judecătorul nu pote .să judece pe cale de regulamente generale! (art. 108 codul penal). eosibesc şi isvorele romane hotărârile (deci şi - legile) revisuitâre de cele tălmăcităre, Hotărârile tăimăcitâre dobândesc puterea de lucru “judecat, îni. deosebire de hotărârile revisuilGre, adică de cele contrare unul jus constitutum în thesi, cart mu dobândesc puterea de lucru judecat '(vedi Keller, Der râmische Civil-process, pag. 219, şi arombitre, Des obligations, V, asupra art. 1351, N0. 10, e ! 

Sa
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contra-semnat de un ministru (deci are tărie contra-semnat fiind), care 

prin acâsla chiar devine respundălor de acel act. a 

«Co.n'est qwavec cette responsabilii sagement organiste, învaţă. 

Kerchove, quel Yon peut concevoir une vâritable monarchie constitution- 

nelle:... elle seule rend admissible le fait de Virresponsabilit royale; ... 

car A quoi 'servirait-il Wavoir restreint les droits du pouvoir royal, si Pon - 

n'avait pas les moyens d'en reprimer les 6carts? ă quoi servirait-il d'avoir 

proclame Vexistence de certains, droits pour les citoyens, sans le pouvoir 

de les îaire respecter?1). - AR a 
Art. 2 a legii nâstre asupra răspunderii ministeriale din 2 Maiii 

1570, hotărăsce prin urmare : <Aiară de casurile cari intră în. prevederile 

art, 1, se va pedepsi cu detenţiunea prevădută de codicele penal şi cu . .. 

înterdicţiunea, de la trei ani până la maximum “t6Lă viaţa, da ocupa 

funcțiuni publice, ministrul: a) care va îi semnat sai. contra-semnat -. 

decrete saii va fi luat disposiţiuni, cari, violeză un text eapres din Con- 

'stituțiune>. Un text expres? xpresiunea întrebuințată însă pâte să îie 

ne precisă, ne lămurită, ne ţintuită ! Care "i înţelesul ? E 

Nu se pedepsesce, răspunde d-l C.Q. Dissescu, ministrul sancţionator .. 

prin contra-semnarea sa a unei legă neconstituționale. Trei” sunt . argu- 

- mentele sprijinitâre a acestui chip de a vedea : a) legea neconstituţională 

e mai mult opera representaţiunii naţionale de cât a ministrului; b) dacă 

pedepsim pe: ministrul care-a sancţionat, să pedepsim şi pe judecătorul 

care o aplică şi .pe cetăţânul care 'dă supunere ; 0) cine pote să hotă- 

rască cu precisiune dacă o lege e saă nu constituțională ? Majoritatea 

cum va decide ea neconstituţionalitatea unei legi votată tot de” dânsa? 

Caracterisarea acesta cu totul arbitrară,.nu pâte îi lăsată majorităţii _. 

pasionate” cu dorinţi. de răsbunare contra miniştrilor din . partidul opus, 

(«Cursul de drept publice român», II, p. 751). a Da | 

Acest presupus întreit cuvânt de a îial art. 2 cit. regulator al - 

răspunderei ministeriale, care nu-e, vădut de aprâpe, de” cât întreita 

dogmă a necesităţii nerăspunderii ministeriale, pe care o combate Ker- 

“chove (op. cit., p. 112—113), are cusurul că nu se împăcă de loc cu textul | 

art, 2-cit. Acele trei: argumente osândese răspunderea „ministerială, iar 

art, 2 cit.. constinţesce şi reguleză răspur derea ministerială. Acea întreită 

dialectică apără şi .pe ministrul călcător al unui text expres din. Consti- 

tuțiune de ori-ce r&spundere, contrar pe îaţă art. 92 din Constituţiune, . 

iar art. 2 cit. pedepsesce ritos pe ministrul dispreţuitor al. unui text 

expres din Constituţiune. - - . . a 

i Deci dar, Ai fiind, numai întrebarea de mai sus: „Cine pole să. 

hotărască cu precisiune dacă o lege e neconstituțională 2“, e de fire . 

de a pune în lumină înţelesul art. 3 cit. Călcarea Constituţiunii, înţelege . 

în adevăr a qice'art. 2 cit nu s9 presupune, ministrul se pote apăra - 

dovedind că. greşela în „care a. cădut el asupra -înţelesului articolului : - 

“ cutare sai 'cutare. din Constituţiune e scusabilă, iar acusatorul nu pote 

-isbuti de cât învederând că greşela ministrului eo dispreţuire îndrăsneţă 

-a regulelor exprese cârmuitâre a -tălmăcirei legilor. e E | 

»- . "Textul. şi spiritul art. 2 cit.. ne due la acestă soluţiune. Kerchove 

  

! 

1) Kerchove, op. cit. p. 44, _
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se rostesce în adevăr în acestă privinţă ast-iel: «La. responsabilită des 
representants du pouvoir executii, dice el, doit âtre couverte du moment 
que -Perreur du droit dans laquelle ils son tombes est ezecusable... Sou- 

„tenir Popinion contraire, c'est -iorcer le ministre ă tre infaillible; â ne 
jamais se tromper dans la solution des questions de droit gui divisent 
cependant parfois si profondemeni la doctrine et-la jurisprudence»> 1), 

"Art. 2 cit. așa înțeles, se aproprie, în ceea ce privesce raţiunea sa 
filosotică, de art. 99 codul penal, care hotărăsce : «Când vre-un îuncţionar 
public, un agent saii însărcinat al guvernului, va îi ordonat sait va îi 
Tăcut un act arbitrar prin care să se atace libertatea individuală a unuia 
sai mai multor cetăţeni, saii Constiluţiunea” țărei, se va pedepsi cu în- 
chisorea de la şese luni până la doui ani, și cu interdicţiunea. pe timp 
mărginit». . . 

Ministrul așa dar se pedepsesce, iar legea neconslituțională rămâne 
„în picidre. Judecătorul nu e volnie să nu o aplice. Nu p6te, fără îndoială, 

„DOStră asupra răspunderi ministeriale din 2 Mat 1879, pe lângă redacţiunea amphi- ” 

N 

judecătorul să desființeze o lege pe cale de regulamente generale (art. 
108 codul penal). Oprit so. înlăture pe acestă cale, e oprit s'o neso- 
cotescă şi pe-calea unui proces, Acelaș principiă este: ascultarea dalo- . 
vilă legii, prin urmare aceiași soluţiune trebue dată. Legea e greă rănită 
de bună. semă când judecătorul nu o aplică întrun proces civil sai 
penal. Toţi se întrece atunci săi tragă un renghiii. Procesele se înmulţesc; 
legea e slăbită, sguduilă, dispreţuită. - | 

Nu se pote desființa o lege sub cuvânt de necoastituţionalitate, 
învaţă Bluntschili, cum ru se p6le anula o hotărâre având putere de 
lucru judecat, sub cuvânt: de- nelegalitate. Ar îi sdrobită, la din contra, 
puterea legilor şi a hotărârilor 2). Puternică rămâne în adevăr .hotărârea, . 

  

1) Kerchove, 6pul citat, pag. 193. Un exemplu pentru lămurirea lucrului, «En 1851, qice Kerchowe (opul citat, pag. 125), une demoiselle Jones fut expulste. de la Belgique. Elle soutint que cette expulsion 6tait illegale et les tribunaux le reconnurent. NEanmoins aucun membre des chambres ne demanda la mise en accusation de M, d'Anelhan, ministre de la justice, etc.>. Mai mult încă. Ministrul scapă de răspundere chiar în cas de neconstituţionalitate nescusabilă, atunci când : actul neconstituţional e totuşi de mare folos pentru Stat (Ierchove, opul citat, pag. 127). Ministrul, de exemplu, care n'ar admite, în unele casuri, la licitaţiune de cât persone recunoscute prealabil de capabile (calea n6stră ferată admite acestă mărginire), ar face un act pe faţă nelegal dar în acelaş timp pe faţă folositor Statului, (Vedi Ducrocg, Droit administratif, t. |, No. 818). Un alt exemplu : O lege asupra minelor ar fi pote neconstituțională, dar de asemenea de mare folos pentru stat! Ar fi, dicem, pote neconstituţională, căci cestiunea „e controversată. Carlin (Erdrierung ton art. 882 Absatz 3 des schaeizerischeu Obli- gationrechtes, pag. 14—16), combătând pe Laurent susține în âdevăr că principiul constituţional al neviolabilităţi! proprietăţii (vedI art. 1% din Constituţiunea nâstră), înche- zășuesce numai în contra puteri! execulive, iar nu în contra legiuitorului insuşi. Legea 
bologică a art, 2 citat, mal are 

iniştri şi 
gică . , marele cusur că nu pedepsesce pe miniştri şi pentru gaivistunile lor culpabile de a nu executa legea sai Constituţiunea, de a nu prein- _tâmpina fometea, de a nu reprima r&scola, etc. (Veqi :Kerchove, opul citat, pag. 92). 2) Bluntschli cere, „de lege ferenda; înființarea unei Curți de stat, “ca cea din. 

Statele:Unite, care să cercâteze constituţionali i : i : A nalitea legilor. Cel şapte judecători federalt din Statele-Unite sunt insă, să nu se uite, mai muli Gmenk de stat de cât judecători. cese Constituţiunea, nu după: rigGrea, principiilor, ci după spiritul tinpuluă. 
nevoile snomentului, curentul popular domnitor (V. Zocqueville, opul citat, pag. 252 -—253): Tribunalele nâstre de acum, âin c - i, judec i 

ribunalele , ontră, adaogă Bluntschli, judecă după o logică Cunotul guridică ŞI Sunt prin urmare mal puţin apte de cât “Gamelile pentr a judeca uţiona itatea legilor (Compar. Dim, C. Popescu, Dreptul pe 1886, No, 36 in fine).
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--de şi e nelegală, de și e dată de exemplu de un străin numit. în funcţiune: 
în disprețul legii. Magistratus vilio creatus nihilo minus magistratus. Are. 
prin urmare tărie și legea neconstituţională. Acelaş principii este: error 
communis [acil jus ; deci aceiași soluţiune trebue dată... - 

Suverană adică trebue să fie fie-care putere în sfera cil Are în 
adevăr lie-care o grea sarcină şi nu pâte să isbutescă, fără -sfinţenie şi” 
neclintirea actelor ei! Răspunde unei nevoi sociale neapărate principiul 
separaţiunii puterilor!  Hotărasce, este adevărat, Constituţiunea belgiană 
(art. 107) :) că tribunalele pot să nu aplice regulamentele regale dacă 

„nu sunt legale, dar acesta e o “excepțiune născută din frica-de abalerile 
pulere) executive, excepţiune care nu se pâte întinde prin analogie. 

D-l Dim. C. Popescu nu împărtăşesce chipul acesta de a vedea. In. - 
alte timpuri, dice. d-sa, se putea înțelege deosebirea între condiţiunea, 
jăcută capului statului și aceea a puterei legiuitore. T6tă tema venea de 
la cel dintâi, iar astă-di s'aii schimbat lucrurile, pericolele vin cu deosebire 
de la puterea legiuitâre, care tinde la. domnirea absolută. Art, 93 $9 
din Constituţiunea n6stră,-corespundător cu art. 107 belgian, nu are prin 

"urmare un caracter excepţional.. Dovedesce acest. art. din contră, 4 
jorliori că judecătorii pot să cerceteze, nu-numai legalitatea regulamen- - 
telor. regale, dar şi constituţionalitatea -legilor (Dreptul, 1883, p. 38). 

Temcinic să fie chipul acesta de a vedea? Fără îndoială că nu! 
 Constituţiunea n6stră înţelege în adevăr lucrul cu totul alt-fel de cât d-l 
Dim. C. Popescu,. orânduesce că nici o putere armată nu se pâte pune 
la ușile sai împrejurul uneia saii alteia din -adunări: fără învoirea ei 
(art. 56), hotărăsce că la 15 Noerâbrie a fie-cărui an, Parlamentul se 
întrunesce chiar fără. corivocațiune (art. 95), imputernicesce pe fie-care 
din cele două adunări, să acuse pe miniștrii. (art. 101), întrun Cuvânt, 
vede în puterea executivă la bâle. noire, de care se teme mai mnlt! . 

„ Rămâne prin urmare pe deplin dovedit că art. 93 Ş IĂ citat, con-: 
slințesce o excepţiune care'trebue mărginită la casul ce'l prevede ea. 
Hotărăsce prin urmare acest -articol a contrario că judecătorul nu pote 
să controleze : constituționalitatea legilor. Regulamentele administrative . 
n'aii aceiaşi însemnătate ca legile. Cele dintâi se pot înlătura dacă nu 

  

1) Art. 107 belgian nu e reprodus la not. lar art. 93 $ IX din Constituţiunea . 
n6stră d n 67 el) hotărăsce E Regele nu pâte prin regulamentele sale să schimbe , 
saă să suspende legile. Raportul între adminislraţiune şi justiţie, e totuşi alt-fel regu at 
la no! de cât în Belgia. Judecă une-ori administraţiunea n6stră chiar cestiuni cura | 
civile (vedi-art. 20 legea din 24 Marlie 1887). Casaţiunea n6stră a hotărât, în secțiuni 
unite, că nu e nulă ca fiind contrară ordinei publice, clausa (care ipterdice eri aşulul 

j ută de Sta 
înțoleu imu gRUzDal să nuclee dar să nu facă Droces statului, abstracțiune 

făcend -o urmărire, dacă nu consemnă ma! întâl suma reclamată de stat. Credem 
că drept sfint de apărare nu'se pote mărgini de cât în „interesul urmăriril privilec. 

giate a statului, fără de care mărginire, statul n'ar fi în 'stare să prooiseze veni urile , 
sale în cursul anulu. Acelaş interes budgetar face doar să se atribue a ministraţiuni 

şi judecata contestaţiunilor în materie de_conatribuțiun! directe : clasarea bur urilor, 
expertisa, suma datorită. Tribunalele judecă în acestă privinţă numal ces! nile is e, 
de exemplu dacă imobilele urmărite asupra unul contribuabil, revendica ? Ş€ 11, pag 
treilea, aparţin acestui. de pe urmă. V. De Fooz, Droit administratif de 7 05 PaB: | 
291—293. V. însă Casaţiunea română, secţiunea Î, din 13 Octombr6 189 (Drep 
pe 1893, No. 74). Sai i . i
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sunt legale. Atât şi nimie mai. mult. O mai departe. -mărginire a prin- 
cipiului separaţiunii puterilor ar. fi contrară .și textelor şi spiritului Con- 
stituţiunii n6stre, po : Do . E | 

«Notre Constitution, învaţă Laurent, prevoit le cas ou des arrâtes 
royaux seraient contraire â la loi ; elle fait .un. devoir--aux . tribunaux 

„dexaminer la legalite des. reglements, que Pon invoque devant eux et de 
ne les appliquer que. siils sont coniormes ă la loi (art. :107). Mais la 
Constitutions ne donne pas au juge'le droit d'examiner la constitution- 
nalite "des lois, Elle a. craint sans doute. d'ebranier le respect dă uux lois, 
en permettant de les attaquer par le motii ou le pretexte qu'elles sont. 
inconstitutionnelles *)>... - 

* Poporul se pâte scula în contra legilor neconstituţionale numai în 
cas de legiuilă apărare. Când tiranul "ţi pune cuțitul la os, când eşti 
lăsat .la. bunul plac al puternicilor dilei, când apăsarea e de nesuferit," 
atunci ai dreptul să te ăperi- singur. Totuşi, observă d-l C. G. Dissescu,: 
succesul e singurul element care . decide între Capitol .și 'Tarpee, între - 
temniţă. şi. statue. In- politică nu e nici crimă nici delict, nu sunt de cât: 

» victorioși și invinși (op: cit. |, p. 307—83082),. “ . - 
Nu succesul însă, credem noi, e hotărâtor în. acâstă -privinţă, ci 

caracterul 'poporului. Un popor obicinuit să se ajute singur, încredător 
în propriele -sale puteri, neadormit prin vecinicul amestec al' statului, nu 
ia armele în mână pentru însăși a sa apărare de cât la mare nevoe și isbu- 
tesce pururea, răscâla 'sa fiind o mare -tartună, care curăţă aerul, şi. nu: 
iurtună întrun pahar cu apă, care e un lucru de ris. . ia 

„tote relele! O- nous idee, o nouă“teorie, şi lumea t6tă! Ideile însă 'rămân 
“nemistuite! Entusiasmul teatral al ideologului-nu e un entusiasm sănătos! 
Ideea_cea roditâre ese ca. o urmare neapărată din vechea idee, pe 'care 

, . va A. . i . trebue s'o cunosci mai întâi amănunţit, aceea ce cere multă clacă intelec- 

Ideile, ori-cari ne-ar îi obiceiurile, nâ. vor mântui, die ideologii, de ' 

tuală. Obiceiuri bune (răbdare, caracter), legi bune! Majoritatea e rea ?.E- 
„după chipul şi asemănarea n6stră. 

Electivitatea magistraturei s'a reclamat la noi, tâtă lumea o scie, 
tocmai în numele ideologiei! «Tradiţiuni, sa dis, adică aceea ce o ţară 
produce din rărunchii ei şi invederâză prin o lungă durată în moravurile 

și așezămintele sale, putem mărturisi că nu avem. mai de loc. Legile 
întroduse abia mai deunădi, Francia cesariană” ni le-a - inculcat. . Nimic 

  

. ba A - . N . - : În 

» 1) Laurent, opul citat, „No. 31. Vedl şi Thonissen, La Constitution annotde, 
No. Sil. VedI de asemenea Britz şi Hello, (ap. Dreptul pe 1875, No. 64). Teoria 

| contrară e îmbrăţişată de autori, cari vor în acelaş timp o schimbare radicală a Statului, 
- Accolas reclamă eleciivitatea magistraturei, etc, Louis Blanc e republican şi socialist, 

| ete d Santa, legea din 1851 atribuia Senatului cercetarea” constituţionalităţiI legilor, ' 
'Stituțiunea franceză din .1870, a abrogat sist l - opul citat, î. 1 No. 18) Si aan 6 I sis omu senatus consultelor G. Duerocq, 

__.+2) Vae victis ! Orba înâtmplare însă nu se cade să fie cel de pe urmă. cuvânt al înţelepciunil omenesci, Victrix causa Diis placuit, “sed victa catoni !. Invaţă doar însuşi d-l. Dissescu (opul citat, I, pg. 67), „Că există o lege: metafisică. (adică logico- : istorică), care nu trebue dispreţuită, 
? pi B 
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„nu ne împiedică prin urmare să ne conducem de rațiunea filosofică, care 
promite râde mai bune de cât tradiţiunea». (Vedi raportul asupra proec- 
tului de electivitatea magistraturei, citat în articolul mei din Dreptul, 
1S82, No. 33). : Na IN ÎN a Na 

Un alt: scriitor român, lămuresce “apoi ce trebue să “înțelegem sub 
„rațiune filosofică, «Priceperea şi educaţiunea: poporului, dice el, iese şi se. 
nasce din agilațiunile politice în timpul alegerilor (aterim!) Parlamentele, . .. 
urmeză el a dice, sunt concilie economice ale rațiunii şi filosofiei . 
moderne. Cuventările oratorilor, dice el mai departe, limpedesc întunericul “ 
ca fulgere de lumină; şi ne îac să întrevedem: sisteme “ninunale cari 
să înfiltreze 'minţei cum respiră poporul aerul cel înconjoră !».1) (App... 
art. mei din Dreptul, 1887, No 21, p. 161). C'est ă dormir debouti . 

Ideologia n6stră demagogico-cesariană e totuși mai blajină, drâptă, 
Îrăţescă, de cât cea iranceză. «Sen tenant toujours ă la forme, aşa “ne 
înlăţișeză. Accolas spiritul legist francez, et biaisant toujours-sur le fond, 
artisan du pour et du contre, degag6 de toutes convictions, ignorant de.. 
touis principes, aidant la force, ne respirant que Vinterât propre, Pesprit.. 
legisle marque. înfailliblement Lexlinclion du coeur el la ruine de lu 
conscience. Contre Pesprit legiste il n'existe quwun remede: il faut revenir- 
ă Pidee du Droit>. a i 

Ideea de drept, pe care o are aici în vedere Accolas 2), e ideea de 
drept în înţelesul lui Jant sai: Hegel! 'Țintuită. întrun sistem precis, 
ideea hegeliană se deosibesce de sigur cât cerul şi pământul de ideologia . 
de rând. Totuși. o dată sc6să din pervasul ei germano-istoric, ori-cine 
0 înțelege alt-lel, atât de oracul6să e! Insuşi Bakunin, tatăl nihilismului, 
şi al anarchismului, se râzămă, t6tă lumea o ştie, pe dialectica lui, Hegel ! 
Individul . desrobit de  ori-ce. silă şi lăsat numai la iniţiativa sa, să se 
călăuzâscă de evangelia lui Hegel proporăduită de Bakunin! . 

„+ Teoria hegeliană, croită. pentru o propășire încetă, cumpătată, înțe- 
lâptă, o dată scâsă din. legământul ei cu: cultul dreptului strămoșesc 
german, e, cum vedem, un mărgăritar cu care se impodobesce până şi . 
Krapolhin, filosoful anarchiei moderne, şi catechumenii săi ! Teoria te 
aruncă, în adevăr, în 'gâela nihilismului fără obiceiuri în acelaș timp sta- 
tornice si liberale 1 Trebue deci.să ne însuşim înainte de tote obiceiuri, 
Ca cele anglo-saxone, prin un courageux eliort sur nous. memes. Talen- 

„ tele nâstre, care ajută astă-di-cu retorica lor linguşitâre patimile domnitâre, 
vor putea atunci, aflându-se întrun mijloc social înconjurător „na un 
să se redeştepte, să descopere, să ne deschidă un noii- orizont | - 

a - - 

E i ; *autres temps larchaisme. Une 
langue da Cologise alei fe ne. parle e ul volapiichi mais de Panglais, 
end 4 devenir universelle, Un jour viendra peut-âtre ou, soit celui-ci soit un autre quel- 

conque, confondra en une mâme familla sociale toist le genre humaine» (V. Tarde, Les: 

lois de Pimitation, pag. 282). Ideologia universală va aduce în adevăr prin puterea lucru- 

“rilor la domnirea universală a poporului celui mal civilizat! Englitera datoresce însă mărirea 

şi strălucirea ei parlamentulu!, juriului, etc. Iar Tarde, tună şi fulgeră în conira pala, 

mentului, juriului, ete,! De ce? Colectivităţile, dice el, sunt ma re e de aie. | 
"L-a întâmpinat însă profesorul Benedikt de la Viena la congresul cri inalo-anttopete 

gic de mal deunăqi de la Bruxelles, că tirania unui singur om. e mal. de ci 
” lrania maselor, - i SI DN 

2) Aceolas, op. cit. „Introduction“, pag. LIV—LV şi pag. LXXII,. | 

” . ,
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„Invaţă doar limba latină,. la care ţinem aşa de mult, că «vechii» 
are şi înțelesul de «scump». Nihil mihi antiquior: est, dice Cicero, adică 
nimic nu'mi este mai vechiii sait mai scump. Inapoi prin urmare la cultul 

„Greptului în locul.umbrelor :) dreptului! Practica să ne îie în t6te ramu- 
rile. activităţii “sociale în : acelaș timp liberală şi uniiormă ! Dreptul străin 
întrodus. abia mai deunăqi, să „se învechiască în așezămintele şi obice- 
iurile nostre | Entusiasmul ideologic, care ne prăpădesce, să facă loc 
entusiasmului logico-îstoric ! Majoritatea noastră va îi atunci cuminte, 

„-căcă şi. noi vom îi cuminte. (Dreplul, 1894). | . 
. 2 

  

1,» Constituţiunea imitată ma cădut încă la noi 
pe un term roditor. — Obiceiul poporului d'a se ajuta 
“singur, — A-tot-puternicia, justiţiei ordinare. — Literatura 

juridică” începătâre în societăţile cele înapoiate. — 
Metoda lui Leibniz. 

- “O Constituţine liberală imitată, ca a n6stră, nu pâte să prindă 
rădăcină, dacă nu o sprijinesce obiceiul libertăţii. Ei bine, Belgienii, în 
-deosebire de noi, rămân în provincia, în comuna lor, şi nu se grămădesc 
peste măsură în capitală, dovadă înflorirea oraşelor şi coniunelor lor.: 

“Inainte de revoluţiunea din 1789, provinciile belgiene alcătuiai, în 
adevăr, mici state 'apr6pe suveran; având fie-care așezămintele, legile, 
armata, obiceiurile şi. privilegiile lor deosebite, trăind, întrun cuvenţ, 
întrun îel de federaţiune, sub guvernul central de la Bruxelles 2). 

In Belgia, -cu alte cuvinte, mulţumită acestor antecedente istorice, 
„cetățenii s'aii obicinuit să îndeplinâscă personal şi cu t6lă inima îuncţiunile 

| seligovernmentului în consiliul comunal, în corzitetul permanent (deputation) 
al consiliului provincial, şi sai învăţat ast-fel să se ajute singuri. | 

__„__ Constituţiunea belgiană așa dar dă râde bune pe pământul ei natal” 
ŞI tradiţional, nu în puterea declaraţiunii abstracte de drepturi cuprinsă 

_ întriânsa, cum cred unii, ci în virtutea obiceiului ce 2l-a dobândit socie- 
„tatea belgiană de a se descentralisa,de a -nu gravita numai către centru. 

Noi, din contră, vai! am păstrat. din nenorocire vechiul nostru 
obicei de lusă-mă să te las, aşteptăm îot de la centru, oraşele nâstre 
provinciale merg din acâstă causă din scadere în scădere, petrecem cu 
renta n6stră şi din budgetul statului în capitală. . 

__ Așa se Îace că: Constituţiunea nâstră atârnă în aer, că seligovern- 
-mentul nostru există numai pe hârtie, că judeţul, comuna, -comisiunile 
n6stre de recensământ, cu t6tă autonomia lor abstractă, cad într'un chip 
— - . 

1) Instanţa de fond violeză să qicera ; i Xrâ inci- : aaa VI prin considerantele hotărâre! sale princt 
piul nedivisibilităţia mărturisirer, “dar mărturisirea nu €e relevantă în causă, faptele „procesului nefiind tăgăduite de părți. Hotărârea instanței de fond se casâză totuşi, 
„es upunem, în ondrea academie! Intimatul perde ast-fel, de şi are dreptate! Interesul 
! Măcelăresce pe altarul pseudo-principiilor! L'om i brossai Vombre d'un carrosse avec Pombre duze bresse'| ” pre du valet, qui | 2) De Fooz, Le droit administratif belge, tom. IV, pag. 239. 

S
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latal, din causa nepăsării n6stre tot-d'a-una sub tirania de nesuferit a partidului momentan domnitor. a ă a 
Dacă am vărsat sânge pentru libertatea cea îndumnedeită, dacă am răsturnat oligarchia boerescă, dacă am măturat privilegiile, îăcut-am re 

tote acestea pentru o ficţiune g6lă şi ridiculă, sai Denlru liberlatea cu 
rădăcină ţepănă şi adenc' înfipt în pământ»,- pa care o cântă 
poetul nostru ? | CT 

Ori-cum însă şi cu i6te că sub ast-iel de. împrejurări, după natura. . 
lucrurilor chiar,- nu putem să. ajungem de cât sai la anarchie, sai la 
despotismul majorităţii parlamentare, t6tă lumea aștâptă totuşi la noicu . 
braţele în sin realisarea autonomiei comunelor și a judeţelor de la a-tot-. 
puternicia abstraclă a justiţiei ordinare. .. Ă 

Nu avem deci, așa se crede, de cât.să introducem o reformă ele- 
mentară, să hotărâm adică că ork-cîne se va crede vălemal prin un. 
act adiinislrativ, va pulea în idle casurile să facă recurs la justiția 
ordinară, şi ne vom vedea atunci ca prin farmec visul. cu: ochii, admi- !- 
nistraţiunea va îi descentralisată, autonomia comunală, etc., va îi o realitate, 

| Ce p6le să fie mai simplu? Nu-se cere nică o jertiă de la noi; - 
putem să ne culcăm pe-o ureche; nu trebue să fim noi singuri straja. 
libertăţilor “nâstre ; nu e nevoe să părăsim capitala cea adimenitbre şi. 
să ne intârcem cu reşedinţa n6stră statornică în judeţul nostru cel pustiă;. 
nu avem de cât să ne incredem în principiul abstract al a-tot-puterniciei 
justiției ordinare. e ee 

A-tot-puternicia. justiţiei ordinare ? Nu va rămâne însă 6re, întrebăm,. 
a-tot-puternică şi majoritatea parlamentară ? Fără îndoială că da ! Ce se 
va întompla așa dar când o a-tot-puternicie se va lovi în cap cu cea-. 
laltă ? Nu va îi-6re ispitită națiunea suverană, vădend că judecătorul îi 
pune bețe in râte, să'l dea alară? - o E 
___“ Și ce ne-ar putea re opri să spulberăm saii să retezăm' principiul. 
inamovibilităţii, care ne-ar sta în cale?1) Este 6re judecătorul preotul. 
inspirat al Themisei ? Se închină 6re t6tă. lumea. la oracolul. justiţiei ca 

„Ia o sfintă evangelie ? Nu e re presărată sciinţa dreptului de controverse, | 
“Și nu atârnă ast-fel totul de la caracterul?) judecătorului ?: N 

Un judecător de caracter însă, un magistrat care -s ar isola de tote 
partidele, un' soldat.al dreptăţii care ar merge cu principiile „până _ în 
pânzele albe, ar îi de sigur oropsit de tâte soteriile, Sar. lace. de risul 
tuturor, n' i pe nimeni care să'l sprijin6scă. Aa | 

Divada E urmare pe deplin făcută că, întru cât partidele n6stre- 
politice nu se vor uni ca să întemeieze seligovernmentul cel adevărat 2), 

: Vu S'aii ui j ători, de- la casaţie sub -coldrea unei modificări 

a legii Duel Stos, de ea jugecălo întemplat apol acelaş lucru cu alți doui ju- 
decălori, sub lt cuvânt? De ce să ne oprim.în drum ? - NI a 

2) Obiceiurile statornice de libertate. şi caracterele cele mari din timpurile pele 

bune ale republicei romane, făceaă de sigur din dreptul romano geoe e tatea 

(vorba lui Leibniz), pe când din contră, în epoca de a E , 
cea abstractă era h Bee minciună, cu “tota. compilaţiunea justiniană. Hotomanus în 
Anti-Tribonienus. (15f7), dice cu drept cuvânt că acâstă. compi ațiune e plin de cor 

tradiceri, de antinomil, de formule învechite; şi nasce o nesiguranță a ep Ă 
nesuferit, . ia , i. ÎȘI i axa 

! 3) Unirea acestă se va face saă în înțelesul urcării forte considerabile a Qărilor-. 

+
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a-tot-puternicia abstractă. a justiţiei ordinare nu va avea darul de a 
inculca poporului nostru obiceiul de a se ajuta singur, fără de care nu pâle 
să fie în adevăr liber... Sa a a 

„Din contră, cu ttă a-tot-puternicia fictivă a dreptăţii abstracte, ba 
chiar din cauza. înscenărei. acestei. a-tot-puternicii 1), poporul s'ar încrede 
chioriş în noul ideal problematic, nu s'ar hotărâ să-iacă jertie - mari ca 

„să ajungă la adevărata libertate și ne vom sui ast-iel pururea întrun 
„chip ridicul .pe piciorânge, ca să ajungem la ceva. a 

Ori cum însă şi-ori cât ar îi de adevărate tâte cele de mai sus, 
neîndoios este totuşi că nevoia. împrejurărilor, disciplina sciinţei dreptului, 
o jurisprudenţă uniiormă, ai să supue. cu timpul și partidele. cele mai 
îndărătnice. domnirei legii, știut fiind că anarchia nasce în cele din urmă 
în puterea lucrurilor: chiar a-tot-puternicia cesariană și ordinea nestră- 
mutată a dreptului. . e - 
„„.„»-De-o-cam-dată totuşi, e vădit lucru că, în halul în “care .se găsesce 
astă-qi „societatea n6stră, legistul nostru nu - e încă în stare să adune 
elementele -unei sciinţe de drept originale şi. conforme cu obiceiul pămân- 
tului, căci aşa ceva nu pole să existe de cât sub stăpânirea statornică 
a seligovernmentului celui adevărat 2) saii a. monarchiei absolute. 
„Noi suntem însă adi în slarea în care se găsea Germania în timpul 

„.. marelui filosol- Leibniz care, vădând potopul de tractate de drept imitate 
“şi netrebnice, a stăruit să se pue odată un capăt papagalismului mega- 
loman, şi să se apuce o-cale mai practică. | 
„..» «Juristul perlect, observă, în adevăr, Leibniz 3), trebue să fie scurt 
“ŞI cuprindător ca. Scaevola, să adune ipotesele cele nouă ce st ivesc în 
“practică, să le âșeze într'o ordine sistematică, să nu'le studieze numai 
într'un chip sec şi rece, ci să le întăţişeze cu tâtă emoţiunea :) sufle-. 

„tului s6ă (Dreptul, 1899), n | 
. SOREL N - 

  

- unciare în contra proprietarilor, cari nu "șI caută singuri de moșiile lor şi nu "ŞI păs- „_“treză reşedinţa lor statornică în judeţul lor, sai în sensul întârceri! la statutul de la 
| 2 Mas (centralisare cesariană). Pseudo-constituţionalismul nostru de ad! va rămâne totuși 
„încă mult timp în picidre. Numai nevoia cea mare ne va redeștepta. Impărate fă 

dreptate, dacă.credi în deitate! . ! ae Ă „__ 1) T6te -partidele nostre înscrii de sigur în programul lor a-tot-puternicia justiție 
ordinare, dar idte se supără foc când legea, aşa cum o tâlmăcesce judecătorul, le stă. 

"în cale... Und der Richter absolut, wenn er unsern Willen thut! Dovadă. că așa este, 
avem şi împrejurarea că, când e_vorba să se îmbunătățâscă starea economică a magis 
traţilor, toţi îşi întore faţa cu scârbă. Un Miles gloriosus, de care ride Juvenal, un funcţionar: de la calea: ferată pe care Pam moştenit de la. compania Strussberg, are “drept la o pensie mal: mare de cât cel mal înalt: magistrat al' țărey | a ! la ve 2 „a timpul vaporului şi al electricităţii, nu ne putem de -sigur întârce înapol, maci iu obiceiii al pământului,la dreptut de protimisire ($$ 1432-1436 codul Cali- 
mac), ŞI nu ştii la mal ce, Obiceiul pământului însă potrivit cu spiritul timpului nostru; 
„Ru vom. pulea afla de cât dacă poporul nostru se va .obicinui să se ajute singur, adică îşi va. însuşi obiceiul statornic al libertăţii, - i Ni .3) Leibniz, Nova methodus..- cibui. Jurist und 
Rechtsphilosoph, 1892, pag: 29, ' i 8 Se că Hartmann, L eioniz, als Turist ' 

- 4) A-tot-puternicia modei şi a imitaţiunii străine ne toce: a 8 
: icia modei 1 cesce astăqi (tă fantasi | nâstră creatore. Lumea ideilor-însă e. cârmuită de principiul energiel intelechuale resc nde (V. TPunat, Ethik, ediţiunea a doua, pag. 464). 'Tot omul, deosebit de acâstă 

e
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Un înalt magistrat scrie în Dreptul, pe 1893, No. 53, pag. 437, cu. . 
graiul luminat al adevărului de care-e pătruns: - PI 

<Opiniunea de a patra a d-lui 'A]. Degrare ceva Î6rte caracteristic . 
întrinsa; ea intră şi nu intră în opiniunea, n6stră. Ei admit; pe de o 

„parte, opiniunea d-sale că legiuitorul a vrut să îacă distincţiunea între :. 
“drepturile de moştenire ale unui străin și între donaţiunile şi legatele ce 

ar face un străin de imobilele sale rurale, dar nu admit că. un străin ar 
putea să dobândescă imobile rurale în România nici .prin moștenire. 
De sigur că art. 7 din' Constituţiunea din 1889 nu a voit să desbrace pe 
un str&in de moştenirea rudei sale din ţara n6stră și săi confisce averea 
cuvenită lui după dreptatea şi echitatea generală. Dar însă nu admit că 

“străinului i s'a acordat-şi dreptul de a primi și imobile rurale, nici- chiar 
prin moștenirea ce i sar deschide». a 

Dar însă nu admit că străinului i s'a acordat și dreptul de a primi. 
şi imobile rurale, nici chiar prin moștenirea ce i sar deschide. Cum! O 
moștenire se pâte 6re primi în parte, adică minus nemișcătorele rurale 
cuprinse inti'ensa ?. Fără îndoială că nu. Primirea trebue să fie după chiar 
natura lucrurilor curată și simplă (art. 685 codul civil) şi a întregei 
moșteniră, căci moştenitorul succede în unitersum jus şi nu în bona , 
(Laurent, Droit civil francais, t. IX, ' No. 282). Moştenitorul : străin: | 
primesce deci într6ga: moștenire, dar. comoştenitorul săi român 1 pote - 
espropria pe temeiul art. 7, $ V din Constituţiune, dându-i echivalentul . 

în bani (arg. art. 742 şi 906 codul civil), Da 
„Urmeză apoi a dice învățatul magistrat: - i 
«Cum s'ar putea . acorda adevăratul spirit al legii, cu aceea ce 

dânsa confus spune, și cu. opiniunea d-lui Degr6, care susține resultatul * 
Îinal că, prin moștenire, străinii ar putea să  stăpânescă — şi imobile 
rurale în România ? De sigur că, după cât-va timp, și după mai multe 
moşteniri urmate în asemenea condițiuni, majoritatea pământurilor 'n6stre 
rurale, fiind posedate de străini, ar îi: ei stăpâni, și că românii, adevă- 
raţii români (ce bine sună acestă strună de -patriotism pur sang , ar 
rămânea străini. Apoi, acesta a îost spiritul constituanţilor noștri români ? 

„De sigur nus o aa: 
a Cum! Invaţă eminentul magistrat că'art. 7 $ V din Constituţiune | 
înţelege să 'eaproprieze pe Sirăin do un lucru pe care el nu I-pâte nici 

„Măcar stăpâni! Contradicătâre teorie! a i 
IE Ua era oa d6 stăpânire: e .de sigur printracâsta chiar 
neprimitor de preseripţiune; deci scos diu comerciă (arg. art. 1544 codul 

Civil). E însă vădit lucru că cel ce nu are: comerciul unui lucru, e le 
susține că ar fi expropriat de acel lucru şi Că ar avea drept a a rea 
lucrului (comp. Laurent, VI, No. 1834), căci, faţă cu dânsul, neindoios e . 

  

care urmăresce un scop .ajunge mal tot-d'a-una dincolo. de scopul „nemijlocit e N 
voesce să atingă (principiul helerogeniei scopulul). Tocmal ac st Be amare ae 

- MtăţiI ideale de causalitatea reală, ne face să credem în putinţa unul i pu lite 
-Tatură originală, cu tâtă fatalitatea_împrejurărilor în cari trăim. Da NR 

7.
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că acel lucru nu pâte îi obiectul unei expropriaţiuni (arg. art. 1310 
codul civil). a | | 

In adevăr, tălmăcind vechia lege austriacă, care oprea pe jidani să. 
stăpânâscă imobile, Unger lămuresce că imobilele sunt sc6se din comercii 
pentru jidani (res quarum commercium quis non habet), deci nu pot îi 
de loc în patrimoniul.lor, fără. ca ei să aibă drept la despăgubire, cu 

„Singura excepţiune constiinţită de. $ 654 (cf. art. 906 codul civil.român), 
după care legatarul, căruia “i lipsesce comerciul lucrului lăsat, are drept 
la val6rea lucrului (vedi Unger, Oester. Privatrechi, 1, $ 46, pag. 370—371), 

o Art. 7, $ V. citat, a înţeles - însă, cum vom vedea' îndată, nu să 
oprâscă pe străini să moștenâscă imobile rurale, ci.să'i exproprieze numai 

de imobilele rurale moștenite de dânşii, expropriere pe care totuși, în 
starea actuală a legislaţiunii n6stre,. o pote urmări în: contră-le numai 
comoștenitorul. român, care singur are un titlu legal și'și pâte dar însuși 
imobilul rural: moștenit-pe temeiul art. 7, $.V citat, despăgubind pe 
comoștenitorul străin. oo 

„In lipsă de comoștenitori români, din contră, străinul nu pâte îi 
expropriat, nici de un al treilea lipsit de ori-ce titlu asupra lucrului, 
căci acţiunea populară e excepţională de îelul ei şi nu pote să existe 

„Tără un anume text de lege, nici de sfat, căci statul nu are un jus 
eminens asupra proprietăţilor private a 6menilor, iar străinii, în lipsă 
de o anume lege contrară,'se bucură în de-obşte de protecţiunea dată, 

„de legi pers6nelor şi averilor în genere (art. 11 din Constituţiune), lăsând 
a. dice că statul nu pâte reclama - moștenirea -nemişcătorului rural ca 
„vacantă, de.6re-ce există, presupunem, moștenitori în grad succesibil, de şi 
de naţionalitate străină. o Sa ” 

„„. In adevăr, am argumentat eii, în Dreplul pe 1886 No. 32, pag. 218 
— 249, art.-7 $ 5 din- Constituţiune n'a înţeles de loc să declare pe 
străini necapabili de a moșteni âvere rurală în România, căci contrariul 
reese limpede_și lămurit din textul să, care hotărăsce ritos că străinul 
nu pote dobândi imobile rurale, adică singulae res, de unde urmeză - 

„ Deapârat că el pâte să succâdă în universum jus, cu tote că moștenirea 
„ar cuprinde nemișcătore rurale, ci:a înţeles să eaproprieze numai pe 
- „străin -de nemișcătorul -rural pe. care 'l-a:moştenit, pentru a preîntimpina 

ast-iel- grămădirea de latiiundie.în mâinile străinilor. i 
_* Art. 7, $ V citat, am. adăogat ei, e. ast-lel o' lege politică care 

atinge in același timp dreptury private. De: aceea -și hotărăsce art 7, $ 
V. citat: <Dreplurile până acum câștigate suni respectate». Proprie- 
tatea nemișcătdrelor rurale e, cu alte cuvinte, un drept politie numai în 

"acest înţeles că vechiul proprietar român saii comoştenitorul român ai 
un Jus înajus Îaţă „cu stăpânitorul străin, pe care “1 pot expropria cu 
Sarcina de.a'l despăgubi, în acest înţeles apoi că statul volnic e să facă 
0 anume lege, prin care să silescă pe străini să vină. nemişcătârele 
rurale moștenite saii stăpânite de dânșii (arg. art. 11. codul civil, combinat . 
cu art, 11 din Constituţiune). -. Ma 3 E 

D-l Dim. C. Popescu, eminentul meii amic, bine-cuvinteză teoria mea 
„An termenii următori (vedi Dreptul pe. 1886, No. 37, pag. 286):. 

_„ «Să se numâscă vacantă o:succesiune care are în definitiv moște- 
„itori, ar îi o adevărată ficţiune ; mai mult încă, cum dice forte bine d-l
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Degr, acâsta ar constitui o adevărată spoliare, caducitatea rezultând din „- necapacitate politică nefiind de cât o “expropriere care nu pâte avea loc - iără o dreptă despăgubire, în lipsă de care ar exista 0 coniiscare,. pe care o opresce Constituţiunea». | 
Inchee apoi d-l Dim. C. Popescu și dice :. : Aaa 
«Str&inul nu şi-a pierdut calitatea de moștenitor, căci acesta nu “i-o 

ridică nicăeri legea. Totuşi vocaţiunea la o universitate de bunuri, nu 
exclude ideea unei incapacităţi relative -la obiecte determinate coprinse în 
acea universalitate, E cestiune de legislaţiune, și, fără îndoială, legiuitorul 
are dreptul a regula diferite materii cum crede mai bine ; Str&inul nu pâte 
moșteni imobilul rural în natură, el are drept numai la val6rea aterentă». 

Până aici nu există nici o desbinare între mine și d-l Dim. C. Popescu 
căci şi eii am susţinut aidoma acelaşi lucru în Dreptul, 1886, No. 32 
p. 248 in fine, unde am dis: | e 

«Dacă se recunâsce că legatarul, care e incapabil a stăpâni sat | 
dobendi lucrul legat, e în drept a cere valdrea lucrului (art. 906 codul. 
civil, consequenţa cere neapărat să se -admită ca şi moştenilorul ab, 
înlestat, care e incapabil a dobândi un lucru aparținând succesiunii, 
are dreplul să ceră valdrea lucrului». Nu am dis.dar nicăeri că moșteni- 
torul străin are drept să moştenâscă imobilul în natură faţă cu un co- 
moştenitor român. aa E a 

| În lipsă însă de comoștenitori români, cari ai fară îndoială dreptul | 
să exproprieze pe străin, compensându-l în bani (art. 742-şi 906: codul: 

„Civil), nu există nimeni, am dis eii mai departe,.care să pâtă expropia 
pe strâin, nu există adică un representant legal al imobilului rural, de 6re-. 
ce Sunt moştenitori în grad succesibil, de şi de naţionalitate străină, şi nu 
se pâte deci pretinde că moștenirea -e vacantă. „ . 

D-l Dim. C. Popescu se desparte de-mine numai în punctul. acesta 
şi raţionâză ast-lel. - i i ae a 

«Nu ne opresce câtuşi de puţin obiecţiunea basată pe imposibilitatea 
de a se vinde nemai existând: un representant al'imobilelor, de” 6re-ce, 
în suceesiunile ab intestat, se urmăresce expropierea în contra succesorului, 
care represintă pe mort şi.care este incapabil numai de a stăpâni averea 
rurală, şi, în cas de testament, contra legatarului: universal, “etc. (Vegi . 
Dreptul, 1886, No. 37). i | i , 

” ? ade dar, după părerea -mea, art. 7 $ V din Constituţiune coprinde 
ideea unei exproprieri de urmărit- în contra străinilor, expropriare “care, 
laţă cu un comoștenitor româb, e anume organisată prin articolele “ 742 
şi 906 codul civil, iar, faţă cu statul, nu există incă 0 lege, -care să 
organiseze procedura de urmat pentru expropriarea str&inilor, după părerea 

„d-lui Dim.: C. Popescu, din contră, statul, cu t6tă lipsa de o usemenea 
lege, are totuşi dreptul hit et nunc să exproprieze pe străini. Ei vedi, 
aici e tă cestiunea ! a e | 

“ Statul pâte să-exproprieze pe străini în virtutea art. 7 $ V din 

'Constitutiune! Pe ce cale? Pe calea legii de expropriare din 20 Octombre -. 

1864? După acestă lege însă și după art. 19 din Constituţiune;. nimeni 

nu pote îi expropriat de cât pentru causă de utilitate public caute 
causă de utilitate publică urmeză a se înţelege mumă Court apuca 
şi salubrilalea publică şi lucrările de apărarea ţărei! Dup legea, 

” Ii i Dudii , . 39: 

p.
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expropriare apoi, însuși expropriatorul cumpără - lucrul expropriat, și nicăeri nu se” dice că statul pote să cumpere nemișcătârele rurale stă- 
pânite de străini, nicăeri, în nici un budget, nu se prevăd mijl6cele 

“pentru ast-iel-de dobândiri! _ î..- 
„ Sai să gicem că statul pâte să urmărescă vindarea nemișcătârelor stăpânite de străini cu formele prescrise peniru vindarea bunurilor mi- norilor? Străinul nu e necapabil dea moșteni, cu tte că moştenirea coprinde nemișcătâre ruralg;- cum dar să “| punem pe o linie cu un minor ? Cum să 1 silim apoi să vîndă imobilul rara! pe care l'a moștenit, atunci când nu avem o lege pentru acesta, atunci când legea hotărăsce - Titos că ;străinii se bucură în: România, de protecţiunea dată de legi „pers6nelor şi averilor în genere, afară de casurile unde legea ar fi hotărât „alt-iel? (art.-11 din. Constit. comb. 'cu art. 11 codul civil), - o _- Nimic nu se opune “totuși, credem NOI, la facerea «unei asemenea legi pe cale ordinară, dacă. se  primesce părerea ce o susţinem noi. că - art. 7 $ V tinde la expropriarea străinilor, fără a “i declara necapabili de a „moșteni imobile rurale, căci străinii se bucură de protecţiunea dată de . legi personelor. şi "averilor în genere, numai dacă legea nu ar holări . al-Jel (vedi art. 7 din: Const. comb, cu art. 11-codul civil) 1), E „ Inv&ţatul magistrat care a scris articolul din + Dreptul pe 1893 No. 55, presupune totuși. că ar îi vorba: în art.. 7-$ V' din Constituţiune, nu . de expropriarea . străinilor, ci de o vindare de: bună voe,ce:ar cere-0 Sireinul singur (pag. 449), iar d-l: Dim, C. Popescu, la- care irimete el în acestă privinţă, susține taman contrariul, căci dice : «Nu este vorba. de -o vindare făcută 'de moștenitor, căci în realitate el ar putea să nu “aibă o asemenea dorinţă, ci de o adevărată expropriare ce i se face în interesul 'ordinei publice (vedi Dreptul, pe 1886, No. 37,. p. 286). Neaptrat dar că, de nevoe, și nu: de florile mărului, s'a făcut în “anul trecut (1892) un proect de lege privitor la procedura de urmat pentru aplicarea art.:7 Ş V din Constituțiune, proect însoțit.de o expu-. nere de motive care; după'ce arată că în art. 7 $ V, e vorba de o expro- priare a străinilor, care nu pâte avea loc fără o dreptă: despăgubire, adaogă.:. | e Me E i „«Acâsta dobândesce o confirmare mai mult şi: prin aceea. că, netă- găduit, străinul are dreptul de a moșteni averea mişcătâre; că, potrivit „art. 742 codul civil, concurând la moștenire ereqi români și străini, ine- galitatea loturilor urmeză a se compensa în bani. In viriutea. aceluiași text de lege, în casul când moștenirea coprinde Și imobile rurale; eredele român, păstrând imobilele rurale, străinul va avea dreptul. la val6rea în bani a părţii sale succesorale». (Vedi Dreptul pe 1893, No. 55, pag. 443). * ___ Taman „ce 'am dis eă în articolul meă din Dreptul, 1899. No. 43, articol „Care, se „vede, nu era străin redactorilor „proectului de cars e vorba, căci ce dic ei în cele de mai sus prea semă&nă, ca o picătură de apă cu cea-l'altă, cu cele desvoltate de mine -acolo în chipul următor : „Că străinul nu pâte să moștenescă un imobil rural în România fie. Pe ce însă se întemeiază părerea că străinul nu pâte să reclame 

1) Legea pentru expulsare ini ituți e că 
| cale orăinae pentru expu sarea sirăinilor e constituțională, cu tote că e făcută pe
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partea sa aierentă în bani? Legea (art. 742 codul civil), hotărăsce în 
general că inegalitatea părţilor date în natură, se compensă prin bani! 
Insuşi d-l Tocilescu recunsce că străinul are drept la despăgubire, când 
imobilul cade în lotul unui moştenitor român. De ce nu şi în casul.. 
contrarii ? Legea (art. 742 codul civil) nu face nici o deosebire în acâstă 
privinţă». | Aa 

Unii susţin chiar că proectul de mai.sus, sub cuvânt de a tălmăci 
art. 7 $ V citat, "| revisuesce, căci recun6sce străinilor dreptul la valârea . 
nemişcăt6relor rurale moștenite de dânșii, aceea ce ar fi contrar art. 7, 
$ V citat, care hotărăsce iără nici o deosebire că străinii nu pot dobândi . 
imobile rurale în România, aceea ce însemnă că imobilele rurale sunt scose 
din comerciii pentru străini, care prin -urmare nu pot reclama valbrea 
acelor imobile, precum nu ati drept la despăgubire nici în cas de expulsare; 
aceea ce nu se tăgăduesce de. nimeni. NE 

„Ori cum însă și ori cât de puternică sar părea acâstă argumentare, 
ne rămâne totuşi o mare îndoială. faţă cu însuşi textul art. 7 $ V. cit., 
care adaogă ritos: „Drepturile până acum câştigate sunt respectate“. .. 
Firesc lucru. O lege politică, care lovesce .în acelaşi timp în drepturi 
private, nu trebue să cârmuiască trecutul. Drepturile până acum câştigate 
sunt respectate, în înţelesul art. 7 $ V cit., precum sunt;respectate actele. - 
făcute de-un major, care devine minor sub o nouă lege, căci e vorba aici 

de un drept patrimonial şi nu de o cestiune-de, stat personal (vedi 
Laurent, opul -citat, 1, No. 186). RR | : SE 

Drepturile până acum câștigate sunt. respectate. . Dobendirile deci 

viitre, sunt oprite în acest înțeles că imobilele rurale, pe „care le Nor 

dobândi străinii în viitor, se -vor primi ca fiind fără stăpân legal, iar 

“nu ca fiind extra comercium. Asemenea bunuri aparţin de sigur statului 

(art. 477 şi 646 codul civil), dar cu îndatorirea de a plăti valdrea lor 

(compar. Laurent, VI, No.. 39), lăsând a dice-că nu pote să fie vorba 

de o moștenire vacantă, atunci când există moştenitori, de și de naţio- 

nalitate străină. a ae ia a 

Na înţeles, de sigur, Constuţiunea n6stră să așeze un principiu hop 

într'o parte. In Englitera chiar nu mai există pentru sir&ini oprirea de 

a dobândi avere rurală şi moşteniri (L. 33 Viet, -c. 14), Ia unele state. 

americane, este adevărat, strâinul, L , 

dator e să vândă nemişcătorul rural pe care I-a moştenit, dar nu pentru 

că ar îi necapabil de al .stăpâni, ci pentru că raţiunea de stat reclamă 

expropriarea lui (v. Bar, Internationales Privatrechi, t. 1; No. 95, p. 283). 

Ciudat lucrul” Unii împărtăşesc părerea n6siră că streinii ai drept, 

la valârea nemiscătârelor rurale :pe. care le-aii moștenit ŞI susțin totuși 

că art. 7 $ V cit., sub «drepturi. câştigate» ar î înţelegend că străinii 

Sar putea bucura de drepturile Jor. câștigate numai cât se află în viață, 

aceea ce ar îi şi legal, şi patriotic, și u 

sonalissimum) şi moștenitorul săi nenaturalizat să aibă totuși drept la 

despăgubire ! Inţelegă cine pote! 

“Tonul face muzica. Trebue, die unii, -să ne ţinem de duhul și nu de 

trăinii nu -pot avea drepturi 

căci ar îi «ceva 

care nu e domiciliat în acele state,.. - 

manitar (vedi Dreptul pe 1895, -- 

No. 55, pagina 414). Cum! Dreptul piere la mortea str&inului (jus per- .:
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contra sentimentului -adevărat de român: ca să vedem o mulţime de - 
„Străini, şi pote din cei -mai pericoloşi și urâţi nemului de român, stă- 
pânind imobile rurale». N | a | - 

. lată struna în care se cade să batem! Vin noii în foi noi! Jurişii | 
clasici, cari, cu t6tă schimbarea principiilor, păstrâii pururea formele cele vechi, să 'nu ne ducă de nas! Spiritul schimbător ca ventul să domnâscă 
neimpiedicat, cu riscul ca să cădem în cele din urmă în anarchie de 

"păreri !, a a e - 
Celsus a spălat fără săpun pe Domitius care a bătut câmpii. Domi- 

tiana questio ! 1). Aii trecut însă vremurile acelea. Alte timpuri, alte mora- ! vuri. Politicianul a luat astă-di iocul legistului. . Logomachia şi. echolalia „om6ră acum preciziunea limbei. Năbădăile sunt: în tot. largui lor. Popu- „larul Doinitius ar ride astă-qi de resuflatul Celsus ! Insuși Celsus, de ar îrăi, Sar năpârli ! (Dreptul, 1893) . a 
d -— 

  

Incă o dată art. 7, $ V din Constituţiune: — „ Stri&nul nu are dreptul nici la yal6rea, în bani a nemiş-.. „„cătorului rural din România, moştenit de el? Decesiunea, Curţei de apel din Bucuresci secţ. I, din 20 Noembrie 1895, — Critică. 
„Numai românii, hotărăsce art. 7, $ 5 din Constituţiune, pot dobândi nemișcătâre rurale în România. Un lucru însă, pe care nu'i pot 'dobâni e scos: din comerciii pentru mine. lată punctul de .vedere .de la. care am pornit, în articolele mele din Dreptul 1886: No.- 32 2), 1890-No. 435), 1893 No. 63 ), ca 'să lămurese înţelesul -articolului 7 cit; Ia „Am greşit 'ast-iel drumul şi cărarea ?. Vom. dovedi îndată că nu. Unii totuşi par a crede că punctul de vedere 'de mai sus încurcă numai degiaba textul prin Sine însuşi învederat al art. 7 citat şi scot prin | urmare din discuțiune principiile “regulătore ale. legatelor si mostenirilor . - lucrurilor scose din comerciii. a se N N'ai, în adevăr, ce căuta aceste principii în cestiunea n6stră?. Vom cerceta încă o dată  problemul nostru și vom vedea indaiă în care parte este adevărul. Nu ne călăuzim de sigur de cuvântul fanatic: «<Hors notre chapelle,. pas 'de verit6>, dar credem că din lupta părerilor va eși „ȘI. de astă dată lumină. Sa a] e | „Art. 7 $-5 din Constituţiunea n6stră, hotărăsce, o spunem încă o ” dată, că nemișcăt6rele n6stre. rurale sunt scose din comerciii pentru PN a . 

| 1) Celsus, consultat de Domitius, "1-a răspuns: «aut non intelligo, quid sit, de quo me Consulaeris, aut valide stultă est consultatio lua, plus enim. quam ridiculum est dubitare, an aliquis jure testis adhibitus sit,. quoniam idem et tabulas testamenti scripserit>. Vorbele «Domiliana questio» sai <res i i | i 
ta. Ve 

ponsio celsina» sunt astă-q! în gura îmturer, jistilor (ear Puchta-Rudorff, Iustilutiones, 1, $ 99). 4 i :.,..2) Acest studii tratând ] icat i | 

<Serietitor. fosta Stud âne Gespre Drepturile omului va fi publicat în vol, 1V al 
3) V. «Scrieri Juridice» vol. ÎI, pag. 288. -: 4) V. supra Domitiana Quaestio, pag. 463.. 

N
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străini. «Tâte lucrurile care “sunt în comerciii, orânduesce în adevăr. art. 
1310 codul civil, pot să fie vindute, afară numai dacă vre-o lege a 
oprit acesta». Nemişcătârele n6stre rurale sunt- în comerciii pentru - 
români, dar art. 7 cit, opresce pe străini de a le dobândi (res quarum 

- commercium quis non habet). a o 
Intrebarea prin urmare, la care caută să răspundem, trebue ast-iel 

jormulată: Ce hotărăsc legile şi principiile în privinţa .lucrurilor lăsate 
drept legat.unei pers6ne, care nu are comerciul acestor lucruri şi în: 
privința moștenitorilor ab înteslat, în. care se găsesce un lucru, de la al 
căruia comerciii sunt escluşi unul sait mai mulţi moștenitori 1) ? Nu are,. 
intrun cas şi într'altul, persâna care nu'și pote însuși lucrul în natură, 
nici dreptul la valdrea: lucrului ? | : 

Articolele 906 şi 907 din codul nostru civil, în deosebire de art. 
.1021 codul Napoleon şi $ 806 codul Calimach, .dan: în congiăsuire cu 
art. 837 italian, consiinţesc în ceea ce privesce legatul lucruluă altuia, 
tradițiunea romană. Art. 906 : «Când testatorul, știind, a dat legat lucrul . . 
altuia, însărcinatul cu acel legat este dator a da-saii lucrul în natură, 
sai valdrea lui din momentul morţii testatorului». Art. 907: <Când 
testatorul, neștiind, a legat un lucru strin, legatul este nul» 2). - | 

Legatul unui lucru scos din comerciă, din contră, nu e anume prevădut, - 
şi regulat de codul nostru. Care dar va îi urmarea de păzit în acestă de 
pe urmă privinţă ? Nici vorbă, trebuo-să ne întrcem iarăși la tradiţiunea 
romană, căci dânsa se călăuzesce şi de astă-dată de întențiunea testato- -. 
rului, ştiut este că, în materie de legate, voința răposatului .iace lege. 

Fi bine, legatul lucrului alluia se deosibesce de legatul unui lucru 

scos din comerciăi numai prin împrejurarea că, în casul dintâi, însărei- . 

natul cu acel legat e cel mult personal „împiedecat de a. da lucrul în 

natură 5) (neputinţa subiectivă), pe când în casul de al douilea, dânsul 
nu are nici o putinţă juridică de a. face ca lucrul legat să fie în comerciii 
pentru legatar (neputinţă objectivă). 

lată, așa fiind, care este regu 
legatele lucrurilor scose din comerciă. Că S 

un asemenea lucru, legatul este nul și moștenitorul “nu datoresce lega- 

tarului ici valdrea lucrului. Nu. “i-ar îi hărăzit de Sigur testatorul 

lucrul, dacă ar fi ştiut că este scos din comereiu pentru el :) Si 

la. de urmat în ceea ce privesce. 
nd testatorul, neştiind, a legat 

  

1) Unger învaţă («Oesterreichisches Privalrecht>, JI pag. 310) că jidani! cart, 

înainte de Constituţiunea austriacă din 21 Decembre 1867, nu avea în unele pro 

vincit austriace, capacitatea de a dobândi imobile, erai ast-fel exc uzi e la e merciul 

acestor bunuri (res quarum commercium quis non habet). Tot aşa lăm 

i : : i işcătorele aus- 
Das Ei dit. 11, 1893; pag. 33, text şi nota 5), că nemişe 

(cas zen steel SS d obiectul comertiului pentru Muntenegrinl (res quarum 

- commercium quis non habet). Vedi şi Pfaff Brain, <System des oester. aligem. Er 

valrechis», ediţ. 1], 1894, $ 73, text şi nota £, 5 

e Ati E a reptul roman. Veqr. Windscheid, Pandeten», IL $ 

634, text şi notele G şi 8. Vedi şi Aubry et Bau, «Droit civil frangais, VII, | 

676, pag. 152, text şi nota II. Di , 
tiu PA Moştenitorul, în adevăr, pote, după împrejurări, să cumpere Jur altuia de 

la adevăratul proprietar, ca să'l pâtă da legatarulul în natură. e coea și holărăsce 

art, 906 codul civil: «...însărcinatul cu acel legat este dator a da sai îi 

„Sa valdrea lut... aa , 

„ 4) Winascheid, «Pandecten», III, $ 634, text şi nota 5,
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“ Când, din contră, testatorul știind, a legat un lucru scos din comercii, 
reese. fără îndoială din întențiunea sa că însărcinatul cu acel legat este 
dator a da, în locul lucrului in natură, care, scos fiind din comertii, 
nu pâte să fie obiectul unui legat, valorea lui din momentul morţei 
testatorului 1)... - aaa - 

L..40 Dig. de lege. XXX hotărăsce în adevtr: «Sed si res aliena cuius commercium legatarius non- habet, ei, cui jus possidendi non est „per. fideicommissum  relinquatur, puto aestimationem deberi>. Tot așa L. 11, $ 16, Dig. de leg.. XX XII: «Si- servo alieno militia 2) relinquatur an domino 'quaeratur legatum, quaeritur. Et aut scât servum esse, et dico „destimalionem deberi, aut ignoravit, et: denegari fideicomissi perseculio . debet, quia, si sciisset Servum, non reliquisset> 3), - - „Dacă însă dreptul legatarului la valdrea lucrului scos din comerciii peniru el atârnă ast:iel de la siațențiunea testatorului %) 'e vădit lucru, din contră, că moștenitorul ab; înteslat caută: să “se bucure în “regulă generală chiar de un asemenea drept, căci el iace, in deosebire de legatarul 

4 

| 1) Cât pentru dobândirea lucrului în matură, legatul lucrului scos din comercii e pururea aul,. în deosebire de legatul lucrului altuia, care rămâne 'şi în acestă pri- vinţă, valabil (art. 906 codul civil). Nu e nul legatul lucrului altuia, cum nu e nulă nici vîndarea lucrului altuia (V. articolul meii, < Vindare de lucruri străine», în Dreptul 1875, No. 21, pag. 165 urm), In dreptul roman, de asemenea, vindarea lucrului altuia, __nu era nulă, cu tolă datoria. apăsând asupra vindătorului de a transmite cumpără= „torului însăși proprietatea . lucrului (V. și art. 1994 codul civil român). In aderă, greşilă e vechia-leorie care dicea că, la romani, vindătorul nu răspundea de cât de _habere licere, căci aslă-dI se recunâste de .părerea domniţăre că r&spunderea pentra „habere licera se referea numai la - evicțiune (V. Kohler. «Gesammeite Aufsălze aus -dem gemeinem und” franzăsichen Civilrecht», 1583, pag. 236 urm.). Tot așa hotărăsce şi noul cod civil german (3 433) că vindătorul. trepue să transmită cumpărătorului proprietatea lucrului, dar neindoios, este totuși că, la âin- contră, vindarea e numal resolubilă, iar nu nulă, Endemann "“(eEinfibrune in das Studium eines biirgerlichen „Gesetzbuches fi das deutsche Reich, ein kurz gefasstes Lehrbuch», 1896, pag. „145—146) se rostesce, în adevăr, în acestă privință ast-fel: «VVird die Plicht zur Ver- sehajpung dee Sache dem fechte nach nicht erfiillt, so kann der Riufer die Zahlung Veigern und auf Erftalun lag E : (z forden> (Compar. art. 1021 codul civil E a asen oder o“ Fann sofort Sehadenersai mită 2 Militia (adică funcțiunile publice producătâre de 16fă sai emolumente şi pri- ; re ce a fi vîndute sau lăsate prin iestament), erai scâse din comerciă pentru zob!. _ (servi). că con „a8ă „hotărăsce textul nostru, dacă testatorul a lăsat unul rob străin, $ . a î i 
. valerea,(aeslimationera) lucrului, Insăreinatul cu acel legat datoresce legatarului 

pp. Windscheid, “Pandecten, 1, $ 634, text şi nota 7. Am arătat deja în Dreptul, ass No: 32, pag. 241,.că legatul unul Iucru scos dis comercii e supus, „ Mutat -i mande, Tegulei. consfințită de art, 906'codul civil pentru - legatul lcruluk £ Cei pai rie Alexandresco, Care cunâsce scrierea mea, de 6re-ce o: pomenesce. E por aru -sale (Eplicaţiune teoretică şi practică a dreptului civil român, „7 Pe & i „nota 2), se ocupă, în vol. IV al cărței d-sale, cu art. 906 codul civil, Păcat pane pie „un Cuvânt măcar despre legatul unul lucru scos din comerciii, 5 aim Eonauina parle Comer, -âe aril adonteai ina ar , ntențiunea testatorului, o spunem încă. o: dată, reese de tatorul 
| 0 E ; . acolo că testatoru de asemena Sta că Incrul e scos din comerciă. Noul cod civil german (Ş 307) hotărăsce câre linte" a egoric: «Cel ce cunosce neputința prestaţiunii la încheerea contractului, . parte atesC pa.0 Prestațiune pu Heputinţă, e îndatorat să despăgubescă pe cea-taltă "pag. 120; nota Bi urea „acesta se aplică şi legatelor. (Vedi Fridemaniu opul cita, detiische Botta d s glie pu dez Zinhourf eines biirgerlichen Gesetebuches fiir das . : So ” pr N i
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particular, o dobândire universală, şi capătă ast-iel proprietatea înlregeă 
moșleniră, | | Sa Aa | 

De aceea şi hotărăsce L. 62, Dig. de acq. rer. dom. 4i, |. limpede 
şi lămurit: <Quaedam quae non possunt sola alienari, per universitatem 
transeunt, ut lundus dotalis ad heredem, et res cujus commercium quis 
non habet, nam eisi legari ei non possit, tamen heres înstitulus 1). 
dominus eificitur» 2). „- Ă 

In adevăr, lucrurile scâse din comerciii. nu 'se pot înstrăina cu 
lillu particular (sola), de exemplu cu titlu de legat particular, pentru 
cuventul simplu că titlul particular strămută însuşi lucrul în, natură 
(legat sai contract real, art. 1074 codul civil), aceea ce nu se pâte sub 
nici un cuvânt, lucrul fiind. scos din comerciă... -..- 

Tree însă aceleași lucruri - scâse -din comerciii cu fillu' universal | 
(per universitatem), de exemplu cu titlu de moștenire testamentară sai 
ab intestat, iarăşi pentru motivul simplu. Că titlul universal, ca atare 

“nu str&mută însuşi lucrul în natură, ci un tot ideal, un drept încorporal?), 
o val6re pecuniară. Sa a 

Care dar este înţelesul articolului 7, $ V din Constituţiunea n6stră ? 
Răspunsul este simplu. Străinii, după acest articol, nu pot dobândi 
“nemișcătâre rurale în nalură, în nici un chip, prin urmare nici cu titlu 
particular, nici cu titlu universal, care-o de asemenea unul din chipurile 

prin care se dobândesce proprietatea (art. 644 codul civil). 

Ori-cum, dobendirea de lucruri corporale în natură (art. 736 codul E 

civil) nu este, sare în ochi lucrul acesta, de cât un efect 2), iar nu însăşi. 

esența dreptului de moştenire, care să întăţișeză, din: contră, cum vădu- 

răm mai sus, înainte de tâte ca o universalilate,.un tot. abstract, o 

masă ideală prețeluilă în bani. a 

Ei bine, art. 7 cit. scâte din“*comerciă pentru străini nemișcăt6- 

rele n6stre rurale în. natură 5), dar nu'i opresce de loc de a fi moşle- 

nilori 6), adică de a succeda în universum jus, de a represinta şi con- 

  

1) Heres îustitutus, Succedaii adică în universun jus moștenitorii testamentari, 

nu maj er de cât moştenitori ab intestat. Dicem moștenitorii testamentari.. Nu cunos- 

ceai, în adevăr, Romanii de cât legate particulare (Puchta, Pandecten, 3.452), 

! 2) L. 62 Dig. 41, 1, sună în traducere ast-fel: «Unele, lucruri, car! nu se pot 

însirăina 'cu titlu particular (sola), 
nemişcătorul zestral la moștenitor, şi Incrurile- al căror comerciii cine-va nu 'l are; 

| i i s ind rânduit moștenitor, se faca stăpânul lor». 

i a "5 1 putea Ioa (ut rem pertinent: quod 'in hereditate TES COTpo- 

Tales continentur, nam ipsum jus succesiones încorporale est». Editorii Curi Zalariae - 

(Aubry et Rau) învaţă prin urmare: <Les ohjets ext6rieurs ne forment point cs par ies 

integrantes du patrimoine (moştenirea e un patrimoniă, o universalitate, ve, e ry et | 

Rau, VI, 582, pag. 253), mais ces objels se ramenent tous i € 

valeur pecuniaire» IVI, Ş 513, pag. 230, text și nota 4), dest, numai un principiă - 
i î 136 ivil e, îri. a ) , 

4) Regula coprinsă în- art. "136 codul civi Ei di PA din Constituţiune 2 derogat 

„ fundamental al împărțirii moştenirii, principii la Gan fundamental al însuși dreptulut 

în odiul străinilor, iar .nicl cum un principii esen | 

de m ire,. . re aa | , A: | , 

- m e nişcătrele n6stre rurale, în natură retoân adică, ga poti pă iii tot , 

scâse din-comerciii pentru străini. In adevăr, un peregi 5 deCi, te tes, mil. 29, 1) 

vis 7 inte ta come i Civis romanaus, nu dobândea printr aces legea franceză din 1819, declară pe 
6) Art, 728 codul Nap. abrogat acum prin | 

străini necapabili de a moşteni. Codul nostru însă nu l-a însuşit disposiţiunea coprinsă 

1. 

- Ă . - ” ” ” "43 

trec cu țitle universal (per universitate), precum _ 

»
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tinua personalitatea r&posatului, de a reclama prin urmare întrega 1N0şle- nire ca valore băndscă. o ME 
Din două una prin urmare..Nu 6xistă moştenitori români? Statul “Bu va putea raclama atunci de la străin -nemișcătorul rural, nici pe temeiul dreptului alibinatului, care e. străin legii n6stre, nici cu titlu de moștenire vacantă, care presupune lipsa de moştenitori 1), căci străinul e capabil de a moşteni, art. 7 din Constituţiune oprindu-l numai de a dobândi nemișcătâre rurale în natură, | Statul neavând ast-iel nici un mijloc de a sete din stăpânire pe strâin, și. neexistând nici comoştenitori români, cari să revindice .nemiș- cătorul rural rioştenit de străin, urmeză neapărat că acesta de pe urmă este ţinut să'l vîndă 2), oprit fiind absolut-de a'şi însuşi lucrul în natură, “Şi tot dreptul 'sâi mărginindu-se numai la „preţul lucrului, Există, din contră, moștenitori român: ? Nici vorbă, nemișcătorul rural va trece acum, în pulerea dreptului. de accrescenţă 3), îpso jure la moștenitorii români, aceea ce se recunsce de t6tă lumea, iar stră- inul, ori-ce -ar dice protivnicii noștii în -contra, necapabil fiind numai . de a primi. partea sa îp natură, va avea lără îndoială recursul la partea „sa în bani (art, 742 c. civ:) 3 ! „ -Uaii totuși-ered că străinii nu sunt volnici a cere nici compensarea neegalităţei părţilor prin bani (art. 742 e. civ.), pentru că, die ei, dreptul de a cere împărțirea se cuvine <numaj coproprietarilor, adică acelora ce aii un drept de proprietate asupra fie-cărei moleculă din bunurile ce 

po NI 

în art. 726 codul Napoleon, Ma! mult încă, art, 11 al codului nostru civil: hotărăsc: <Sirăinil se vor bucura în deobşte în România de aceleaşi drepturi civile de cari se bucură şi Românii, afară de. casurile unde legea ar fi hotărât âlt-fel>. In Francia, „ înainte de 1819, străinir desmoşteniţi nu puteai reclama o despăgubire în bani, de Gre-ce, după art, 726 coâul Nap,, erai, în lipsă de reciprocitate, absolut necapabily, -. de a succeda în universum jus, ” o e . 1) Vedi Aubry et Rau, I, $.70, pas. 182, textul şi nota 18. Insuși d-l Dinu. Alexaudresco recunâsce că moștenirea nemişcătorului rural nu '€, în asemenea cas, vacantă, căc! prevede o ipotesă când <moştenitorul incapabil (străinul) ar putea să "și ag a partea sa „din prețul vindărit nemişcătorulul rural» (veci Dreptul civil româu, 3 o . - îi . . . - 2) -Moştenitorul străin” care, ca orl-ce moştenitor, are dreptul de a administra întrega moştenire (Laurent, IX, No. 222 şi 233), are fără îndoială puterea să vindă nemișcătorul rural, căci nu există, presupunem, un moştenitor român, care să revendice lucrul Plălind preţul, așa că densul.nu are alt mijloc ca să realiseze dreptul săi la | Drehuil lucrului, de cât acela de a vinde lucrul către un român, In zadar se întâmpină prin urmare, că pentru a putea vinde, trebue să fi proprietar. Adevărul este, din contra, că ori-tine are 0 creanță asupra unul lucru, pâte să urmărescă vindarea lucrului, Singura lacună, Care există în legea! nâstră. este numal că nu-s'a fixat, ca în unele state, din. America de. Nord, un termen în care străinul dator să fie să vindă lucrul, şi nu s'a hotărât că, la din contră, statul va vinde nemişcătorul rural, cum se vinde 
„averea minorilor, înmânând străinului preţul dobândit la vîndare, - - 8) Dreptul de acerescență (jus accrescendi) are loc, nu numai când unul. din moştenitori renunță la moștenire, dar şi când unul din moştenitori nu pâte să dobân- descă moştenirea (Afiihlenbruch, Pandecten,- Fortsetzung von Gliick, XLIII, $$ 1498 
şi 1499, pag, 250). Invăţaţii noştri, din contra, nici nu pomenesc măcar în casul nostru dreptul de accrescenţă. Argumentul lor este: Aşa a fost în Francia până la. 1819, aşa trebue să fie şi la not (vedi Dim. Alexandresco, op.- cit. ], pag. 168 şi seniinţa ntărită în apel, care s'a publicat în Dreptul, 1896, No. 47, pag. 409). 
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sunt a se împărţi», drept care nu aparţine străinilor, dânșii neavând voe . 
de a dobândi nemișcătâre rurale în România 1). II _ . 

Temeinic să lie 6re chipul ăcesta -de'a vedea? Strâinul, care a 
cumptrat partea unui coproprietar român Și a plătit „preţul, să'și pună 
el polta în cui. nu numai în ceea-ce „priveşte partea din nemişcătorul! 
rural în natură, care în adevăr nu e de nasul lui: (art. 7 din Constitu- 
ţiune), dar şi în ceea-ce priveşte aliquota sa parte ideală, adică partea 
sa calculată în bani? ” E 

Cum așa? A dice că proprietarii ati un drept de proprietate asupra 
fie-cărei molecule a lucrului, este fără îndoială a dice că îie-care copro- 
prietar are o aliquotă' parte ideală şi abstrăclă 2), iăr o asemenea parte . 
nu e de sigur.o parte în natură, la care străinul în adevăr nu pote 
năzui, ci o parte din: prețul nsmişcătorului rural, "pe care art. 7 din 
Constituţiune nu'l tăgăduesce străinilor, . . cr 

Mai mult încă,. coproprietatea între znoşteniloră nu este un condo- 
minium pro diviso, ca coproprietatea ordinară, ci un condominium pro 
îndiviso (Gesammteigenthum) 5), şi dar vădit lucru este. căţi ajunge 

„calitatea de moşlenilor:) ca să reclami împărţirea întregei 1moşteniri,- 
puţin importă că Sar găsi în moştenire un lucru pe care -nu'l poţi 
dobândi în natură, știut fiind că lucrurile corporale din cari se alcătuesce 

" moştenirea <se ramânent tous ă lid6z commune d'une valeur pecuniaire»5). 
In adevăr, neindoios fiind că-art. 7 din Constituţiune nu tăgăduesce 

străinului dreptul de a succeda în: universun: jus, adică de a represinta 
- şi continua personalitatea r&posătului, chiar de nar fi lăsat nici o avere 6), 
Sare în ochi că str&inul, în puterea chiar a calități? -sale de moştenitor, 
dobendesce întrega moştenire nedivisibilă, prin urmare şi nemișcătorul 
rural, firesce numai ca valdre, oprit îiind de a şil însuși în natură. 

Ne unim prin urmare, întâi . și întâi, în totul cu teoria consfinţită 
prin hotărârea Curţii de apel .din Bucuresci, secţia [, din 20 Noembre 
1895 3), care pune înainte -că reese din textul și scopul articolului 7 din 
Constituţiune, că străinul nu pste dobândi în natură nemișcătâre rurale 
în România, nici cu titlu particular, nici. cu titlu universal, adică cu titlu 
de moştenire ab întestat, legat universal, cesiune de drepturi succesorale, . 
donaţiunea unei universalităţi de bunuri (art. 936 codul civil). 

  

7 1896, No. 47, pag. 408. i SI 
2 Med Dreptul TA '$ 921, tat Ş: nota 2; <La copropricle. est le droit se 

proprict& competant ă plusieurs personnes sur une seule et meme. ci se, d i n'pp 

tient ainsi & chacune d'elles que pour une quote-part ideale ou abstraite». 

3) Aubry et Rau, IL, Ş 221, pag. 403, text şi nota 2, 

X, No. 252. . . a a PE 

= a VI $ 573, pag: 230, text şi notele 2 şi 4. DNedivisibili este, 

în adevăr acţiunea în împărţălă, cu tâtă divisibilitatea bunurilor coprinse în moşi eniro 

(Laurent, X, No. 258). Străinul nu pâle, prin urmare, să primescă numa „9. Par a 

moştenirei (art. 685 codul civil), de exemplu moştenirea mişe e J omul, Minus Pee 

mișcătorul rural (vei Laurent IX, No. 282). Cas. român „„Seot--Jp No. 193 din 28 
"Febr. 1895 (Butet., pag. 198 urm.) a hotărât.o spunem in tre e CA pe cotele 

ereditate e indivisibilă. In acelaş ioțeles Aubry et Rau, 1 $ 0091 ț 

22—293, — : ] X, No. 505. i DN 

ST Er ie Lazi «<Hereditas etiam sine ullo corpore Juris intellecturn 

habeta. o O - 

7) VeQi Dreptul 1896, No.:47, pag. 406. 
-
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In “adevăr, întâia formulare a articolului nostru 7: din Constituţiune 
prevedea că. străinii nu pot în alt chip dobândi imobile rurale în România, 
de câ prin moştenire ab înleslat, dar acest. proect fiind “respins de 
camera constituitâre, s'a .votat în cele din urmă articolul așa cum sună 
astă-di în coprindere că numai Românii pot dobândi nemişcătâre rurale 
în România. SR 

„Ei bine, după art. 644 codul civil. moștenirea este fără îndoială 
"unul din chipurile prin cari se dobândesce. proprietatea. Va să _qică, 

străinii nu pot dobendi nemișcătâre rurale-în România nici cu. titlu par- 
ticular, nici chiar prin moștenire ab intestat, în acest înțeles firesce că 
nwşi pot însuşi 'sub nici un cuvânt în natură (art. 736 codul civil) ase- 
-menea nemişcătâre, Ia Pi Ă a o. 

| Dicem în natură, căci art. 7 citat opresce pe străini, nu de a. „dobândi proprietăţi în general, :ci de a.- dobândi nemişcătore rurale (sin- gulae res), 'va. să dică nu'i declară necapabili în general de a moșteni, ci nu le îngădue de a reclama în natură nemișcătârele rurale moştenite de dânșii, luare. în natură, -care & un efect şi nu esența dreptului de 
"moştenire. o : a - 

Moștenirea, în adevăr, e un' chip universal şi nu un chip particular, . * - prin Care se dobândesce proprietatea (arg. art. 644 cb..cu art. 653 codul civil). Moștenitorul' adică câştigă patrimoniul 'r&posatului în - universali- tatea sa, el reprezintă şi continuă personalitatea lui de cuzus, el nu e -un succesor in sîngulas res. DR o „Art. 7 cit. opresce prin urmare pe străini de a dobândi nemișcătâre- rurale în România cu ori-ce titlu, cu titlu particular și chiar cu titlu universal, in acest înțeles că moștenitorul străin nu se pâte folosi 'sub- nici un cuvânt în natură de nemişcătrele nâstre rurale, :adică nu se p6te bucura de unul din eJeciele dreptului de moştenire. Sa Nasce deci întrebarea : Dacă nemișcătorele n6stre rurale sunt ast-fel cu: desăvirșire zăvorite 1) pentru străini, dacă -aceste nemișcătâre trebue „Să trecă îpso jure la comoștenitorii români, aii să se vindă, când .nu: există-asemeni moștenitori, nu are moștenitorul străin cel puţin dreptul la compensarea neegalităţii. părăţilor prin bani: (art. 742 codul: civil), saă a. preţul 'vindărei ? a a a | __* Hotărârea de mai sus răspunde că nu, și tocmai împrejurarea acesta ma îăcut să mă ocup încă odată cu cestiunea "n6stră. - Şi: cuvântul ?- Cuventul ce ni dai învățații magistrați, nu. are, credem noi, de loc darul - de a îndreptăţi,- sprijini, scăpa, teoria d-lor. Iată, în adevăr, pentru. mai „bună lumurire, însăși considerentele din” hotărârea de: mai sus, .privitâre la întrebarea n6stră : Să a d _ 
„__- «Considerând că nâcă um. tezt de lege nu tcordă străinului exclus de la - Proprietatea imobilelor rurale dreptul la val6rea' în bani a acelui imobil ; 

, , 1) Am putea dice cel mult că, că în lipsă de comoştenitori români. neexistând. „ Dimeni care să potă revindica nemişcătorul rural sa să p6tă exercita o acțiune pose- „sorie în contra străinului (V. Bioche, Dictionnaire des juges de pai, I, Vo Action possessoire, No, 152), străinul are drepturi asupra nemişcătorului rural” faţă cu .cei de al treilea; lipsit fiind de ori-ce drept numa! față cu vechiul proprietar român .saă cu Comoşteriitorul român, care singur are un jus mojus: Com ar, G iz 
d , , Gundermann, Besitz und Eigenthum în England, passim pag. 159, 162, 454-407, 309-307,
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«Că, în lipsa unui asemenea text de lege, străinii nu pot reclama 
nici valdrea în bani a. imobilelor rurale, căci dreptul la prețul unui bun 
presupune un drept asupra aceluă bun, şi art. 7 declarând pe slr&ini 
incapabili de a dobândi proprietatea imobilelor rurale, ei nu pot reclama 
nici echivalentul în bani al unor imobile, asupra cărora nu ati dobândit 
nici un drept» 1). . 

Ce să dicem ? Neîndoios este, din contră, că străinul pâte să moşte- | 
nâscă avere mișcătâre. în România, va să dică nu e necapabil'de a 
moşteni, adică de. a: reprezinta personalitatea r&posatului, de a reclama 
calilalea sa de moştenitor, şi este elementar lucru :că cine are calitatea 
de moștenitor, are dreptul la întrega.: inoştenire-şi deci şi la compen- 
sarea neegalităţii părţilor prin bani. - ae E 

Nici un text.de -lege? Cum așa? Art.:742..c. civ. hotărăsce, din 
contră, ritos: «Inegalitalea părţilor se compensă prin bani». In adevăr, 
ce ar mai îi egalitatea, care trebue să domnâscă între moștenitori, dacă 
unul ar avea privilegiul-de a înhăţa t6tă moștenirea,.iar altul sar alege 
numai cu calitatea golă de.moştenitor, care nu “i-ar folosi mai mult de 
cât a omului din lună! 

Nici un text de lege? Ei bine, găsim, din contră, în art. 351 c, 
com. și în art, 484, 493—495, 508 şi 509, 533, 1098,.1164, 1522, 1598 
c. civ. atătea întăriri şi aplicaţiuni a regulei general constinţită prin L. 
206 Dig. 50, 17, care orândusce că nimenă nu trebue să se înavuțescă 
în dauna alluia. Nu! Art. 7 din Constituţiune nu.ar6 şi nu pâte avea 
înțelesul că un moștenitor pâte să desp6ie hoţesce pe cel-lalt de partea 
sa de moştenire! II a e 

" Dreptul la preţul unui bun, qice în al doilea rând hotărârea de mai 
sus, presupune un drept asupra acelui bun. Dar 6re așa să îie ? E vădit 
lucru, din contră, că cumpărătorul unui lucru străin sai al unui lucru 
'scos din comerciii, dacă e evins, nu are nici un drept asupra lucrului, . 
dar el nu este. totuşi lipsit de dreptul de a cere de la vinqător înapoierea 
prețului, fie că a ştiut 2),-saii că n'a ştiut că lucrul e scos din comereiii. 

- Un alt exemplu. Legatarul unui lucru scos din comercii nu: e de 
sigur de loc îndriiuit de a “și însuși lucrul legat în natură, dar dacă 
testatorul scia că lucrul: este scos din comercii, însărcinatul cu acel legat .* 

este fără îndoială ţinut de a da legatarului, în locul lucrului în natură, 

valdrea lui, căci aşa a înţeles răposatul. E | E 

Ce este însă moştenirea: ab întestat alta de cât o regulare a moş- 

tenirei îăculă de legiuitor după voinţa presupusă a răposatului ? Ei bine, 

„ presupunerea îirescă este că răposatul avea o tragere - de inimă egală 

pentru toţi mădularii familiei. sale, nu îăcea nici o, deosebire între dânşii, 

le făcea, din contră, parte de aceiași dragoste, grijă, luare aminte. De. 

aceea si hotărăsce art. 742 codul civil: «Neegalitatea părţilor în natură 

se compensă prin bank. . N 7 IRI a 

"At 7, Ev din. Constituţiunea. n6stră, tălmăcit. în înţelesul nostru, 

desputernicesce,' cum vedem, t6te critic 

  

“Dv. 1, 1898, No, 47, pap. 406. o 
2 A AED o ul civil (cf, E 1630 codul Nap.). derâgă, în adevăr, la: L. 27, 

Dig. 21, 2, după care cumpărătorul, care scie, nu pote „cere „re 

Kohler, op. cit. pag. 271. Compar. Laurent, XXIV, „No. 88. 
Pi 

7 a 

stituirea prețului. V. 

ele protivnicilor.noștri, duce lao
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deslegare armoni6să în principiul și în t6te umările ei, conglăsuesce cu 
cunoscutele precedente legislative statornice în Statele-Unite americane 1), 
nu iace hop într'o parte, nu destide opinia publică europeriă 2), lucru de care 
se ieresc şi statele cele mai mari, împacă rigorea principiilor şi echitatea. 

= Deslegarea protivnică, din contră, îace din art 7 cit. un monstru 
fără pereche în analele legiuitore ale tutulor statelor civilisate, se lovesce 
la tot pasul în cap cu principiile.cele mai elementare de drept, constinţesce 
coniiscarea cea mai urici6să, aruncă vrajba în sinul familiilor, bagă lăcomia 
acolo -unde trebue să împărăţâscă iubirea, şterge principiul că nimeni nu - 
se pâte înavuţi în dauna altuia, face res sacra miser! +, 

„> -M& înşel pâte (nimeni nu are monopolul adevărului), dar neîndoioş 
este în tot casul că, cestiunea nâstră fiind f6rte complexă şi împleticită 
cu ordini -de idei atât de deosebite, protivnicii noștri aă uitat până acum 
să cerceteze problemul sub t6te fețele lui), și așteptăm prin - urmare, 

1) In. unele dn Statele-Unite americane există, în adevăr, -mărginirea că numa! 
pers6nele domiciliate în acele slate pot dobândi nemişcătâre rurale, în acest înțeles că 
nemişcătorul rural, care cade în partea străinului prin moştenire îl aparţine, ca valire. numai, aşa că străinul ţinut este să vindă nemișcătorul rural întrun anume termen, şi excluderea străinilor de la nemişcălGrele. rurale se menţine ast-fel numar din causă că întrunirea latifundielor în mâinile lor se privesce ca vătămătâre. V. Baar, Theorie und Pais des înternationalem Privairechies, edit. 2, t. I, $ 95 in fine, pag. 983. „___ 2) Fie-ne iertat să. alingem cu: acest - prilej, în. trecăt, şi o cestiune de drept privat internaţiona!, care a ridicat la nor. mult: praf. Art. nostru 11 codul civil, în deosebire de art. 11 francez şi belgian, acordă străinilor aceleași drepturi ca românilor, „dacă legea nu hotărăsce anume alt-iel, fără să facă să atârne aceste drepturi qe la 
zeciprocitatea diplomaticii. Cu: arept cuvânt. Laurent (, No. 423), în adevăr, cri- ticând art. 11 belgian, reamintesce gluma lui Pascal, supra legilor franceze cari, cum qice acesta de pe urmă: „varient selon que Pon est sui une rive ou sur Vautre du Houve“. E văâit lucru prin urmare că la nor drepturile străinilor sunt neatârnate în Drincipiii și regulă generală de reciprocitatea diplomatică In ceea ce privesce execu» | fiunea silită a hotărârilor, art. 314. din procedura nâstră civilă derâgă ritos la acâslă - “regulă. Neap&rat prin urmare că, când e vorba de lucrul judecat resultând dintr'o hotărâre Străină, abstracţiune făcând de execuţiune, caută să ne întârcem iarăși la 
principii general. Mar toți autori! recunosc decl că o hotărâre dată într'o ţară, are putere de lucru judeca! în altă țară. Martens se rostesce în acestă privință ast-fel: «Recu- noscerea hotărârilor străine este datoria tutulor statelor civilisate, Tăgăduirea acestei datori! ar fi iot una cu lăgăduirea dreptului privat internaţional!» (app. Bar, op. cit. - II, $ 414, paa. 410, nota 18). Insăşi jurisprudenţa franceză admite puterea de lucru judecat a: hotărârilor 'străine regulătore a cestiunilor de stat. Incolo insă, jurispru-: dența franceză consfinjesce contrariul din causa art. 11 cod. Nap., care, cum vădurăm a no! esenţial modificat îi Ă -că înlă în principii chi Î- procitatza diplomaţii! oditicat în acest înţeles-că înlătură în principii chiar reci 
adevăe daDe acl vine şi marea zăpăcâlă „care bântue tabăra protivnică. Unit cred în e e străinul are dreptul la despăgubire numat dacă nemişcătorul rural cade în” îi cgetostenitorului român, Alţii. (v. Din, Alexandresco, op. cit. p. 168) susțin ten conte i, că sirăinul pâte să primescă (Slavă ţie Dâmne!) preţul vînaării, dacă moş- So 7 omân vinde de bună voe nemişcălorul rural, iar la din contră (Dâmne ajută), ai Pi mână cu buzele umflate! lar alții tăgăduese străinului în orl-ce cas şi mu existi imprejurare dreptul la preţul nemişcătorului rural. Quid furis în casul când mal sus. că o cnitori români? D-l Din. Alexandresco, de şi recunâsce, cum vEdurăm 

- totuşi si -aa Sirinul pote să primescă pariea sa din prețul vîndărel, se contradice de arte A poză că. mostenirea se va considera, în asemenea cas, ca vacantă. Mal der sint: d . codul Napoleon, abrogat acum prin legea franceză din 1819, lipsesce 
din Constitiu Codul nostru: D-l Di, Alexandresco învaţă cu tâte astea că art. 7SY ea i sd anea nâsiră, Irebue să ducă la aceiaşi soluțiune ca-art. 726 codul Nopo- . 

A sus a sat. - , i in. - urmare qice fără hyperbolă că densa a eșit își tac rul încurcat Și am putea, prin 
-
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ca d-lor, dacă vor bine-voi să continue lupta, vor pune în viitor con- 
troversa ndstră pe adevăratul ei: tărâm, adică pe tărimul principiilor 

regulătore a dobândirei lucrurilor scâse din comerciii. (Dreptul, 1896). - 

  

Art. 7, $ V din Constituţiune. | 

Un profesor de drept combate cu multă. vervă, dar cu vorbe & 
lemporte pitice, într'o limbă clară, dar alunecătâre asupra tuturor difi- 
cultăţilur materiei, hotărârea Inaltei Curți de casaţiune din 15 Maiii 1897, 
rostită îri secţiuni-unite, hotărâre care, tălmăcind art. 7, $ V din Consti-.. 

„ tuţiune, declară că străinul moștenitor, neputând poseda imobile rurale. 

  
în natură, are dreptul. a lua valdrea nemişcătorului (v. Drapelul, No. 
114 din 28 Sept. 1897), 

Teoria acesta, dice d-l. G. Mârzescu, nu e de loc întemeiată, căci: 
este vădit lucrv, din “contră, că copilul: moştenitor, în virtutea art. 653 
codul civil, trece nu numai drept: proprietar, dar și drept ziosesor, şi 
acestă posesiune este absolut și identic posesiunea, așa cum 0 avea r&po- 
satul, şi deci, din momentul ce ei, copil, sunt ast-iel învestit cu sesina. 
(le mort saisit le vi!) şi peste imobilele rurale, cum fără de voia mea 
mă alungă din. aceste imobile ? oa 

Critica dar, ce*o îndreptă recensentul Drapelului în contra hotărârei - 
de mai sus, se resumă în syllogismul următor: «Sesina (art. 653 codul 
civil), e tot una cu posesiunea în nalură. Cine dar dice că am sesina, * 
trebue numai de cât să qică că am posesiunea în natură. Curtea de - 

 casaţiune însă spune că sir&inul are sesina, dar nu se -pote bucura de 
posesiunea în natură. Hotărârea Inaltei “Curți deci e. contradicătsre, - - 
paradoxală, nelogică». . e a ie 

| T6tă dar întrebarea este, dacă premisa, de la care pornesce contra- . 
dicătorul nostru, este întemiată. Ducă este adevărat că posesiunea, de 

care vorbesce art. 653 codul civil, adică sesina, are înțelesul unei pose- 

siuni în natură, atunci tot raţionamentul criticului nostru merge strună 

şi chipul de a vedea contar al. Curţei de casațiune nu pâte sta in pici6re. | 

Dacă, din contra, 'sesina ete cu totul alt-ceva de cât posesiunea în natură, 
atunci țotă critica de mai sus nu îace două parale.” . - - i 

Ce dar este sesina? Baudry-Lacantinerie («Preeis de, droit civil» 

1895, II, No. 30) lămuresce lucrul î6rte bine ast-lel: «La saisine (art. 

“724 cf, art, 653 român) est Linvestiture legale et de plein "droit de la 

possession des. biens h6reditaires au profit de Pheritier. Mais la possession 

que Vheritier acquiert ains? de plein droit, est une possession civile et par. 

suite fictive, une possession de droit, i, non une possession de fail, 

celle-ci supposant une appr6hension materielle», , | 

i Lazeent («Droit civii Irangăis», t. IX, No. 222) limpedesce ideea sesinei 

“ și mai bine, desvoltând că sesina, de şi de origină feudală, are Lotuși și 

astă-di incă un bun. cuvânt de a îi, in acest înțeles că moștenitorul, de Și nu 

are încă; cu (6tă sesina sa, posesiunea în natură, de și apoi un imo La 

moștenirei este pote lăsat legat unei alte pers6ne (sai, adăogăm noi, este, 

în virtutea arț. 7 din Constituţiune, scos din comercii pentru el) are 
7 

totuşi adminislrațiunea intregei moșteniri.
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- Va să dică, sesina-are un singur cuprins real: administrațiunea 
şi exercițiul acțiunilor răposatului, şi nu e încolo de cât o ficţiune, un 
„mijloc al technicei juridice, o formulă a. dreptului, și- deci o ficţiune, o 
abstracţiune, o posesiune ideală fiind, nu este și nu pâte: să fie, după 
spusa tuturor autorilor,-o -posesiune de fapt. sati o posesiune în nalură, 
care presupune, din contră, după natura lucrurilor chiar, o luare materială 
alucrului, E a 

_Acestea dise, ne întârcem la art.-7 $ V din Constituţiune. . Numai 
Românii, hotărăsce acest articol, pot dobândi nemișcătâre rurale în România. 
Moștenirea însă nu e un:chip de a dobânâi: nemişcătâre rurale (singulae 
res), ci un chip de-a dobândi un total de drepturi, un patrimoniii, o 
universalitate. Art.:7 $ V din Constituţiune nu opresce prin urmare pe Străini să dobândescă o moștenire cuprindătâre de nemişcătre rurale, - 

"adică să primâscă 'valdrea. acestor nemișcătâre în bani. 
Ia. adevăr, lucrurile aflătâre -într'o moștenire, într'o universalitate, „un patrimoniii, -nu alcătuesc cum : lămurese așa de bine editorii lui 

Zahariae (Aubry et Rau) părţi întregitâre ale moștenirei, a patrimoniului, 
a universalităţii, ci aceste lucruri se reduc tâte la ideia comună a unei valori pecuniare 1). Titlul universal adică nu strămută însuși lucru .în natură, ci un tot ideal, un drept necorporal, o.avere care se resumă în 
O val6re pecuniară. : i o „Art. 7.$ V din Constituţiune, aşa fiind, abrogă implicit, dar î6rte energic, art. 736 din c..civ. (v. şi art. 741) glăsuitor. că «fie-care din 

: eredi p6te cere partea sa în nalură din mobilele. saă imobilele succe- - Siunii», căci hotărăsce, din contră, ritos, că străinii su pot dobândi nimiş- călore rurale în România, dar articolul de mai sus lasă încolo neatinse 
i6te cele-l'alte articole regulătâre a dreptului de moștenire, t6te cele-. lalte principii -constinţite de legea nostră în acâstă materie. 

> Din două una prin urmare. Există moştenitori români ? Imobilul : | rural va trece atunci, în puterea dreptului de acrescenţă, la moștenitorii 
romani, iar străinul moştenitor va primi partea sa -aterentă: în bani, pe „temeiul art. 742 €. .civ.; care hotărăsce :. <Inegalitatea „părților date în natură se compensă prin bani». Nu:sunt moștenitori români? Str&inul are atunci, cu tot arl.-7 $ V din Constituţiune, dreptul la întrega moşte- nire, şi deci și la'valdrea în bani a nemișcătorului rural, ne oprit fiind „de art, 7 $ V cit, de a dobândi o avere mobiliară. ă „T6tă dialectica acesta e pâte î6rte subtilă, t6tă argumentarea acesta „Se mișcă pote pe un viri de ac, t6tă teoria acesta s'a născut pole nu numai din. isvorul principiilor, dar şi -din un simţ viii: de echitate, dar „_ ac6sta nu-este un cuvint ca să respingem întregă acâstă ordine de idei, 

„Căci ştiut este că t6tă ştiinţa dreptului e o știință subtilă şi. că tâtă " ordinea. de drept, t6tă morala civilă, L6tă dreptatea omenâscă, năzuesce puternic" la echitate, - IN Da Rei „ „Nimeni, în adevăr, nu-pâte tăgădui că hotărărea de mai sus a Inaltei Curți de casaţiune împacă destul de bine, în marginile ce "i erai - puse 
a 

. * 
. 

- 

1) Aubry et Rau «Droit civil frangais», ediţiunea a patra, t, VI, Ş 573, test şi nota 4, V, şi Aubry. et fau, op. cit, VI, $ 582, pag: 253; unde'se învață că moşte- nirea e: „un: patrimoniii, o universalitatei. _ N . i
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de o lege răi chibzuită, ideea cea mare naţională că pământul natal şi tradiţional trebue să rămâe o :moştenire neștirbită a n6mului românesc, cu ideia de asemenea înaltă şi universală că nimeni nu se pote inavuţi in dauna altuia. - Se Diceţi, de sigur, că oratorii şi Gmenii de stat, cari aii luat iniţiativa art. 7, SV" din Constituţiune, : nici. n'ati. visat măcar că. acest articol va duce la urmările de mai sus (mucalitul Sganarelle al lui Moliăre spune: îego consequentias), dar răspundem că de acesta puţin ne pasă, cunoscut fiind, că o lege, o dată votată, se desparte de naşii ei, intră într'o nouă ipostasă, atârnă în viitor numai de sciința principiilor şi nu de părerea unui Solon sai Lycurg redivivus, care n'a iost anume lormulată în; lege. Dar apoi, dacă deslegarea de mui sus dată de Curtea de. casaţie, care pote greşi, cum se pot înşela și cei mai mari învăţaţi, religiunea: dreptului. necunoscând dogma „iniaillibilităţii, lasă de dorit, prin..ce altă: soluţiune s'o înlocuim? D-l Mârzescu r&spunde:- «Problemul de a se împăca art. 7, $ V din Constituţiune, cu principiile din codicele civil e, 
după mine, insolubil, căci numai o cameră de revisuire pote aduce acâstă conciliare>, : --. - E RE Va să. dică, una-și bună, adică' de câte ori un. articol din Consti- 
tuţiune va da loc la 'o îndoială, judecătorul trebue să reluse de a judeca 
0 asemenea, controversă dedusă în judecată, camera de revisuire având 
în acestă privinţă singură voiz -au: chapitre,- cu tot art. 3 din. codul 
civil, care dice :că judecătorul care va relusa a judeca, va „putea fi -urmă- 

rit ca-culpabil de tăgadă de dreptate. N ie Pa 
„De aceea credem că suntem pâte în drept să spunem cu fot res- 

pectul autorului articolului: «Aquila non capit muscas», că a vădut de 
astă-dată des mouches volanles (visus muscarum) și că, dacă este ade-. 
verat că sciința hotărârilor judecătoresci, fără critică şi alegere, e sciința - 
acelora cari n'aă nici o sciință, nu este mai puţin adevărat că jurispru- + 
dența raţională şi sciinţitică preţuesce de o mie de ori. mai mult de cât 
elucubraţiunile doctorilor, (Dreptul, 1897)... 

  

0 convorbire în trâcăt asupra art. 7, SV. 
o din Constituţie. | 

O gazetă franceză, a publicat hotărârea Curţei n6stre de casaţiune, 
secţiuni-unite, din 15 Mai 1897, care a pus un capăt controverselor isvo- | 
ritore din art. 7 $ V din Constituţiune, şi a însoţit 'o cu o observaţiune, 
care, fiind prea măgulitâre pentru mine, n aș Î reprodus'o ao dl Anihes 

Dar Îi găsit cu cale să'mi caute certă tocmai cu. privire la 

ato ei art. 7$ Vei. i DE | 

o ao e No 145 în 23 Iunie. 1897, se rostesce, în adevăr, asupra 
hotărârei de “mai. sus, ast-iel:. 

«L'interprâtation consacrea par la cour sup 
Degre, conseiller ă „cette. cour, avait soutenue 
publics dans la revue Dreptul, sous le pseudonym 
ieme se resume dans ces deux idâes:-les €tranger 

râme. est celle que M. 
dans plusieurs. articles 
ne Alezander. Son sys- 
es, a la suite de la
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- modification de la Constitution en 1879, n'ont pas le droit de possâder 
“des immeubles ruraux comme hâritiers ab întestat ou testamentairs; leur 
“droit se râduit en cette occurence ă la valeur des biens successoraus. 

«Cette interprâtation constitue une solution des plus heureuses des 
dilficultes auxquelles donnait lieu Papplication du principe inscrit dans 
Part. 7. Le systeme contraire, qui consiste ă reiuser aux &trangers tout 
droit, efit îait de: larticle 7 une monstruosit6 sans pareille dans les 
annales de -tous les Etats civilis6s, comme la trâs bien dit di'ailleurs 
Veminent jurisconsulte. <L'application de ce systeme se heurte & chaque 
pas aux. principes les plus 6lementaires du droit, consacre la confiscation 
la plus audacieuse, sâme.la discorde oi doit regrier Pentente et Pamour, 

- detruit le principe d'uprâs lequel personne ne peut s'enrichir aux dâpens 
d'autrui et fait res sacra miser». (Alexander, «Encore une lois Part, 7 
$ V de la Constitution», dans le Dreplul du '10 octobre 1896, pages 
541 et suiv.). “ Ia 

D. Anihes (V. Dreptul No.:70 din 1899, pag. 567, nota 2), înţelege 
însă lucrul cu totul alt-iel, şi, în 'loc să discute cestiunea n6stră sub tâte 
fețele ei, in loc să vorbâscă suaviler-în. nodo, forliler în re, având a 
iace cu o hotărâre dată de Curtea de casaţiune în secţiuni-unite, în loc 
să pue pază condeiului săi, aflându-se în faţa celei mai înalte instanţe 
a țărei, preieră să facă zeflemele. şi să se exprime ast-iel :: ” 

«Pe 'ce text de lege.se decretâză expropierea moștenitorului străin 
şi i se recunâsce un drept la valdrea nemișcătorului ? Mister! Reese acâsta 
din spiritul legii? Ghicitore! Iată dar că ajungem la teoriă cu totul fantas-. 
magorice, când părăsim terâmul princiipilor, nu voim a 'recundsce. 
aulorilaiea legilor, dăm liber. curs îmaginaţiunii noslre fertile în * 
căutarea de fel de fel de inovațiună originale». 

Ce să dicem? Inalta Curie hotărăsce limpede şi lămurit că moșteni- 
torul străin, care are sezina (art. 653 cod. civ.), p6te reclama în virtutea 
acestei sezine întrega moştenire. d'impreună cu valdrea. pecuniară Da imobilului rural cuprins într'&nsa, dar nu e volnie să'și însuşâscă proprie- . tatea imobilului rural at sîngulae res, imobilul rural fiind scos din comercii * pentru el (art. 7- $ V din Constituţiune), şi sezina dându-i numai un drept „la valdrea imobilului rural... | a RE In zadar se întâmpină prin urmare că incapacitatea împiedică sezina - 
(4ubry et Rau, VI, pag! 273, text şi nota 2), căci adevărul este că moş- | tenitorul străin nu e-de loc incapabil de-a dobândi întrâga moştenire . - dimpreună cu imobilul -rural' ca valdre,-vădit lucru fiind că art, 7, $Y 

> - 

NE 1) Aubry et: Rau («Droit civil francais» VI, $ 573, pag. 230 text și nota 4) se rostesc, în “adevăr, în acestă privinţă, ast-fel: Lucrurile corporale din carl se alcătuesce „„ Moştenirea «se ramânent tous ă lidâe commune d'une valeur pocuniaire>. Topica lul ' Cicerone lămuresce de asemenea: Hereditas est pecunia, quae morte alicujus ad quem- iam pervenit jure. (V. Dernburg, eUber das Verbăltnisă der bereditas jaces zu den erpschaitlichen  Singularklagen», “pag. 15, nota 2'în medio). Ideea acesta e apor anume consfințită de art. 742 coa. civ., care hotărăsce ritos: <lnepalitatea părţilor date în - natură, se compensă prin baut», Ri bine, d-l Anihcs mărturisesce spre mirarea n6stră că creeril d-sale se refusă a pătrunde acâstă concepţivne elementară de drept. D-sa „însă, în loc să'și impute, aşa fiind, 'sieşi o colosală erdre de concepțiune, dice-că înalta Curte a săvirşit o iramidală erdre de d ' â ui pro quo 2 Ş ? „eroi e drept, Ce este acesta alta' de cât un d 
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cit. "1 opresce numai de a dobândi proprietatea nemişcătârelor rurale - 
ut singulae res. | i | . 

Teoria acâsta, după cum vedem, e simplă, netedă, prin sine insăşi 
învederată. Nu vă faceţi prin urmare degeba neznai. D-l Anihes întrebu- 

-ințeză același (rac în materie de peremţiune. Neznai, dice d-sa, că legea 
n6stră regulatâre a peremţiunii instanţelor e esenţial deosebită de legea 
geneveză. Numai acest <neznai> ne explică de ce %-a. sărit d-sale .ţan= -- 
dăra în contra opoziţiunii în materie 'de procedură graţi6să. Dacă hotă= 
rârile date în acesta materie sunt după părerea tutulor supuse apelului, 
cu t6tă exclusiunea citaţiunilor, pentru ce să nu îie primitâre de oposi-.. 
țiune? De ce dar cauţi pete în sâre? Ciomăgiţi-mă pe mine, dacă vă 
vin tânele cele rele, dar nu vă legaţi, pentru Dumnedeii! degiaba și din 
chiar senin, de Inaltul ereopag, cum îl numiţi d-v. Cât însă pentru sezina, 
colateralilor, care va .acos. iarăşi din sărite, bine-voiţi, vă rog să'mi. 
citiţi sine îra et studio articolul mei din Dreptul No. 19 din 1899, 

"cara discută pe larg -și cu deamă&nuntul cestiunea. acesta,: şi pe urmă 
vom sta de vorbă. ! . A DN _ 

D-l Anihes:) e pâte un mare maestru — și avem tot cuvântul să 
credem că -sub acest pseudonim se ascunde un bun jurisconsult, care 
merită t61ă stima şi dragostea n6stră, —' dar noi credem totuşi că “nui 
va cădea stema de pe frunte, dacă ne va învrednici cu o polemică mai . 
seri6să, mai: precisă, mai documentată. - a N 

__Nici vorbă, e timp să încetăm o dată de a tot forieca autorii străini 
și literatura n6stră juridică ar câştiga îără îndoială. iorte mult daca băr- 
baţi de talentul lui Anihes ar cultiva cu stăruinţă şi zel partea originală, 
specitică, naţionălă a dreptului nostru:2). (Dreptul, 1899). 

= 

  

7 

D ini cumpăra, imobile în România. — Israeliţi pământeni. — 

veptuj eirbinilor dle a cati “864. — Dacă acestă lege privesce şi pe  israeliţii 

pământeni. — (Cas. ], 28 Octombrie, 1897). - - Ă Da 

- Din întitulatul legii. din 1864.-«pentru drepturile “str&inilor de a 

cumpăra imobile», resultă că acestă lege. vizeză numai po, streini apar- 

ținând altor state, cărora le acordă dreptul de a cumpăra imobile în . 

" România, sub condiţiunea reciprocităţii. _ | N 

- Israeliţii Caro teni, de şi nu se bucuraii de drepturi politice, nu 

pot fi consideraţi ca străini, în înţelesul strict al cuventului, căci străini 

sunt acei cari aparţinend altui stat politic organisat, se bucur 
- E i | etat, | 

drepturile în general, îie civile, îie politice, in ace . , 

; Legea citată nu a abrogat $-1431 din: codul Calimach, prin care 

se permite evreilor de a.cumpăra case și dughene în orașe, întru câ 

+ 

  

1) De ce Anihes? După dialectul vienez, a nix (auch nichts) însemnă: tot nimic, 

Feriţi-vă dar de un asemenea pseudonim. Nomen, omen - net fine, a distinsului, 
2) Cunoscutul articol din Dreptul, care se datoresce pa ortă gistinsulur, 

scumpului, mult iubitului nostru camarad Const. Ștefănescit, p în importă de ne 

- “Sai nu cu. teoria ce o propovăduesce d-sa; se deosibesce „prin an, sul i gina), 

nervos. Non multa, sed mmultun. Ledica numal un puli ia ş 
ivati i oui-Mare 

mal uşor de cât de a îndruga în materie de drept privat internaţional ca de Jou are . 

pe piciorângele autorilor străini, - 

- i . 3l 
* Al. Degră, vol. Il. - a i - n. | 2.
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acestă: lege nu face nici o menţiune despre drepturile evreilor de a 
cumpăra imobile urbane, de unde urmâză că situaţiunea lor a rămas 
aceiaşi cum era regulată prin legile și regulamentele anteridre. 

Curtea, deliberână, - - | i 
Asupra motivului de casare în resumat: - 
«In ceea ce privesce cererea de revendicare a disulur imobil, pentru că Nusân 

sin Iancu,-ca străin şi.de rit mosaic, în anul 1891 nu avea dreptul a dobândi proprit- 
” tate imobiliară în România, fiindu-i interdis acest drept de legea din 19 August 1864, 
majoritatea Curţii a dat o interpretare greșită, denaturând art. 2 din menţionata lege», 

| Avend în vedere dedisiunea atacată. cu recurs,! din care resultă “că obiectul 
acţiunii de faţă este cererea recurentei Natalia Agapia de a fi obligat inlimatul Teodor ”* Gheorghiu săi lase în proprietatea sa imobilul din Iâşi, Strada-de-Sus, No. 54; 

Având în vedere că recurenta își întemeiază cererea „pe motivul că actul de împrumut cu ipotecă şi anticresă, pe temeiul căruia Gheorghiu deţine acel imobil, este „nul, întru cât ascunde o vindere-cumpărare a acelul imobil, care era proibită la data “ confecționării Iul (12. Martie 1871), de legea din 25 August 1864, pentru că cumpărătorul s&i Nusim sin Iancu, autorul lu Gheorghiu, era evrei, şi evreii erati opriți prin citata lege de'a Qobânăi imobile de orl-c6 natură în România; | ? -. | Da " Considerând că din chiar întitulatul . legii : “<Peniru : drepturile străinilor "de a „cumpăra imobile», resultă evident că legea din 1864 vizâză numa! pe străini! aparţinând altor state, cărora le acordă dreptul de a cumpăra imobile în România, sub condiţiunea reciprocităţii ; A | i . i | IC 
* Considerând că îsraeliţii pământeni, de şi nu se bucura de drepturile politice, dar nu este mat puţin adevărat că e! nu pot fi considerați ca străini, în înţelesul strict al cuvântului, căci: străin! sunt, acer: cari aparţinând altul 'stat politic organisat, se 

i Considerând că ast-fel fiind, nici dispoziţiunea din art, 3 legea citată, care dice că «tote dispoziţiunile contrarit acele! legi sunt şi rămân abrogate», nu se pote susține că a abrogat dispoziţiunile $ 1431 din codul Calimach, prin care se permite evreilor - de a.cumpăra case.şi dughene în oraşe, căci art.:3 cital vizeză Qispoziţiunile contrarii legi! privind pe străini: . : | a | . . „i „ - Considerână, în fiae, că legea din 1864 nu face nici o menţiune în privinţa: drepturilor evreilor de a cumpăra imobile urbane, prin urmare trebue să conchidem "că situațiunea lor rămâne aceiaşi cum era regulată de legile şi regulamentele anteridre ;: : Considerând că aşa fiind, acest mijloc de casare remâne neinatemeiat ; a „_„„„. Considerând că. avocatul părţei recurente a declarat că nu ma! susține cele-alte mijlOce' de casare; - ! n e ia : Pentru aceste molive, respinge: IN - | 

Adnotaţiune. — Legea din 20 August 1861 pentru drepturile străinilor „de.a cumpăra imobile (art. 1), sună ast-iel: 
«Străinii, de ori-ce. rit creştinesc, domiciliaţi in România, vor avea dreptul de a cumpăra proprietăţi imobiliare, sub condiţiunea însă de-a se supune, în ceea-ce se atinge .de asemenea proprietăţi, la legile pămân- tului, şi zaumaă pe câ! şi Romdnii se vor bitcura de asemenea drept în - țările lor»... Na ae Aa 
Reese din. acest articol limpede şi lămurit, că străinii de rit necreşti- "esc, precum de - exemplu israiliţii. sunt. opriţi de a dobânai imobile“ de ori-ce natură. Art, 3 adaogă : «T6te disposiţiunile contrarii acestei legi 

se 

"Sunt și rămân abrogate». 
„Legea din 20 August 1864 abrogă prin: urmare $ 1431 codul Calimach, care hotărăsce : «Jidovii ai voe să cumpere case şi dughene in Oraşe»- După legea de mai sus, israiliţii nu mai sunt yolnici de a „dobândi nici case saii dughene în orașe, DI i , Nasce așa dar întrebarea: israiliții pământenă cad şi ei, ca strănii de rit necreștinesc în general, sub rigorea legii. din 24 August. 18642.
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Nu trebue să dicem, din contră, că. acești israiliţi 'se deosibesc de cei-" 
Valţi necreştini, şi că în privinţa lor $ 1431 codul Câlimach nu e abrogat? 

«Considerând, răspunde hotărârea pe care o publicăm mai sus, că ': 
din chiar întitulatul legii: <Pentru drepturile străinilor de -a cumpăra | 
imobile>, resultă evident că legea din 1864 vizâză numai pe străinii 
aparținând allor slate, cărora le „acordă. dreptul de a cumpăra imobile: 
în România, sub condiţiunea reciprocilățiz». . . ee e 

Dar 6re așa să îie? Reciprocitatea:amintită în legea de mai sus . 
nu se pte Îără îndoială aplica de cât străinilor. făcând parte din alle 
slale, dar art. 1 „citat nu face incolo nici o deosebire şi nu -s'ar putea 
6re, așa. fiind, susţine că oprirea consfiinţită prin legea. de mai. sus 
-lovesce şi pe isrăeliţii pământeni? . IE 

Inalta Curte deslegă- întrebarea acesta prin considerantul următor: 
«Considerând că israeliţii pământeni, de și nu se bucurai de depturi 

politice, dar nu este mai puţin adevărat că ei nu pot îi consideraţi ca străini, - 
în înțelesul strict al cuvântului, căci străini sunt acei care aparţinând 
altui stat politic organisat, se-bucură de i6te drepturile în general, 'îie 
politice, fie sociale, în acel stats. - - E RR 

Există, prin urmare, după acâstă hotărâre, trei categorii de locuitori 
în România: 1) Români, 2) străini pămenteni, 3) străini nepămenteni. Care 
e temeiul acestei deosebiri tripartite ?- Vorba. .cisraeliți. pământeni», . o. . 
găsim, răspundem, în documentele. următâre : _ a | 

Legea n6stră comunală din 1874, care era în vig6re în momentul 
revizuirii Constituţiunii nâstre,. vorbesce. întâi si întâi, de. israeliți 
pământeni. Neuitatul . Vasile - Boerescu apoi, în, proectul săi „de revizuire 
al art. 7 din Constituţiune, lămuresce că israeliţii: pământeni nu sunt nici 
străini, nici cetățeni, ci supuși români. -... Sa RR 

Israeliţii pământeni ar avea ast-iel, după acestă doctrină, mai multe 

"drepturi de cât cei-l'alţi străini. Tot așa sar putea dice că streini, cari 

ai dobândit. la. noi în trecut 7âca împămentenire (compar. art. 5 Consti- E 

tuţiunea belgiană şi legea belgiană din. 27 Septembre 1835), nu erai nici 

străini, nici ăţeni. Re PR . 

N est se rostesce în acestă de pe urmă privinţă .ast-fel : -. 

«Le naturalis€ ordinaire (mica împărnentenire) est done Belge, et il. 

ne Vest pas, c'est un tat intermâdiaire entre la .condition de letranger 

exclu de tous les droits politiques et le Belge qui en jouit. Qu est-ce que 

cet ctat intermâdiaire et comment le qualifier? On. ne le sait» ). a. 

On' ne-le sait. Nedomirirea acesta însă -nu' mai există pastă di. 

Cetăţenia mixtă e respinsă .în . dilele nostre. de tote „statele. civil sale. 

Cutare pors6nă aparţine statului nostru sau nu? Iată t6t intrebarea, 

Calitatea. de cetăţean sati există în pot „sau lipsesce cu re, 

ie de mijloc nu pâte să existe“). î Na 

9 is: mai costă de pe Pormnă teorie e în conglăsuire, cu textele Consti . 

tuțiunii n6stre. Constituţiunea  n6stră, în adeve, deosibesce num 

- 4 
2 

, «Droit ci il international>, 1, pag. 331. - a dă a 
2 Lage DS oerh profesor, în Greifswald, ta Holtzendoriis &Handbuch e 

Vilkerreshts auf Grundlage europăischer' Staatspraxis> tom, II, sp E 109. 

:şi articolul mei «Expulsarea străinilor», din Dreptul No. 1 iul » pag. 109. 
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„. categorii de persâne, Românii (art. 5) şi străinii (art. 11). Nici vorbă - 
prin urmare de o clasă intermediară de străini, care -ar fi şi n'ar fi cetăţeni. . 

„. Netemeinicia părerei contrarie reese apoi şi mai lămurit din art, 
7, $ V din Constituţiune, care hotărăsce: <Numai. românii sai cei 

„naturalisață română pot dobândi imobile rurale în România». „Cetăţenii 
români sunt deci numai românii. Toţi cei-Palţi fără deosebire sunt străini, * 

Nu înțelege re și legea din 20 August 1864: lucrul tot ast-fel? 
Imprejurarea că .în acestă lege se amintesce principiul reciprocitățiă nu 

_ dovedesce de loc: contrariul. Insuşi art. 7, $ V din Constituţiune vorbesce. 
de convențiună internaţionale, dar oprirea prevădută de Constituţiune 
isbesce Îără îndoială şi pe israeliţii pământeni. i 

Invocăm, în fine, în sprijinul chipului nostru de-a vedea, hotărârea - Curţei de casaţiune secţ. II, No. 18. din 11 Ianuarie 1888 (Bulet., pag. 37 urm,), care cuprinde: i a a 
„ «Considerând că recurentul, dinaintea Curţei de apel din Galaţi, a . Susţinut, în apărarea sa, că el nu este străin, în înţelesul art. 7 din legea asupra str&inilor din 7 Aprilie 1881, el fiind evreii născut şi crescut pe teritoriul României, Şi ca atare trebue să fie considerat ca pământean ; « Considerând că F, peulru a stabili că nu e străin, wa învocal nică faptul că ar fi român din. nascere, nici acela că ar fi dobândit naturalisarea, singurele condițiuni după cari, în virtulea codului civil, combinat cu art. 7 din Constiluţiunea revisuilă, o Dersonă pole fi considerată ca român, și-a căror lipsă face ca.ori-ce personă să fie considerată ca strein, ete.». ti E | : „ Israeliţii pământeni așa dar se deosibese de cei-Valți strâini, numai prin aceea că nu aparţin nici unui stat, dar ei sunt încolo supuși, ca toţi străinii aflători. în România, domniei puterei teritoriale a statului - “nostru 1), nu se bucură adică de o cetăţenie” mixtă şi sunt cârmuiţi de - aceleaşi regule ca străinii în genera]. -- | „ „Incă un cuvânt. Intrebăm, în fine, în treacăt: Israeliții pământeni ai ei'un- drept la serviciul militar? Serviciul militar, r&spundem, e de natură curat politică și .nu aparține. deci, ca: drept şi ca datorie, de cât cetățenilor şi: nu străinilor 2). Israeliţii pămenteni ' nenaturalisaţi însă „Sunt străini. (Dreptul, 1898). -»..- i ai 

NANO ON 

Imobile rurale, — Dacă maştenitorul străin pote să execute o hotărnicie câștigată de autorul stă. — Dacă datornicul execatat, pâte opune ari. 7, $ V din Constituţiune. — (Cas. secţil-unite, 15 Ianuarie, 1898), „ 
„ou “1 Din art. 7 $ V din Constituţiune, care declară că numai românii Sau cel naturalisaţi români pot dobânâi imobile rurale în România, nu se pote deduce voinţa legiuitorului de a exclude: pe străini din rândurile . „ moștenitorilor chemaţi după ordinea succesorală stabilită de codul civil, de a doberidi proprietatea bunurilor aparţinând autorilor lor. „2. Incapacitatea străinilor de a deveni proprietari de imobile rurale în România, nu le ridică dreptul ce; în calitatea lor de moștenitori, ai În IO AI 

. N ” - N 1) V. Felix Stoerk, . i g. 03 2) V. P. Stoerk, obulecitat to 5 e a OT



  
„"Succesorală stabilită de codul civil, d'a. dobândi 

conservarea întregului potrimoniă moştenit, şi pr 
"Sai în valori mobile a fondurilor rurale, ai drep 
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asupra averei autorilor lor, de a realisa în bani val6rea bunurilor suece- 
sorale cari iormâză patrimoniul lor. | o. 
9. Străinul, în lipsa unui text formal contrarii, conservând calitatea 

de moștenitor, are-şi trebue să i se recunâscă tâte drepturile și acţiunile 
tindend la conservarea întregului patrimoniii moştenit, şi prin urmare până 
la realisarea în bani saii în valori mobile a fondurilor rurale, ai dreptul 
de administraţiune asupra acestor fonduri cât şi acela de a cere, precum 
e în speţă, executarea decisiunilor .judecătoresci, prin cari se alipesce 
fondului alte pământuri, drepturi ce nu se pot tăgădui moștenitorului 
străin, chiar dacă nu i s'ar recunâsce altă calitate de cât aceea de cre- 
ditor al val6rei imobilelor rurale, îâcând parte din patrimoniul autorului săă.. 

Curtea deliberâna, , 
Asupra motivelor de casare invocate: -. iii DR 
„Curtea admițând contestaţiunea făcută de Fotache Tomescu, representat astă-qr 

de soția sa Ecaterina Tomescu, în contra executării decisiunii Curţii de apel din Bucu- 
resci din anul 1849, prin care se confirmă hotărnicia moşie! n6stre Uliasca, venită 
nouă moştenire de la părinţii noştri”, ne tăgăduesce dreptul de a ne apăra în contra 
usurpărilor vecinilor pentru cuvântul că suntem străini, E: a 

„Curtea recunâsce că acestă moşie ne-a venit moştenire de la părinţii noştri, pe 
care o avem dobândită înainte de Constituţiunea din 1879, totuşi ne declară desbră- " 
caţi de orl-ce drept şi nu ne permite nici chiar cu titlul de măsură conservatâre apă-: 
rarea dreptului aparţinând acestei proprietăți. 

„Judecând ast-fel, Curtea a făcut o greşită aplicare a art. 7 $ V din Constituţiune, 
întru cât acest articol are aplicarea sa când este vorba deun titlu de dobândire, pur- 
tând anume asupra imobilelor rurale, nu se aplică însă În materie de transmisiune - 
succes , | | a î î 

cesonală ma! viol&ză art. 17 şi 19 din Constituţiune şi art. 11 din codul civil, 
întru cât legitimeză dreptul pentru proprietarii vecini de a ne usurpa noşia năstră, 
ne tăzăduesce dreptul de ecbivalent în bani al acestul bun succesoral şi-a face ac ele 

«i t . - - : - . . . - , , 

d Con zadea, accea deb nea supusă recursului din..care resultă că recurenții 

Ion ISnide şi Christodâr Vârzâcă, punând în executare decisiuriea Curţii de apel din 

Bucuresci secțiunea I cu No. 105 din 1851 şi sentinta tribunalului Argeş cu No. 18 

din 1849, prin care tindeai a lua: din posesiunea lui: Fotache „Tomescu suma io 10 

poâne pământ ce li se cuvenea lor, acesta, represintat ai prin soţia Și sucees ra a 

Ecaterina Tomescu, a făcut contestaţiune în contra acestel executări şi Curtea de ape 

di i :cisiunea supusă a in i n 

Sin Bucureset, p ii Vocea că denșit sunt străini, sapuşI otomani, stabilesce că drep- 
tul de a pune în executare decisiunile cari confirrnă hotărnicia une moşii, decu ge 

din dreptul de proprietate asupra acele! moşii și că I6nide i arzâcă în, calitatea lor 

de slrtini, nu pot dobândi imobile rurale în România, conf, art, SV ; 

" Considerând că din.art. 7 $ V din Constituţiune, 
Sai naturalizaţii români pot dobândi imobile rurale în 
voința legii de a exc 

România, nu se pote deduce 

proprietatea bunurilor aparţinând 
d'a deveni proprietari, de imobile rurale în 

România nu le -ridică dreptul ce, în. calitatea lor de moştenitori, ai asupra averei 

autorilor lor â'a realisa în bani valdrea bunurilor succesorale care e patrino iul lor ; 

“Considerând că străinul, în lipsa unul text formal contrarii, conservă 

de moştenitor, are şi trebue să i se rec 

autorilor lor; că incapacitatea străinilor 

tul de administraţiune asupra acestor 

executarea decisiunilor judecătorescl, fonduri, cât şi acela dia cere, precum e în speță, marea cot tăpădui moşteni 
- prin.care se alipesc fondului alte pământuri, dreptur mu 50 PO use altă cali- 

 toritor, străins,. conform art. 974 codul civil, chiar dacă nu Sar oase din paltimoniul . 

tate de cât aceea de creditor al valorel imobilelor rurale; 

. autorului să; - 
Pentru aceste motive, caseză. 

: -_ _ 

lude pe străinir. din rândul moştenitorilor chemaţi după ordinea - 

dI recursului, constatând din însăşi mărturi- : 

care declară că numat românii 

“tâte drepturile şi acţiunile tinqând la . 

unâscă EA urmare până la realisarea în banI:
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Imobile rurale, — Str&in, — Partagiă. — Dacă partagiul se face în natură, — Art, 
"7836 codul civil. — (Cas. [1,. 14 lannarie, 1898), i - 

"Regula generală în materie de eșire din indiviziune. este că partagiul 
se iace în natură. Art.:736 al. 2 din codul “civil, după care, dacă un 
imobil nu se pâte împărţi în natură se procede la vindare şi prin urmare 

„la lacerea partagiului în bani, consacrând o excepţiune, e restrictiv şi nu 
se pote aplica de cât la-casurile anume prevădute de lege. De unde 

“urmeză că se dă o greșită aplicaţiune acestui text, când unul din MOŞ- 
tenitori fiind străin, instanța decide că imobilul rural aflat în succesiune 
să se vindă şi partagiul să se iacă în bani, căci prin. acesta se neso- 
cotesce . dreptul eredelui reclamant de a lua în natură partea sa suc-. 
cesorală, _ -. -. E a aia 

Curtea, deliberând : . a iai 
Asupra motivului de casare rămas în divergință : , o „ «Greşită interpretare şi violare ă art. 726 codul civil şi exces de putere. «Instanța. de fond decidând că prin faptul că.între coereqi se află şi un străin, imobilele rurale cuprinse într!'o moştenire nu mal pot fi împărţite în natură, fără ca vre-un text de lege să prevadă acâsta, pe lângă că dă'o greşită interpretare şi violeză sus disul text de lege, comite şi un exces de putere, în loc să o interprete», „ Considerând că orl de câte or este vorba de eşire din indiviziune, regula gene- rală este că partagiul se face în natură; : - o - Considerând că art, 736 alin, [Il procedura civilă, după care dacă un imobil nu „se pote împărţi în natură să -procede la viîndare, şi prin urmare se ajunge la facerea partagiului în banj, consacrând o excepţiune, e restrictiv: şi nu se pâle aplica de cât, - în casurile anume prevădute de lege, adică când impărțela în natură nu s'ar putea face, din causă de imposibilitate d'a se împărţi în fapt imobilul; -. . E ” “Considerând că Curtea de apel hotărând că pentru a se face partagiul în speță, trebue a se vinde imobilele rurale aflate în succesiune, de dre-ce unul din moştenitori. este străin, a dat o greşită intepretare art. 736 codul civil, nesocotind dreptul eredeluf « Teclamant de. a lua în natură partea sa succesorală ; : In ce privesce cererea de 'cheltueli de judecată: . . , i Considerâna că părţile fiind în grad de rudenie, fraţi, Curtea pe temeiul art. 143 din procedura civilă, dispens6ză pe partea intimată de cheltueli de judecată, - la care ar fă trebuit să fie condamnat către partea câştipătore, a i Pentru aceste motive, cas6ză.-  - Sa 

SIN OI IT Ind 

1 

Imobile rurale. — Dreptul “străinilor la valârea în bani a părții succesorale. — , Art. 7, $ V din Constituţiune, —“(Cas. II, 15 Octombre, 1897). - 1 
„ Străinul care, după art. 7, $ V din Constituţiune este: exclus de la „dreptul de a dobândi imobile rurale în natură, pote reclama în bani partea „sa succesorală din asemenea imobile, de 6re-ce asupra: lor - legea civilă: că, dă, În calitatea sa „de. moştenitor, un drept de proprietate, și acest drept „_Dici o altă disposiţiune de lege.nu "| atribue altei -pershe. . -. 

Curtea, deliberend: | e - Asupra motivului 1 de casare; - i Ei ” «Greşită interpretare şi violare. a art. 7 $ V din Constituţie, de 6re-ce Curtea a... recunoscut d-nel Anaanostopol, străină prin căsătorie, un drept şi asupra . proprietății rurale, rEmasă de la r&posatul.N. Luscan, ordonând ca eşirea” din - indiviziune să, se facă şi asupra acestei averi rurale», Ma: i = - ! - Considerând că art. 7 din Constituţie, “în România, este învederat „că acâstă calitale tote efectele ce legea civilă Tecundsce. unui. m 

i 

neridicând străinilor dreptul de moştenire 
dânșii trebue să o aibă, în: principiă, cu 
oştenitor, şi cu: aceea d!a fi învestit, prin 

-.
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simplul fapt al morţii persânei căreia "1 succede cu dreptul de proprietar al .averii 
mobile şi imobile cădute în moştenirea sa; . - o 

- Că dacă $ 5 de sub citatul art. 7 nu recunâsce strtinilor dreptul d'a dobenâi 
imobile rurale în România, de aci însă nu se pote deduce că legiuitorul a voit a admite 
pentru transmiterea acestor bunuri, o altă ordine de succesiune de cât acea prevăqută 
de codicele civil, nici a deroga la următorul principii ce resultă din legea civilă, că 
adică, în regularea ordinii transmiteril succesiunii, nu se ţine s&mă de natura bunurilor, 
că o asemenea modificare şi derogare la regulele stabilite de dreptul civil, nu se pot 
presupune, că trebue să resulte dintr'un text expres de lege, text însă ce nu există; 

Considerând că ast-fel fiind, singnrul înţeles ce se pote da acestui articol 7, înțeles . 
care să fie în concordanţă cu disposiţiunile legi! civile în materie de moştenire, nu este | 
altul de cât acela, că legiuitorul a voit în cas când, în moştenirea deferită unul străin. 
se află și imobile rurale, să ridice acestui moștenitor dreptul de a poseda asemenea. 
imobile în natură, însă nu.a putut înțelege a nu'i recunâsce dreptul la valorea 
acestor imobile, de dre-ce asupra lor, legea civilă îl dă, în calilatea sa de moște- 
nitor, un drept de proprietate şi acest drept, după cum s'a dis, .nicl o altă disposi- 
țiune de lepe nu'l atribue unei alte pers6ne;: DN o 

Considerând că, în speță, Curtea de fond reformând sentința tribunalului Buzău 
şi recunoscând că Elena A. Anagnastopol, devenită străină prin căsătoria sa cu Aristide 
Anagnastopol, e în drept a exercita acţiunea sa în -partagii asupra întregel averi 
rămasă de la defunctul e! părinte legitim. N. Luscan, cu restricțiunea că partea el din 
imohile să 'șI-o.ia !în ban), iar nu să fie trecută fratelul el “recurentul Nicolae N. 
Luscan, departe de a fi dat o greşită interpretare şi de a fiviolat art. 7 $ V din Con- 
stituținne, a dat unica interpretare ce se pote da acestul text de lege, ia 

Pentru aceste molive, respinge. i - , 

„Adnotaţiune. — Una moştenitor străin, volnie e sai nu să excute 

o hotărnicie câştigată de autorul săii român ? Datornicul executat, îi pote” 
saii nu opune art. ? $ V din Constituţiune ? Dacă există un moștenitor 

străin, nemişcătorul rural cuprins în moștenire, mai e sau nu primitor 

de împărţire în natură între moștenitorii români ? - „o 

Hotărârile Curţii de. casaţiune, pe cari le-am reprodus mai sus, 

răspund la aceste întrebări. Teoria care: dice că moștenitorul străin are 

drept la valdrea nemişcătorului rural,.g. pusă de. astă-dată la o nou€ . 

încercare. Vom discuta deci pe rînd punctele de mai sus, cu decisiunile 

Inaltei Curți în mână. : 

Il 

Un moştenitor străin, volnic e sai nu să execute o hotăr- 

. ie câstie torul săi român? Datornicul executat, îi pote . 

pieie câştigată, do a art. 7 $ V din Constituţiune? 

&inii, Ț di itutiune, nu pot. dobândi : 
„ Străinii, hotărăsce -art. 7 SV. din Constituţiune, . ] » dobenti + 

nemiscătore rurale în România, în nici un chip și sub nici cuvânt 1), 

prin urmare £ itlu parti ici că titlu universal, succesiunea 
prin urmara. nici cu titlu particular, nici cu ti sal, siunei 

universală fiind şi ea unul din chipurile prin care se dobendesce. proprie 

tatea bunurilor (art. 644 codul civil). PR PENE 

Nici. cu titlu universal, Moştenitorul. strein „nuşi pote, deci însuşi 

n uri din America de Noră, exi i l6gă.'In apropiere de 
le state din: America de Nord, există o oprire ana , de 

hotar Dor salut este că, în tâte statele -civilisate, străini! nu sunt volnici: să doben 

descă nemişcătore (V. I/outcendorița_«Eandbuch des, aliere aut Grande purg, 

„ăi is>, tom. II, pag. „ no . ii , - 
E Op ua e a dobândi Meonişcălore rurale (V.: Kuhlenbeck, «Von den Pan 
decten zum biirgerlichen Gesetzbuch>, II, 1897, t, I, pag, 198).
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în nalură nsinişcătorul -rural cuprins în moștenire. Ori-cum, neîndoios” este totuși, de altă parte, că titlu universal nu strămută însuși lucrul în natură, ci un tot ideal, un unâversum jus, un drept necorporal, o -valdre pecuniară 1). e 
Art:..7 $ V din Constituţiune, va să dică, scâte din comerciii pentru „străini nemișcătârele nâstre rurale, dar nu'i opresce de loc de a îi moş- tenitori, de a succeda în. universum, jus, de a represinta și continua „ personalitatea răposatului2), dea reclama prin urmare parlea -lor în bani din nemișcătârele rurale moștenite, o i o Dacă dar există comoștenitori români, nemișcătorul rural va trece în puterea dreptului de accrescenţă, îpso jure la acești moştenitori, iar moștenitorul strâin, nefiind capabil de a primi partea sa în natură, va „putea reclama partea sa în bani. Art. 7 $ V derâgă, în adevăr, la: art. 736 alin. |, iar nici cum la art. 742 codul civil: - a „Există numai moştenitori str&ni ? În asemenea cas, cum statul nu are nici un mijloc de a scâte pe strâin din stăpânire, și nu există nici comoștenitori români, cari să revendice nemișcătorul rural moştenit de străin, urmeză neapărat că. acesta de pe urmă ţinut este să'l vîndă, „avend drept numai la valdrea lucrului. - 

In zadar s'ar întâmpina la acesta că, pentru a putea vinde, irebue : să lie proprietar. Moștenitorul. străin, răspundem, are, după cele de mai sus, drept la partea sa. în .bani 'din nemișcătorul rural, şi cine are o creanță asupra unui lucru, e fără îndoială volnic să urmărâscă vîndarea lucrului 3).. - | Sa _” Moştenitorul străin: însă, presupunem, găsesce. în moştenire, nu însuși nemişcătorul rural, ci O acțiune pentru revendicarea unui asemenea nemișcător, sai o hotărnicie, pe care executând'o, ar mări nemişcătorul rural coprins in moștenire. Un moştenitor străin, așa dar, pâte saă nu „Să execute o hotărnicie câștigată de autorul săi român? | | R&spunsul e simplu. Constituţiunea nu opresce pe străini să moşte- nescă în România. Moştenitorul străin are prin urmare o-creanţă asupra părței sale în bani din nemișcătorul rural, și e deci îndrituit să silescă „Pe cei de al treilea ca să întreă nemișcătorele rurale usurpate de dânșii „la masa succesorală. Pi _ ai . - Inalta . Curte,- prin hotărârea ei dată în secţiuni-unite (V. supra), . lămuresce lucrul i6rle bine ast-iel: .:: - | 
za : aqlh Ve articolul mei: «Incă odată art. 7 $ V din Constituţiune», din Dreptul, No. 63 din 1896, pag. 543, colâna I, text. şi nota 3. Adăogăm acum la cele dise în acel articol. citaţiunea următâre:. Cicero, <Top>, se rostesce ast-fel: «Hereditas est - Decunia, quae morte alicujus aq (uempiam. pervenit jure» V. H., Dernburg,-<Uber. das! Verhiiitoiss der hereditatis petitio. zu: den erbschaltlichen Singularklagen», pag. 13, 

Sună în adevăr terminologia franceză, Limbagiul : acesta însă e mistic, transcedenial, obscur. R de sigur mal simplu şi mat: aprope de bunul simţ să dicem că succesorul universal primesce patrimoniul ca un. total, dobândesce adică lucrurile aflătâre în moştenire, nu cu titlu particular; ci cu titlu universal. N i „__* 3) Vinqarea o va face moștenitorul străin în puterea dreptului săi de a admi- nistra întrega moştenire (saisine), Şi va reclama prețul de la sine însuşi (a semet ips0). ' II ar G Baudry-Lacantintrie, <Prâcis de droit civil», cinqui&me 6dition, tom. 
3 . . B . - E 

e -



  

IMOBILE RURALE - ! 489 

„_<Considerând că străinul are t6te- drepturile și acţiunile tindând la - 
conservarea întregului patrimonii moștenit, precum dreptul'de a cere 
execularea decisiunilor judecătoresci, drepturi ce nu se pot tăgădui moşte- 
nitorului străin, chiar dacă nu i sar recunbsce altă calitate de cât aceea 
de credilor 1) al valrei imobilelor rurale, făcând parte din patrimoniul 
autorului săi». E PI a o 

Moștenitoral străin, așa dar, volnie este să aducă la îndeplinire o . 
hotărnicie câștigată de autorul săă român, și protivnicul săă nu are nici 
uu cuvânt să'i opue art. 7 $ V din Constituţiune, ştiut fiind că însăși 
excepțiunile de ordine publică se cuvin, nu celui dintâi venit, ci numai 
celor în drept 2). Ă ai 
- Nemişcătârele n6stre rurale intereseză îără îndoială ordinea publică, | 
dar străinul moştenesce valdrea lor, nemișcătorul rural prin urmare, 
dacă există un moştenitor străin, nu-e un bonum vacans, și nu are 
deci nici statul'3), nici un al treilea, o acţiune populară pentru revendi- 
Carea luf. „- 

Dâcă statul nu âre ast-fel în ăcâstă privinţă vre-o acţiune sati excep- 
“ţiune, cum să fie în drept.un "particular, care a. usurpat nemișcătorul 
rural, să trimâtă să se plimbe pe moștenitorul. străin, care "1 reclamă, 
dându-i în cap cu art. 7 $ V din Constituţiune şi intâmpinându-i că 
proprietatea nemişcătârelor rurale e de ordine publică ? , 

Incheiăm așa dar şi dicem: Str&inul moștenesce valdrea nemișcă- 
torului rural şi are prin urmare t6te acţiunile ţintitore la aceea ca să facă 
să reintre nemișcăltârele rurale în masa succesorală. Usurpătorul deci nui 
pote opune art. 7 $ V din Constituţiune. 

  

1) Inalta Curte îmbracă, acestă idee, singură hotărâldre în causă, în o formă 
mistere dacă nu i s'ar recunâsce,: etc.») şi ne lasă ast-fel nedomiriți. Moşte- 
nitorul străin are exerciţiul tuturor acţiunilor tindend la conservarea . nemişe oru i 
rural tocmal şi numa! -pentru că e creditor. al părţe! sale în bani iri nemiţe orul, 
rurâl, Vorba dar oracul6să: «chiar dacă nu i Sar recunsce de cât calitatea e „ere 
ditor al valâre! imobilelor rurale», nu pote de cât să ne zăpăcescă. 1dea că moş eni- 

„torul străin are o creanță asupra părțel sale în bani din nemişcătoru rural, e simplă, 
dar câte dureri de faceri ai premers nascerei acestel ide! elementare | olemisă d d 
repeţite ori cu contradicătorii mej, am desvoltat în fine în Dreptu No, G. din 189, 

pag. 543, colâna 2, nota 5: <In zadar se întâmpină că, pentru a pu a vinde, trebue 

să fil proprietar. Adevărul este, din contră, că orl-cine are o creanț p ) 

Patru pol urmări vingarea pure ba e pe asupra lucrului, adică un înteres legiuit, ca . 

să te poţi înarma cu o asemenea 'excepţiune, iar pretextul de a scăpa de o execuțiune 

dreptă nu e un cuvânt legiuit. Inalta Curte, secţiunea J, prin. Jecis ea tităţi 

din 28 Februarie 1895 (Bulet., pag. 189—-1$0), consfințesce EP Cp 
excepțiunii ex jure tertii, hotărând că <terţiele persone, cari etin e 
ditate în contra căreia o petiţiune de ereditate e îndreptală, nu Pe 9P e eo 

depăriate, cari o intentă, existența altor rude mai apropiate, căot ur le e permis să 

se prevalece de drepturile altuia, de acele ale rudelor aia apropae os “i n acer 
laşi înțeles Aabry et Rau, Droit civil francais, t. , $ 609, Aa 

“aa La unele state din America de Nord se fixeză un termen în care seri 
dator este să vindă nemişcătorul, cu acâsta că,.la din coniră, 3 at “iul dobenăit 14 

cum se vinde averea minorilor, plătind moștenitorului str in p 

. icitaţiune. - . | ” _ -
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| a Pi J | 

Dacă există un “moştenitor străin, nemişcătorul rural 
“cuprins în moştenire mai e sait nu primitor de împărţire în natură 

între comoştenitorii români ? 

Unii cred că este loc'a se-aplica în asemenea cas art. 736 al. 1 
codul; civil, care hotărăsce: «Dacă imobilele nu se pot împărţi, se vor 
vinde la tribunal prin licitațiune». In minut ce există un moştenitor străin, 
se dice în sprijinul acestei păreri, nemișcătorul rural nu mai e primitor 

„de împărţire în natură, din causa art. 7 $ V din Constituţiune. 
Ce are a iace insă ? Art. 7 $ V.citat der6gă numai în dauna streinilor 

la art. 736 alin. ],. codul civil, oprindu-i-de a dobândi nemișcătâre rurale 
în natură, dar lusă încolo în picidre art. 736, alin. I codul civil, în folosul 
comoștenitorilor români, neştirbind câtuși de puţin dreptul de moștenire 

“al acestor de pe urmă. - i | 5 | 
| _„ „Art. 736, alin. II, își are în adevăr aplicarea sa numai când nemiș- cătorul rural nu se p6te comod împărţi. - Imprejurarea,. din contră, că "există un moștenitor străin, nu este nici cum o piedică la împărţirea in “natură a nemișcătorului- rural între comoştenitorii români, | Art. 736, alin. II.codul civil, prevede vindarea prin licilațiune. " Comoștenitorii români însă se împotrivese cu drept cuvânt la vîndarea “Demișcătorului rural, și reclimă împărţirea în natură, invocând art. 736, alin. I, care orenduesce: . -.  . A a. 

«Fie-care din eredi pâte cere partea sa în natură din mobilele. sai imobilele succesiunii». ' IE a , „Inalta Curte, secţiunea [ (v. supra hotărârea No. 6 din 14 Ianuarie, a. €.), decide prin: urmare : RR e a “Considerând că Curtea de apel hotărând că pentru a se face partagiul în speţă, trebue a se vinde imobilele rurale aflate în succesiune, de 6re ce -unul_din moștenitori este străin, a dat o greşită interpretare art. 736 codul civil, nesocotind dreptul eredelui reclamant de a.lua în -„ „Dătură partea sa de succesiune». (Dreplul, 1898). .  - i 

  

ro 

Proectul d-lui Gr. Vulturescu, | regulator al art, 7 $ V din „-.. - Cotistituţiune, — Controversă, ă perte de vue. 
, Moștenitorul străin are. sai nu drepi la valârea imobilului rural cuprins în moștenirea sa? D-l Gr.. Vulturescu răspunde :. «Dreptul de „moștenire al străinilor, şi deci dreptul .lor la valdrea tuturor bunurilor moștenite, y compris imobilul rural, a rămas neatins, cu tot art. 7 $V din Constituţiune» Da ae N „Va să dică, moștenitorul str&in,. căruia legea - îl acordă sezina În. iregei moșteniri (art. 653 Codul. civil), pote reclama, în puterea princi- piilor generalg .de drept:(arg. art. 742 codul civil), partea sa în bani din imobilul “rural, pe care iirt. 7 $ V din: Constituţiune "l-a scos din comercii pentru el. Re i gi a 

1) V.. Dreptul No. 7 'din 1897, pag, 55; 

N
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Ei bine, dreptul acesta al moștenitorului la partea sa în bani, con- 
siinţit de art. 7-12 codul civil, nu atârnă, fără îndoială, ca să fie real, de 
la crearea unei legi deosebite, care să'l reglementeze,-ci există: în vir- 
tutea regulelor generale de drept. , Ă a | 

D-l Gr. Vulturescu ne spune totuși acum spre mirarea n6siră că 
moștenitorul străin, cu tot dreptul săi la val6rea imobilului rural, trebue 
săşi pue de-o-cam-dată polta în cui, până se-va face o lege deosebită, 
care să hotărască cum și ce lel dânsul ar putea să ajungă la îndestu- 
Jarea creanței sale. | EI SR 

Ba, simpaticul advocat:şi senator, merge chiar până a dice că 
deținerea de câtre străini -a imobilului rural, trebue să fie lipsită de 
ori-ce ocrotire, cu tâtă jurisprudenţa Curţii de casaţiune, care le recu- . 
n6sce acţiuni şi drepturi, ca şi când nar fi numai nisce simpli deţi- 
nători 1). i | 

Ce pâte să îie, intrebăm noi, mai contradicător? A dice că străinul 
are o creanţă: şi a amâna indestularea ei la calendele grecesci, nu este 
Gre_ un parulogism ? A recunâsce str&inului dreptul de sezină și de deten- 
țiune, și a'i tăgădui totuşi ori-ce ocrotire, nu este 6re o contradictio în 
adjeclo ? SE III 

“Cum! Imobilul rural e coprins în sezina moștenitorului străin, cu 
tot art. 7 $ V din Constituţiune, şi dânsul, de şi are sezina, să nu se 
bucure totuşi de nici o ocrotire, să nu p6tă încasa creanţa sa, să nu aibă 
nici un drept, să fie lovit de o confiscare 2) provisorie? SI | 

Temeinie să fie 6re chipul acesta de a vedea? Fără îndoială că 
nu. Insusi d-l Vulturescu recunâsce, în adevăr, că sezina moștenitorului 
străin se întinde şi asupra imobilului rural; sezina însă, e vădit lucrul 
acesta, ne dă dreptul de a administra averea moștenită şi de a exercită 
i6te acţiunile, cari sunt neapă&rate pentru conservarea ei.-. , | 

- Sezina (Gewere), de bună semă, nu se coniundă nici cu proprietatea 
nici cu posesiunea juridică, ci trece drept o deținere a moştenirei, care 
se bucură de o ocrolire provizorie, în acest înţeles că cel ce are sezina 

pâte să apere de ori-ce turburare averea. asupra căreia are sezina ), 

In zadar Sar întâmpina că imobilul rural fiind .scos din comerciii 

pentru străin, acesta de pe urmă nu ar avea nici dreptul de al deţine, 

căci adevărul este, din contră, că un lucru scos din comercil,. e exemplu 

res religiosa, de şi nu e primitor „de o: posesiune uri ică, se pote 

totuşi deţine 4). DE . 
ț 

  

t icolul d-lui Gr. Vulturescu din Dreptul No. 4 din 1899, articol care 
Sa repda articolul e 37, țioală şi în Tr Imdependance Roumaine. Do ce numal în 

gazetele partidului naţional-liberal! ?,B vorba aici ore jurnal de o cestiune de pi - 
Erklii i rindur diesen Zwiespalt der îvatu. ce 
KI ei mir Gral, eri Vulturescu dice într'alt loc, că art. 7 SV din Constitoţiune, mu. 

confiscă imobilul rural. : Confiscarea, gonită ast-fel pe ușă, eee Pe CI sezina, 
-3) V, Bhuntschli,: Deulsches -Privatrechi, $ 54, pa, ia OLS tatea aparţine 

lămuresce juriseonsultul german, cu tâte că ştii şi recunosci că proprietate ți 
altuia. SI 

 Jhering, m G itzessc] ag. 14, text şi nota 
i Uber den Grund des Besitzesschiizes, păg, „t 

"10, Pe AN A o ut „de casaţiune acordă | sirzinulul. numar dreptul de ocrolire 

“provisorie, resullând din . dreptul. de detenţiune. V-l ar. PR a împă 

tăesce ipul acesta de â vedea, uită că şi. detenţiunea stă sub ocrotirea legii, 

a
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In colo, aşa dar, ne unim cu d-l Gr. Vulturescu Și dicem că moşte- nitorul străin are numai dreptul de a deține imobilul rural şi de a reclama partea sa în bani, atât și nimic mai mult, însăși proprietatea imobilului “de care e vorba fiindu-i luată şi ridicată prin art. 7 $ V din Constituţiune, Imobilul rural, va să dică, cuprins în moștenirea străinului, e fără - Slăpân, dacă nu există comoștenitori români. ȘI, aşa fiind, am trebui „fără îndoială să conchidem că acestă avere vacantă e a statului (art. 417 şi 646 codul civil), dacă n'ar reeşi până la evidenţă contrariul din desba- "terile parlamentare asupra ari. ? $V cit. .. : A Ideia de căpetenie, în adevăr, de 'care s'a călăuzit art. 7,$V cit., este că proprietatea rurală constitue: un drepl polilic, adică că | pământul românesc trebue să r&mâie numai al Românilor, şi e vădit “lucru că acâstă idee” ne duce cu necesitate logică la deslegarea că moște- nitorul strâin e ţinut să vîndă imobilul rural către un român. Nici vorbă, moștenitorul străin, care are sezina întregei moşteniri - „Și prin urmare și a imobilului rural, şi volnic este deci, în puterea acestei „ sezine (art. 742 codul Civil), să. reclame valdrea moșiei, dator este să vindă acâstă-avere unui Român, pământul rural fiind după spiritul art 7 $V cit, numai al Românilor, ! Da Două drepturi se întrunese ast-fel în persâna moștenitorului străin :. dreptul de creanţă și dreptul de sezină ; fiind creditor, el e îndrituit să urmărescă vindarea imobilului rural pentru îndestularea creanţei sale 1); având . sezina,: adică administraţiunea 2), el pâtţe să înstrăineze. și să „ ipoteceze cu autorisarea Justiției, De ” . ” „__ D-l Gr. Vultureseu a elaborat deci un proect de lege lămuritor și ȘI regulator al art. 7, $.V. cit.5), proect care constinţesce mai tot chipul nostru de. a vedea de mai sus, hotărând, între altele, limpede şi lămurit: _ «Străinii, cărora, prin succesiune, fie testamentară, fie ab intestat,. le-ai rămas imobile rurale, ai dreptul la valorea acelor imobile... <Realisarea valorei acelor imobile se.va face fie prin vândarea lor voluntară de către strein, ete. - i = Iar într'alt loc: a ” : e | «Străinii, cărora le -vor rămâne imobile rurale, vor fi datori să reali-. seze val6rea lor în termen de irei ani, iar, la din contră, ministerul public de pe lângă tribunalul siluaţiunii imobilului, va fi dator să câră tribunalului realisarea valorei imobilului. .7.> - | , „Proectul, după cum vedem, hotărăsce ritos că realisarea valorei imobilelor rurale se va iace prin vîndarea lor voluntară de către străin, etc, Ei bine, acesta. decide cestiunea n6stră. Datoria dâ a. vinde nu se „pote, în adevăr, impune de cât aceluia 'care are dreptul de a vinde. 

1) May mult, chiar de s'ar hotări că imobilul Tural cuprins în moştenirea moş- lui. străin aparţine, în lipeă de comoştenitori români, statului (art. 477 şi 644 codul civil), cu i6tă Jurisprudenţa nâstră contrară, am trebui ioluşi să recundscem şi * 
atunci că moștenitorul străin, ca creditor al vol6rei imobilului rural, are dreptul de 
VI "No gpptnă la plata creanțer sale, Compară Laurent, <Droit civil francais», tom. 

2) V. Zaurent, op. cit., tom. IX, No. 222, 
a 3) V, «Proectul de lege pentru punerea codului civil în acord cu disposiţiunile art. 7 din Constituţiune», în Dreptul No. 8 din 1897, pag. 63—04, : 

N
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>“ “Sail să dicem că, după părerea distinsului senator, autorul proectului de mai sus, care: conslințesce lămurit dreptul moștenitorului străin de a vinde imobilul rural, dreptul acestă există numai în puterea proectului . de care e vorba, dar e încolo contrar art. 7, $ V din Constituţiune? 
Cum, Dumnedeule! am putea să presupunem una ca acâsta? Proectul de mai sus ar îi, de sigur, în tâtă puterea cuventului neconstitu- (ional, dacă ar. îi adevărat: că născocesce în folosul „moștenitorului 

străin un drept, pe care art. 7 $ V din Constituţiune, îl opresce. 
D-l Gr. Vulturescu însă respectă fără indoială cu sfinţenie Consti- 

tuţiunea ţărei. Dacă dar a prevădut în proectul amintit dreptul moșteni- 
torului străin -de a vinde imobilul rural, causă este că d-sa e pe deplin 

“convins că dreptul acesta e implicit cuprins în art. 7, ŞVoit. 
Iată dar câ, după însăși mărturisirea contradicătorului nostru,; moște- 

nitorul străin are, în virtutea art. 7 $ V din Constituţiune, facultatea de 
a vinde imobilul rural, şi o poate exercita; adăogăm noi, nu fără forme, 
fiind un simplu administrator +), ci numai cu aulorisarea justiției. | 

Dacă însă moștenitorul străin volnie este, după chiar părerea d-lui 
“Gr. Vulturescu, de a vinde imobilul rural, e clar că are dreptul de a'l 

și îpoleca, căci cine are capacitatea de a instrăina un imobi!, îl-pâte şi 
ipoteca (art. 1769 codul civil). Aa D= E 

Protivnicul nostru însă susţine acum, odoronc-tronc, în Dreptul No. 
+ din 1899, din contră, că moștenitorul străin nu e îndrituit să ipoteceze 
imobilul rural cu autorisarea justiţiei, tribunalele nefiind âmpulernicite 
de lege să dea asemenea aulorisări, “şi cade ast-iel iarăşi in o mare 
centradicare, , . SI - 

Temeinică să lie 6re părerea care dice că, în lipsă de o anume lege, 
tribunalele nu sunt competente de a da asemenea autorisări? Fără îndo- - 
ială că nu. Jurisdicţiunea voluntară e, din contră, cu t6tă absenţa unei 
“anume legi, în general cuprinsă în jurisdicțiunea ordinară exercitată de 
judecători 2). Că ii nâstre d 

- De sigur, actele de notariat aii rămas în sistemul legii nostre de 
căderea exclusivă a judecălorilor.' Insăşi transcrierile și înscrierile apoi, 
cari se îndeplinesc sub' codul francez numai de conservatorii de ipoteci, 

» se Îac.la noi de judecălorul-comisar asistat de grefier (art. 726 proc. 
civilă), Da a A . 

a exemplu pentru lămurirea lucrului. Nicăeri în lege nu se Şice 
că tatăl-admânistrator (art, 343 codul civil), pote să înstrăineze Și sc 
ipoteceze averea personală a copilului săii cu autorisarea justiției, nene 
după părerea lui Laurent, justiţia nu ar avea puterea să dea o ase 
autorisare. : : | NR Pi i x 

Ei bine, jurisprudenţa şi majoritatea autorilor, învaţă, gun Coat 
categoric că, jurisdicţiunea voluntară fiind în general cita îi ipote- 
țiunea ordinară a judecătorilor, tatăl are dreptul Si instreinez, ” 
ceze, să se împrumute cu autozisarea tribunalului 3).. 

  

” 1) Sezina, în adevăr, cuprinde în si 
op. cit, IX, No. 222. a o “98 din 1808 | 

“articolul meă din Dreptul No. 33 din 1895, . | 

5 Y. articolul mei Gia.Dreptul No. 29 din 1895, pag. 238, 

ne dreptul de administrațiune, V. Laurent
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Sar putea, aşa fiind, perpetua în deținerea şi exploatarea imobilului rural, care după art. 7, $ V din Consti- tuţiune ar trebui, din contră, să rămâie numai al Românilor, dar tocmai pentru a se preintâmpina neajunsul acesta, s'a elaborat -proectul de mai sus, pe care. Camerile legiuitore ar trebui să'] consliinţâscă neintârdiat, „..: Tot așa de netemeinică este Şi socotinţa  antagonistului nostru stă- ruitâre a dice că moștenitorul străin nu se pote în nici un cas și sub “nică un cuvânt sămălui cu un moştenitor român. Cum? "Mi este 6re scris pe îrunte că sunt român sati: stră 
__de. stat a calităţii de cetăţean 'român ?: 

in ? Nu pot să am 6re posesiunea 

.D-l Gr; Vulturescu caută prin urmare după 'cele de-mai sus iepuri în biserică (hic jacet lepus ?), adică unde nu pot îi, când dice că moș- “tenitorul str&in-are capacitatea să vindă imobilul rural, dar e oprit să] ipoteceze, şi când_susţine că în casul de: mai. sus: moștenitorul străin nu se pote pune ps.o linie cu moşteni 
„“Iatr'un cuvânt, polemica. cu care 

torul aparent... e 
ne-a onorat popularul advocat şi senator 1), 'nu e, la urma urmei, de cât o controversă & perle de vue, de Gre-ce, după cum vădurăra.. mai sus, „cu-viri și îndesat că moștenitorul strâin bilul rural, şi”! pote deci şi ipoteca. 

însuși proectul-d-sale hotărăsce 
are capacitatea de a vinde imo- . 

„De aceea, ne luăm ertarea să o' spunem. încă odată că, în' loc să umblăm ca un roiii fără matcă, ar fi mai bine'să ne adresăm la justiţie. Jurisprudenţa să hotărască, dacă. moștenitorul . străin pâte sai nu să „vîndă și să ipoteceze imobilul rural .cu „ matiei certant, adhuc sub judice lis est. (Dreptul, 1899). 

autorisarea . tribunalului. Grarm- 

DODI o Sg 

7 

Da 
. 

p- 

„. 1) Ne-ar părea bine dacă şi persânele cari susţin. că moştenitorul străin, nu numai că e oprit să dobenaâscă imobilul rural, dar nu are drept nic! la valrea acestul imobil, ne-ar face onârea să polemiseze cu nor. Vedeti, ne-ar putea spune aceste per- s6ne, unde aţi ajuns cu teoria d-vâstră ? Moştenitorul străin, sub cuvânt că are drept la val6rea imobilului rural, îl ocârmuesce „acum cu puteri mal tot aşa de nemărginite, ca şi când Constituţiunea - nu "l-ar opri: să “1 q întâmpinare deja în“articolul mei Gin Dreptul » teoria de ma! sus, departe : de a fi născocită d 

obândâscă! Am prevădut însă -acâstă 
No. 32 din-1886, unde am arătat că 
e nol, e anume consfințită de însuşi legiuitorul constituant, care s'a călăuzit în acestă materie de idea că proprietatea rurală € un drept politic. E1 bine, în vechiul drept 'englez, ca şi în dreptul nostru actual, proprietatea era un drept al rasei, „un drept moştenit, un drept politic. In. Englitera 
endicare în contra terţiilor ; numa! în contra vechiulur proprietar (cum am Qice nor: “în contra comoştenitorulul român) el trebuia să Succumbe, căci acesta'avea un jus majus. Incă ceva. D-l Gr. Vulturescu a scris, dacă nu mă înşel, o broşură în câre a înşirat diferitele . sisteme la carl a.dat | loc art." 7:$ V-din Constituţiune, şi a declarat că'şi însusesce sistemul lul Dim. Popescu. Neuitatul mei amic Dim. Popescu, însă, în arti na făcut de cât să se unâscă în principii cut „din Dreptul No. 32 din 1886. 

colul săi din Dreptul No, 37 din 1886, 
eoria aşternută în articolul mei anterior
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Procesele electorale. — Cea, de pe urmă jurisprudenţă, 
a Curţei de casaţie. — Cusururile legii electorale. —: 
Nevoia unei reforme, — Anarcho-despotismul: — Suiragiul 

universal. şi seligovernmentul. 

Procesele nâstre. electorăle sunt î6rte simple: Consiliul comunal 
„revisuesce listele electorale turcesce, judecând reclamaţiunile & Za diable, 
“partea nemulțumită sai un alegător din colegiul electoral respectiv, aruncă 
un apel la tribunal pe care'l lasă baltă, reservându-și să apeleze la Curtea * 

- de casaţie, care: hotărăsce ca instanţă de fond. - a 
Carei urmarea? T6lă massa. proceselor ajunge ast-iel'la a treia 

instanță într'o stare chuotică, cercetarea. judecătorâscă începe adesea 
abia la Curtea de casaţie, impricinaţii dosese la instanţele de jos șiaduc 
doveile lor pentru întâia dată la Inalta Curte; Și așa se iace că despie-. 
dicăm la vale şi împedicăm lă deal, aceea-ce este lucru pe 'dos. '- - 

Iar procedura ? Tâle procesele se hotărăsc stante pede, pe - nere-. 
sullate; ori-ce cecere de amânare se respinge, termenele fiind prea scurte ; 
nici vorbă de o: cercetare cu matori, de o expertisă, de jurământul mar=- 
torilor, de. interogatorul părţilor, -sai alte măsuri de instrucţiune 2). 

Alt-lel în Belgia. Reclamaţiunile se îac acolo la comitetul permanent 
-al consiliului provincial, și trebue să îie notificate prin portărei, iar calea 
apelului în contra hotărârilor comitetului permanent, e deschisă Ja Curțile 
de apel, și Curtea de casaţie judecă în acestă materie ca Curte regulă- 
tdre și nu ca instanţă de lond. LT 

Un mijloc noii, va să dică, nu se primesce în casaţie;: hotărârile “ 
date în fapt de Curțile de apel, sunt suverane și scapă de censura Curţii 
de casaţie ; și; dacă se pronunţă casarea, pricina se trimite la o altă . 
Curte de apel, după dreptul comun, și așa mai departe. | . 

- Părţile, așa fiind, nevoite sunt să înfăţişeze titlurile. lor negreșit 
dinaintea Curţii de apel, știind bine că dovada nu se pâte ace dinaintea! 
Curţii de casaţie. Curtea de. casaţie, prin. urmare, nu e peste ori-ce 
măsură împovărată şi isv6rele nu curg in sus ca la noi. . LL 

Instanţele de fond belgiane renduesc apoi cercetări cu martori, 

prorâgă aceste cercetări, dacă_ cere casul, supun: martorii la. jurământ, “- - - 
hotărăsc incidentele - în cursul cercetării cu „martori, supun părțile la 
interogatoriă, într'un cuvânt, lac tot ce trebue pentru darea pe Îaţă a 

adevărului 2). m — 

  

E . | 

murirea lucrului. O pers6nă, presupunem, care sa 

Re de contribuţiun!, cere înscrierea sa în „listele electorale, 

trivesce un alegător din colegiul respectiv, stă- 

descă că imobilul de care e vorba, aparţine 
fiind prea scurie, nu se pole face lumină 

1) Un exemplu -p 
Înscris prin fraudă -în ro 1 « 
înscriere însă în contra căreia se împo 
Tuind să se facă o cercetare ca să se dove 
altuia. Deglaba! Termenele prevădute de lege, fiir 
În causă! Numa! la delaţiunea jurământului decis A 

„electorală, chipul acesta de dovedire având un caracter ran 

contestaţiunea 'asupra unui drept politic. .. - 
2) Instanţele de fond pot delega şi pe. Ju 

de cari e vorba. Nu este 6re, s'ar putea întreba, , 
nstră şi legea belgiană ? Codul electoral belgian s'a sch 
ori, dar neîndoios este 'că legea belgiană hotărăsce, ca și ar 
torală Qin 9 Iunie.1884, că censul nu se pole dovedi de c 

sacţional necompatibil cu 

şre-o deosebire de text între -legea 

t, 17 din legea n6siră elec- 

dt prin rohurile de con- 

oriă nu se pote recurge în materie . 

decătorii de pace să facă cercetările . 

himbat de sigur de nenumărate -
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După r6dele sale se cun6sce pomul. Legiuitorul nostru; care s'a călăuzit de modelul. belgian, dar nu la înțeles destul de bine, a născocit o lege electorală desprețuitâre în totul Și întru tâte de ori-ce forme ocrotitre 1), aşa că judecătorii noștri, ori-ce .ar lace ori-co ar drege, nu sunt în stare să indrepte lucrul. a 
| Aş avea de sigur multe de -dis în acestă privinţă, dar voii fi lorte „Scurt, de tmă să nu plictisesc pe cititori. Le' secret d'ennuer est de „tout dire. M5 voiii întârce dar la oile mele și voi face în două cuvinte - numai critica legii nostre, cu hotărârile cele mai nouă ale Curţii. de „Casaţie în mână. | . a pa , Incep cu domiciliul electoral. In Belgia, domiciliul politic se con- iundă în cele mai multe casuri cu domiciliul civil, legeu făcând o excep- țiune în acestă! privinţă numai în folosul funcţionarilor amovibili, etc, cari nu pot să fie înscrişi de cât unde reșed în - puterea funcţiunii lor, etc.2). - A , e - Codul nostru electoral, din contră, face din domiciliul electoral „ antipodul domiciliului civil şi hotărăsce că alegătorul își are domiciliul politic în judeţul sai în comuna în care îşi plălesce darea direckii sai unde'şi are proprietalea ori principalul așezământ (art. 85). , Va să dică, deşi nu.aj principalul aşezământ (domiciliul civil) saă măcar reședința 3) în judeţul cutare, nu ai de cât să plătesci acolo căile de comunicaţiune, ca să, te înscrii în colegiul [1 de Senat, ect. ) cu patenta „el. i sai a |l-a ce o plătesci pentru comerciul Sati industria ce o exer- citezi în all judeţ (v. art; 9.L. Elect. din 9 Iunie 1884). ia Ajunge, întrun cuvânt, Sățți aci de.cap şi să plătesci o dare căt de mică întrun judeţ, ca -să ai dreptul de a figura acolo ca alegător, cu „t6te că nimie nu le l6gă cu acel judeţ, cu tâte că ești absolut străin - 

ÎN IINRae 

tribuțiuni, ete., pe anul încetat şi pe anul curenț. Nu Teese: Gre de aci că dovada „cu martori e exclusă ? Curtea de casaliune belgiană a răspuns că nu, căc), pentru a se lămuri dacă cutare e în adevăr proprietar, «i'on ne peut. recourir aux quittances et aux „avertissement; ils ne prouvent que le fait de - l'imposition, sans Gemontrer la „"Possession des-bases> (V. «code: electoral>, deuxi&me Edition, publice par les r&dac- tcurs de la <Revuie de Vadminisiration et du droit administratif priv&>, 1879, pag. 19). 1) D-l C. G. 'Disseseu (eCursul de drept publice român», II, p. 6:12), din contră, _ crede că procedura "regulătore a contestaţiunilor electorale e «detaliată 'în de-ajuns prin. însăşi, textele legir electorale», şi că comentarea art, 37-—44 din legea electorală “ne-ar răpi un timp prea prețios, - o II i - 2) Art. 21 belgian adaogă : | . Sa - „ses d MOins qutils-ne dclarent vouloir conserver soit le domicile qu'ils avaient au momen! oii ils ont acceple leurs fonctions, soit celui oii ils_ posstdent les bases du cens en impât foncier»: ” ia „_*Les bateliers, les marchands - ambulanis et les commis voyageurs sont inscrits - au lieu de. leur domicile d'origine ou au lieu ou ils doivent payer la patente, â moins qu'ils n alens, dans une autre commune, une residence effective Gan an au moins». 
(V. op. cit, <Code 6lectoral annote»>, 1872, pag. 112—] 13). > : 1884 In. colegiul „al douilea de Cameră însă (art. 4 legea electorală din 9 Iunie 1884), lrebue să at prin excepţiune, pe lângă cens, domiciliul . şi reședința în oraș, iar în colegiul peniru alegerile consiliuluț comunal (legea din. 15 lunie 1886, art. 2. - lit, c) caută să ar domiciliul real sai o veședinții de șase luni în comună, - 4) Sau ca alepător direct în “colegiul al treilea .de Cameră, cu arenda de 1000 
let ce o plătescr ca arendaş în alt judeţ (art. 5). ” Ă !
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localităţii, de interesele căreia “i pasă tot așa de puţin ca de barba sultanului 1). aa - e 
"Unde apoi schimbarea domiciliului civil se îndeplinesce, pe lângă declaraţiunea făcută la autoritatea comunală a unui loc şi a celui-Valt - (art.-89 cod civ.), prin locuința de Japt întrun alt loc (art. SS-cod, | civ.), la. schimbarea domiciliului electoral (art. 35 L. Elect.), din contră, se lace abstracţiune de acâstă condiţiune. i Ma 
Unii aii mers, așa dar, până . acolo că- "si-a strămutat - domiciliul - 

„electoral într'un judeţ, unde nu plătesc de cât darea „căilor. de comuni- 
caţiune, şi aii cerut să fie înscriși acolo până chiar în colegiul 1 de 
Cameră şi de Senat, cu tste că nu sunt domiciliaţi şi nu. aă nici o 
proprietate în-acel judeţ. . - | - Di a 

„ Taalta Curte, care-creduse, până la 1897 că legea nu se împotrivesce 
la o asemenea monstruositate 2), 'şi-a schimbat în cele din urmă jurispru- -. 

“denţa, dar a cădut_din nenorocire cu acest prilej în extremul opus:: a 
hotărât adică că colegiul 1 de Cameră şi de .Senat e un colegii de pro- 
prielari şi a şters ast-tel în acest. colegiii ori-ce legătură între domiciliul | 
civil și domiciliul politic. a Ni 

Cas. s. II din 30 Aprilie 18795) re rostesce, în adevăr, în acestă 
privinţă ast-lel: . | EI DR d o a 

«Considerând că, după art. 58 din Constituţiune şi art. 2 din legea 
electorală, corpul electoral e împărţit în judeţe; că dar, când-se declară 
că fac parte din col. [ de Cameră 4), acei ce aii un venit fonciar rural - 
saii urban de 1200 lei, este învederat că legiuitorul “a inţeles a vorbi de . 
acei ce aii un venit în acel judeţ; că legiuitorul a 'voit să. formeze în 
fie-care judeţ un colegii al proprietarilor acelui judeţ “şi prin urmare 
na pulut să înțelegă că acei-ce n'aii nici o proprietate în acel județ, 
să lacă parte din acest. colegii; - . . IEI 

«Considerând că acestă voinţă a legiuitorului se învedereză și din 
art, 15 al legii electorale, care admite că veniturile fondurilor situate în 
dilerite judeţe, să fie ţinute în semă pentru complectarea censului cerut 
de lege, căci din momentul ce veniturile dintr'un judeţ nu. pot servi de 
cât pentru. complectarea censului într'un alt. judeţ, aceea-ce presupune 

  

- 1) In Franţa, cu tot sufragiul uuiversal, se cere. pentru ca să fii alegător, să fil 
- născul în comuna. unde te înscril, saii să fir trecut- acolo în rolurile de contribuţiuni 

  
it şi să al reşedinţa acolo, etc. V. legea din 3 ă fi căsător c din, 

Ș9 se puțin tu en Sa Să e A «tes, art, 1, şi legea din 7 Iulie 1874, relative : 30 Noembrie 1875 sur election des depi 
ă Pelectorat municipal, art.-5.- -. . , Pa ie 

2) V. Cas, ir din 1- Aprilie 1891, ete. D-l C. G. Dissescu (op. cit., p. 623) înţe- , 
lege lucrul tot ast-fel, «Alegerea circumscripţiunii electorale, dice acest au E e ae a 
„6re-cum la bunul plac al alegătorilor, 'căct. e de ajuns să fi plătii o dare cdi di 
mică în acea localitate, aşa că deplasarea majorităților sar putea ace cu înlesnire, 

iun fie anti ete ao Dibinaul profesor E Î Iaulaea de disposiţiuniler' fârle inocente ale art. 35-—30>.. „Pro tea d 
rest iu Bucuresci adaogă că: «In Belgia şi la nol, legea cere numal să fie inscris 
în lislă fără să condiţioneze: acâstă.. înscriere la domiciliarea într un e A regulă 
vărul însă este, din contră, că, în Belgia, domiciliul: electoral se confun | 

Benerad cu DD NEA din. 1891 (acestă decisiune e.dată după erei In, 

acelaş înţeles, Cas, I1, No. 166 din 17 Aprilie 1898 (v, Dreptul No. 2 lin 18 , 

4) Decisiunea aplică mal la vale acelaş principiă colegiului - de. . 

. îi : ” Ss , o . . - . „a | | Ă : 39. E _ 

o 
AL. Degrs, vol. II,
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un venit fonciar şi în acel județ, urmeză imediat că ele su pot fi ținule . 
în s&mă pentru a crea dreplul de cens unei persone într'un județ unde - 
densa ware nică o proprietate». Da i 

" Pentru ca să fii înscris, va să dică, printre alegătorii colegiului de 
proprietari al unui judeţ, trebue.să ai neapărat o proprietate. şi în -acel 
judeţ şi dar puţin importă că ai principalul tei -aşezemânt în acel 
judeţ, dacă nu ai nici o proprietate acolot). „ - 

Dar re aşa să fie? Nu înţelegem, întâi și întâi, cum ar putea art. | 
- 15 din legea electorală, 'care vorbesce numai de complectarea venitului şi - 
nu se ocupă cu un cuvânt măcar de domiciliul politie, să restârne art. 
35. al legii: electorale, care hotărăsce ritos că pot să'mi aleg domiciliul 
electoral acolo unde am principalul mei aşezământ. . 

___ Reese apoi până la evidenţă din art. 8 al legii electorale că colegiul. 
1 de Senat nu e un colegiii de proprietari, căci articolul de mai sus, de-- 
parte-de a cere în t6te casurile un venit fonciar,. dispens6ză din contră 

„de cens următârele-pers6ne: : -. 
<a) Foştii şi actualii: preşedinţi saii vice-președinţi ai vre-uneia din 

Adunările legiuitâre ; | . a 
«b) Foştii şi actualii deputaţi şi senatori cari aii făcut parte din - 

"două legislaturi; - 
«6) Generalii și colonelii 2) şi acei cari aii un grad asimilat cu acela 

- de general și colonel; 
<d) Foştii şi actualii miniştri sa representanţi diplomatici ai ţărei; 
«e) Foştii şi actualii membri sai presidenți de Curte, procurori 

„generali pe lângă Curțile: de apel, președinți, * membri sai procurori la 

7 

Curtea de casaţie ; .- Da 
„__<[) Acei ceai diplomă de doctor sai de licenţiat în ori-ce specia- - 

litate şi cari vor Îi exercitat prolesiunea lor în timp de 6 luni; 
«9). Membrii Academiei -române». m 

o. „După jurisprudenţa de mai sus a Curţii de casaţie așa dar ar exista 
atâtea domiciliuri politice câte colegii electorale sunt: un domiciliă pentru . - 
colegiul I-de Cameră (dispensa de cens nu are loc în. acest colegii 2) 
altul pentru colegiul [ de Senat.. " i 
„_” » Teoria acesta se lovesce-fără îndoială în cap cu art. 36 din legea 
electorală, care hotărăsce expres că alegătorul nu pâte vota de cât într'un 

  

"1) Ialta Curte a dat în Aprilie şi Mar 1899, mat multe hotărâri în acest înţeles, 
2) Legea nu dice foștii şi actualii generali şi colonel), etc., dar nu există nici. 

“0 rațiune care să ne îndreptățâscă să “facem vre-o deosebire în acestă privinţă. Casa- 
țiunea secţ. II, a hotărât prin urmare, la 26 Aprili i i i 

, â , prilie 1899, că şi colonelil  pensionaţi 
sunt dispensați de cens..Ory-cum: privilegia restringenda sunt o 1 nus 3).In colegiul al douilea de Cameră e primită dispensa de cens, iar în colegiul 
Du ; ce noimă are acestă deosebire? D-l C. G. Dissescu (op. cit. t. II, pag. 637) „are mare dreptate să qică că ela nor. alcătuirea colegiilor 'e condamnabilă, căci avuţia e pusă în colegiul I, iar capacitatea în colegiul al douilea». -Sfuari Mill («Betrach- tungen iber Reprăsentativverfassung», tradus din englezesce de -1ille. cap, VIII, pag: 15) merge şi mal departe ŞI cere să se acorde capacităților două sati irel voturi. Cons- 

stituţiunea „belgiană din contră, nu primesce să se supue lâ un cens mai mic per: sSnele Carl: exercită profesiun! sciinţifice, privilegiile nefiind compatibile cu-un guvern iber, V.. Zhonisen, La Constitution anmnotee, asupra art. 50; pag. 172... a
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singur judeţ, va să dică nu pâte avea de cât un Singur domicilii; potrivit cu principiul general al unităţii domiciliului Do Trebue să ne ţinem prin urmare.de textul art. 35 din legea. elec- "torală, care hotărăsce categoric că domiciliul nostru politic pâte să fie: acolo unde avem principalul nostru aşezământ, cu tâte că nu avem "acolo nici o proprietate, plătind numai căile de comunicaţiune. i Cas. s. II din 9 Aprilie a. c.:a judecat așa dar cu drept cuvânt că, dacă ești înscris în judeţul unde ai principalul. t&ă așezământ, "ţi păstrezi domiciliul 1&ă electoral „acolo, cu tâte că “ţi-ai mutat reşedinţa intr'alt judeţ și te găsesci acolo ca funcţionar amovibil, în: momentul revisuirii anuale 2), | a - Tecera acum la o altă ordine de idei, Condiţiunile censuluă și a " îndigenalului caută să existe fără îndoială înainte de închiderea listelor definitive (arg. art. 16 lit. e. comb. cu art. 41 L. Elect.),: gar întrebarea - este daca şi condiţiunea virsteă trebue să existe inainte de acestă epocă ?, Codul electoral belgian (art. 4) se rostesce în acesță privinţă ast-fel : . - - - «L'6lectorat se. constate par linscription sur les listes d'electeurs. « Les conditions d'indigenat et de cens doivent exister avant la elgture - definitive des listes; Za condilion_ d'âge, avant V'6poque oi elles servent auz 6leclions», | A o Sa ! Firesc lucru. Indigenatul sai censul, cari lipsesc înainte de inchiderea listei, sunt întâmplări viitâră nesigure *) şi dreptul nu pote. să existe înainte de îndeplinirea condițiunii, pe când indeplinirea virstei e certă, şi Șliut este că termenul nu împiedică dreptul de a exista 4), . - Hi PI 
- 4 Bi 

  

1) DI C. G. Dissescu (op. cit. II, pag. 624) crede, din contră, că <pe.când cine-va nu pâte avea de cât un domiciliii civil, pote avea mal multe domiciliurr poli- - tice, cu condițiune ca să nuw'și exercite votul de cât într 0 Singur circumscrip- fine», dar tocmal acâstă condiţiune dovedesce că principiul unității domiciliului există şi în materie electorală. Nu putem să ne unim cu d-l C. G. Dissescu nic! în ceea-ce privesce interpretarea art. 46 din legea electorală. D-sa dice (op. cit, WI, pag. 643) că, acest articol a l'air d'avoir l'air. Nol însă am dovedit, în Dreptul No. 60 din 189, „că, după arl. 46 cit., numa! acel ce aă figurat la tribunal, pot să facă apel la casaţiune. ! 2) V. în, acelaş înţeles, Cas. II, No. 177 din 10 Aprilie 1891. Ori-cum. deplângem iipsa în legea nâstră electorală a-art. 21 din legea electorală belgiană, pe care "lam . - Teprodus în 'unu din: notele premergetore. Art. 21 cit. belgian, face o excepţiune şi în A mila e A activitate de serviciă.. Legea nâsiră nu, consființesce . 108 penea 
. excepțiune. Curtea nosiră, de: casaţie, totuşi, - s. Il, prin decisiunea e No. 4 „din 12 Aprilie 1891. a hotărăt că domiciliul militarilor fiind acolo unde se găsesc regimentul . din care fac parte, dânşil cală a .fi consideraţi ca domiciliaţi acolo unde reşa e_regi- 

m . - - i « ) în e 9: digonatul, presupunem, e votat de Cameră, dar pendent Ic „1 Senat în - timpul revizuire listei : înscrierea nu se pote orendui, de 6re-ce nu se die e ascris însă 
"va incuviința naturalisarea. Am cumpărat apol un imobil, dar nu am dada loc actul: înscrierea nu se pâte face, de Gre-ce nu se ştie dacă „transcrierea jurisprudența Ori-cum, casaţiunea belgiană din 23 lulie 1836 (op. cit., p 86), ca şi jurisp IE n6stră, hotărăsce că, dacă proprietatea e nedivisă, impositul trebue să fie : atribuit fie-..   cărul din coproprietari, în proporţiune cu partea sa în imobit.. Quid în cas de devălmăşie 

între moștenitori ? Ne vom ocupa cu cestiunea acesta într'un artico de Tatiuz că. de 
4) Consiliul comunal vede, în adevăr, din actul mei de nascere ce'l înfățişe a d de 

şi nu am încă virsta cerută de lege înainte de închiderea listel, însă & sigur ave. derat că am să fiă major înainte de începerea alegerilor, aceea ce hotărăsce c 
nostră, . - 

4
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Inalta. Curte s. 1! a hotărât prin urmare lă 26 Aprilie a. c. că, in 
- deosebire de _condițiunea indigenatului şi a censului, care trbue să ie În. 
deplinită înainte de închiderea listei, condiţiunea: virstei caută să existe 
până la hotărârea definitivă a Curţei, de casaţie. a 

Un alt cas.. După tabloul C, alăturat pe.lângă legea patentelor, 
arendașul de moşii, de păduri, de m6ră, de bălți şi altele, se tax6ză după 
arenda ânuală câte 2 lei de fie-care mie, până la maximum 740 li, 
iracţiile. dintre mie nesocotindu-se; . NR NI 

! Nasce aşa dar întrebarea: Arendașul fiind numărat ast-lel printre 

7 

patentari, este loc sai nu săi aplicăm art. 9 din .legea electorală, care: 
hotărăsce că îac. parte din colegiul al doilea de Senat..... comercianții 
şi industriaşii. cari plătesc o patentă de clasa l-a saita Il-a?.-: 

„Inalta Curte s. II prin decisiunea ei din 6 Mai a. c.a răspuns cănu, 
şi acesta. pentru cuvântul simplu că arendașul, nefiind un comerciant sait ' 
industriaș, se pâte înscrie, după glăsuirea art. 5 din legea electţorală, numai. 
în colegiul al treilea de Cameră, dacă plătesce o arendă. anuală de cel 

- puţin 1000'lei5. ..- e Pa 
„Art, 17 din legea electorală, :la care trecem. acum, hotăresce: 
„«Censul nu se pâte dovedi de cât prin rolul de contribuţiuni, etc., pe 

-- anul încetat şi pe anul curent», iar art. 6 belgian, ca .să preintâmpine 
şi mai bine îrauda, orânduesce: - “ ÎN 
„„„. <Nul n'est. inscrit sur les listes €lectorales, sil n'est justifi€ qu'il 
poss6de le cens pour Vann6e de linscription et quiil a effectivement payă 
le cens pour tannee anlerieure en. impot îoncier, ete.». , 
„. „Ori-cum, îrauda e „cu neputinţă, în 'cât se atinge de posesiunea 

“censului, peniru acela care-a dobândit censul prin moștenire; Art: 9 
belgian dispune prin urmare: «Sont compt6s au successeur, par suite de 
decâs, les contributions dues et les 'payements  faits par son auteure 2, 

„. Frauda, din contră, se pâte lesne furişa când proprietatea trece de 
la unul la altul prin acte între vii. Jurisprudenţa belgiană hotărăsce, așa - 
dar, că contribuţiunea lonciară, ca să pâtă iolosi dobânditorului, trebue . 
să fie stabilită pentru un an. întreg în sarcina autorului care posedă la 
începuiul anului. ia 

Curtea n6stră de casaţiune a judecat de asemenea, la 6 Mai a. c., 
că nu se pote socoti cumpărătorului contribuţiunea ionciară datorită saii 
plătită de. vindător, dacă actul - de vindare e. făcut 
anuale și pârtă prn urmare pe frunte semnul îraudei. - Cum se dovedesce însă censul, întrebăm în fine, când e vorba de: 

1) Aşa o fi după art. 5 legea electorală, dar cine 
legi ?. Impărțirea corpului electoral în colegi! este, fie mai arbitrar. In Belgia, nimic din t6te acestea. .<Pour tre &lecteur genâral, hotă-" xăsce art. 1 belgian, il faut : 1) âtre belge; 2) âtre âp6 de 21 ans accomplis;: 3) verser,. au tresor de VEtat, encontributions directes, patentes comprises, la somime de în. 42—32». pupă legea nostră, din contră, comercianții şi  industriaşii cei mat mari. nu se pot n n colegiu e Cameră şi de Senat, dacă - i i „sistem, cum observă forte bine d-l 0, issescu, (op cap Proprietate fonciară 1 Acest ; S , G. Dissescu, (0p.. ci i 98) . î .. 
în trecut, la burghezie, cler, la stărostir şi corporaţ (op. cit, pagina 638), «ne întorce DUE „Staro iunile din evul mediu». : - . . 2) Principiul acesta e, şi în lipsă & în sina înaraŢ 5 
Jurisprudenţa n6stră îl consfinţesce, : 2 0 anume lege, prin sine însuşi îâvederat. art. dbelgian, aşa dar, cu tote că legiuitorul nostru n'a reprodus-- 

în ajunul revisuirii. | 

ne pote înţelege rațiunea acestei 
după cum vedem, tot ce pote să. -:  
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o clădire nouă, ştiut fiind că construcţiunile cele noui nu sunt supuse la 
impositul fonciar pe termen de trei “ani. de când devin locuibile (art. 11, 
lit, d, legea asupra'impositului ionciar din 31 Martie 1885), aşa că dovada 
nu se pâte lace cu rolurile generale de contribuţiuni? a 

Inalta Curte, "prin decisiunea. ei No. 465 din.19 Aprilie 1895 (Bulet., 
p. 6:19) a stabilit principiul -că pentru clădirile cele noui trebue să: se | 
facă rolură.suplimentare (art. 51. şi urm. legea din 29 Maiii 1893), cari 

"singure pot dovedi censul, potrivit cu art; 14 şi 17 din legea electorală. 
Ce se petrece însă în practică? Comisiunile de recensământ, în loc să 
înmâneze proprietarilor clădirilor celor noui procesele-verbale de constatare : 

(art. 33), ca ei să pâtă face apel, ete., se mărginesc a aplica numai și 

numai art. 26 al legii din 29 Maiii 1893, care hotărăsce: ” 

«Comisiunile comunale de recensământ vor 'ţine registre speciale, 

în cari vor. înscrie t6te scutirile de imposite, termenul când expiră dreptul 

de scutire şi actele pe cari se întemeiază scutirea», | i 

Fi bine, art. 26 hotărăsce, după cum vedem, numai și numai că 

t6te scutirile de imposite: ai să fie înscrise în registrul de care e vorba. 

Trebue însă sait nu să se jacă roluri - suplimentare pentru . clădirile 

cele nuoi? Art, 26 citat nu se ocupă de loc cu acâstă cestiune. 

Caută, aşa dar, să recurgem în acestă privinţă, nu la art. 26 cit., 

'ci la art. 5l şi urm. din legea pentru constatarea și perceperea contri- -" 

buţiunilor directe din 1893, şi să impunem clădirile cele noui provisoriă- 

la contribuţiunea fonciară prin roluri: suplimentare D. - 

| lar dacă, în loc să se păzâscă acestă urmare, care singură răspunde, 

legii, se fac evaluări fără nici 0. formă în registrul. de scutire, şi dacă 

pe temeiul unui “asemenea act nelegal se orenduesce înscrierea unui 

alegător în listele electorale, nu. avem de cât să : reclamăm în contra 

înscrierii, oa e i . -. 

Mii de case sai zidit în Bucuresci în cursul -anului trecut și 

“constatările censului s'aii trecut: în registrul de scutire, fără să se proce-. 

deze conform cu. art.:51 urm. cit., fără să se înmâneze procesele-verbale 

dilnie contribuabililor (art. 53), fără să se întocmescă pentru clădirile 

cele noui roluri suplimentare, cum sa arătat mai sus n) DI | 

- Un alegător din colegiul respectiv a apelat prin urmare până la . 

Curtea de casaţie în contra înserierilor în listele electorale făcute numai 

pe baza registrului de scutire, dar a umblat. calea mânzului, fără să pue 

punctul pe i, şi apelul i sa respins ca nedovedit 3). Da ; 

| Ne oprim aci. Exemplele de mai sus dovedesc, credem noi, cu priso- 

sință că legea nâstră electorală lasă tot de dorit, pomul pădureţ, pă uree 

pâme sedte. Trebue aşa dar .să trecem gârla, să ne iolosim de experienţa 

lăcută (după îoc mulţi dascăli se arată), să revisuim legea n6stră electorală, 

  

: 1) V. Ducrocg, Cours de droit administratif, cinquitme edition, 11, No. 1135, 

| S 5 C 
. . . .. - 

ii “ Dă. Filipescu' a reclamat, în numele proprietarilor, la omisiunea ape 

lativă de reces&mânt, şi a lăcut apol recurs la: Curtea de casaţiune, pnl sr 

respins, cu drept cuvânt, pentru motivul că nu. avea mandat e la prop .(V, Cas. 

vo. 239 din 10 Martie 1899). - PR 

LD, No. 5 Sas, 11, No. 218 din 8 Aprilie 1899, în afacerea N. Filip 

-31 din 13 Mat 1899. .- . - i 

escu. Dreptul No.
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Ori-cum însă şi ori-cât ne-ar ajuta Dumneţeii să alcătuim .o lege electorală cât se pâte de neprihănită, Constituţiunea -n6stră liberală va atârna totuşi pururea în aer, dacă nu vom descentralisa adminislrațiunea, şi am arătat în Dreptul, No. 65 din 1898, cum se pâte realisa acestă reformă.:, : N - E E , - 
Lumea, este adevărat, nu va păşi nici-odată de. bună vos pe calea cea spin6să, care singură duce la mântuire, şi ştiut este că pămentul până nu'l calcă, 6le nu'l pâte să'l facă, dar un Pericles, care ar Îi în stare să ne unâscă pe toţi, nu se vede nici în zare. -:. Ea Nu am avea: deci, la urma urmei, nimic de dis în contra sufragiuluă. universal, dacă ni s'ar dovedi că, cu ajutoru-i vom ajunge, nu la o stăpânire „ anarho-despotică și mai îndrăcită, cum e de temut, ci la. alcătuirea unui partid al lucrătorilor cumpătat, bine organizat, înţelept. a In adevăr, partidele n6stre istorice deşteptate ast-fel din somnul lor cel de mârte; prin cumplita propagandă socialistă, vor stringe rândurile lor, nu se vor mai impărţi în secte, vor fi gata la ori-ce jeriie în interesul patriei, vor opune utopiei marxiste evangelia anglo-amebicană : sel/govern- „mentul (Dreptul, 1899). o a 

SOON 

- " Censul electoral, — Colegiul 1 comunal, — Proprietatea, imobiliară urbană. — Cum se dovedesce dreptul de proprietate, — Arţ. 4 şi 5 legea pentru alegerea „ consiliilor comunale. (Cas. II, 24 Aprilie, 1898), " ” 
„Când imobilul eare servă unui alegător ca bază a censului, se găsesce înscris, în roluri pe numele unei alte pers6ne, dreptul de proprietate asupra acelui imobil nu se pote proba de cât printi"un act translativ “de pro- | prietate, Faptul plăței impositului, declaraţiunea proprie a părței interesate, „Cum nici pacinica posesiune, nă constitue o dovadă a dreptului de pro-  prietate, care să serve ca basă a censului electoral. o 

Curtea, 
Avend în vedere că apelantul. cere a se infirma sentința tribunalului şi a se 

ordona Ştergerea lui Constantin Gheorghiu dintre. alegători! colegiului [ comunal din -oraşul Focşani, în care pe nedrept a fost înscris, de dre-ce n'are censul; - „Nădând art, 4 şi 5 din lege 
iii 5 

Tunie NE ş sea pentru alegerea consiliilor comunale de la 1 
. Considerână că după aceste articole fac cari, îndeplinind "cele-Valte condițiuni puțin 600 ler, iar censul nu se pote q 

parte din colegiul I comunal toţr acei cerute de lege, ai.un 1 

- Având în vedere că prin certificatul cu No 782 din 1898 Jiberat i 
: a S . ! erat de percepţia - scală, circumscripția I Focșani, presentat de apelant, se constată că contestatul Con- de core eorghiu este înscris în rolul culdrei de albastru, la No. 1474, cu darea căilor comun A ie prin urmare nu are censul cerut de lege pentru a figura în colegiul „ Considerând însă că tribunalul de Putna şri i ă 

. Ideri : a prin sentinta supusă recursului con- ederă pe Const. Gheorghiu ca “avenă condiţiunile de-a figura in listele electorale | însemnări ie colegiului 1, fiind că consideră ca proprietarul unui imobil pe temeiul 
ag ani ri în partea perceptorului pe dosul chitanţel de plata impositului funciar, libe- 
pe teme e e lu! G. Apostoleanu, pentru o casă din Strada Rosali din Focşani, apoi ul deciaraţier ce Gheorghiu ar fi făcut la tribunal, precum şi. a unul certificat îl comisiei unei despărțiri din Focşani, că Gheorghiu are -pacinica posesiune a acestul 3 . , . 

- N .    
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Considerând că nici unul din elementele invocate. de tribunalul ici t5 

impreună, nu constitue o dovaaă că dreptul de proprietate asupra i a Si | 

Rosali din Pocşani este a lui Gheorghiu, fiină-că dreptul de proprietate asupra unui 

imobil nu se pote dovedi nic! prin faptul plătei impositului, nici prin propria declarație 

nici prin 0 posesiune. chiar dacă ar fi pacinică; că admiţându-se modul de a vedea 

al tribunalului în privinta dovedirel dreptului de proprietate asupra unul imobil, ar fia 

„face dreptul de proprietate imobiliară cu totul necert şi a intesni unora dobândirea 

-dreptului de proprietate fără nici un drept,- în detrimentul şi fără ştirea adevăratului 

proprietar, ar fi “apol în materie de constituirea colegiului I, fie comunal, fie pentru - 

Cameră şi Senat, a înlesni frauda în modul cel mai întins, introducând . alegători fără 

nici un drept în acel important colegii; că justiţia are tocmai misiunea a consacra 

increderea În dreptul de proprietate imobiliar şi a drepturilor ce se pot exercita pe - 

-țemeiul dreptului de proprielate, nu însă a înlesni fraudele cari se pot produce prin 

părerea nout a tribunalului; SE 
Considerând că părerea trib. de Pulna: fiind greşită, că Gheorghiu neputând 

dovedi că are într'adevtr dreptul de proprietate asupra imobilului din Str. Rosali din 

Focşani, nici n'a dovedit că are venit imobiliar, că are censul cerut spre a fi înscris 

În listele colegiului | din Focşani ; că e aceea tribunalul -r&i 'l-a înscris în listele 

electorale, . : a Să E i 

Pentru aceste motive, admite apelul... 

  

Censul electoral. — Col. 1 comunal. — Cum se dovedesce censul. — Art. 4 legea 

pentru alegerea consiliilor comunale. (Tribunalul Pulna, 77 Martic, 1898). - - 

Dovada censului electoral, care are de basă o proprietate imobi- - 

liară, se pote îuce de alegătorul contestai, în casul - când : imobilul. se 

găsesce înscris în roluri pe numele unei alte persâne, cu atestarea percep- 

torului de plata îoncierei,. cu mărturisirea proprie că este proprietarul 

acelui imobil prin cumpsrătâre, cum şi cu certilicatul comisarului con- 

'statător de pacinica posesiune. i 

Tribunalul, e NIRE pa , . 

Având în vedere apelul electoral făcut de către Constantin. Gheorghiu contra 

decisiunit, consiliului comunal din Focşani No,.10! “din 8 Februarie 1898, prin care 

i s'a rcfusat înscrierea D-sale între alegătorii coleg. 1 de comună pe anul: 1898, pe 

moliv că chitanţele dovedilâre de plata fonciarului privesc pe casa defunctului G. Apos- - 

toleanu, şi că atestarea. făcută. de perceplor pe chitanţe .că apelantul ar fi actualul . 

" proprietar al imobilului, nu se baseză pe un act autentic; | NE 

Având în vedere sus disa decisiune şi ascultând pe apelant în conclusiunile sale: 

Considerând că pentru ca cineva să polă figura printre alegătorii coleg. 1 comu-= 

nal se cere un venit fonciar urban de cel puţin GU0 lei; | : 

Considerână apol că din chitanțele No.-14006, 14549 şi 14550, în valdre lrimes- 

trială presentate în instanţă de apelant se stabilesce că d-sa plătesce un fonciar de 

35 lei anual pentru imobilul din str. Rosali, acest oraş ; A 

Considerând că motivul pe care "31 baseză consiliul comunal decisiunea sa nu 

"Șt pâte avea fiinţa în speţă, întru cât de şi din chitanțele presentate s'ar părea că 

4onciarul este primit de la casa defunctului G. Apostoleanu, totuşi din atestările făcute 

pe aceleaşi chitanțe de către perceptorul fiscal cum că sumele din față sai primit 

de la C. Gheorghiu, actual proprietar, se stabilesce- întrun mod evident: 1) că plata . 

fonciarului nu s'a plătit de cât de către apelantul C. Gheorghiu și 2) că nimeni altul 

nu maj pâte fi adi proprietarul imobilului de cât d-sa; a NE 

*CEsiderând dă acest lucru se mai confirmă şi dii ' declaraţiunile făcute adi în 

instanță de apelant cum că imobilul în cestiune este actualmente proprietatea sa, 

cumpărat de la moştenitori! defunctului Apostoleanu, decleraţiune ce nu € combătută 

cu nici o altă probă adi în instanță; De Ia _ 

- Considerână că ÎI etantul = sprijinul” declaraţiunil sale presintă Şi un, certificat: 

 Jiberat de comisia desp. III Focşani, în basa cererel făcută de însuși unul din moşte- 

nitori! defunctului Apostoleanu şi din care resultă că apelantul are pacinica posesiune
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asupra imobilului din str. Rosali, -acest oraş, fapt care contirmă în mod evident că: 
apelantul este proprietar al acestul imobil până ia proba contrariă- şi întru cât nu se 
gâsesce de nimeni tulburat în posesiunea acestul, imobil ; E | i 
„Din tâte aceste împrejurări resultă că apelantul a satifăcut în totul cerinţele 

legii electorale şi că dar pe nedrept i s'a respins de - consiliul comunal cererea sa de 
a, fi înscris în listele col; I de comună;: Se , a ă 
Că fiind ast-fel, urmeză a se admite apelul şi a se ordona înscrierea numitulut . 

în col.:I de comună. o a | | 
„>. Pentru aceste motive, în majoritate admite apelul. - 

--..  Semnaţi: G. N. Serăţeanu, Gr. Lahovari... 

_ .„Opiniune .-. a 

“Având în vedere apelul interjectat de către Constantin Gecorghiu, prin peti- 
“ țiunea înregistrată la No. 5653 in 1898, în contra decisiunit Consiliului comunal No. 

„ “101 din'1898, prin care este respins de a fi înscris in colegiul 1 dă comună ; i 
„_ Avend în vedere că apelantul presintă. următrele acte : chitanţele No. 14006, 

14549, 14550; şi certificatul No. 48i din 189; UI E | 
_. Având în vedere: că legea alegerilor comunale prin art. 4 alineat I cere ca pe 

„lângă cele-l'alte condiţiual, alegătorul trebue să justifice că are un venit funciar urban 
de 500 lel anual; IN tă Pi “ zi 
-.„  Avend în vedere că din chitanţele menţionate mar sus de şi resultă că se plă- 
tesce „un funciar de 30 ler anual, care ar corespunde la suma de 600 lei, totuşi percep- 
tia atestă că acestă sumă se. plătesce de casa defunelulur. G. Apostoleanu, iar în darea 
recipiser percepţia face menţiune că acestă sumă. s'a primit de la apelant; - 

. Considerând că legiuitorul prin cuvintele din art. 4 legea comunală; „ai un. 
- venit funciar de '600 lei“, nu a putut să înţelegă de cât că. este proprietarul unui 

venit de 00 1ej, căci în adevăr întreg sistemul pe care s'a basat legiuitorul electoral, 
a, fost împărţirea alegătorilor în 3 clase: acel ce. represintă averea imobiliară, capa= 
citatea legală şi acel car! posedă titluri ; i E a Li 

"Apelantul pretinde că are dreptul a figura în colegiul I comunal în puterea 
averel imobiliare urbană ce-el ropresintă; . ! | . i ă 
__” Din chitanţele presentate, se “vede că casa def. G. Apostoleanu plătesce acel fon- 

ciar prin apelantele care “șI însoţesce acea plată numai în puterea menţiunii făcută de perceplor în dosul chitanţei, că el ar îi făcut vărsămintul acele! sume ; : Considerând 'că acestă simplă menţiune nu dovedesce că apelantul este proprietar, 
el nu posedă un act de cump&rătură, pecare nici nu Sar fi pututa'l obținea, de dre-ce' pe urma defunctului Apostoleanu a rămas minori şi o asemenea înstr&inare nu se putea tace de cât cu atorizarea tribunalului ; că certificatul. comisarului cum că apelantul are pacinica posesiune asupra imobilului nu este un act judecătoresc şi nu are nicto pulere „doveditâre, mai mult când el este dat de un funcţionar incompetent în acestă materie, Pentru acesta sunt de părere a:se respinge apelul d-lul C. Gheorghiu. . 

| Semnat, G.. Alexandrescu. 

„_Adnolaţiune. — Legea pentru alegerea consilielor: comunale din 15 lunie 1886, la art. 4, hotărăsce: -. a 
«Fac parte din colegiul întâi, toţi acei cari ai un venit - fonciar . „urban de cel puţin 600 lei»... a a a - Stan, presupunem, e. proprietar al unei case din Focșani, pentru care plătesce o dare ionciară de 36 lei pe an, dare care represintă tocmai un venit ionciar de 600 lei, precum prescrie legea de. mai sus, : ME Brăn. însă vine și dice că a cumpărat casa” de 'mai sus de la Stan, - Și cere deci să fie înscris în colegiul întâi pentru comună, socotindu-i-se „darea de .36 lei pentru alcătuirea censului săi electoral. . - Sa | Ce are a face însă ? Stan e încă înscris în rolurile de contribuţiuni peniru casa de mai Sus și censul nu se p6te dovedi de cât prin rolul de 

N 
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contribuţiune, chitanţele saii avertismentele de dări, pe ultimele șase luni 
(v. art. 5 legea pentru alegerea. consiliului comunal: din 15 lunie 1886), 

Fără îndoială, censul lui Stan, al. vindătorului, folosesce lui Bran, 
cumperătorului, însă numai dacă exislă un contraci de cumpărare 
regulat transcris, care singur se pole opune alegelorilor, cari ai 
exercițiul acțiunii populare (art. 723 procedura civilă). “ 

Acesta reese limpede şi lămurit din . principiile generale de drept 
_(arg. art. 5 cit., comb. cu 723 procedura civilă) şi din. legea electorală 
belgiană din 26 August 1878 (art. 6), care hotărăsce ritos: <Limpot 
foncier. est compt î lacqutreur.ă partir du jour ou la mutation peut'. 
âtre oposte aux ticrs». , ă . 

Cumpărătorui, în adevăr, trebue să câră mai intâi.să se inscrie în 

matricula rolului de contribuţiune numele sii în locul: numelui. vîndăto- 
2 

torului, și acestă schimbare de nume nu se pâte făce de cât în virtutea 

unui titlu lega! traslativ de proprietate. - e 

Ei bine, hotărârile, pe cari le-am reprodus mai. sus, adică sentința 

tribunalului Putna No. 210 din 1898 şi decisiunea : Curţii -de casaţiune . 

No. 252 din 1898, hotărâri cari se ocupă amândouă cu cestiunea n6stră, 

o deslegă una întrun fel, alta întraltul, -- . E = 
a . 

'[riburialul de Putna, în adevăr, primesce apelul: lui C. “Gheorghiu 

şi hotărăsce înscrierea lui în colegiul I pentru comună, “sub „cuvânt că. 

mutaţiunea de proprietate se pote dovedi cu presumţiuni: cu - chitanţa: 

“perceptorului, cu patalamaua comisarului şi cu câte. în lună şi în stele. 

Inalta Curte insă, care a pătruns mai bine psihologia acestui proces, 

orenduesce din contră ştergerea aceluiaș C. Gheorghiu din listele electo- 

rale, pentru motivul că trecerea proprietăţii se pote. proba “numai prin 

un act translativ de proprietate, iar nu prin terieloge născocite pentru 

scopuri electorale... N E - i . 

. Ce anume dovedi, în adevăr, a adus apelantul C. Gheorghiu ? Insem- 

narea făcută de perceptor pe chitanţă că apelantul a plătit darea îonciară ? 

Ei bine, şi apoi? Imprejurarea acesta nu dovedesce. de loc că Casa 

Apostoleanu, care e înscrisă în rolul de - contribuţiune, a încetat e a. 

ensului.” ac 
poseda bas „coni apelantului ? Spusa d-sale, nesprijinită pe nimic, nu are 

“nici umbra unei puteri doveditâre! Certificatul comisarului consiali. “ a 
liniştitei posesiuni ? -Comisarii poliţienesci nu sunt compelinii e Stapiii Hai 

-şlita posesiune (v. art. 724 procedura civilă)! (Dreptul, ) 
- 

[i . . POPOSIT ” , , 

| Bxoe țiunile la, regulele. generale de expropriere | 

o » pentru căusă de atiliţate publică... 

"0 umbră grea întunecă idei dă. pui a 

de ideia dreptului, şi idealuri negur6se se lurişeză în sulletu, nostri e 

'adâncim prea mult în principiile pure ale dreptului h și, ca 

1) Teoria obligaţiunilor mal cu Cit O <a patra 

âreptală unei geometrii juridice, Dar, precum Sunt. secta cart, aci : O afsieiant 

dimensiunea geometrică, aceea-ce este o născocire misteriosă, aş ? a 

r 

a utilității publice, care e nedespărţită - 

s6mă face impresiunea unel. mecanice pure a
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de acestă. fantasmagorie, este de mare îolos să ne ocupăm din când în | 

chiar o temelie empirică şi reală. 
“Chinurile unui vis nepotrivit cu realitatea vor pieri şi noi ne vom 

"reintoree îără temere la viaţa reală, dacă vom “lua în mână legea de 
expropriare pentru cuusă de utilitate publică, care, mai mult de cât 
ori-care alta, ne rechiamă in memorie legile de fer ale ordinei de drept, 

- necesităţile sociale. : - pa . 
Acestă lege târnă un coprins real în idealurile nâstre, fără a le 

când. şi cu acea parte a dreptului, unde principiile ai la prima vedere 

omori, căci nu bunul plac are:să învoiască expropriarea pentru causă de. 
"utilitate publică, nu: o voinţă asiatică are să hotărască cesiunea silită a 
proprietăţii private pentru scopuri de.utilitate publică, ci organele legii, 
cu paza iormelor prescrise 'de un legiuitor prevădător. Respectul. datorit | 
proprietăţii private nu este dat uitărei. Nimeni, dispune art. 19 al Con- 
stituţiunii (conform art. 11 belgian), nu pâte îi expropriat de cât pentru: 
causă de utilitate publică legalmenle constatată şi dupe o drepiă şi prea- 
labilă despăgubire. Aceste îorme ocrotitâre vor refusa pâte serviciul lor 
în -cusuri de urgenţă extremă, dar depărtarea de la regulă va fi pururea 
o rară excepțiune. | SE „ Art. 19 al legii iranceze din 8 Martie 1810, admite expropriarea de 

"urgentă, adică trimiterea în posesiune provizorie a expropriatorului, 
înaînlea regulărei definitive a îndemnității, mijlocind plata unei indem- 
nităţi aproximative, fixate. de tribunal, 

In Belgia, se născu 'controversa dacă acâstă lege iîranceză din 1810, 
care era aplicabilă și în Belgia până la 1835, a fost sai nu abrogată 
prin art. 11 al Constituţiunii belgiane (art..10 român). Jurisprudenţa 

“Curţii din Rruxelles variind asupra acestiii punct, se elaboră un proect 
de lege. tindend a face să înceteze controversa. Părerea domnitâre era 
că, scurtându-se termenele, . simplificându-se formele, se pâte respecta 

  

„ juridici, cari admit o voinţă pură neatârnată de realitate, 
de exemplu con!roversele în materie de quasi-contracte. Citim, nu în cărți vechi mân- „cate de. moli!, ci în modernul şi excelentul comentarii al d-lui Laurent pe o pagină, că legea presupune consimțimântul părților quasi-contractante (XX "No. 308) iar, pe o altă pagină, că quasi-contractul implică num s 1 1 voință (XX, No. 320), Acelaşi comentarii apol: ne învaţă că aceea ce caracteriseză esenţial quasi-contractul, este că el constilue un simplu fapt: (SXVI, No.'432). Dar, unu simplu fapt concret exclude evident orl-ce normă a priori, orice presupunere legislativă de consimţimânt, căci el pâte, după deosebirea casurilor concrete, să implice saă să nu implice o manifestare unilaterală „de voință. Adevărul dar este că quasi- contractele datorese exislența lor în technica juridică modernă . sistemet greşite inaugurate de Gaius şi sancţionată de Justinian, Singura.. clasificare exactă este că obligațiunile se nasc sai ex voluntate, saii ex re, adică saă prin o voluntară primire a unel îndatoriri gin partea debitorului, precum la contracte, policitaţiuni, megotiorun gestio,, primirea unei mogieniri, sau ca urmări juridice ale unul simplu fapt, precum la cte, posesiune, comunitate, înrudire, îmbogăţire (condiclio ş iti i căpetenie între obligaţiunile ex volunta re idgerio dmdebiti). Deosebirea de doilea nu 1 cele dintâi presupun capa- 

T x 

drept cuvânt, însemnătatea faptelor în „mu. în Dreptul No. 81, se recungsce, cu. 

Metafisice şi chimerice sunt 

: . materie de c i- a i girantul de afaceri 'şi manifestă voința pri [uaşi-contracte, dar se pretinde că . - - rin fapte concludente, 4 -ce, din contră legea consimte în locul stăpânului af, Pi - e, de 6re-ce, din contră, este folositor, Nu însemne acesta ne corel In presupunerea că acest consimţimânt îi 
combătulă a lui Demolombe ? . 

al o manifestare unilaterală de - 

se înt6rce sub o formă may greşită la doctrina
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principiul constituţional al despăgubirii prealabile, fără a se împiedeca 
serviciul lucrărilor publice. Legea belgiană din 17 Aprilie 1835, asupra 
expropriării pentru cuusă de utilitate publică, e resultatul încercărilor 
lăcute de a râspunde la acâstă îndoită cerință. Art. 26 al acestei legi 
abrogă art. 19 al legii iranceze din 18102). | | 

Vom vedea îndată că expropriarea de urgenţă, care s'a dat ast-iel 
pe ușe afară, u reintrat în cetate pe lerâstră. 

” Silit. printr'o nevoe de o urgenţă extremă, statul belgian ocupă cu - 
putere un teren de expropriat. Proprietarul porni o ucţiune posesorie şi. - 
ceru să se restabilescă statul-quo ante. Curtea din Bruxelles, chiemată a 
se pronunţa asupra casului, decise prin hotărârea sa din 6 Iulie 1846 că 
principiul spoliatus unle omnia restiluendus nu se aplică în materie de 
expropriare pentru causă de utilitate publică, căci acest principii-trebue * - 
să facă loc aici regulei superidre: guod 'omnibus communiler prodest, 

„hoc privale utilitati praeferendum. Autorii aprobă acestă soluţiune, adă- 
ogând că efectul hotărârei posesorie ar fi paralizat, dacă acţiunea ar îi 
pornită "după execuţiunea completă a lucrărilor publice. În acest cas 
menirea utilității publice fiind realisată, imobilul ar îace parte din domeniul 
public şi ar îi ast-iel sustras posesiunii private, aceea ce ar pune pe pro- 
prietar în neputinţă de a executa condemnarea prin dărimarea lucrărilor 2). 

Acest exemplu dovedesce cât ar îi de absurd dacă ne-am agăța de 
o metafizică constituţională, ca să tăgăduim aplicabilitatea art. 69 și urm. 
ale legii n6stre din 1864, asupra expropriării pentru causă de utilitate 

publică, care trateză despre expropriarea de urgenţă, ca să înfierăm, adică 

- ca contrarie Constituţiunii, excepţiunile la regulele generale de expropriare . 

pentru causă de utilitate publică. Dreptul abstract trebue să se acomodeze 

-cu aceea ce nu se pâte împiedeca de îapt.. Principiile caută să fie con- 

gruente' cu faptele. Scăparea ţărei reclamând întrun moment dat numai 

de, cât.o măsură de urgenţă, să deliberăm asupra formelor, neîngrijind 

înteresul vital al ţărei? Homa deliberaute, Sagunlum periil. A. 

Legea n6stră de expropriare pentru causă de utilitate publică, în 

- despărţirea VII întitulată <Al6suri excepţionale», admite dar două, oxceL 

țiuni? 1) în' casul când se exproprieză pămenturi fără dădiri; 2) în casu 

Când se expropri6ză pământuri pentru clădiri întiiiare. nd Dar, ca CA se pol recurge A acestă procedură excepţională, trebue : 

1) ca urgenţa şi utilitatea publică să fie declarate prin ordonanță regală » 

când e vorba de interese generale (art. 69) ; 2) că hotărârea „de expro- 

priare- să fie dată (art. 70); 8) ca să fie vorba de pâmonturi neclă zile 

sai de pământuri trebuinci6se pentru lucrări militare (art. 69 și ar | 78). 

„Excepţiunea “art.. 78 se depărteză mai mult de la regulele generale A 

“ expropriare pentru causă de utilitate publică, de cât excepţiunea art. 0, 

1) Cu. Da Marmol, Trailă de Vexproprialion potir cause dutilitd publique 

“ Belgica, So: rarmol op. cit., No. 14. Recomandăm acest principii al practice 

constituționale encrgumenilor, carl nu cunosc de cât o leorie abstractă Lens Luţiona ii 

3) Acâsta nu e contrarii art. 19 al Constituţiunil, căci acest a icol. pr e că 

utilitatea publică să fie, legalmente constatată, nu.în acest înțeles că trebue purici 

să intervină o legr, ci în acest înţeles că constatarea Irebue Să e ai Con ori 4 

din 1864, după deosebirea casurilor, când prin lege cân prin ord sală.
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căci ea consistă încă: 1) în dispensa de tormalităţile coprinse în titlul 1 şi 2 
al legii de expropriare pentru causă de utilitate publică ; și 2) în determi- 
narea prin ordonanță domneâscă a terenurilor supuse expropriării, așa că 

* încheiarea prefectorală de cesibilitate (art. 1i al legii speciale) e înlocuită 
__ în acest cas prin o-ordonanţă regală de cesibilitate?). - 

Dar, se întrebă, ordonanța regală se rămână ea în taină şi în tăcere? 
R&spundem că, după hotărârea. de expropriare, se notifică părţilor atât 
acestă hotărâre cât şi ordonanța. regală, îndeplinindu-se și formalitățile 
prescrise la art.:22 al legii citate (v. art. 70 comb. cu art. 22). 

"» “O „altă întrebare ce se pâte ridica este acâsta : După ce s'a hotărât 
de legiuitor că titlul II'al legii speciale, care are tocmai de obiect dea 
'stabili iormele de îndeplinit pentru: determinarea pământului de expropriat, 
nu e aplicabil în materie de expropriare pentru lucrări militare, ce înţeles 
are art. 78 citat, care cere totuşi o determinare în: ordonanța: regală a 
pămenturilor. care: sunt supuse la expropriare ? Determinarea cerută de - 
art. 78 citat stă fără îndoială sub o altă regulă de 'cât aceia cu care se 
ocupă titlu [| al legii din 20 Octombre 1864, art.78 eliminând titlul II, 
nu rămâne de cât să aplicăm principiile generale! de drept. E vorba de 

„-0 vindare. de încheiat. Vindarea, -câ ori-ce obligaţiune, trebue să aibă 
un obiect cert.. Dar acesta nu vrea să dică. că obiectul trebue să fie 
determinat în individualitatea sa. Autorii recunosc, din contră, unanim 
că cantitatea pâte să fie “necertă, destul numai să fie posibilă determi- 
narea ei ulteri6ră. Vindarea 'nu - este, de exemplu, lipsită de un obiect 
cert, când se lămuresce că se 'vinde «un cal», cu tote că nu se scie care 
anume cal sa cumpărat 2): Acestea sunt principiile dreptului comun și 
aplicarea lor ne duce cu înlesnire la Soluţiunea ce căutăm. Ordonanţa! 
regală, care ar indica numai localităţile Și teritoriile, aşa însă ca întinderea “Şi direcţiunea sumară a lucrărilor de executat să potă fi apreciate de părţile 

„.. indicărilor' coprinse într'ensa, să determine: 

„Sar putea relusa numai dacă ni'ar. exista aseme 

„actul declarator de. utilitate 

„ ficare în cursul execuţiunii lucrărilor 3, 

„Să zădărnicescă cursul expropriării, şi tribunalul 

-- actul administrativ. Ap. Del AMarmol, op 
z - , - 

interesate şi de 6menii de artă însărcinaţi a ridice e iai d a planul, ar răspunde 
cerinţei art. 78 citat, căci un âct administrativ. posterior ar putea, pe basa 

€ proprietăţile particulare de „expropriat în individualitatea lor. Expropriare 
nea acte administrative (plan 
„de „altminteri, să iăterprete 

aci publică, statuând, de exemplu, că el nu se aplică la cutare bucată de pământ sai că el n'a -autorisat: cutare modi- 

de parcelare, etc.) întregitâre. “Tribunalul pâte, 

Dar, ori-cât de importante. ar Ă i-câ! îi formele a-cărora neindeplinire se inv6că, proprietarul putea-va el, Şi după ce s'aii executat complect lucrările, 
: Ă „ŞI | iul putea-va el să. declare 

că cererea de expropriare-a; statului e .neadmisibilă- întru cât ordonanța a omis de a determina în individualitatea sa pământul de expropriat, sai intru cât şi până când el va reintegra pe pârit în posesiunea pămen- tului expropriat ? Da SI a: | . E . N 
v . . Ă - - 

  

1). Ducrocq, Droit administratif, II; No. 849 şi 843; ii o 2) Laurent, Principes de droit civil franţais, XVI. No. 77, si 3) D- De Lalleau crede din contră că tribunalul nu e competent să interprete . cit, No. 116, IN - | - 

a cerută de administraţiune  
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__ Credem “că tribunalul care ar sancţiona afirmativa, ar nesocoti - 

„principiile expuse mai sus şi ar comite un exces de putere. După execu- 

tarea complectă e lucrărilor, menirea utilității publice e realisată, imobilul. 

face parte din domeniul public şi:se sustrage la ori-ce posesiune privată, 

precum și la ori-ce disposiţiune, aceea ce iace că. tribunalul şi ori-cine - 

trebue să'și plece capul dinaintea maiestăţii legii supreme a societăţilor. 

Salus publica suprema le esto. i ii a A 
Omisiunea formalităţilor esenţiale întemeiază fără îndoială o excep- 

“ţiune în contra expropriării, dar ordinea publică nu e interesată, şi 

nulitatea e acoperită prin o renunțare expresă sai tăcută a proprietarului. . 

Proprietarul turburat în posesiunea sa, n'a. recurs la justiţie înaintea termi- 

nărei Jucrărilor publice, Ori-ce nulitate e acoperită prin acestă renunțare 

a sa tăcută 1). | e . Ă a 

Mai mult încă, credem că nu numai lucrările complect executate 

dar şi lucrările începute se sustrag controlului tribunalului, în “acest înţeles 

că el nu pâte să ordone suspensiunea lor. E N 

" Jurisprudenţa “belgiană. plecă de la punctul de vedere că numai 

lucrările publice complect executâte nu se mai pot dărima pe ealea acţiunii 

posesorie. o. ae Ea 

_ Acesta e şi părerea domnitore, dar d-l R. Jhering are: dreptate 

să dică că acestă jurisprudenţă slăbesce încrederea poporului în justiţie 2). 

Teoria contrarie, care a prevalat în jurisprudenţa nostră, e călduros 

apărată de d-l Jhering, care O r6zămă pe Dreptul roman, Proprietarul 

trebue să recurgă la justiţie în timp util, adică la începutul executării 

lucrărilor, şi judecătorul nu mai pote să le suspende mai târdii. Sa 

Adevărata însemnătate a expropriării, observă d-l Jhering, se nesoco- 

tesce, când se vede într'ensa_ un atac al proprietăţii, - o abnormitate, 

care stă în contradicere cu ideia dreptului, de . proprietate. În acestă 

lumină ea. pâte'să se arate “numai aceluia, care concepe prorpietatea 

exlusiv din punctul de vedere al individului, şi nu ȘI. din punctul de 

vedere al. societăţei 3). : „=. Na po . 

O zidire începută represintă o „vul6re economică și societatea nu . 

pâte să învoiască zădărnicirea ei. Protestul ridicat în. numele dreptului 

pur de proprietate individuală, nu trebue să fie o piedică în actată privire. 

Ce ar fi proprietatea individuală, dacă n'ar veni societatea, să'i. imprumute 

ajutorul. puterei ei ? (Dreplul, 1885). 

.. ' 

2 DT 

z 

2 . 

  

3 02. op. cit, No..137 şi 138 

2 Da ar "Zoe în Rechi, 1, pag. 516, -nota. Compar. Bioche, Juges de paix 

79 “i ire, No. 83. - . aa 
Aa AS _ 

m A Ping, Op. a loc. cit, pag. 514. Curtea n6siră supremă a limita pr mal : 

“multe hotărâri dzeptul judecătorului de plasă de.a ordonă dărimaroa, ură En e 

de turburare de posesiune. Mulţi văd ţandăra în. ochii jurispru enţel. țăre CR la a 

unul nu s'a scoborit încă să arate părţile el luminâse. E mal îndemi natec să ne ocu 

cu leorii abstracte, nemistuite, -- 5 a 

- - - ” p
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“Termenul de recurs în materie de expropriere. — Notiiicare, — Dacă so pâte face * prin agenţi administrativi. — Art. 29 legea de expropriere, — (Cas. II, - _16.Februarie, 188). 

" După art. 29 din legea . de expropriere, tribunalul avend opt ile " pentru a impărtăși - recursul “proprietarului, fără a se determina "dacă împărtăşirea trebue lăcută prin agenţi. judecătoresci sai administrativi, urmeză că partea căreia s'a împărtăşit recursul prin agenţi administrativi, nu pâte opune nulitatea notiticării, când există dovadă din par i Sa notilicat. recursul şi acea dovadă nu este contestată. 
Curtea, deliberână, E | | , „„- Având în vedere că se constată că :ecursul făcut de N an « decisiunil juriului din Tecuci, s'a notificat de tribunalul din Tecuci prin administraţiunea direcţiunii căilor ferate, şi că” faptul aceste! notificări se constată prin chitanța direcţi- uni! căilor ferate" române, şi este a se şti dacă acestă notificare e validă; | . „Considerând că art: 29' legea de expropriere prescrie că tribunalul împărtăşesce " Tecursul până în $ qdile proprietarului, fără a determina dacă “acea împărtășire. are a - se face prin agenţii judecătoresc! sa prin administraţiune ; că orl-cum, când tribunalul a notificat recursul făcut prin admini i um În speţă a urmat, partea căreia . "avea a se împărtăşi nu p6l€ propune nulitatea notilicări?, fiind că notificarea s'a săvirşit prin administraţie, dâud dovada din partea aceler Părţi că i s'a notificat despre facerea Tecursului, când' acea dovadă nu € coniestată; - . ” ' ÎN „Considerând că în lipsa unef disposiţiuni formale, care să declare nulă notifi- carea recursului făcvt conform art. 29 legea de expropriere, în alt mod de cât prin 

„Agenţii judecătoresei, a declară” în speță nulă notificarea recursului făcută direcțiunil căilor ferate, ar fi a admite o decădere neexprimată de lege, şi, în orl-ce cas, a conserva 
un formalism neinţeles, când notificarea însăşi se constată prin chitanța în regulă din 
partea părțe! căreia avea a se notifica recursul; : . N - Că de aceea incidentul are a fi respins, “Pentru aceste molive, respinge. - ..: 

iculescu-Dorobanţu, contra 

Adnotaţiune. — Notificarea cerută de art, pentru: causă de utilitate publică, din 20. Octombrie 1564 este sai nuo formalitate substanțială ? Cum trebue să se facă acesta notificare ? Prin. . administraţiune . saă prin portărei? Care. e,iorma administrativă ? Este „Sai nu valabilă notificarea întărită prin - adeverinţa părţei nevizală de 

29 legea de expropriare 

Dortărel 2? | aa 
- Observăm, întâi şi întâi, că art. nostru 29 cit..se' deosibesce de art. 20 corespundător irancez în acest înţeles că, de şi hotărăsce în conglăsuire cu legea iranceză, că tribunalul va împărtăşi recursul, până în opt dile, 

proprietarului, etc, cu deşteptere ână î j Curtea de Casaţiune, însă nu ad irancez): «le tout &, pDeine de decheance». Ce dar trebue să hotărâm? Art. nostru 29 cit. să fi de ori-ce sancţiune ? Fără îndoială că nu, Notificarea de " adever loc de citațiune şi tâtă lumea recundsce. că recursul nu se pote 
judeca fără 9 prealabilă chemare “sai încunosciințare a părţilor. In lipsă: 
dar de .notificara, să se cileze -Părţile dupe dreptul -comun ? Ferescă 
Dumnedei. Cortrariul reese până .la evidență din text legii de expropriare.  - e o. - 

„__ Hotărârea Curţii de Casaţie, secţiunea: Vacanţelor, No. 163 din 2 
lulie 1896 (Bulet., pa „ 1118)'aj in + d drepi cuvsi 

deslegarea (Cult, Pag 118) ajunge prin urmare cu drept cuvânt la 

aogă (adaos care 'se- găsesce în textul 

mai sus ţine in 

v 

tea eică . | 

e el 6re lipsit --



e 
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câvend în vedere incidentul de neadmisibilitatea recursului, bazat pe 
violarea art: 29 din legea: de  expropriare, întru cât nu sa comunicat 
recursul în termenul prevădut de acel articol, adică în termen de opt dile 

de la depunerea recursului la grefa tribunalului; - i Aa 

«Având în vedere că notificarea cerută de art. 29. are drepl scop 

a fiza termenul înfăţişăriă, şi că nu trebue a depinde de părţi prelun- 

gitea unor usemenea termene; . a “ 

«Că a se admite o notilicare mai târdiii de cât aceea pe care-a. - 

prevăduto legiuitorul prin acel articol, ar îi a se acorda părței un - 

- asemenea drept; i _ a 

«Că ast-tel fiind, lipsa acestei notificări în țermenul -prevădut de 

lege face ca recursul să fie neadmisibile E 

Co folos? Decisiunea casaţiunii s. 1], No. 53 din 16 Februarie 189, 

pe care o publicăm aqi,. părăsesce par'că de odată calea bătută prin juris- 

„prudenţa de mai sus și hotărăsce, din contră, că <a declara nulă nolafi- . 

"carea, ar fi a admile o “decădere neezprimală de lege». Dar Gre ușa - 

„. 

că fie? Nu este 6re din contră elementar lucru că recursul nu se pote - 

judeca fără o prealabilă citaţiune a părţilor ? a 

Inţelega cu tâts astea Inalta Curte să constinţâscă acum contrariul, 

adică să adaoge la atitea şi atâtea variaţiuni încă una .şi bună? Nu o 

credem. Un considerent aruncat în trecă, ca cel-de mai sus, nu Îace o 

gaură în cer, nu pune ţara la- cale, nu este de cât un hop într'o parte 

a redactorului hotărârii, care seme pe ghiaţă- până dimineţă,. * . - | 

Trecem asa dar mai departe. Cum trebue să se iacă, întrebăm 

acum, nolilicarea” de care e vorba, în forma administrativă sai prin 

portărei ? [Hotărârea Curţii de casaţiune  s. Il No. 14 din, 24 . lanuarie 

1895 (Bulet,, pag. 791), care se ocupă ex professo cu cestiunea n6stră, 

se rostesee în acestă privință ast-iel: i 

__ «Considerând că, prin termenii: etribunâlul va împărtăşi „recursul 

până în opt dile . proprietarului, etc.», întrebuințată de art, 29, trebue a | 

'se înțelege că notificarea se va jace prin agenţii judecătoresci alipiță . 

pe lângă tribunal; ! 
«Că, după art. 92 din legea organisării judecătoresci din 1865, 

tt . . 

posteridră legii de expropriare, numai porlăreiz ai: competința de a îaco - - 

â i i ilor j ătoresci; „- 
tâte. actele câte se impun.de legi agenţilor. judec ; 

«Considerând că art. 74 din procedura civilă prescrie că procesul- 

verbal de constatarea îndeplinirii unui act: de procedură trebue. - dresat 

de agentul judecătoresc, asistat de.un su i 

nistrativ, ial art. 76 din. procedura civilă pronunţă nulitatea pentru 

neindeplinirea formelor prescrise de art. TA | | 

ce vedem însă? Decisiunea Curţii de casaţiune, secţ, IL, No. 53 

din 16 Febr. 1898, care ă motivat adnotaţiunea n6stră de faţă, ne spune 

acum deodată una de la răsărit şi alta de la apus, șovăesce între pot 

care prin administraţiune şi notiticarea“prin portărei, lasă ucru în at 

si“0 întârce si o sucesce ast-iel: e e Si | 

".“ «Considerând că, în lipsa unei disposiţiuni formale, care să declare 

- , | cas, II; in 1 “Marti 895 (Bulet., p. 352) şi cas, 

i: laş înţeles cas, 1], No. 39 din 1 Martie 1 cas. 

11, secț In aces i; 149 din 2 August 1895 (Bulet., p. 1031 urm). NE 

p-comisar sai alt agent admi- ..-
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nulă notificarea recursului făcută .contorm art. '29 legea de expropriare, 
în alt mod de cât prin agenţii judecătoresci,- a declara în speță nula. 
notificarea recursului făcută Direcţiunii: căilor ferate, ar îi a admite o 
“decădere neexprimată de lege». -. N i A 

„ Va'să dică, notificarea făcută prin „administraţiune, de şi nu face 
parale după principiile “jurisprudenţei, e. totuşi valabilă în speță, căci, 
cum dice mai departe hotărârea de mai sus, «notificarea s'a săvirşit 
prin administraţie, dând dovadă părței că i s'a- Țăcul nolificarea, 
dovadă necontestală». :.  -. - a a a 
„Nică vorbă prin urmare de o schimbare a jurisprudenţei. O hotărâre * 

de speță . nu. sprăvale priricipiile.. Notificarea trebue să se facă prin 
portărei ? Da.. In casul de iaţă însă, puţin importă că a intervenit admini- 
sirațiunea, căci: există: adeverinţa părţei. că a primit notificarea. Iată tot ce dice hotărârea de mai sus.. .  . e a 

Temeinică să fie 6re acestă hotărâre de, speţă ?. Răspunde ea 6re principiilor materiei? Fără îndoială că nu. Un act de procedură, precum e notilicarea recursului. cerută de” art. 29 cit., trebue să aiba, e vădit Jucrul acesta, după natura, lucrurilur -chiar, un caracter public, autentic, solemn. : . Sa a E a 
Nu este, -de sigur, și nu pâte să fieo daraveră . curat: privată „ documentul oficial, pe care "1 prescrie legea? E vădit: lucru prin urmare - că adeverinţa sub semnătură privată dată de parte nu este şi nu. pâte să fie, de cât o. hârtie albă, dacă „nu portă viza portărelului sait a -administraţiunii. (Dreptul, 1898). . . E | 

as - ai 

Riveranil Dâmboviţei, — Expropriere. —'Regulamentul organic, pagina 522, azt, „ 8.— Art. 6 legea, din 17 Martie 1865, pentru desiiințarea morilor de pe uupypomboriţa.. — Art. 19 alin. 4âin Constituţiune, — (Cas, I, 19 Ianuarie 

a. Riveranii Dâmboviţei nu mai pot îi expropriaţi. de 31/ş stânjeni din locul lor: pe fie-care margine a rîului (Regul. org., pag. 522, art. 8; legea din 17 Martie 1865 ; art. 19 din Constituţiune), dacă, din ori-ce împre-: jurări, aii încetat de a îi riveranii Dâmboviţei. . . Na _In adevăr, reese din art. S legea din 17 “Martie 1865, că utilitatea publică, în vederea căreia s'a prevădut “exproprierea de care e vorba, este facerea cheiului Dâmboviţei, care nu putea avea loc de cât pe - t&remul riveranilor.: a e m Ma „După legea n6stră adică, exproprierea pentru câusă de. utilitate „Publică nu'se pote întinde de cât asupra locului neapărat trebuincios pentru lucrarea de utilitate publică ce sa proectat, 
ă Curtea, - deliberână, - Na PR e Oa , „piSupra, motivelor de câsare invocate... . Ra AIE aria .i geCurtea violeză art. 7 şi 8 din Regulamentul organic, art. 16 din legea din 17 Martie 1865, precum și art, 19 alin. 4 din Constituţiune, cari prevăd în termeni clart AP despagapie, Pe , e-care parte a iului Dâmboviţa, să se lase. câte 3'/, stânjeni, 
„1. «Curtea comite în acela sa, face distincțiune între” proprie ŞI între cel ce au curajul a mărt 

ş- timp şi un exces de putere, când, prin decisiunea taril. care s'aii supus legii 'de'a lăsa cu. 31], stânjeni! UrisI nesupunerea la lege. A admite „acestă teorie a 
. N . . 2 . . . De _ pa - . , a. : A e- a Ă |



EXPROPRIERE |. | 3183 

Curţii de apel, este a erige în principii că legile pot fi înlătuate şi ele nu trebuesc a 
fi aplicate orl de câte ori un celățean este recalcitrant şi nesupus. Acest principii ar fi 
funest şi neconstituțional, fiind-că ar sfărâma cu des&virşire principiul <egalitatea 
tuturor Înaintea legit>. = ae Ne Sa 

Considerână că, prin disposiţiunile art.. 7 şi 8 din Regulamentul organic, desvol- . 
tate prin legea de la 17 Martie 1865 şi menținute prin art. 19 alin. 4 din Constituţiune, 
se impune proprietarilor Capitalej, riveran!- a! Dâmboviţei, îndatorirea să lase liber dă: 
fie-care parte a riului, fără nic o despăgubire, câte 31/, slânjen!, pentru facerea de: - 
cheiuri, cari să serve de drum şi comunicaţiune; . . o 

Considerând că, din aceste disposiţiuni reese că acestă obligaţiune li s'a impus 
proprietarilor riveran!i cu Dâmbovița, numai in scopul de a se face cheiuri de comuni- 

„caţie publică, scop pentru care era necesară cedarea acelor terenuri de către proprie- 
tarii riveran!; . - e “ Ă 

Că, de aci resultă în mod neîndoios, că dacă Primăria nu a făcut cheiuri pentru 
comunicaţie, obligaţiunea sus arătată nu mal poate fi'impusă acelor proprietari :cari 

"din orl-ce împrejurări, ai încetat de a ma! fi riverani cu Dâmboviţa; - | 
Că a se admite contrariul, ar fi a se recunâsce că prin citatele texte de lege-' 

proprietari! riveran! cu Dâmboviţa au fost expropriaţi fără nic! o.despăgubire, şi Pri .: 
măria a devenit imediat -proprietară “asupra terenurilor ce proprietarii riveran! erai - 
obligaţi a ceda, chiar când acea expropriere ar fi fost cu totul inutilă scopului propus, 
de a se face cheiuri riulul Dâmboviţa; oz, o atare soluțiune ar fi'cu totul nedrâptă și 
ar aduce o atingere flagrantă dreptului sacru şi neviolabil de proprietate, recunoscut 
prin alin. 1 şi 2 din art, 19 din Constituţiune;: ! - | a Aa 

Că dar, în specie, instanţele de fond constatând, în fapt, că din causa schim- 
bărit cursului: Dâmboviţei, cu ocasiunea canalisărel el, proprietatea intimatului a încetat 
de a mai fi riverană cu Dâmboviţa, despre partea locului în îitigiii, şi că acest loc, 
înainte de canalisare, n'a fost nicl-odată abandonat. de intimat, căci nu se făcuseră 
cheiuri, apoi cu drept cuvânt şi făcând o bună interpretare şi "aplicare u “legi! aă 

judecat instanţele de fond, recunoscând -intimatului dreptul de proprietate” asupra 

acelul teren; Ă - e a Ie „i 
Că, ast-fel fiind, motivele de casare sunt neîntemeiate şi ca alare urmeză a 

fi respinse. . - | | - - 
Pentru aceste motive, respinge. : 

Adnolațiune. — Regulamentul organic al Valachiei, pag. 522, art,S -. 

hotărăsce:. - pr „ e o I diră 
«Asemenea regulă !), întru tâte se va păzi şi pentru veri-ce clă iri 

„se vor preface, saii din noii se vor face pe marginea Dâmboviţei, cu osebire , 

numai ca fie-care să fie dator a lăsa loc slobod pe marginea ei de 8!|2 N 

slânjeni pe parlea dreplă, şi tot alâțea .pe partea stângă, care acesta 

să se pue numai de cât în-lucrare pe unde nu vor îi zidiri ci numai 

arduri şi uluce»>. i NE 

: Legea apoi din-18 Martie 1865 pentru desfințarea morilor. de pe 
> , Ș : | 

„rîul Dâmbovita, art. 6, orânduesce de asemenea: , 5 

«Şă se jr în Bucuresci o lărgime unilormă de 10 Slâujenă saă 

20 metri în lumina apei Dâmbovita, coniorm art. 9, pag. 523 din Regu- 

  

cea prevădulă în art..7, unâe se dica că 

i i idi liţei patru palme dom- 
veri-ci înainte va voi a zidi, să fie dator a lăsa u i 

ine e aci mea sati mal mult. după, trebuință, şi acâsta până când ulițele vor 

dobândi lărgimea de 6 stânjeni. Invoirea de a clădi sai repara n se Ap în urmare 

... proprietarului, dacă dânsul nu iasă comunei gratis 4 palme domnesel in locul sii, 

"Nu merge 6re legea nâstră în acestă privinţă prea departe? lnţeleg 

6 inci facerea une! strade, atunci 
toraţi a lăsa comune! fără plată tăremul trebuincios pentru acer dă strade, atunci 

i rcelăm tărâmul nostru şi cerem să se & 

ana să singuri E propriaţi. fără despăgubire, atuncl când se lărgesce o stradă, ex 

tentă ? V. asupra aceslul punct, Randa, Das Eiqenthisrechis. | , pag. 

| | 88 

1) Regula, la care se trimite aici, e 

AL. Degră, vol. Ul.
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lament, și să se luse pe fie-care margine a râului câte un spațiu liber 
de 81]. stânjeni. - -. | , " 

| « Construcţiunile aflale pe tărâmul cuprins în acestă zonă se vor | 
desființa fără îndemnisare,- dacă. aceste construcţiuni se vor îi făcut 
în urma legiuirii sus citate; iar pentru . construcţiunile ce 'se afla făcute 
înaintea acestei legiuiri,: se vor indemnisa proprietarii. lor contorm cu 
legea de ezpropriaţiune pentru causă de utilitate Publică» 1), - - 

Acesta fiind starea dreptului nostru în acâstă materie, iată speța 
„procesului cu care s'a ocupat hotărârea de mai sus a Curţii de casaţie, 
Dâmboviţa "şi-a schimbat cursul ei, şi locul din litigii al principelui G.. 
Bibescu “a încetat ast-tel de a se mai afla in zona de trei și jumătate 

- stânjini pe: marginea Dâmboviţei. Sa 
, „Primăria Capitalei totuşi, cregend' că locul din litigii a trecut îpso 
jure în puterea legiuirilor de mai sus în proprietatea comunei, lără deo- 

> sebire de se mai ailă saii nu în zona de 312 stânjeni pe marginea Dâm- 
boviţei, a revendicat locul de mai sus.de la principele G. Bibescu. 

__ Temeinică să fie 6re acestă -reclamaţiune ? Fără îndoială că nu. 
Reese, în adevăr, î6rte lămurit, din art.” 8 al legii din :17 Martie 1865 
că expresiunea celor 3!/, stânjeni de mai sus are a se îace pentru cana- 
lisarea Dâmboviţei şi în deosebi pentru înființarea de splaiură (cheiur)). 

„Acesta hotărăsce cestiunea n6stră. - 
De: sigur, după art. 6 cit., exproprierea peniru înfiinţarea de splaiuri 

pe Dâmboviţa nu se pole exercila de cât asupra lerâmuluă- cuprins în 
zona de 3] stânjeni pe fie-care hargine a râului, şi locul''din litigii, cum Sa ărătat mai sus, nu se mai află în acâstă zonă, cursul Dâmboviţei 
fiind schimbat. — - 
„Știu este, deosebit de acesta, că," după legea n6stră, care lasă în acestă privință mult de dorit 2), în general Chiar, exproprierea. pentru 

causă_de utilitate publică nu pote avea loc de cât asupra tărâmului 
„neapărat trebuincios pentru lucrarea de utilitate publică .ce s'a proectat, - „Inalta Curte a respins prin urmare cu drept cuvânt recursul primăriei, și sa întemeiat, ca să hotărască lucrul ast-iel, “pe consideraţiunea că expropriarea pentru înfiinţarea splaiului Dâmboviţei nu se mai pole exercita asupra unui loc care, din. ori-ce împrejurare, nu.se mai află în zona de 31[2 stânjeni pe fie-care margine a riuluj, o CC: 

Reamintim, în fine, cu acest prilej că, după legea belgiană din 1835, art. 23, vechii Proprietari, sai urmașii lor, pot reclama întârcerea 1ăr&- 

  

1) Art. 19 alin.4 dinu Constiluţiune, dispune în acestă privință: «Legile existente privitore la alinierea şi lărgirea stradelor de prin comune, precum şi la malurile apelor ce curg prin sai pe lângă ele, rămân în vigbre». - ă ! . : 2). Plus-valuta ce au căpătato prin înfrumusețarea oraşului cele-Palte tărâmul, profită ast-fel particularilor şi nu comune!, cum ar fi mai drept. Trebue însă, de lege ferenda, să plătim larg pe proprietarii expropiaţi, dar să dăm în acelaşi timp comunei dreptul să facă expropieri prin zone, <On a souvent demadă, qice-d. De Lalleau,, si Lexpropriation devait &ire rigouresement restreinte aux terraias “indispensables pour l'excutioa des travaux autoris6s. Nous ne le pensons, pas. Ainst lorsquiil s'agit de Louverture d'une rue-ou d'une place publique, on ne âoit pas se borner ă autoriser | Lexpropriation des terrains indispensables pour l'ouvertură de la rue ou de la place, „mais on pourrait aussi autoriser Vexpropriation des terrains n6cessaires pour bâlir eS Itatsons qui-doivent border la rue ou la place». V. A. de Laveleye, «L'expro- priation -par zones pour cause d'utilil6 publique».: a a



- ast-fel precum 

o 
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murilor expropriate, înapoind despăgubirea ce aii primit'o, dacă acele 
teremuri, ori-care ar Îi causa, nu.se mai întrebuințeză: pentru lucrări 
de utilitate publică. o aa LL 

Care 'i cuvântul acestei retrocesiună constinţită de legea belgiană? 
Raportorul Camerei belgiene lămuresce lucrul ast-iel : A 

«Si c'est une obligation imposâe au 'proprittaire de se priver de sa: 

propriâte lorsque Putilit6 publique en reclame labandon, cette obligation 

rigoureuse doit naturellement cesser alors que la cause m'existe plus. Si 

done le terrain expropri6 n'est pas employe aux -travaux pour Pexecution 

desquels il 6tait destinc, îl doit &tre rendu au proprietaire deposseds si 

celui-ci le reclame» 1). (Dreptul,.1900). - i e - 

Hotărnicie. — Art. 8 regulamentul hotărniciilor. — Art. 18 proc. civilă, — (Cas, I, 

29 Martie, 1899).. | Ii 

„ Termenul prevădut de art. 8 din Regulamentul hotărniciilor pentru 

citaţiunile individuale făcute de -inginerul-hotarnic, se.socotesce de la data 

comunicărei citaţiunii, iar. nu de la data emiterei ei. - 

Curtea, deliberând, . : a: a i 

Asupra molivulul I de casare: | E E 

«Curtea de apel din Galaţi-a violat disposiţiunile art. 18 proc. civ., interpretând 

greşit art. & din Regulamentul hotărniciilor>, , - | 

Având în vedere: că, prin titlu III din acest regulament, întitulat «Despre - 

chemănl», legiuitorul a avut grija de a arăta modul cum are să fie chemate părţile la 

facerea hotărniciilor şi termenul în care ele trebuesc a fi citate pentru a se -presenta 

la fața locului; | A - a N , , 

Având în vedere că prin art..8 din Regularnentul hotărniciilor, legiuitorul prescrie 

înte'un mod expres că termenul însemnat pentru venirea la faţa locului va fi <nicl | 

mal mic de trel luni, nic! mai mare'de cinci lun; , Ai 

“ Considerând că termenele de, înfăţişare sunt prescrise în favârea părţilor, pentru 

a'şI putea pregăti apărarea intereselor lor; că deci şi termenul prevădut prin art. 8 

din sus menţionatul regulament, nu pole fi creat de cât în folosul părţilor, pentru ca 

"să pâlă avea timpul necesar să'şi -procure titlurile de proprietate, documentele nece- 

sarii şi să păsescă 6meni de arlă, inginerit trebuincioşi, având timpul disponibil pentru 

a studia actele şi să mârgă la faţa Jocului spre a controla lucrarea de holărnicie, 

mergere care la 1868, data promulgărel regulamentului, presenta greutăţi .din causa 

i de fier; i e PPE ; 

ipsci dom la Să că, dacă termenul este prescris în favorea părților, apoi acest termen - 

nu pâte curge de cât de la înmânarea citaţiuni! părţilor chemate, căci numai din acel 

moment ele sunt puse în cunoscinţă şi în măsură de a pregăti apt&rarea eri iat 

Considerând că a se admile. că termenul curge. de la data, ce port „citata, 

i se pretinde de recurent, -ar fi a se da loc la surprinderi, căc! părţile 

tea face ca adversari! lor să nu aibă cunoscinţă de termen de cât în 

mal 'naiate de data fixată pentru venirea lor la fața locului; 

că instanța de fond, judecând în sensul că, termen predat 

| 
icii 

citaţiunii, iar 
i evulamentul hotărniciilor curge de. la data comunicărel citațiunii, i 

a a Si sciterel ej, a interpretat bine acest articol şi n'a violat disposiţiunile 

art. 18 pr. civ, după cum se pretinde prin acest motiv de 'casare ; es 

Că, ast-fel fiind, acest motiv este neîntemeiat şi urm6ză a.se resp 

Pentru aceste motive, respinge. . | | i 

interesate ar pute: c 
ajun, saă cu câte-va qile 

” Considerând dar, 

inge 2), - 

1) N. Ch, Del Masmol, Traite. de expr 

-.en Belgique, edit. 2, vol. II, No. 315, , 

2) S'a mal invocat un motiv, care s'a 

"de fapt. . IN a îi | N j 

opriation pour cause d'utilite publique 

| ins . ca, fiind privitor. la constatări -. 
respins ca, i privitor E: 

z
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Adnotaţiuna.— Art. S din regulamentul pentru facerea și executarea 
hotărniciilor din 6 Martie 1868,.sună ast-fel: - 

„ «Chemarea pentru hotărnicie va fi numai una singură, şi se va face 
„numai de către înginerul hotarnic, în partea autorisaţiunii preşedintelui. 

«Termenul, însemnat pentru venirea la fața locului, va fi nici mai 
„mie de trei luni, nici mai mare de cinci. Acest termen se va publica şi . 
prin Dlonilorul Oficial, sati IGia în care se publică lucrările oficiale ale 
Curţilor și tribunalelor respective. i | 

„_ «Forma chemării se va face după regulele prescrise prin art. 69 şi 
'72 din codicele de procedură civilă, vestind tot-d'o-dată și personal pe 
chemaţi a veni pregătiţi cu tâte actele și documentele. ce vor îi având. 

- » «Ohemările se vor adresa. vecinilor, conform art. 75 din codicele 
de procedură civilă... E - - „.... “<Darea citaţiunilor se va urma prin prelectura și sub-prefectura în ocolul căreia se află situat imobilul, sai prin prefectura și sub-prelec- tura. domiciliului părţilor, conform art. 74 din proc. civilă, ete.» _. „.. Carei înțelesul ?-Cas. [| No. 852 din 30 Oct. 1884 (Bulet., pag. 796 - urm.) dice că cart. 8 cit. prescrie termemul de trei: luni pentru chemarea, "părţilor numai în cât privesce pe înginer?, indicând un termen minim “Și maxim în care trebue să .se cheme părţile, căci pentru predarea cita- - țiumilor, trebue să se observe și să se respecte termenul de 40 qile de la încunosciințare prevedut la art. 74 Droc. cip, 

„Cas. IL No, 137 din 29 Martie 1899 (veqi decisiunea publicată mai sus), din contră, revine asupra acestei jurisprudenţe şi hotărăsce că ter- menul de 3 luni privesce, nu numai citaţiunea 'coleciivă îăcuiă de inginer, dar. însăşi citaţiunea individuală (art. 74 proc. civ.),: adică cilaţiunea „adresată personal chemaţilor. | ae 
„Inalta Curte, după cum vedem, deslegă cestiunea n6stră aşa şi aşa. Hotărârile Digestului ţărei, cu alte cuvinte, sunt cantragicătâre. Iţele s'aii incurcat și nu s'a spus incă cel de pe urmă cuvânt în acestă materie. Fie-ne dar iertat să ne ocupăm încă o dată cu art. Sci. Ei bine, reese limpede și lămurit din art. '8'cit., că în materie de hotărnicie se ia două cilaţiuni: una colectivă (una singură), care se publică în Monilorul Oficial, ete. şi alla individuală, care 'se aduce lu „îndeplinire, conform art. 74 proc. civilă. i | Citaţiunea colectivă (una singură), adaogă art. $ cit., se face suumai de către inginerul hotarnic, cu. termen de cel puțin 3 lună de la publi- carea în Monitorul Oficial, dar acelaş art. 8 nu dice cu un cuvânt măcar care ar fi termenul citaţiunii îndividuale,. | Aa Ce dar trebue să: hotărâm?. Răspunsul e. in palmă. 'Termenul de - „3 luni. de mai sus e jără îndoială o excepțiune. 'Trebue așa dar să ne întârcem la dreptul comun. 'Cas: I No: 352 din 30 Oet. 1884, a judecat 

„Prm urmare cu drept cuvânt că termenul citaţiunii individuale e de 40. dile (art. 78 proc. civ.).. o N a 
as. -I No, 137 din 29: Martie 1899 intâmpin: i srat, a CUI | pină, este adevărat, că termenul citaţiunii individuale trebue să fie tot. de trei luni, pentru a se putea aduna dovedile, şi din causa lipsei drumului: de fer la 1868, data “ Promulgărei Regulamentului hotărniciilor, dar acestă consideraţiune nu e de loc hotărâtdre. :
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„__ _Excepţiunile, în adevăr, sunt de strictă interpretare. Ei bine, art. $ 
cit, prescrie termenul de 3 luni pentru citaţiunea colectivă, nu dice însă 
nici po faţă, nici implicit, că şi termenul citaţiunii individuale va îi de 
trei luni. - 

In tăcerea legii deci, termenul citaţiunii individuale caută să îie 
cel ordinar de 40 dile, nefiindu-ne îngăduit să alergăm la o ratio legis 
cu totul închipuită, ca să întindem o lege excepţională, care trebue din 
contră, mărginită la termenii ei. o ” NE - 

” “Termenul de trei luni ar îi aplicabil, după chiar textul art. 8 cit,, 
întrun cas şi într'altul, numai dacă ar îi adevărat că art. 8 cit. prevede 
o singură citaţiune colectivă-individuală, dar neindoios este că art, de 
mai sus prescrie, din contră, două citaţiuni deosebite: una colectivă şi. 
alta individuală. | | o cc 

In zadar sar întâmpina că, după, art. S cit., însăși chemarea colectivă 
(una singură) se va încunosciinţa -tot-d'o-dată și personal celor chemaţi, 
conform art. 74 pr. civ., căci vădit lucrul este, din contră, că chemarea 
colectivă, care e una singură, se deosibesce esenţial de chemările indivi-. 
duale, cari sunt multiple. o i. . | 

Nici vorbă, după art. 8 cit., are loc, întâi și întâi, o chemare 

colectivă din partea inginerului hotarnic, cu țermen de trei luni de la 

publicarea în Monilorul : Oficial, şi apoi se jac de către agenții admi- 

nisvalivi, cari înlocuese pe portărei, atâtea citaţiuni individuale câte 

părţi sunt. ae e : 

Care “i termenul: acestor citaţiuni individuale ? | o 

Nicăeri în art. S cit., nu se derâgă'la art. 78 din proc. civ,, care. 

hotărăsce: «Termenul obicinuit al citaţiunilor, pentru cei domiciliaţi în 

România, va fi de 40 qile de la data notificării citaţiunib.. | 

Intrun cuvânt, art. 8 cit. cere două citaţiuni: una colectivă (una. 

singură), care “se face numai de către înginerul-hotarnio, cu termen de 

trei lună de la publicarea în Monitorul Oficial, alta individuală, care se 

îndeplinesce, în locul portăreilor, de agenţi administrativi, cu termenul 

” ile. ME - - a 

d 209 S cit., aşa înţeles, se apropie de tradiţiunea țărei. In Moldova, 

“în adevăr, se făceati două chemări deosebite : una colectivă, publicată în. 

Octombrie prin Buletinul oficial, pentru hotărniciile ce se vor. jace în 

vara anului viitor, alta individuală, cu termen de 15 dile numal ). N 

In Valachia, de asemenea, cele două chemări, una de două luni şi 

cea-Valtă de o lună (de aici termenul de trei, luni “al art. S cil.) nu 

însemnaii anume diua de când are a incepe lucrarea hotărniciei, ci se. 

făcea pentru! acest sfirșit o chemâre deosebită în soroc mărginii DR 

„Fi bine, art.-8 cit. se călăuzesce tocmai de acestă eadiţiune, ȘI - 

orânduesce să se facă, întâi, o citaţiune colectivă, cu termen e trei luni, 

"vestindu-se că cutare şi cutare. proprietate au a fi hotărniciie Fi apoi 

o citaţiune individuală cu sorocul ordinar Și cu însemnarea: di ei de când . 

“a începe lucrarea hotărniciei. -. - a a - 

Sr * Dovada este prin urmare pe deplin tăcută că art. E Cit. nu deroeă | 

“nici cum la art.-78 procedura civilă, după care termenu ci aţiu XI o 

ta, pag 841—842. o oa 
| 5 ge dul Bordn, Eoleoțiunta de legiuirile României, tom. Î, pas. 494. | 

e 7 . Pa : , E ) _



- în ale lor procese-verbale, 

- nemai prin lipirea citațiuniă la ușa primări 

primăriei | Halal de reformă |! (V. articolul mei 
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de 40 dile, ci prescrie- termenul de trei luni numai pentru citaţiunea 

coleciivă, care vestesce venirea la iața locului a inginerului, dar nu arată 

încă diua când va începe lucrarea 1). . - E 

“Cum se citâză, întrebăm în fine, cetele de moşnenă în materie de 

hotărnicie ?- Art. 8 citat răspunde: «Chemările se vor adresa vecinilor, 

contorm art. 75 (No. 8) din codul de procedură civilă>. Va să qică, tot 

după dreptul comun. 
Care e însă adevăratul înţeles al art. 75 No. S procedura civilă? 

_ Prevede acest articol -o singură citaţiune colectivă-individuală, saii. două 

citaţiuni deosebite: una colectivă şi alta individuală ? Citaţiunea indi- 

viduală este ea supusă formelor dreptului comun, sait la alte forme, şi 

cari anume? aa a 
De nevoe este, credem noi, să recurgem, ca să umplem golul lăsat 

de art. 75 No. 8 cit, la vechia nstră practică, şi anume la instrucţiunea 

ministerială din -Valachia, la circulara Departamentului Dreptăţii din anul 

1849, Martie 28, No. 2581, obștită în 'Buletinul No. 33 din 1849, care 

are următârea cuprindere 2): , 

«Îndată ce se va depune cartea de hotărnicie în judecătorie, să se 

“ia cu băgare 'de s6mă, şi de va fi cu desluşirea arătată la art. 5 din 
circulara No. 2579, atunci la vremea sorocirei să se iacă citaţiile pe numele 

fie-cărui moș cu cetaşii lor anume, potrivit cu numărul lor, şi să li se 
trimită - cu băgare de semă ca, dându-se în primirea fie-cărui moş, să se 
ia iscălitura de a ei primire, de nu: va îi cu putință. de-la toţi părtaşii 

„lui, măcar de la cei ma? mulți, sub îndatorire ca aceia să le arăte și 
celor-alţi și mărlurisindu-se de preolul şi aleşii satului, să se dea. 
la judecătorie spre dovadă, ca după niște asemenea încredinţări, să potă 
şi judecătoria să'şi urmeze lucrările sale, fără: a mai da prilej de recla- 
“maţii că saă osândil moştenii înlregi fără. să fie toți chemaţi, ci 
numai după vestirea unuia sati altuia dintr'inşii şi fără ştirea celor-lalţi; 
având în vedere judecătoria că citaţiile în asemenea pricini, când sunt 
şi moşneni, să fie cu sordce mai îndelungate, ca să se p6lă lua înscris 
de la toţi de a lor primire». De 

-Cetele moșnenilor, va să di 
una colectivă, cu soroe mai. îndelungat, care se lipesce pe uşa primăriei, 
și alta individuală, cu termenul obicinuit, care se vestesce celor mak 
mulţi, luându-se de la fie-care adeverinţă înscris 3). (Dreptul, 1899). 

SOON 

o 1) Excepţiunea acesta nu mal are 241 i cuvânt ds ile” ţări Ă ea acâs ş II nici un: cuvânt .- lor 
occidentale nu derâgă în materie de hotărnicie la dreptul como . E Legio f+ 

ş) Duioreanu, op. cit.,-], pag. 499. ! Na “ 
, e vedem însă în practica nâstră de tâte dilele? Vechi i | e i ] Vechiul drept fiind dat 

uitărei, şi art, 75 No. 8 pelămurind, Lucrul, urmarea este că primarii declară adesea . 
n ale lor p că ati dat chemarea în cunosciinţa celor mai 1, de și 

că pri ROL anumaă Pia şi abusul acesta rămâne necdaielee de Gre-ce Wă Crede 
2 int ținuți să ia adeverinţă de la fie-cure sai Î ; proces- 

verbal deosebit pentru fie-care. Tâtă chemarea se face „prin a Să Inele pie 
: ei! EI bine, brot tat 

de Senat, în loc să se întârcă la vechiul. drept, care e aşa de e Sic” pentu 
ŞI, storce mojicilor cepa în nas şi se mulţumesce numa! cu lipirea citațiurii pe ușa 

din Dreptul No. 39. din 1898). 
N 

4 

că, se vor chema prin două citaţiuni:
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Cartea de compturi.—Constatarea anilor de servicii ai funcţionarilor statului.— 

Art. 27 legea organică a. Curţii de compturi, — (Cas. secțiuni-unite, 1 De- 
cembre, 1897). , . , S . 

Curtea de compturi nu este datâre a libera certificate funcționarilor: 
publici de cât pentru timpul cât ati fost în serviciul statului și retribuiţi 
de stat ca iuncţionari, iar nu și pentru anii petrecuţi în diferitele şcoli 
ale statului. a 

Curtea, deliberând, 
Asupra motivului invocat; a o Ea 

„Onor. Curte de conturi n'a ţinut semă de decisiunea acestei Inalte Curți, sec- 
țiunea [I, cu No. 167 din 1897 şi în consecinţă a comis un exces de putere si incom- 
petință, de 6re-ce nu acestă instanță se pronunţă cari din anil mel de serviciii îmi 
daă sai nu dreptul la pensiune. . 

„Acest drept îl are comisiunea de pensiune să judece şi să se pronunţe asupra 
admitere! saii neadmiterel culăror saii culăror anl de servicii, conform art. 18 din 

legea pensiunilor civile, 49, 50 şi urm. din regulamentul acestei legi, şi art, 18 din 
legea pensiunilor militare“... . o 

Având în vedere că din deeisiunea supusă recursului, -resultă că recurentul Dr. - 

G. Isvoranu, cerând de la Curtea de compiuri un certificat pentru constatarea anilor 
săi de serviciă, a pretins ca în acest certilicat să se prevadă şi anil câţi a servit la - 

desființata şcâlă de medicină ; ” : N 

Că asupra relusului Curţii de compluii, dânsul a atacat decisiunea acelei Curți 

pentru exces de pulere şi incompetență, şi acestă Inallă Curte de casaţiune, secţiunea 

II, prin decisiunea sa cu No.-167 'din 1897, casând decisiunea, Cusţi! de compturi sec- 

ţiunca |, cu No..133 din 1897, a decis că acea Curte este datore să dea. certificat pe 

toțI anii serviţi de un luncţionar, nefiind în competența: sa de a distinge carl ant sunt 

sati nu utili pentru pensiune. Chemată din noii a judeca causa, Curtea de compturi, 

„_secţiunt-unite, prin decisiunea supusă adi recursului, referindu-se la textul art. 27 din 

"legea sa organică, 'şi declină competinţa de a constata anil petrecuți de Dr. Isvoranu 

în desființata şcâlă de medicină, sub cuvânt că, după qisul articol, dânsa are dreptul a 

certifica cât timp a “fost o pers6nă împiegat al Statului, nu şi timpul cât a fost.elev; 

Având în vedere art, 27 din legea organică a Înaltei Curți. de compturi din 20 

Lane e rand că, după acest text de lege Curtea de compturi are în atribuţiunile 

sale constatarea anilor de servicii al diferiților împiegaţi at statului, conform legilor şi 

e iuni ivile şi militare; Da a 

regular PE ompturi nu este datâre a libera certificate funcţionarilor de 

cât pentru timpul cât să fost în serviciul statului şi retribuiţi de stat ca funcţionari, 

nu şi pentru limpul cât ati fost elevi în diferitele şcoli ale statului ; o. tentă a 

- Că, aşa fiind, cu Qrept cuvânt Curtea de compturi s'a declarat in compe entă 2 

libera recurentului un certificat prin care să se constate şi anit cât a servi Ca enseiat 
desfiinţata şcâlă de medicină, şi deci motivul inyocat cală a fi: respins ca neîn . 

Pentru aceste motive, respinge. | | . o | 

Adnoţaţiune — Curtea de eompturi e mai cu semă şi inainte de tote | 

un tribunal administrativ, care are chemarea să stabilescă ate 

iurisdictii i i t6tă România. Commptabilitalea publică, 
de jurisdicţiane financiară pentru a. COMpLOUIL ut 

V i lementul de căpetenie al acestei jurisdicţiuni. Legea din:29 

va să dică ee ore ; rin excepțiune, în sarcina Curţii de compturi 
Ianuarie 1875 pune totuși, prin excepţiune, în bilitat ublică 

-.0 daraveră, care nu are nimic a face cu comptabilitatea, pubiică. , 

, îi anizarea Curţii de compturi din 29 Ianuarie 
Art..27 al legii pentru organizarea ă 

1895, hotărăsce în adevăr. o 

«Curtea de compluri mai are în a 

aniloi de serviciii ad diferiților âmpiegafi a s 

şi regulamentelor pensiunilor civile şi mili are), | i i 

——— i. n : ți. a, şi 

1) Veqr legea pentru pensiuni din -16 Februarie 1868 art. 26, ŞI legea, 

pentru pensiuni militare din 1 Iulie 1889, art. 19, lit. 4. 

tribuliunile sale constatarea . 
atului; conțorm legilor. 

2), pronunțarea asupra”.
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degagiărilor totale saii parţiale -a 'garanţiilor depuse. de diteriţi-comptabili 
şi alte: lucrări ce i: sar deteri prin alte legi speciale». 
_ Precum sunt ţinuţi notarii franceză a îndeplini . acte de notariat, 
când părţile le-o cer, aşa e datâre şi Curtea de compturi să facă consta- 
tarea prevădută de art. 27 citat, dacă cei în. drept o reclamă, şi nu se 

„pote. împotrivi la acesta, sub cuvânt .că anii serviţi de reclamant nu pot 
intra “în calculul. pensiunii, . a 

„Notarii, în adevăr, nu sunt îndrituiţi. să retuse serviciul lor părților, 
sub pretext că ele nai luat patenta.la care sunt supuși toţi comerci- 
anţii, căci ei 'sunt însărcinaţi a constata învoirea părţilor contractante, 
și nu suni încolo judecători ai cestiuniă de .a se ști, dacă părțile 
sunt sai, nu, palentaie 1), E 

> Nu e deci volnică nici Curtea de compturi să-se opună a da impie” 
gaților statului certificatul prescris de art, 27. citat, pe motiv că, după 
lege, anii -serviiţi de reclamant nu se pot ţine în s6mă la lichidarea pensiunii, căci nu are căderea să judece cestiunea acesta, să lichideze pensiunea, "să reguleze drepiul la pensiune. Să 

Curtea de compturi însă, presupunem, se împotrivesce a lace consta- tarea de care e vorba. Care va-fi atunci. sancţiunea art..27 citai ? Notarii, care nu'şi Îac datoria ce le o impune legea, îşi atrag pentru acâsta pedâpsa „Suspensiunii saii a destituirii, şi, în tâle casurile, sunt ţinuţi la daune- interese către părţile vătămate 2). Cs e ă Membrii Curţii de compturi, din contră, nu se pot, de sigur, suspenda “din îuncţiune sai: destitui pentru 0 asemenea greșită. tălmăcire a legil.. N'ar rămâne prin urmare deschisă în contră-le de cât calea recursului „în daune-interese, sai dacă ar siărui în retusul lor, urmărirea pentru tăgadă de dreptate, știut fiind-că art, 152 codul penal se aplică şi admini- stratorilor. N a Ii E “ Naște însă întrebarea: nu se pote porni şi recurs în casațiune în „Contra relusului Curţii. de compturi ? După părerea n6stră, fără îndoială că nu. Calea recursului nu există de cât în contra hotărârilor judecă- toresci, iar retusul de a face un: act de procedură 'graţiosă nu e o „hotărâre și nici” măcar un" act judeciitorese. 
Art, 36, No. 2, al legii pentru înfiinţarea Curţii de casaţiună, din 24 Ianuarie 1861, recunâsce : de sigur Curţii de. casațiune dreptul să pronunțe asupra reclamaţiunilor în contra tribunalelor ordinare, pentru tăgada de dreptate, dar Curtea de compturi, departe de a Îi un tribunal de drept comun, e un tribunal administrativ 3), care nu cade sub aplica- țiunea art. 37-citat, op a Legea pentru organizarea. Curţii de compturi, în. : 5 | 

e E compturi, în. adevăr (v. art, 24 legea: din 24 Ianuarie 1864 Şi art. 72 legea din 29 Ia recursul in .Casaţiune numai: în contra hotărârilo comptabilitate publică, care e | de compturi, ȘI. numai în iolosul comptabililor. și al garanţilor lor. | )ri-cum, a-tot-puternicia Curţii de casațiune pare a îi un leac în 
„„ 1) Sirey-Gilberi, Les codes a d, : | nd + riatul din 5 germinal, anul II, No. 3. mol, oupra ant 2) Sirey-Gilbert, opul Şi locul citat No, 8... . î - 3) Veqi Ducrocg, Cours de droit adnuinistratif, t, 1, No. 447 şi 453, 

nuarie 1895), ingădue . 
UC | r date în materie de: ierâmul de căpetenie al activităţii Curţii 

3 al legi! coprinqend nota-.
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contra tutulor relelor, şi s'a hotărât prin: urmare că încheerile Curţii de 
compturi, glăsuitâre că nu se pâte da reclamantului certificatul de care e 
vorba în art. 27 citat, fiind că anii serviţi nu i se pot: socuti după legea 
pensiunii, dă loc lu casare. | | | 

Prea bine. Urmeză însă re de aici că Curtea de compturi e singură 
competentă de a constata anii serviţi de impiegaţii statului? Care e 
calea de urmat când se strecâră o - greşală în certificatul Curţii de: 
compluri ? Legea neprevădend casul, să qicem că greşala nu se mai pâte | 
indrepta ? - E i . 

„ Intrebările acestea nu ai numai un interes academic. S'aii întâmplat, 
din contră, în realitate ast-iel de greșeli. Comitetul pensiunii însă, cu | 
t6tă dovedirea greşelei sevirșită de: Curtea de compturi, a liquidat totuși 
pensiunea pe temeiul batalamalei greşite, -dicând că există un îel de lucru 
judecat în acestă privinţă. ” - , 

Curtea de- apel, din contră, .la care-a -apelat 'impiegatul statului, 
vădend că s'a doveait cu certificatul ministerului respectiv, înfățișat de 
partea apelantă, că constatarea făcută de Curtea de compturi-e greşită, 
a orenduit să se lichideze pensiunea litigi6să, potrivit cu adevărata stare 
de lucruri. Aa " | | IN 

Recurs atunci la. Curtea de casaţiune. Inalta Curte a respins, în . 
fine, cu drept cuvânt cererea de casare, pe motiv că, de Şi după art. 
27 citat, numai Curtea de compturi pste. constata anii serviţi de împie- 
gaţii statului, un act de procedură graţi6să insă nu are putere de lucru 
judecat 1). a o N | 

Trecem, în fine, la ceu de pe urmă peripeţie a cestiunii n6stre. 
Hotărârea Curţii de casaţiune, dată în secţiuni-unite, pe care o publicăm 
astă-di, judecă acum că Curtea de compturi are un motiv bine-cuventat 
de a relusa certificatul prevădut de art. 27 citat, când nu e vorba de 
anii serviţi de ax împiegat al statului. 

Art. 27 citat hotărăsce, de bună 'semă, că «Curtea de compturi are 

în atribuţiunile sale constatarea anilor *de servicii ai diferiților impiegață 

a? statului». Anii însă serviţi. de elevii din. desființata  şe6lă de medi-. 

cină trebue sai nu să intre în calculul pensiunii ?. Cine să hotărască 

unctul acesta ? o _ : Să | 

; Cestiunea acesta s'a: lăsat încureată. Ce dar să. dicem? Este loc, 

“în âsemenei cas, de a se constata anii serviţi după dreptul comun ? Comi-. 

tetul pensiunii împotrivindu-se, avea-va partea nemulțumită calea recursului 

la Curtea de apel, potrivit cu arti20 egea pentru pensiuni din 1 Mai. 

90? o întrebare, care aşteptă deslegarea ei... | 

15990 iai nu slrică, de sigur, să ne întârcem iarăși la „analogia. între | 

constatarea” prevădută de art. 27 citat și. actele de notariat. Notarii însă 
volnici sunt, îâră îndoială, să reiuze ministerul lor, cânc ai he un cuvent 

împotrivi, aşa, când părţile sunt niște copi nec a con- 

pa 2,50 impolă ar îi 'vorba- de un contract:de tovărășie pentru între 
> t - e | 

prinderea unei contrabande îraudulose, etc. 2), E 

1) Decisiunea acesta a casaţiunii, secţiunea I, este, dacă nu mă înşel, “din Sep Ă 

ra i bre 1897. Ă | — IRI cduris- 
embre sat Deea, Roportoire, V, Notai re, $ 5, _No. Î. edr şi anticolul. Juris 

âicţiunea graţiosă, etc.> din Dreptul No. 33 din 1895, pag.. 14 nota e 
z
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Avem a îace, după cum vedem, în-t6tă daravera acesta, cu un 
mare îmbroglio. Nu vine 6re t6tă. încurcătura acesta de acolo -că sa 
deschis calea recursului în casaţiune în contra împotrivirii unei instanțe 
administrative de a constata un lucrv, care se pâte stabili, la. urma 
urmei, și după dreptul comun ? (Dreptul,. 1898). 

  

Administraţiunea, căilor ferate ale statului. — Consiliul 
“de administraţiune. — Curtea de compturi. 

Administraţiunea căilor ferate ale statului;-ca ori-ce administraţiune publică, e'supusă unui control organisat de lege, anume: 1) controlului proprii al administrâţiunii ; 2) controlului dreptului ; 9) controlului par- lamentar; 4) controlului financiar. i 7 i : _" “Ministrul resortului Sai autorităţile delegate de dânsul (direcţiunea - generală, consiliul de administraţiune) . control€ză, din 'oficiă sai după recursul celor interesaţi, întrega administraţiune și exploaţiune a căei ferate „(controlul propriă al administraţiunii). . i . Procesele căei ferate cu cei de al treilea 'se judecă de Tribunalele ordinare.. Recursul: la justiţia ordinară e deschis în 'cas de vătămare im- putabilă căei lerate, în cas'de retus de pensiune datorită unui funcţionar al căei lerate, etc. Curtea de compturi judecă socotelele comptabililor căilor ferate ale statului (controlul dreptului). - PE Controlul parlamentar asupra administraţiunii căei ferate şi în general asupra tutulor administraţiunilor publice, se exercită de către representanţii naţiunii, sai cu ocasiunea desbaterilor budgetare sai prin întrebuinţarea celor-Ilalte mijlsce indicate de Constituţiune : petiţiuni, interpelări, adrese. “Triplul control de mai sus, aplicat financielor diteritelor administra- țiuni publice, se numesce control financiar. Controlul fiinanciar e ast-fel. sai: un „control proprii -al' administraţiunii saă un control al dreptului sau în fine un control parlamentar, .  - | Nu ne vom ocupa aci nici cu controlul parlamentar, nici cu recursul - "la tribunalele ordinare. Cercetarea .n6stră va purta numai asupra contro- lului Curţei de compturi şi asupra controlului proprii al administraţiunii căilor n6stre îerate, Vom discuta mai întâi atribuţiunile Curţii de compturi „Și apoi acele ale consiliului de administraţiune, - a Comptabilii căilor ierate ale statului sunt ei supuși, ca toţi compta- bilii publici, jurisdicţiunii Curţii de compturi? Unii susţin că nu, invocând „art 4 al legii pentru exploatarea căilor ferate ale statului din 6 Martie 1883, „Care -statuteză că legile : generale : de comptabilitate nu se aplică administraţiunii căei lerate de cât cu excepțiunile prevădute! în legea de exploatare, şi art; 49 al aceleiași legi, care hotărăsce că Bilanţul. general de venituri şi cheltueli se verifică şi se aprobă. pe -fie-care ân, nu de Curtea de comptuii, ci de consiliul de administrațiune. Dar, căutând adevărul, ne încredințăm . de îndată că art, 49 citat, „departe de a deroga în favrea comptabililor -căei ferate la regula gene- rală, după care toţi comptabilii publici sunt justiţiabili de Curtea de compturi (art. 96 legea comptabilităţii generale a statului), se ocupă cu o cestiune  
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cu totul alta, anume cu regularea socolelei generale a ministrului lucră- 
vilor publice. . 

Art, 49 citat în adevăr nu e de cât o complectare, întregire, des- 
voltare a art. 90 al legii comptabilităţii generale a statului, după care 
lie-care ministru e dator să presinte în tot anul un bilanț general de 
venituri şi cheltueli privitor la departamentul stă. Bilanţul general de ve-" 
nituri și cheltueli al căei ferate de care vorbesce art. 49 citat nu e de cât 
o parte constituitâre, un element al socotelei generale anuale a ministrului 
lucrărilor publice. - | , - 

Dovadă evidentă că este âşa, este că bilanţul cerut de art. 49 citat 
se presinlă, dup& prescripţiunea acestui articol, nu de casierul general al 
căei ferate, pe care '] privesce gestiunea bănâscă, ci de directorul general 
al administraţiunii -căei ierate, care nu are manutenţiunea banilor, şi se 
aprobă de consiliul de adminislraţiune, nu într'un chip definitiv, ci sub 
reserua aprobărei ministrului lucrărilor publice: (arg. art. 49 citat . 
combinât cu art. 20 litera 7 și în fine al legii pentru exploatarea căilor. 
ferate). ” - . o DE 

JA zadar se întâmpină că bilanţul prescris de art. 49 citat trebuind 
să fie, cum cere legea, însoţit de acte justificative, înțelesul adevărat al 

articolului de mai sus, care numai nu se exprimă destul de clar, ar îi 

că. casa „generală, prin mijlocirea direcţiunii, predă pe fie-care an soco-: 

t6la gestiunii sale consiliului de administraţiune, care o verifică şi.o 

aprobă, Curtea. de compturi neavând întru acesta alt rol de cât să sta- 

tueze asupra acelei socoteli prin declarațiune de conformitate, căci 

contrariul reese f6rte lămurit din art. 49 citat, care vorbesce de un bilanţ 

general şi:nu de o socotâlă individuală de gestiune, din principiul apoi 

“că excepţiunile sunt de strictă interpretare și din consideraţiunea că și 

_socotâla generală a ministrului resortului se controlsză pe acte justificative 

înainte de a se supune Curţii de compturi. E 

In adevăr, chiar de am admite, aceea ce nu este, că înțelesul art. 

49 citat e îndoelnic şi că principiile resultână din „organisarea specială 

a administraţiunii căei îerate reclamă imperios 0 derogare în înţelesul 

arătat mai sus la regulele .cârmuind competinţa Curţii de compturi 4), 

1) Regulele generale de comptabilit 
G având un caracler esen Ă . 

căel lerate, densa rațiuni, Comptabilil poşiel şi al „elegralelar Anzi sunt supuși 

jurisdicţiuni i j, cu tot caracterul comercia poşt tel , 
iurisdicțiunir Curți de Corte, de exemplu, comptabilul secţiunii Iuerărilor nos, 

ni n socotelele lor Curţii de compiuri, care le judecă. Numai casa genera ă a căei 

ferate revendică o posiţiune excepţională. Ast-fel, de la 1853 înc dee socot la casieralul 

ind veri i” bată' de Curtea de compluii, ă | 

e nefiind veriteată și cbrmpturi judecând . socotelele compiabililor căilor ferate 

sepa Si S'ati unificat pe urmă cu aaministrațiunea generală (Mărăşesct- Buzău, 

Plescr- Predeal, Ducuresei-Giurgi-Smârda, Jai Unghetsi ea a Grecii carea 

il, dar a încărcat în acelaş . Or | 

acelor conta bi dânsa, Casa generală, care tăgăduesce pâle.că -a primit sumele de : 

; într'un .chij oulat alt-lel de cât lăsând pe 
să se apere într'un chip regu | lăsând, 

Cea vorba cum, pe, judece socâtelele ? Convenţiunile internaționale, se inlâ i să 

i i it casei. generale. să se desesiseze c 4 

cate a ca mia otăţilor,“ Decompturile constătătore a părţel aferente căilor 

ie lezate asupra taxelor de . transport în traficurile directe, decomp : 

  

ate nu se pot aplica, se dice, compiabililor . 

țialmente comercial, aceea 'ce o deosibesce
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soluţiunea pe care o combatem ar rămâne totuşi absolut nejustificată, 
de 6re-ce,, îndoială fiind, trebue să ne întârcem la legea comună, excep- 
țiunile neputându-se deduce prin analogii, dânsele trebuind să fie sancţio- 
nate prin un text de lege expres, precis, nedând loc nici la cea mai 
mică îndouială. | i Ia 

Socotela anuală a ministrului resortului, nu are fără îndouială tre- 
„buinţă de acte justificative, în acest înţeles că Curtea de compturi nu 
e competentă să 7udece socotelele ordonatorilor, adică a miniştrilor sai 
a delegaților acestora, cari ai ordonat incasări în contra legii sai ai „efectuat cheltueli peste marginea budgetelor şi a creditelor, dânsa neavând 
întru acâsta alt drept de cât -acela ' de. 
abaterile descoperite. de densa (art. 34 legea Curţii de compturi). 

„Ministrul resortului însă sati autorităţile delegate de dânsul caută, „toemai în vederea posibilităţii unei asemenea denunţări,: care pâte'să le atragă un vot de neincredare al parlamentului, să verilice eu cea mai „mare scrupulositate, controlând întru acesta -tâte actela justificative, daca „ trecerea peste prevederile budgetare e justificată, daca s'au observat “instrucţiunile privitâre la aşedarea bilanţului, daca "creanţele înscrise în - bilanț sunt certe, sati, necerte fiind, daca dânsele ai :lost evaluate de direcţiune, daca efectele având curs S'aii indicat după cursul lor în momen- tul facerei bilanţului, daca materiile existente s'ad trecut după costul lor, ținându-se însă s6mă și de scăderea valorei lor. a „Ministrul resortului, omitţând acestă 'verilicare necesară, riscă să cadă sub cuțitul criticsi Curţii de compturi şi a pârlamentului. Curtea de compturi nu judecă socotelele - miniştrilor, dar ea 8 datâre să îacă o declarațiune de conformilate între . socotelele: miniștrilor și socotelele individuale ale” comptabililor pe . cari ea “i-a judecat, şi - legile. Găsind Curtea cu ucestă ocasiune defecte, ea le aduce la 'cunoscința parlamen- . . tului. _ | | 
, Deci, lipsind în favârea comptabililor  căei ferate o expresă excep- țiune în înțelesul de mai sus, și art..4 al legii pentru exploatarea. 'căei ferate statuând că legile generale de comptabililate publică sunt apli-. cabile și exploatațiunii căilor Jerate, aceia ce se întăresce şi prin art. 43 al aceleiaşi legi, care hotărăsce că constatarea -sumelor percepute şi proveniența lor se va Îace prân acte cari. vor servi de basă la verifi- carea Curţii de compluri, trebue neapărat să admitem că' comptabilii căilor ferate ale statului sunt, ca îoți comptabilii publici, justiţiabili de: Curtea de compturi. a | - Ă 

Pr; Și față cu art. 116 al * Constituţiunii cum ar putea. să fie alt-lel? da pure Jege Specială se pâte regula într'alt chip de -cât în legea generală în pla jltate publică. numai controlul propriă al administraţiunii, nu de apii€ ala socotelor comptabililor statului, Constituţiunea prin articolul al sus proclamând unitatea urisdicțiunii financiare pentru tâtă ţara. o Controlul dreptului în inaterie de. finanțe, aparține în adevăr numai 
| (cae pirourile de decomptare din Buda-Pesta, Viena, Berlin, şi se trimit administra: încheiate e Bi »  recnn6scere, ai a se păstra. timp 'de tre! ant, după convenţiunile administraţiunile_ străine. Obiecţiunea . nu e seri6să. Curtea de compturi nu va refusa să' re i "cas : : i ; 

de mar eu ă einapoiască casel generale, dacă. cere trebuința, actele justificative 
Y 

a denunța adunărei deputaţilor |



ADMINISTRAȚIUNEA CĂILOR FERATE ALE STATULUI 525 

Curţii de compturi. Curtea de compturi singură p6le condamna pe comp- 
tabili prin hotărâri având putere de lucru judecat!), a plăti deficitul 
datorit de dânşii, sai, în lipsă de deticit, a pronunţa. descărcarea lor 
definitivă, anularea ipotecelor sai a sequestrelor puse asupra averii lor - 
sai a chezaşilor lor (art. -18.legea Curţii de compturi). Dânsa singură - 
pote constringe po comptabili la predarea socotelelor prin mijlcele indicate . 
în art. 19 al. legii Curţii de compturi. Da a 

In Franţa, căile îerate, a cărora conducere e încredințată ministrului 
lucrărilor publice, şi sub ordinele. sale administraţiunii de poduri și şosele 
şi de câi lerate, se consideră ca. dependențe ale domeniului public. 
Aşa fiind, comptabilii căilor ferate construite de stat, se. intățișeză ca 
primitori ai domeniului public. Or, primitorii domeniilor (les receveurs. 
des domaines) sunt justiţiabili de Curtea de compturi. | 

Curtea de compturi prusiană (Oberrechnungskammer) judecă soco- 

telele comptabililor căilor -ierate ale statului şi hotărăsce. chiar. modul 

ţinerii comptabilităţii veniturilor și cheltuelilor. Dânsa a regulat de exemplu 

în ultima privinţă, prin încheerea-ei publicată în Bisenbahnverordnungs- 

Blati No. 7, din 1 Maiii 1882, mai multe puncte interesante, din care ne 

permitem să punem înainte următârele : e - ea 

“ «După descărcarea dată asupra socotelilor privitâre la lucrările noui 

(Bauvernallung) să nu se mui revie asupra acelei socoteli cu ocasiunea 

socotelei suplementare; dacă însă asupra socotelelor de mai sus sati iăcut 

observări, arătându-se că mai sunt 'excedente 'de vărsat, aceste excedente 

caută să fie dovedite cu ocasiunea socotelelor suplimentare. Jdentitatea 

iscăliturei sati punerea. de deget pentru primirea lefurilor lucrătorilor, să 

se adeverâscă de păzitorul, care priveghâză'solda lefurilor, şi nu de agentul 

_plătitor (compară art. 105 legea nostră de - comptabilitate generală a. 

- Statului). Desdaunarea pentru accidente să se trecă pe sema îondului de 

“exploatare numai dacă sa constaiat în liquidaţiune că, după. cercetarea 

- facută, nu există din partea nim$nui o culpă imputabilă sati că cel culpabil 

a nesolvabil. Mandatele de casă să nu fie schimbate de biuroul de calcula- 

uiră, punându-se cheltuiala pe. s6ma unui alt fond de cât cel prevădut 

în mandat, numai pe busa încheierilor 'aflătâre în dosar, fiind trebuinţă 

“pentru ac6sta 'de un alt mandat motivat». Se DE 

Este deci o proposiţiune, care ni se pare evidentă, că atât după. 

textele legii n6stre, cari resistă la. ori-ce încercare de restălmăcire cât și 

după ideia de grept, pe care O vedem săpată pe monumentele legislative 

ale diferitelor ţări, comptabilii căilor Ierate ale statului, răspund de soco- .- 

telele lor dinaintea Curţii de compturi, în deosebire de comptabilii socie- -- 

tăţilor anonime, ale căror socoteli se “verifică de 'un consilii de 

administraţiune. şi de adunarea generală a acţionarilor, şi se-judecă, în 

cas de contestare, de. tribunalele. ordinare. Deplângem prin. urmare ca o 

mare anomalie că de la 1883 incoce socotelele casei generale a adminis- „. 

traţiunii căilor n6stre ferate nu aă fost nici-odată veriticate,. judecate, 

- aprobate de Curtea de compturi. | , Ia 
| | “ PE 

ini i ice păte însă, înainte de hotărârea Curţii de compturi 
- a tara Ministrul Ie, sa publice E A 'complabilii căilor ferate ale statului provisoriit 

- în debet şi să "1 urmărescă după legea. specială de urmărire in . 

> . - - - E
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Faptul că mânuitorul de bani ai casii generale (casierul general) şi 
socotitorul casii generale (şetul comptabilităţii generale a administraţiunii 
căei ferate) n'aii. predat socoteli individuale pe lie-care an la Curtea de 
compturi, la direcţiune sai la consiliul de administraţiune, nu pot invoca prin urmare 0 descărcare în regulă, o aprobare valabilă a gestiunii lor de la 1883 încâce, e un punct negru pe orisont, dar nici o imputare nu ss pâte iace pentru acesta administraţiunii căei ferate sai Curţii de compturi. “ 

Casierul general. al adiministraţiunii 'căilor ferate ale statului e — „legea e i6rle clară în acâstă privinţă -—, ca toţi comptabilii de bani publici, supus jurisdicţiunii Curţii de compturi, "dar legea generală, aplicată tale quale comptabililor căei ferate, le-ar impune obligaţiuni imposibile. Ultra Posse nemo ienelur. Este deci mai presus de ori-ce îndoială că legea generală de comptabilitate a statului nu se pâte aplica administraţiunii căei lerate de cât mutatis mutandis. Dar până “unde să mârgă: modili- „cările, care e hotarul lor? Sunt lacune în legi, pe care nici o artă de tălmăcire nu le pote umplea. -O lege, care ne cere lucruri imposibile, e în curând bătută de vântul controverselor, se6să din țiţină, lipsită de ori- ce raz&m, înlăturată; i a | 
"Veniturile căei ferate se compun în cea mai mare parte din taxele încasate în traficul de călători, de bagage, de mărturi 1). Casierul dar general al căei ferate, car nu are ca casierii celor-Palte administraţiuni inanciare dări de împlinit după roluri fixe de. contribuţiuni directe, nu e prin urmare înarmat de lege cu puterea dea constringe pe .comptabili la plata dărilor datorite de dânșii, și nu are în consequenţă a răspunde de Neincasarea la timp a creanţelor statului; să fie el totuși. ţinut “să ircă in socotela sa, așa cum cere expres art, 96 al legii comptabilităţii generale a Statului, creanțele rămase neîndeplinile la începutul şi la sfirşilul „gestiunii anuale, creanţe pe cari el nu le cunssce, a căror urmărire nu îigureză 'printre 'obligaţiunile 'sale, a cărot trecere în bilanţ nu e trâba lui? „Comptabilii și casierii apoi, după: art. 39 al legii comptabilităţii generale a statului, mai "nainte de a electua o plată, sunt datori, sub'a lor. răspundere, a se încredința de există aclele Juslificative prevădute prin regulamente. Or, la calea ferată se fac: adesea plăți asupra unor „credite, deschise şi supuse unei. liquidări ulteridre, adică cheltueli pentru Cari nu există îndată acte justilicative. Economatul, atelierele, tracţiunea etc, iac dilnic. cheltueli ale căror acte justificative, facturi, contracte, . Trecepţiuni de lucrări, ele., se trimit biuroului pentru controlul materia- lelor, care are a stabili liquidaţiunile. Se deschide dar acestor. resorturi 

2 
Ei 

” 1) Casierit staţiunilor sunt datori a vărsa îndată la casa generală sumele încasate de denşit. Se fac dese revisuiri pentru a se sili casieril să execute obligaţiunea ce le incumbă. Casierul generzl nu cunâsce creanțele caselor de staţiuni resultând din creditele acordate particularilor (v, Iastrucţiunea VI: din 1881 pentru serviciul da casă al staţi- unilor, $ 205 urm.), Gin avansurile făcute la vamă, ete, căct casieri! staţiunilor dati semă despre aceste creanţe la biroul de control şi nu la casa generală, Casierii staţi- unilor sunt er justiţiabilr de Curtea de compturi? Cert este că socolelele lor 'se verifică de biroul de control al căe! ferate, aceea ce se vede din art. 106 al instrucţiunii de ma! Sus, care hotărăsce : „Perceptoril sunt obligaţi a se debita sai eventualmente a se credita cu erorile dictate de control“, Dar controiul declarându' î I.aă 
recursul la Curtea de compturi, -. * 7 în debel eredem a 

. - „N  
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un credit (Worschussconto). la casa generală, care le pune neîntârdiat la disposiţiune fondurile necesare. pentru întreţinerea şi reînoirea mijl6-: - celor de exploatare; pentru procurarea materiilor de cari ati trebuinţă 
atelierele, tracţiunea, etc. . - | | 

- Casierul general al căei ierate face plățile “pentru scopurile de mai 
sus, pe basa mandatelor iscălite de directorul genera], cari însă nu lămu- 
resc pe sâma cărui fond se face cheltuiala, fiind vorba. de nisce. cheltueli - 
asupra unor credite deschise și supuse unei liquidaţiuni ulterire. Mult 
timp prin urmare, după efectuarea reală a plăţilor, se întocmesc de către 
biuroul pentru controlul materialelor, -pe basa manualului pentru chel- - 
tuiala materialelor, liquidaţiunile necesare, care se trimel capilor diieri- 
telor resorturi pentru recunbscere şi înregistrare. . Pe. basa acestor liqui-. 
daţiuni, directorul “general ordonă casei generale (e vorba de legitimarea 
plăţilor făcute pe credit) să plătescă valorile . materialelor fixate in bani 
pe socotela atelierelor și a celor-l'alte resorturi şi. să „le incaseze. dn 

_acontul pentru materiale, . . .- A E 
Socotela acesta, care pune în evidenţă daraverilg casei generale cu 

atelierele şi cele-l'alte resorturi, privesce pe casa generală, dar, și punctul 
acesta merită (6tă luarea n6stră aminte, casierul general al căei ferate 
nu cundsce aceste aiaceri, ale cărora îire se concentrâză în mâna șe/ului | 
complabilităţiă “generale a administrațiuniă căei Jerate, care. e ust-lel 
socotitorul. casei generale (le -rendaut de, la caisse gencrale; Haupt- 
cassenrendant). Sa a „ i A 

Or,- după legea comptabilităţii generale a statului, numai socotelele 
mânuitorilor de bani publici se judecă de Curtea de compturi. Intre- 
barea dar este, daca șelul comptabilităţii generale, adică socotitorul casei 
generale. (//auplcassenrendani), care nu are manulențiunea bani or, 
este saii:nu dator a preda pe ție-care an socotei la direcţiune, la con- 

ili administraţiune, la Curtea de compturi ? i RR siliul ela Eu amoatele prusiane r&spund la aceste întrebări inte un 

* chip î6rte' amănunţit. Socotitorul casei generale (ITauplcassenren ani) 
predă pe fie-care an la_direcțiune socoteia de cheltuielile facute pe asa 
creditului deschis atelierelor şi celor-lalte resorturi,. întăţişând drept acte 

„iusţifioai iauidări j făcute. In ce-chip ai loc liquidările de justificative liquidările ulteriore > alerialelor întdemesce la 
care e vorba aci? Biuroul pentru controlul materialelor e ce „la 

fie-care trimestru liquidările necesare p „II tor liquidări, ordonă 
relor şi celor-t'alte resorturi. Direcţiunea, pe basa acestor liguidari, 

: : rialelor fixate în bani pe sema casei generale să cheltuiască valorile materia. e din” acontul pentru ierelor şi a celor-l'alte resorturi şi să le incasez i ) 
motel si ateliere (IVerksldrlenmaterialien- Vorschussconto): ae 
de control apoi-e dator a preda pe fie-care, “ste raandatele de plată 'socoteli în cari se trec sub rubrica «incasări> t6te i celorbalta. 
- - . iunii le, pe s6ma atelierelor şi ce înregistrate în cursul gestiunii anuale, terialele predate atelierelor şi resorturi, şi sub rubrica «cheltuieli»: materia p d ! 

- sorturi 1). : cca ie la să 
celor Sol rit idtala a. șefului. comptabilităţii - generale şi aceea a 

  

publi usi ic isenbalat- 
71) Vedi decretul ministerului lucrărilor publice prusian, publicat în Bise in: 

zerordnungsblati, No. 9 din 22 Martie 1882, SŞ 53—56 N - 

3
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biuroului controlului materialelor, sunt la noi lucruri absolut necunoscute. 
Nu le vedem menţionate cu o iotă măcar în legile. saii regulamentele 
n6stre privitâre .la comptabilitatea specială a căei lerate.. Acâsta e o. 
lacună deplorabilă. Facem dar apel la legiuitor ca să reia în mână opera 
sa, s'o revizuiască, s'o desvolte, s'o complecteze. Viitârea lege- caută să 
coprindă și o disposițiune transitorie, să hotărască adică că o comisiune 
compusă din comptabili renduiţi de miristerul lucrărilor publice şi de 
„ministerul de finance, să verilice * tote socotelile casei generale a căci lerate de la 1883 până astă-di și să pronunţe descărcarea casei saii, să o declare în debet, sub rezerva recursului la Curtea de compturi, _ Art. 50 al legii pentru exploatarea căilor ferate ale statului, în loc „Să deslege cestiunile de mai sus, are de obiect zventarul general al averei statului pe t6tă- întinderea liniilor exploatate. <La inceputul fie- - cărui exerciţii, dispune acesti articol, . direcţiunea : generală presintă” consiliului de administraţiune înventarul general al tuturor stabilimentelor, instalaţiunilor,  mobilelor, :naterialelor de - reservă şi ori-ce alte obiecte | constituind averea statului. pe 16tă întinderea liniilor exploatate. Acest inventar. examinat şi aprobat de consilii, se înainteză Curţii de Comp- tură şi ministerului 'de lucrări: publice de către direcțiunea generală». „ Pentru care sfirşit, întrebăm, se trimite inventarul la Curtea de complturi ? Compltabilitatea valorilor mobiliare sati permanente constituind. averea statului, în deosebire de „comptabilitatea -materialelor, menite a îi consumate sati prelucrate, nu e dar -Supusă controlului Curţii de comp- turi (argumentul a contrario tras din art. 111 al legii de comptabilitate - generală a statului) 1). In. ce chip apoi să se facă veriticarea și aprobarea inventarului ? Sa se facă un recolemeni, adică o comparare a obiectelor în fiinţă cu indicaţiunile inventarului, o cântărire, m&surare, numărâre ? Dar o asemenea ; lucrare ar răpi consiliului de administraţiune un timp „imens şi ar ţine-în loc tote cele-lalte “lucrări, aceea ce nu pâte să fie intenţiunea legii. In Prusia, magazinele se revizuesc. cel puţin o dată pe an de către capii lor (capul administrațiunii materialelor, capul atelierului, etc.), direcţiunea având dreptul şi ea să ordone revizuiri extraordinare (V. $ 42 al decretului ministrului lucrărilor publice prusian, publicat in Hisenbahnverodnungsblalt, No. 9, din 22 Martie. 1882). Art. LI al legii comptabilităţii generale a statului evită, în tocmai ca art. 50 citat al legii pentru exploatarea căilor ferate ale statului, solu- - țiunea problemelor de mai sus, Art. 111 -citat are în vedere, nu darea de semă a socotitorului casei generale, nici socotela biuroului pentru con- trolul materialelor, ci numai darea de s6mă a comptabililor atelierelor ŞI  celor-Palte resorturi, cari at prelucrat .saă  consumal materialele primite. Art. 111 citat hotărăsce în adevăr: Mei SR -- «Agenţii administraţiunilor generale insărcinaţi cu priveghiarea, con- Servarea sai întrebuinţarea „materialului . statului, sunt responsabili de aceste materiale şi dai socotela de dânsele pe fie-care an la Curtea de compturi. Acestă socoidlă trebue să constate cântilățile, calităţile şi valorile ce se află în îagazii, intrările, eșirile, Dunerea - în COnSuU- 
a Ă 

| în pna Ducrocg, Cours de droit administratif, IL, paz. 393, No. 463, şi nota 

>=
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maţiune, în vândare, şi scădămintele precum și părțile desființate ; 
constatările acestor -diierite mişcări, se fac prin procese-verbale. Acești 
agenţi sunt: supuși, ca comptabili de bani publici, a da cauţiune către stat>. 

Art. 111 citat al legii comptabilităţii generale a statului coprinde 
o normă, pe care trebue să o urmeze fără îndoială şi comptabilii de mate- 
riale ai administraţiunii căei ferate, cu acâstă singură deosebire că legea 
pentru exploatarea: căilor ierate ale statalui (art. 44), care a derogat 
întru acesta la legea generală, îi scutesce- a da cauţiune. Deci compta- 

 bilii ge materiale ai administraţiunii căei ferate sunt datori a preda soco- 
telă pe fie-care an la Curtea de compturi. Dar întrebarea este, dacă . 
Curtea de compturi e competentă să statueze asupra acestor socoteli, . 
judecându-le, saii numai pe cale de declarațiune de conformitate ? Art. 
2S urm. ale legii Curţii de compturi vorbesc de venituri şi cheltueli, şi” 
aii dar în vedere numai comptabilitatea de bani publici. Apoi art. 43al 
legii pentru exploatarea căilor ferate ale statului, menţionând verificarea 
de făcut de Curtea de compturi, o pune în legătură „numai cu actele 
privitâre la sumele percepute şi proveniența lor. 

In Franţa, textele legii şi jurisprudenţa sunt de acord a recunâsce 
că Curtea de compluri nu judecă socotelele de gestiune a complabililor de 
materiale. Curtea de compturi verifică numai socotelile individuale ale 
comptabililor de materiale, avend manutenţiunea valorilor materialelor sta- 
tului, cari sunt la- disposiţiunea ordonatorilor, şi statuiază -pe cale de 
declarațiune' de conformitate între socotelele individuale ale comptabililor | - 
de' materiale . şi: socotelele generale ale miniștrilor, în departamentul 
„căruia ei se. găsesc 1),.Jurisprudenţa însă a Curţii n6stre de compturi pare 
a fi îixală în sens opus. . 

Ori cum ar îi şi ori cât de deplorab saj | 

n6stre, art. 26 al regulamantului pentru exploatarea şi “ administraţiunea 

căilor. ferate ale Statului ne oleră, așa susţin unii, mijlocul ca să eșim 

din înfundătura în care ne-ai îmbrâncit necertitudinea şi. contradicerile 

legilor, căci dânsul hotărăsce: <Regulele pentru ţinerea comptabilităţii 

şi pentru verificarea tutulor operaţiunilor se vor determina :de consiliul | 

de administraţiune prin regulament special». Lucrul e simplu. Consiliul 

de administraţiune e. providenţa administraţiunii căilor ierate, organul 

care face și drege tot, mandatarul care are carte blanche să schimbe şi 

să prefacă legile pe cale de regulament. 

Raționamentul acesta a t netre 

Art 20" citat al. regulămentului peniru exploatarea și administraţiunea 

căilor ferate ale. statului, 'și dă de sigur aerul că tae „nodul gordian, 

dar el il taie din nenorocire cu un cuţit fără tăiș și fără menunchiil. 

Dânsul e în adevăr în contradicere făţișe cu art. 20 litera l al legii pentru 

i statului, dispun exploatarea căilor ferate ale statului, care „că con i- 

nistraţiune se pronunță (propunerea de se race. de diete 

'u ex iunea căi 2 supr legea pentru exploataţiunea căilor ferate) a : € 

ilităţii ituri i i a materialelor?),. precum şi asupra 
bilităţii veniturilor şi cheltuielelor (dar a ma elor), Proc e ară 

ărei _ministrului lucră- 
i i general al acestora, sub reserva aprob „mi ! 

a pie Deci art. 24 citat al regulamentului trebue înlăturat, densul 

  

i pai : | . 1. “ Li 

1) Veqi Ducrocq, Cours de droit administratif, V, 6dition I], No. 46%. 

, : N . , _ . Ă 
_ s4 

AL. Degre, vol. Il. 

ile ar fi golurile Jăsate de legile . 

o 7 a 

are 0'gaură,.care 1] face absolut netrebnic.. 

e că consiliul de admi- |
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fiind în conilict cu legea. Nu trebue apoi să uităm că e vorba să orga- 
nisăm comptabilitatea specială a căei ierate, adică să modilicăm legea, 
de comptabilitate generală 'a statului, să stabilim excepţiuni, să derogăm. 
la legea comună, aceia ce fără nici:0 îndoială nu se pâte face pe cale 
de regulament. i a a 

Consiliul de administraţiune, de la care, cum se vede din cele de 
mai sus, restălmăcindu=se legea, se cere aşa de mult, nu e de câtunul din 
organele prin cari administraţiunea căilor ferate ale statului se: contro- 
lză ea însăși. «Ministrul lucrărilor -publice, dice art 2 al legii pentru 
exploatarea căilor ferate ale statului, deldgă consiliului de administra- 
țiune şi direcţiunii o. parte din atribuţiunile „sale, conservând "însă în 
același timp înalta priveghiere asupra întregii gestiuni de administraţiune” 
şi exploataţiune». Atribuţiunile consiliului de administraţiune, chiar aşa 
mărginite, sunt destul de grele şi delicate. Aa 

Un organ, în adevăr, care e chiemat să controleze întrega admini- 
'straţiune și exploataţiune-a căilor ferate ale statului, trebue să cun6scă 
tote amtnuntele serviciului de controlat, cum cun6sce.un bun pianist 
bucata sa de concert, să exercite privigherea ce'i incumbă în lot minulul, 
„Iără pregei, întrun. chip permanent, să nu îie numai o maşină volătâre 
ci să aibă o voinţă, o energie, o. hotărâre, să nu îie numai un colegii 
„un corp deliberativ, ci elementele! din cari se compune el să aibă fie-care 
o r&spundere, o pulere discreţionară, o autoritate. - | 

- Consiliul. de. administraţiune, aşa cum "l-a format legea pentru 
exploatarea căilor îerate ale statalui, r&spunde el acestor cerinţe, intru- nesce el aceste condițiuni? Vedem-la prima ochire chiar că nu.-Intrunirile 
consiliului se ţin numai o dată pe săptămână (art: 15 leg. cit.). Membrii | 
consiliului se aleg dintre persânele având cunoscinţe technice, comerciale - saii industriale și în afară de personalul administrațiuniă căei ferale' (art. 5 leg. cit.) Denşii nu sunt asermentaţi, primesc jetâne de presenţă, 
lucr6ză pururea ca colegii, ca corp: deliberativ, nu ai luaţi individual nici 0 atribuţiune, nici o putere, nici o “autoritate. Controlul lor. deci, departe de a îi un control organic, consecuent, permanent, nu e, după întențiunea chiar.a legii, de cât un control, prin ocaziune neregulat, intermitent, îAră pregătire. a Ş fa a aunistraţiunea Săilor lerate ale statului, 'și dicea legiuitorul nostru, a .p mau el ori-că e periect, dacă e biurocratic organisată,. dacă nu lasă pate y Sejea, unor Elemente inlluente dar străine biurocraţiei, Jarilata sa aa ni „etăţenul, care are sciință despre 0 neregu- mul incredere un uta Pe edit 0 denunta ca ani biurocraţii inciolănite. ă . nai inhințată o lege, de cât unei | Sub inspiraţiunea acestei idei se născu art. 5 al legii pentru exploa- tarea ctilor ferate ale statului, care hotărăsce că membrii consiliului de a eninistrațiune se numesc prin decrat "regal şi se aleg. dintre. persnele Cunoscințe. technice, comerciale -sai industriale și în afară de fersonalul administrațiuniă căilor ferate. De ce însă, întrebăm mai surge legea de' la consiliul de administraţiune numai un control oaia poradie, periodic? Dânsa Credea, așa se 'pare, că dacă s'ar ma de la consiliul de administraţiune mai mult, ori-ce pers6nă influentă
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care însă s'a consfințit în primul rând unei alte cariere şi nu admini- 
straţiunii, ar relusa de a intra în consiliul de administraţiune. 

Drept aceea se hotăresce în art. 15 al legii pentru exploatarea 
căilor ierate ale statului, că întrunirile consiliului se ţin numai o dată 

„pe 'seplămdână, afară de casuriie. de urgenţă - sait: neprevădute, când 
preşedintele saii direcţiunea '| pâte convoca în mod extraordinar. Coritrolul 
ast-iel intrerupt, slăbit, atrofiat, e de sigur neîndestulător, dar, aşa gândea 
legiuitorul, publicul e resortul de căpetenie în mecanismul de, control. 
administrativ, şi dânsul va recurge cu mai multă încredere la un organ. 
nepărtinitor, de și mai puţin apt pentru control, de cât la oadministra= - 
țiune biurocratic organisată, care după natura lucrurilor nu-vede cu ochi 
buni protesturile publicului simplu - şi ignorant. Odă profanum  vulgus 
el arceo. PI ” o 

Legea pornesce ast-iel de la o presupunere greșită, de la o premisă 
falşă. Publicul nu e însetat de dreptate, neinteresat, entusiasmat pentru 
binele obştesc, ci nepăsător, lacom, iubitor de scandal. Părţile de altă 
parte direct vătămate prin prevaricaţiunea unui agent administrativ, recurg - . 
pururea la administraţiunea permanentă, care le face obicinuit dreptate, 
iar, întemplându-se ca cererea lor să fie respinsă de acesta de pe urmă, 
se feresc să recurgă la consiliul de administraţiune ca. să nu se strice 

"-cu' biuroeraţia. i] x _ 

Sistemul biurocratie are de sigur umbrele lui. Cel ce sa pregătit . 
sistematic pentru un servicii administrativ,- nu se pote seste nici cu 

patru boi din cercul sistemului. s6ă, îie el ori-cât de greşit, nu părăsesce- 

de ruptul capului rutina: ce 'şi-a însuşit'o, îie ea ori-cât de vătămătsre, 

_urăsce inovaţiunile, progresul. Dar acesta nu ne îndrituesce să: alergăm- 

“de la un extrem la altul. Pers6nele cari, de și nu aparţin serviciului 

administrativ, aii totuşi cunoscinţe speciale şi un geniii mai puţin tocit 

de cât acela al administratorilor de meserie, nefiind stăpâniţi ca acești 

“de pe urmă de idei învechite, să intre în administraţiune, dar nu ca 

-diletanţi, ca musafiri, ca spectatori, ci ca funcţionari permanenţi, jertiindu-i 

t6tă viaţa, tot talentul, 16tă cugetarea lor. -. a 
Sir Rowland Hill, care, de şi străin biurocraţiei postale, scrisese la 

1838 o broșură celebră, recomandând într'insa portul de. scrisori de un 

penny fără deosebire de distanţă, nu ar îi făcut de sigur mari isprăvi, 

dacă ar fi fost însărcinat de guvernul englez: să controleze numai în 

irecet administraţiunea poştală, dar el fu numit, din contră, cu t6tă 

oposiţiunea administratorilor poștali de breslă, secretar general al ministe- 

rului general al poştelor, se constinţi prin urmare serviciului poștal 

întrun chip permanent, şi deveni ast-iel un mare reiormator al poște or. 

| engleze cul aşa dar al “unei administraţiuni publice, trebue ineredințat 

însuşi personalului ei activ și nu unor pers6ne alese in alară o perso. 

nalul administraţiunii. Așezământul îrancez corespundă! or. 2 congili, 

nostru de administraţiune, e administrațiunea de DO na oi 

de căi ferate, care e compusă din personalul activ al a muinâstu iuni 

-si lucreză sub ordinele ministrului lucrărilor pubiice. Capetele de să , 

„licitaţiunile, ete. îigureză printre. atribuţiunile acestei adminis r i eg 

In Prusia, există o aşa numită “direcțiune, care are, , 

..
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avrâpe aceleaşi diribuţiuni ca consiliul nostru de administraţiune. Direc- 
țiunea se compune din preşedintele direcţiunii (iuncţiune anal6gă cu 
aceea a directorului nostru general) şi din capii diferitelor secţiuni ale 

"- administraţiunii - căilor ferate ale statului, T6te afacerile, cari nu sunt 
atribuite direcţiunei ca colegiii, se hotărăsc saii de preşedintele direcțiunii 
saii de capii diteritelor secţiuni (Abiheilungsdirigenten), cari aii fie-care 
o sieră deosebită de atribuţini. Atribuţiunile fie-cărei secţiuni se stabilesc 
de ministrul lucrărilor publice. ... a a 

“Consiliul nostru de administraţiune, din contră, în deosebire de 
administraţiunea des ponis et chaussces et, des chemins de fer şi de 
direcțiunea prusiană, analog însă consiliului de priveghiare a unei socielță 
“anonime, controleză numai administraţiunea, nu. are nici o parte. la 

- gestiunea aiacerilor, lucreză pururea ca colegiii, primesce jetâne de pre- 
senţă;-comunică cu cei de al treilea şi cu: autorităţile prin diredţiunea 
generală (art. 17 -leg. cit.), verifică bilanţul anual, raportând despre acâsta 
ministrului lucrărilor publice (consiliul de priveghiare al unei societăți. 
anonime raporieză adunării acţionarilor), nu pronunţă descărcarea..., - 

| Dar ne inșelăm, consiliul nostru de administraţiune nu se pâte, 
adevărul căutând, pune pe.o linie nici cu consiliul de priveghiare al unei 
societăţi anonime. Censorii unei societăţi anonime sunt datori să exercite 
o priveghiare continuă şi neîntreruptă, în. deosebire de consiliul nostru 
de “administraţiune, care se întrunesce numai o dată pe săptămână; cen: 
sorii apoi depun o caţiune și responsabilitatea lor se determină după regulele 
mandatului (art. 186 codul de comerciii) 1), în deosebire de consiliul nostru . 
de administraţiune, care nu e supus la: dare de cauţiune şi pu se pâte 
considera ca .mandatar al statului, întru 'cât se hotărăsce, din contră, în 
art. 17? al regulamentului pentru exploatarea şi administraţiunea căilor 
ferate ale statului, că direcţiunea generală represintă persona morală 
a administraţiuniă, a SN 

Un organ de control așa croit, numere el printre membrii săi. per: 
„S6nele cele mai âpte pentru serviciul căilor ferate, cele mai distinse prin 
„caracterul, experienţa, talentul lor, nu va păşi -nici-odată de la dorinţă 
"la voința de a exercita un control serios, va atinge numai. uşor supra- 

| iața lucrurilor, va scăpa ca prin mărăcini, se va călăuzi întru îndeplinirea 
misiunii sale de lămuriri date da direcţiune (art. 19 regul. citat), şi nu „de propria: sa observare. ! 

“Consiliul de 'administraţiune ascultă de sigur, înainte de a se pro-! 
nunţa asupra cestiunilor ce-i se supun (proectul de budget anual de 
venituri şi cheltueli, proectele şi executările de lucrări technice,. caetele 
de sarcini, licitaţiunile, etc.), pe directorul genera], care se grăbesce a-i da 

„tote lămuririle dorite, dar ordinea dilei fiind adesea î6rte incărcată şi timpul 
scuri, resumatul directorului general coprinde—şi cum Sar putea alt-tel ?— 
—————————————— ” a . - . 

„_” 1) În ceea-ce privesce însă ) ini | i -anoni (privată) se adaugă, ti statele ineaca d Erate pimiinisirale de 0 societate Ei 0 ală și alte precauţiuni, In Confederaţiunea' elvetică, de exemplu, bilanţul anual 
cas deac; er private se supune prin adunarea acţionarilor: consiliului federal, In | nare asupra bilanţului între consiliul federal ŞI adunarea acţionarilor, se supune diferendul tribunalului federal, care hotărăs iti jirli j - a . Cc . Ve eidgentissische Bisenbahngesetzgebung, 1887, paid sati Y „Fiirlimann, Die 

N
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numai locuri comune, aproximaţiuni, raționamente verisimile. Lucrul se 
hotărăsce prin urmare de multe ori de consiliul de administraţiune, -nu 
în deplină cunoscinţă de causă, ci mai mult pe încredere. Increderea e 
pe deplin justificată, e clar că încrederea şi controlul se exclud. . : 

_ Priveghiarea întregei administraţiuni şi exploataţiuni a căilor ferate 
fiind încredinţată, sub ordinele. ministrului resortului, direcţiunii generale . 
şi consiliului de. administraţiune, revisuirea din timp în timp a casei 
generale, etc., figurând, de altă parte, printre atribuţiuniie acestor auto- 

- rităţi, întrebăm care este sancţiunea edictată de lege în cas de lipsă de 
priveghiare ? Cât. pentru directorul general; avem un articol care hotă- 

“văsce expres (art. 28 al legii pentru exploatarea căilor îerate. Compară 
și art, 87 al legii: comptabilităţii generale a statului) că dânsul e r&s- 
pundâtor de ori-ce consequenţe: provenite din lipsa sa de iniţiativă și de 
prevedere. | | e DI e - - 

' Consiliul de 'administraţiune însă ce răspundere are el? Art. 22 al 

legii pentru: exploatarea căilor “ferate, care calcă pe urmele art. 225 al 

codului comercial german, îl împuternicesce numai, îără a-i impune întru 

ue6sta o indatorire (compară însă art. 186 codul” comercial român), să 

delege alternativ pe unul din membrii săi pentru a examina, la epoce - 

variabile, situaţiunea casei centrale şi regularitatea tutulor actelor relative 

la incasări şi plăţi. Art. 87 al legii comptabilității generale a statului, 

de altă parte, nu se aplică consiliului de-'administraţiune. Dânsul hotă - 

răsce în adevăr: «Funcţionarii (deci nu un corp deliberativ) însărcinaţi 

speciul şi' direct (consiliul de administraţiune din contră delegă “pe unul 

din membrii săi, etc. V. art. 22 citat) cu priveghiarea comptabililor sunt 

responsabili de ori-ce deficit ce nu se pote acoperi și care ar Îi provenit 

din causa lipsei de verificaţiune asupra gestiunii comptabilului ce se va 

afla în deficit», N a INI aa 
Acestă cruţare; ce se acordă consiliului de administraţiune, e pa . 

deplin justificată. Rigorea legii în adevăr nu ar. îi câtuşi de puţin la locul 

ei faţă cu consiliul de administraţiune, care se intrunesce numai o dată 

pe. săptămână, care nu represintă persona morală a administraţiunii (art, 

17 'Jegea citată), care, ca un îel-de jurii, . şi pronunţă verdictul săi sub 

impresiunea ce-i lasă resumatul directorului general (v. art. 19 al regu- 

lameatului pentru exploatarea căilor ierate). Fie-care „membru al consi- 

liului de administraţiune e de sigur r&spundător ca mandatar pentru. 

greșalele. sale personale după regulele dreptului comun, O răspundere însă 

care nu are un coprins-real, consiliul de administraţiune lucrând pururea. 

ca îti deliberativ. RE _ 

“ Coe ce Cutent sar putea qice că deficitul Jăsat de un comptabil , 

al căilor ferate; dacă ar exista un asemenea, a resultat din lipsa de. 

ori ; a, direcţiunii sati iliului de administraţiune ? Socotelele 
priveghiare. a, direcţiunii saii a cons de amin ee de Curtea 

comptabililor căilor ferate nefiind de o zecime de ani verii cate j 

| „i stat E autat aci şi nu în altă parte. Aci 
de compturi, isvorul r&ului ar. trebui c | Ș La sa se. constate 

este locul 'să menţionăm că, revisuindu-se casa, cauti el de com ta 

cu acestă ocasiune conformitatea saldului gas Catazile: registrelor a 

bilitate .si conformitatea actelor justificative cu nlSatarea căilor 

a se omite la calea ferată, art. 45 al legii pentru eXploa prea 

ate. în deosebire de art. 108 combinat cu art. 95 al legii comptabi
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lităţii generale a - statului,' neimpunând direcţiunii. saă consiliului. de 
administraţiune şă controleze pe acle justificative bilanţul trimestrial de 
venituri şi cheliueli 1). -- Sa Da | 

Consiliul nostru 'de administraţiune : e, precum -'vedem,. un îel de 
“parlament au petit pied, membrii săi, ca. membrii celor dou adunări 
legiuitâre, neavând să răspundă de votul emis de denşii în cursul exer- 
cițiului mandatului lor. Dar, dacă e vorba de un mandat, care nu atrage 
mică O r&spundere, nu este. re o anomalie că “membrii consiliului se 
numesc prin decret regal şi nu se aleg: de cercurile populare interesate, 
nu este apoi o anomalie. și mai mare că'se permite ministrului resor- | 
tului -(v. art. 2 al legii pentru exploatarea căilor ferate) să delege con-". 
siliului de administraţiune; care..e scutit de ori-ce răspundere, o parte 
din atribuţiunile sale, adică să se scuture de răspunderea. ministerială ? 
„Utilitatea unui consilii ales de, cercurile populare “interesate şi 

"chiemat să 'şi dea avisul asupra cestiunilor “privitâre. la interesele trafi- 
cului căilor ferate; nu se pote. de altminteri tăgădui. In Prusia există un | 
asemenea 'consiliă (Bezirkseisenbahurath) compus din persone alese 
de asociațiunile agricole şi de camerele de comerciii. Dânsul se întru- 

„Nesce: cel puţin de două ori pe an. Ministrul lucrărilor. publice "1 con- 
sultă asupra tutulor cestiunilor relative la interesele “traficului, mai cu 
semă asupra îlinerariului trenurilor și asupra tarifelor 2). Este fârte 
adevărat că şi după legea n6stră ministrul resortului, cu tâte că a delegat direcţiunii şi consiliului de administraţiune o parte din atribuţiunile sale, conservă toluşi înalla priveghiare asupra întregei gestiună de adimi- nistraţiune şi exploatațiune (art. 2 legea pentru exploatarea căilor ferate), și are dar dreptul .să caseze. şi acele incheiări ale consiliului de admi- "nistraţiune cari, după art; 21 al legii.speciale, se, execută fără aprobarea prealabilă a ministrului, dar dreptul acesta de casare nu se exercită de fapt nici-oaată. | „ „O ultimă reflexiune înainte de a incheia articolul nostru. Jdealisinul dreptului, pe care nu'-l recunosc cei ce lucrâză cu compasul și cu norma . | (equerre),. nu e un lucru de disprețuit. Uniunea postală “universală, con- venţiunea telegrafică internațională, convenţiunea * apoi la care noi însă nu-am luat parte: «convention internationale sur le transport de mar-. "chandises par chemins de fer», iacă atâtea semne neîndoelnice că dreptul . ideal nu e o g6l4 nălucire. : o Sa | Ideia desceniralisărei, o ideie "aşa “de .roditâre în resultate bune, - se datoresce și. ea studiului și observaţiunei legistului. In Prusia, explo- * atarea şi construcţiunea căilor ferate ale statului e încredinţată, sub ordinile direcţiunii generale, unui director deosebit de exploatare (Betri- „ebsdirector,), care e ajutat de iuncţionari auxiliari permanenţi, de inspec- tori de construcţiune, de exploatare, de maşini. Directorul de exploatare e supus direcţiunii generale, dar acesta de pe urmă 'şi reservă' adminis- “ deeiunea „generală şi lasă Celui dintâiti .o mare latitudine în resortul săi, . s «sarea in margini înțelepte fiind idealul de atins, 

1) Bilanţul de care e vorba se verifică de unul din membril consiliului, în... numele Sci, numal în ceea : ce: 
N 

Tivesce exucti atea cal Ş p 
priv ț 4 culalaui, 1 se a robă A 

2) Endemann, Das. Recht der Eisendalnen, “pag. 73, $ 13 text şi nota 69. 
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„Ne oprim, aci. Dreptul căilor. ferate fiind un fenomen noi, încă puţin 
studiat și observat, așteptăm că nu ni.se va lua în nume de răi că nu 
am cercetat mai cu de-amănuntul cestiunile cu cari ne-am ocupat mâi sus, 
Dreptul căilor ierate, dreptul poștei şi al telegrafelor, dreptul telefonului, 
aceste novae tubulae ale dreptului modern, se trateză încă en: marâtre, 
ca de o mamă vitrigă, în tote ţările. La Berlin, Bonne, Breslau, se ţin 

“prelegeri deosebite asupra teoriei “exploatării şi administraţiunii căilor 
ferate şi asupra dreptului căilor ferate, dar numai în trâcăt şi nu cu tâtă 
seriositatea ce comportă materia 1). a 

„ Ori-cum ar îi, statele se silesc astă-di cu o nobilă emulaţiune să îndrepte 
greşala comisă. Dovadă despre acâsta, uniunile internaţionale menţionate 
mai sus. Și întradevăr, dacă vrem să cun6scem dreptul natural, caută să 
studiem legile şi moravurile tutulor naţiunilor (psichologie ethnică), cum 
no învaţă Herbert Spencer, Schii/(le etc., iar nu să ne coborim în întunericul 
Eului nostru (psichologie individuală), după chipul energurmerilor, al zevze- 
cilor, al ideologilor. * . | Ni Sa | 

Dreptul însă natural singur nu ne aduce scăparea dorită. Ne trebue. 
ca basă a libertăţilor, o ordine stabilită, o administraţiune bine organisată, 
Parlamentul, lipsit de acestă basă, e o îăclie care 'arde.și dărimă, în loc 
să ne lumineze şi să ne căl6uzescă. . DR : LL 

” Politicianul născut cu ochelari verqi r&stârnă stâlpii ordinii, credend 
că ajută libertatea, 'şi inchipuesce că (dura le sed lea) toți luncţionarii 

- publici trebue să pârte livrâoa sa, se umilă în pene, clevetesce pe adver- 
sarul săă, dacă nu-l pâte lovi direct, scuipă în obrazul magistraturei, al 
administraţiunii, e pară şi îoc în contra tutulor cari nu-i pupă ghiara de 
pasăre de' pradă. | a DE PR 

Sub ast-lel de împrejurări nu ne mirăm că audim pe toţi oitând 
după un dictator ca Soion saii Pittacus (dar unde să-l găsim ?), care să 

“ne asigure libertatea, dar să ne înhame în același timp la aceiași idee 
pentru a o depăna până în capăt. (Dreplul, 1889). 

  

Justiţia şi administraţiunea. Contenţiosul administrativ. 

"Unii cred că a suferi un atom măcar de justiţie administrativă, 

“ar fi o crimă de înaltă trădare în contra libertăţii. Magistratura inamo- 

-vibilă adică ar trebui să fie, după acestă părere, a-tot-puternică îaţă cu 

- administraţiunea. Tote ţările democratice saii liberale, se adaogă, precum : 
“ Statele-Unite americane, Englitera, Belgia, Italia, ai şters de „pe Îaţa . 

pământului: contenţiosul administrativ, care e o unâltă a tiraniei, 

“Dar 6re așa să fie? Să fie Gre adevărat că numai există în t6tă 

lumea liberală nici umbră de tribunale administrative ? Temeinică să fie Gre 

părerea că întrega administraţiune ar trebui să fie vasala justiţiei ? Vor 

dovedi din contră îndată că în tâte ţările fără deosebire există, ca zegulă 

sati ca excepţiune, o justiţie administrativă deosebită de . cea or inară, 

  

-1) Vegi F. Meili, - Die internătionalen Unionen îiber das Recht der 1Velt 

- verkelrsanstalten und des geistigen Bigentlums,' 1899, pag. 60. |
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Incepem cu Statele-Unite americane. Alexis de Tocqueville învaţă : 
„On a remargu de tout temps que les habiludes judiciaires 

preparaieni assez mal les hommes & bewercice du' pouvoir adminis- 
tratif. Les Amsricains ont pris done ă leurs pâres, les Anglais, Pidâe d'une 
institution qui n'a aucune analogie avec ce que nous. connaissons sur le 
continent de YEurope: c'est celle des juges de pata. Le juge de paix 
tient le milieu entre ladministrateur et le juge. Trois juges de paix for- 
ment dans chaque compts 'ce qu'on appelle la cour des sessions, un 
tribunal administratif, qui ne peut agir que lorsqu'il est saisi1)>. 

„Trecem acum la Belgia. şi la Italia. Vom vedea îndată că şi aceste 
țări, cari aă stârpit în principii conitenţiosul administrativ, aceea ce însă 
nu le-a prea priit bine, consfințese totuşi existența de tribunale adminis- 
„trative în materie de dări directe, etc., şi recunosc prin urmare, excepţional 
cel puţin, necesitatea rieapărată a deosebirei între dreptul publte şi dreptul privat, | Sa Sa 

. Nu e r&suflată prin urmare, cum cred unii, deosebirea ce-o făceai „vechii Romanii între fus publica Și jus privalum, deosebirea” adică între juridictio înler privatos, cure era de competinţa justiţiei ordinare n jure. şi în judicio, şi şirisdiclio inter populum et privaltos, -care se exercita de un organ administrativ, mai cu semă de un censor, care ju- decă iară existență de Judices, după jus aeguum 2. Si Constinţită e așa dar ptin experienţa: secolilor teoria acâsta şi logica abstractă în zadar o atacă. Intâmpinarea, în adevăr, ce se face în contra justiţiei administrative, dicându-se că nimeni nu e volnic să fie judecăton 10 propria sa causă, uită că tribunalele administrative pot să 'fie tot aşa de neatârnate de miniștrii ca cele ordinare, cum dovedesce exemplul . Engliterei, pe: urma căreia. caută să călcăm. : , - o „„„_„ Totulestein adevăr să fâcem justiţia administrativă tot asa de nepăr- “tinilore ca cea ordinară şi mijlocul cel mai nemerit Bentru acest stirșit nu este iără îndoială sistemul alegerei periodice 3), pe care la îmbrățișat __Tevoluţiunea franceză, r&sturnând prin acâsta t6te temeiurile bunei orândueli, „ci selfgoverumentul american săi englez. 
„Judecătorul de pace. englez mai mult de cât cel american 6 în adevăr administrator și judecător în acelaș timp: administrator, căci e 

I 1) Alexis de Tocqueville, De la democratie en 'Amdrique, edițiunea XVL, tom. 2 PASSin, pag. 121 şi 127, Curtea de sesiuni faca da exemplu repartiţiunea dărilor i distribuirea patentelor şi tot ea judecă şi reclamările în materie de. dări şi de 
2) Ernest Meier, Das _Vermvattun strechis, în Holt sI idie der echlsoissenschafă, ediţ III, t. 1, pag. î52 e (pendoriis Pnegelopădie | vrust Jeier, opul citat, pag. 960 Compar. M. Th. Ducrocg, C d 

. . . - . De . “ ” “ d Outrs ae 
droit adnuinista atif, ediţ. V, t. 1, No. 257, Revoluţiunea franceză a deosebit şi ca pinuna ele ordinare, chemate Să hotărască contenţiosul Judiciar, de tribunalele admi- ative. (municipalităţile, directoriile districtelor şi a departamentelor, consiliul de 

ministrativi a stricat totul! De ce nu s'a întâmplg : , - — 
i iai . plat tot aşa şi în Statele-Unite? R&- 

punsul e simplu,. Anglo-Americanul ţine la vechiul obiceiii englez, pe care nu lar “lăsa ; : . : E sensusrj cu capul, iar francezul se: închină la raţiunea „abstractă (Tot capita, tot  
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îmbrăcat cu atribuţiunile miniștrilor noștri și acele ale administraţiunilor 
n6stre districtuale şi locale 1); judecător, căci, adunaţi în quarter sessions, 
judecătorii de pace judecă contenţiosul administrativ. | Ă 

, Justiţia administrativă engleză, căreia îi merge vestea, atât de 
minunat îuucţioneză ea, nu e totuși judez în propria causa, cu tot 
amestecul de atribuţiuni administrative şi judecătoresci ce îl întăţişeză 
ca, și acâsta pentru cuvântul simplu că elementele din cari se alcătuesce | 
ea, isvorăsc.din sinul unei clase (gentry), care e avută, influentă, pururea 
gata lu jertie. | | e 

In adevăr, de şi numiţi de corână durante bene placito şi dar amo: 
vibili, judecătorii de pace englezi “și fac cu tâte astea datoria cu sfințenie, 
se împotrivese samavolniciei de ori unde ar.veni ea, aii un caracter neîn- 
duplecut, cred că aii o menire slintă de îndeplinit și iăptuese potrivit 
cu acestă credinţă 2). a o a 

R. Gneist trage din acâstă analiză a seligovernmentului englez, pe 

care o îace el, învățămintul' că constituţiunea. engleză, care. sa. imitat 

în alte ţări, nu este, adevărul căutând, în ţările imitătore de cât. o. 

abstracţiune deşartă, lipsită fiind în aceste ţări de o âdmânislrațiune ca 

cea engleză, care singură, "i-ar putea da viaţă, tărie, -seriositate, 

Lucrul de căpetenie, așa find, este prin urmare pentru aceste ţări, 

încheie Gueist, ca ele să'şi insuşască înainte de t6te mulatis mulandis 

" seligovernmentul englez, ţintă. către care nu se pot îndruma de cât silind 

pe elementele populare periodice alese să conlucreze . dilnic cu legiștii 

prolesionali în funcțiunile .seligovernmentului. a . 

_ Propaganda acâsta, practică. şi înţeleptă cum este, a. şi .cădut pe 

un t&rem roditor, în adevăr sa introdus în Prusia, de-o-cam-dată numai in 

cinci provincii, o mare relormă potrivită cu tipul englez, relormă din 

cure ne înteresă&ză în minutul de iață numai contenţiosul administrativ, 

pe care 71 vedem regulat în legea prusiană din 2 August 1880, în chipul 

următor : - a Sa a 

«In întâia instanță, contenţiosul administrativ se judecă de < Aress- 

ausschuss», care e alcătuit din. elemente. populare periodic alese (v. $ 

131 <Kreisordnung» din -1875), în a doua instanță de „« Bezirksverival- 

tungsgericht», care e compus din cinci membri, adică din doui legiști. de 

de meserie numiți pe viață: de coronă și din_trei membri aleşi pe trei 

ani de consiliul provinciei (Provinzialausschuss), şi în fine în a treia ins- 

'1) 8. Gneist, Selfgovernment, ediţ. III, $ 83,:pag. 119, Oficiul judecătorului de 

„pace englez, zice Gueist. e în acelaş timp ministerial and judicial otlice»-, A 

2) R. Gneist, opul citat, pag. 485—48c. Aşa so face, lămuresce Gneist, „că în 

Englitera, unde până chiar şi scriitorii şi aprodii se numesc în vederea interese or de 

partid, politica de partid totuşi nu pote să. înriurescă numirea judecă orilor de păce 
“şi nu pâte să .urnescă din loc pe judecători! de pace o dată numiţi. upcţiuni e orio 

rifice ale selfgovernmentului închezăşuesc apol în acelaşi timp, desvoltă acelaşi autor, 

in. exemplul lor şi neatârnarea biureaucraţilor de meserie. Deci dar, aşa fiind, închee 

Ei eist, selfgovernmentul englez e punctul archimedie al liberelor alegeri parlamentare 

- Pet fu tiuni : < vă, î văr, ghicitorea cum în. & 

și a Constituiunit onpleze Asa e ee eBoorul totuși ir alege liber majoritatea par. 

lamentară, care nu e, ca în alte țări, apanagiul neapărat al guvernului, orl-care 

ar fel... Da NE " 
+,
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tară (revisio in jure) de < Oberverwaltungsgericht», care e organisat numai cu legiști de meserie 1). : Si 
“lată acum și cuvântul de a fi al legii aci reproduse, Si-au dis de „ Sigur. autorii acestei reforme, că noi locuitorii continentului Europei ne-am -" desobicinuit dă mult să ne ajutăm -singuri,. ne-am deprins adică cu lenea, „Care e aşa de dulce, şi de care, obiceiul fiind a doua natură a omului, numai cu greii ne putem: desbăra, împrejurare care face că stăm cu brațele încrucișate şi așteptăm. tot de la guvern. . Aa » Caută aşa dar, aă conchis ej, ca legiştii de meseria să ne pregătscă pentru îuncţiunile seligovernementului, cum să mustruluese soldaţii pentru serviciul militar, căci numai aș ne vom schimba 'năravul, 'ne vom apăra în contra propriei n6stre slăbiciuni, ne vom îmbărbăta, ne vom oţeli carac- „terele, vom trece de la dorință: lu hotărârea de a fi liberi. „Crud adevăr! Apostolii acestei teorii nu ne -spun de sigur lucruri plăcute, nu ne amăgesc cu vorba: «Voesce (in abstract) și vei putea!», ci ne strigă cu un glas posomorât: «Jertlesce-te şi vei putea!» MG costă :de sigur 'mult pe mine să'mi las casa și interesele mele private ca să mă îndeletnicese cu funcțiunile seligovernementului, care nu mă interesâză de-adreptul și. nemijlocit, dar ce licru mare sa facut vr'odată în lume fără jertie mari? Per aspera ad astra! a Pa ___Belgianii şi Italienii totuşi resping sistemul acesta de “i merg petecela, menţin vechiul cult al libertăţii. abstracte, se tem de biureaucraţie şi când le aduce smirna ȘI tămâia libertăţii, socotesc într'un cuvânt că l6cul cel mal nemerit în contra abaterilor administraţiunii nu este și nu p6te să fie în principii Și în regulă generală de cât recursul la justiţia ordinară. . În 'adevăr, articolele 92 şi 93 din Constituţiunea belgiană hotărăse ritos că contestăţiunile care aă de obiect drepturi civile sati politice sunt de resortul tribunalelor 2)..«Le contentieux administratii, învaţă prin urmare na 0 OU 

y - 
_ 

i . 1). Veqi legea prusiană privitâre la constituirea tribunalelor adniinistrative şi la contenţiosul administrativ din 9 August 1880 (Gesetz betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren) SS &, 9 şi.17. Procedura dinaintea tribunalelor administrative e prevădulă şi regulată de $S 35 şi cele urmăidre, Desbaterile sunt publice şi orale, Părţile sunt citate. Reclamantul sai pâtitul pot invoca martori sati experţi, Neinfăţişându-se martori! sa “experţii, tribunalul administrativ ÎI - pote condamna la amendă, ete. Băgaţi de semă înainte de i6le, că legiştii de meserie Sunt manziţă pe viață, ai prin urmare timpul să se specialiseze în studiul dreptului public şi: âdministrațiv ŞI “pot prin urmare să iniţieze cu o perfeclă competenţă, pe 
elementele populare periodic alese în tainele selipovernmentului, | 2) Articolele acestea lipsesc din Constituţiunea n6stră. Iotărăsce însă în schimb art. 130 din Constituţiunea nostră : <Cousiliul de stat cu atribuțiuni de coritențios administrativ, nu se'pote reinființa>, De aceia şi învaţă d-l 0. G. Dissesci, (Cursul de drept public român, t, III, pag. 889): «Constituţiunea nâstră a desființat conteu- fosul administrativa. lată insă că după legea nâstră fiscală de urmării, din 24 Martie 1877, constatările cari at de obiect arendI şi alte veniturț ale Statului, se judecă în 

„ întâia instanță de casierul general. . FE constituţională legea  acâsta? Daravera între 
| arendaş ŞI sltat:are de sisur un caracter curat civil, iar art, 92" belgian, care lipsesce 
din Constituţiunea nostră, hotărăsce ritos: «Les contestations - qui ont pour objet des A a civils sont exclusivement du ressort-des tribunaux». Procesul între un 'arendaş Ş ui, e civil de felu! săă, ȘI întrebarea este decr dacă o anume lege îl pote supune 
excepțional Jurisdicțiunit administrative ?. D-] C. G. Dissescu (opul citat, pag. 888) pare însă a crede că procesul de care“e vorba este un cas tipic de contențios administrativ (7. însă Ducrocq, opul citat, I, No..245). Intră în competenţa esclusivă a tribunalelor „ȘI contestaţiunile cari ai de obiect drepturi politice > Art, 93 belgian, care iarăşi  
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di De Pooz, est devenv, a tous egards, -incompatible avec le, regime 
tu: elge. les contestations qui ont pour objet des droits civils: 

et politiques sont exclusivement. r6servâes aux tribunaux 1)». 
Aşa este, dar nu exclusiv. Art. 93 din Constituţiunea belgiană 

hotărăsce în adevăr limpede și lămurit : «Les contestations qui ont pour ' 
objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les excep- 
lions elablies par. la'loi». Adaogă prin.urmare însuşi De Fooz: «Sembla-. 
bles exceptiones existent en mmalicre de complabilite de deniers publics, - 
en malitre clectorale, en matitre de milice, en malitre d'impols 
directa 2)». : | a 

„In aceste casuri, desvoltă De Fooz, «la puissance de juger que le 
legislateur, disposant dans le cercle ctroit que Vart. 93 de la Constitution 
a trace, delâzue î certains organs de Vadministration, constitue la furi- 
dictiou administralive-ou, si Pon veut, Padministration judiciare 3)». Aceea 
ce dovedesce până la evidenţă că şi în Belgia există, de și excepţional, 
o justiţie administrativă deosebită de cea ordinară. a 

Același lucru în Italia. Legea italiană din 20 Martie 1865 -(art. 2) 
hotărasce, este adevărat: «Tribunalele sunt competente faţă cu tote actele 
administrative, în: privinţa cărora se pretinde_ că S'a' călcat un drept 

individuă), civil sau politic», dar legi italiene posteridre ai _derogat la 

actslă regulă în materie de dări directe, în materie electorală, în materid 

de comptabilitate publică +). 
N 

  

lipsesce din Constituţiunea nâstră, dispune: «Les contestations qui ont pour -objet des 

aroits politiques sont .du ressort des tribunaux, sauf les exceptions ctablies par la 

lo0î>. Inţelege d-l C. G. Dissescu că art. 130 din Constituţiunea n6stră, care vorbesce 

numai în frecăt de contenţiosul aministrativ, a-oprit reînfiinţarea tribunalelor admi- 

nistrative absolut şi fără nicl o excepțiurie? Invăţatul proiesor, vorbind ae conflictul 

de utribuţiuni, lămuresce că acest conflict se produce între un tribunal judecătoresc şi 

un tribunal administrativ, şi adaugă că lucrul acesta se întâmplă iarăși forte- rar la 

noi, pentru că na acem tribunale adininistrative (opul citat, pag. 893). Nu există 

însă Gre la no! tribunale administrative în malerie de comptabilitate, de recrutare, de 

dări directe, în materie electorală ? Mal lipsesce din Constituţiunea n6stră şi art. 107 

belgian, care hotărăsce: «Les cours et tribunaux. m'appliqueront les arrâl6s et râgle- 

ments gântraux, provinciaux "et locaux, qw'autant qu'ils sont conformes aux lois>, 

lată ce am dis, prin urmare, în Dreptul, 1888, No. 14, pag. 101: «Constituţiunea 

n6stră nu a reprodus articolele 92, 93 şi 107 din Constituţiunea belgiană. „Ce resultă 

de aicI ? Consecuenja este că administraţiunea n6stră e.ma! puţin mărginită de cât 

cea belgiană». | - Ş o . IE 

1) De Fooz, Ze droit administrati belge, I, pag. 206. 

2) De Fooz, opul citat, I, pag. 273 şi LI, pag. 29. 

3) De Fooz. opul citat, 1, pag. 274. nota L a e 

4) Erust Aleyer, opul citat, pag. 955. In - Italia, s'au ivit, din causa legi din 

1865, mat multe conflicte de atribuţiuni de cât orl-unde, conflicte care se judecaii la: 

început de consiliul de stat, dar sai atribuit în cele din urmă prin legea „din 31 

“Martie” 1817.. Curţii de casațiune din Roma (v. şi legea nâsiră din 13 Februarie 1864, 

"asupra desființării consiliului. de stat). O cestiune, care a stârnit o vijelie de contro- 

verse în Belgia şi în Italia, este aceea de a se sei) dacă tribunalele ordinare pot să 

_ condamne la daune-interese pe un fucţionar administrativ, care, a lucrat cu pricepere 

și bună credinţă, pentru cea mal mică greşală, pentru o greşită tălmăcire a unei legi 

“controversate, etc.? Pote, de pildă, justiția să condamne la daune-interese pe un îunc- 

ționar administrativ. pe motiv că a desființat. fără cuvent o substanță ca fiind vălimă- 

târe sănătăţii? Consiliul :de stat italian a hotărât că nu. De Fooz topul citat, |, 

„pag, 842—3413), învaţă de asemenea că actele funcţionarilor sunt supuse la responsa- 

Bilitatea civilă numai, când &, în exerciţiul funcţiunii lor, caus€ză o daună prin
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„ Unde prin urmare în Franţa şi în Germania contestaţiunile privitâre 
la drepturi politice sunt de competinţa tribunalelor adminislralive, dacă 

„legea nu hotărăsce prin excepţiune alt-iel (aşa! deschide legea germană 
din 1861 calea recursului la justiția ordinară în materie de pensiuni), 
după legile belgiane şi italiene din contră contestaţiunile atingătâre de 

“drepturi politice sunt de competinţa tribunalelor. ordinare, sub reserva 
excepțiunilor anume.statornicite de lege... i 

- Va să dică. motivele ce se pun înainte în Franţa și în “Germania, 
„pentru îndreptăţirea în priâncipiă chiar a competinţei tribunalelor adminis- 
” trative. pentru judecarea -contestaţiunilor cari ai de obiect drepturi politice, 
ai tărie în Belgia, în Italia, în România, numai. pentru apărarea eacep- 
țională a justiţiei administrative în materie de dări directe, de recrutare, 
de comptabilitate publică, ete. : . a i | 

„ Cari sunt aceste motive ?-D-l M. ZA. Ducroca răspunde: «Les. motits 
de i'6tablissement de ces deux clusses-de tribunaux sont: que les proces 
administratiis ont un caractere durgence demandant des” formes plus 
breves;- qu'ils exigent des connaissances speciales ; quiil faut que le juge- 
ment de ces litiges, tout en sauvegardant les droits prives, ne perde „+ jamais de vue Pintârât genâral et le droit de tous. 2). - „ î Trebue în adevăr să menţinem excepţional măcar justiţia adminis 
trativă, căci întinsă din cale alară e știința dreptului și judecătorul ordinar 
deci, care s'a specializat cu mare greutate în studiul dreptului privat, 

- Numai f6rte cu grei ar putea pătrunde și în tote amănuntele dreptului 
publice sai administrativ, tărâm care caută aşa dar să fie reservat unor judecători deosebiți. 7 A - | ___ Adăogăm apoi că în materie de contribuțiuni directe, nu tălmă- 
cirea legii inlăcişeză dificultăţile cele: mai mari, ci mai cu s6mă catego- ricul imperativ moral de a nu se juce in condițiuni egale o evaluare prea mică pentru unii, prea încărcată pentru alţii, ţel pe care îl pâte atinge numai .0 administraţiune Statornică,: inţelâptă, pătrunsă de conştiinţa de datorie. - E „i Si a 

| Un amestec peste măsură al tribunalelor iaţă - cu -administraţiunea, 
„ observăm în fine, ar ologi t6tă energi guvernului, şi nu ne-ar înlesni măcar pote să realisăm -mult dorita: unitormitate. de jurisprudenţă, care, 

PNI . | 
dol penal saiă civil ori prin imperiţie, neglijenţă, ignoranță (v- însă în înţeles contrar, Laurent, Droit civil francais... t. AX, No 502). 'lot aşa şi în Englitera. După! legile “engleze, în adevăr, funcţi: narul răspunde de daune-interese numar. în cas de necom- petență formală. Mal mult încă, dacă judecătorul de pace n'a păşit peste competența sa cu rea credință şi fără reasonable cause, el nu pole fi condamnat de cât la daune- interese de două pence, adică da două “parale (vei Sarateay, Allgemeines Verial- tuugsrecht, in Marquardsens -Jlasidvucli des offentlicheu Rechtes, pag. 158).. 1) Aşa, e de competința” exclusivă a administraţiunil de a constata basele legale ale. liquidaţiunii pensiunii “(legea belgiană din 1844, art. 39), de exemplu, dacă funcţionarul e în neputinţă fisică sati morală de a indeplini funcțiunile sale, dar dacă - guvernul relusă de-a proceda la liquidățiunea saă dacă liguidaţiunea nu e conformă | pag: Sg) tea Vălămată pole, recurge la calea judiciară (De. Fooz, opul citat, II, 

2) Ducrocg, opul citat, I,.No, 256,



: misiunea 

PROECTUL DE A ALCĂTUI O INSTANŢĂ SUPREMĂ ADMINISTRATIVĂ 54] 

găsesce nici în justiţia administrativă, nici în cea ordinară.1). . - | 
In zadar, Q5ă ! vom împovăra tribunalele nâstre cu tot conten- 

țiosul administrativ, căci răul: cel mare care ne bântue şi de care consulii : 
noștri caută să ne scape; în loc să umple cu daruri bizantine mlădi6sa | 
magistratură neamovibilă, nu este existenţa unei justiţii administrative, - 
ci trista lipsă a unei administraţiuni statornice, luminate, nepărtinitore, 
care să se apropie ceva măcar de sel/governmentul englez. (Dreptul, 1895). 

Sa | .. , i i . . 

parcar Îi quadratura cercului, îuge în împărăţia poveștilor şi nu'se mai - 

  

Proectul de a alcătui o instanţă supremă; lă 
care să poâtă recurge cei care au a se plânge contra. 
actelor administraţiunhii. — Declaraţiunea guvernului. că . 
nu'va ridica autorităţilor judecătoresci nici una din -- 
atribuţiunile lor. — Proectul este el constituţional? Ins- 

tanţele n6stre administrative inferidre.. — -Seligovern- - - 

i mentul democratic.— Dictatura. : 

Daraverile de fire conteţi6să, ce consiliul nostru de- stat, desfiinţat 

prin Constituţiune, judeca altă dată, sunt astă-qi, după legea din 12 Iulie. 

1868 (art. S), de competenţa înstanțelor noslre .judecătorescă,. potrivit 

cu regulele ordinare, şi sar părea prin urmare că administraţiunea n6stră - - 

“e aşezată ast-lel (laudă Domnului!) în totul şi întru tote .sub - controlul - 

"tribunalelor ordinare. e a II aa 

| Ne-am înşela însă. amar, dacă am crede una ca acesti, Adevărul 

este, din contră, că, ne mai existând 'un consiliă de stat, care ar putea - 

să facă mustrări miniştrilor și funcționarilor subalterni, administrațiunea 

„îşi face adi de cap. “fără nici o răspundere, multe materii fiind date - 

de legi exclusiv autorităţii administrative Za 

| Inalta stăpânire prin urmare, ca să pue în îine capăt acestei stări . 

de lucruri de nesuterit, a rânduit o comisiune 3) care, până la deschiderea 

sesiunii de: i6mnă a Camerei (ba până: la Dâmne aștâptă !), să studieze 

„ cestiunea în t6te amănuntele ei, să umble în acâstă privință cu binișorul N 

ca cum ar duce ou în p6lă, să chibzuiască. cum sar putea reînființa . . 

consiliul de stat, fără jignirea art.. 130 din Constituţiune. 

“ D-l G-Gr. Cantacuzino, preşedintele consiliului de miniștri, în dis- 

cursul ce a ţinut la. laşi în s6ra qilei de-14 Maia. cc. a declarat: în 

.- 

  

ei i 54. «Vorba cunoscută a lu Alontes- 
„Trust Meier, opui citat, pag. 954. <Vor A | 

i p i autor, că. în ” hotărâri _vorbesce, „nu omul, ci legea, nu e de cât.o 
d Adevărul este, din contră, adaogă Ernst Dleier, că judecătorii nu sunt pururea 

preoti inspirați al Themisel și hotărârile lor întemeiate sunt. adesea -pe sic tolo sic 

jubeo>. E Dent No. 65 diri 1898, a 

7 lai mei din Dreptul No. 05 . SS, , - | 

3 A aisiunea acesta of inguiy a trăit, pe cât ştii, munial doue dd Ele | 

ina ' în locu-1? Vedi Tinpul No. 236 şi 23 9. Ved 

cita us6ră. Ce eritascu, de care vorbesce Drapelul No. 685 din 1899, A edr, în fine, 

i ;vistrativ, de Dum. N. Comşa. Proectul: însă, per fot- a. 

Contenţiosil adi ei: sizur este totuşi că în timpuri mal bune, un guvern ma! 

omosen îl va scâle de acolo şi îl va duce la un bun sfirşit. ” 
o 

. . -
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adevăr, limpede și lămurit, că va alcătui o înstanță supremă adminis- trativă, la care să pâtă recurge cei cari se plâng de nedreptatea actelor. administrative, dar a adăogat în același timp categoric că nu va ridica autorităților judecăloresci nică una' din alribuțiunile lor). 
Nu: se putea de sigur să nu se facă asemenea reservă bine-cuvân- tată, iaţă cu Constituţiunea nâstră, din care reese până la evidență că contestaţiunile ce ai de obiect drepturi politice şi administrative sunt de competența tribunalelor ordinare, dacă legea nu .hotărăsce alt-iel (arg. art..130 din Constituţiune), şi faţă cu legea din 12 Iulie 1866 (art. 8), care înlocuesce consiliul de stat prin tribunalele ordinare 2). - " Constituţiunea n6stră, cu e'mai mult, înțelege lucrul ast-iel în con- glăsuire cu tradiţiunea țărei, care a dat vechiului nostru consiliii de stat puterea să judice numai sub reserva recursului la tribunale, şi potrivit ” cu experiența făcută la noi care dovedesce “că judecătorii “noștri cunosc dreptul public mai cu temei de câ funcţionarii noștri adminis- trativi şi scit să ocrotâscă mai bine drepturile dobendite cât și raţiunea „de stat 3), 

| , Bine ai tăcut prin urmare - promotorii reformii de: mai sus, care incepe acum să scârțâe, că ai declarat sus și tare că-nu vor ridica autorităţilor judecătoresci nici una din atribuţiunile lor, sciind bine că insăși Conștituţiunea n6stră ţintesce de a închide cărările administraţiunii “şi de a lărgi competenţa. tribunalelor ordinare, -care “i insuflă mai multă încredere de cât justiţia administrativă 2), 
Un. lucru este prin urmare, înainte de tâte, Sigur şi netăgăduit, anume că viit6rea nstră instanță supremă administrativă, care e nea- perată și îşi va cuceri îără îndoială o dată dreptul la existență, nu va avea să judice recursurile în contra actelor administrative, de cât numai 

  

1) V. Zimpul No. 111 din 1899.. . ” " ” „. 2) T6lă lumea dă Constituţiunii nâstre -acest înţeles. Art, 93 belgian lipsesce din Constituţiunea nostră ? Ce face acâsta ? Art. 130 din Constituţiunea n6stră, combinat „cu legile cari "I-ai preiners şi legile cari "-aă urmat, e şi mal categorie în înțelesul mărginiri! contenţiosulul administrativ, de cât art, 93 belgian. Ce folos? D-l G..Gr. Cantacuzino spune, cu drept cuvânt, că nu va ridica autorițăţilor judecătoresci nici una din atribuţiunile lor, dar am audit pe un funcţionar înalt, administrativ, contra- dicând pe ministrul săă şi propunând introducerea de căpitănate, înființarea de tribu- nale administrative, întocmal ca în Franţa. Vodă da, Ilâncu ba! D-l. Comşa (op. cit, pap...9) dice de asemenea: <Guvernul nu vrea să ridice autorităţilor judecătoresc! nic! . una din atribuţiunile lor, iar no! ropunem să se reducă, după ti fi z, compe- „ tenţa' tribunalelor nostre 'ordinare,. pu îi cupă tipul francez, P 3) Ce dar ar putea să ne înduplece să luăm daraverile administrative conten- ţi6se din mâna tribunalelor ordinare şi să le dăm unor tribunale administrative ? Neso- Cotesc tribunalele ordinare dreptul public? - Fără îndoială că nu. Lipsa de cunoscinţi technice ? Judecători! chiamă, dacă găsesc cu cale, experți. cart posedă asemenea cunos- cinţi. Urgenţa ? Justiţia ordinară e destoinică să judece şi afacerile cele" mal urgente, destul. numa! să existe o procedură bună, regulătâre a causelor urgente, -. 24) 0. Băhr, în studiul său clasic Der Rechtsstaat, pag. 71, arată că deosebirea Justiţiei ordinare de justiția administrativă au are nici o -noimă. Nu există, desvoltă ceea autor, nici un criterii sigur pentru deosebirea dreptului public de dreptul privat; gume ar să trunchiem Justiţia pe temeiul unel teoril de tot problematice ? Inţelegem, pei: ma urmei, adaugă Jurisconsultul german, deosebirea justiţiei administrative de cea inară în instațele inferidre, dar în ultima instanță (Curtea de casâţiune) nu trebue 
să existe nici o deosebire In acela Y ) ă i 

„In. Ş înțeles, L. v. Stein, Gierke, ete. „ Meyer, Lehrbuch, des deutschen Vernaleings cela 1893, 1, pag. 40, notă pu Gere  
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dacă și intru cât principiul separaţiunii puterilor statului, aşa cum îl înţe- 
lege Constituţiunea belgiană şi a n6stră, exclude recursul la tribunalele 
ordinare. „ | - 

Care dar ar trebui să lie după cele de mai sus sera de compe- 
tință a viit6rei secţiuni a treia a Curţii de casaţiune, la care, încă sub 
guvernul liberal, dacă nu mă însel, s'a plănuit să se trimâtă tte recur- 
surile în materie administrativă ? Pentru ca să răspundem „la acestă 
întrebare, trebue să cercelăm : ” Ia 

I. Care e competenţa tribunalelor n6stre ordinare în materie admi- 
nistrativă ? „ e 

II. Care e căderea Curţii n6stre de casaţiune în materie: de con- 
tenţios administrativ ? . . | a . 

"IUL. Care sunt materiile administrative sc6se din competenţa atât 
a justiţiei de drept comun cât şi a justiţiei administrative? | E 

Punctele de mai sus o dată. bine lămurite vom dovedi apoi cât de 
urgentă este relorma, a căreia realisare s'a amânat acum până Joi după 
Paşti, şi vom discuta deci: | | 

IV. Cestiunea care desbină aşa de mult partidele n6stre: constitu- 
ționalilalea proectului pentru înființarea unei înstanțe supreme admi- 
nistrative, şi ne vom ocupa în fine: | 

V. De instanţele n6stre administrative inieridre.. 

Care e competenţa tribunalelor nâstre ordinare în materie 
: administrativă ? | E 

Reese, o spunem încă o dată, din tradiţiunea ţărei (legea pentru. 

înființarea unui consilii de stat din 13 Februarie 1864, art. 33) şi din art. 

130 din Constituţiune, combinat cu legea din 12 Iulie 1866, pentru împăr- 

ţirea diieritelor' atribuţiuni ale consiliului de stat, desfiinţat, prin Consti- 

tuţiune (art. 8), că la noi, ca în Belgia (v. art. 92, 93 și 107 al Consti- 

“ tuţiunii belgiene), contestaţiunile ce ai de obiect drepturi politice (materie 

administrativă), sunt de, competenţa tribunalelor - ordinare, alară de 

c iunile statornicite de lege. - | 

ei i ce fel. însă ? Tribunalele ordinare — e vădit lucrul acesta — 

nu pot anula actele saii regulamentele administrative, şi nu sunt volnice 

a da ordine; funcţionarilor administrativi. Nu pote să existe nici umbră 

de îndoială asupra: acestui punct. Principiul separaţiunei puterilor statului, 

consiinţit de Constituţiunea belgiană 1) și a n6stră, pune negreşit acestă 

i tenței tribunalelor ordinare. _- | NI _ 

stavilă Compsji contestaţiunile ce ait de “obiect drepturi politice, sunt 

“in general, de căderea tribunalelor ordinare, afară de excepțiunile stabilite , 

de lege, în acest înţeles că justiţia: ordinară îndrituită este să aprecieze 

legalitatea actelor sai regulamentelor administrative, atuncă când a mâ- 

nislrațiunea urmăresce pe un particular sub cuvânt că, a că cai an. 

regulament (art. 383, No. 9 codul penal), sati când un particu ar reclamă, 

c 5 Pa o . i . . 

i) V. Vauthier, «Das Staatsrecht des Kânigreichs Belgien», p. 66, :. 

-
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daune-inlerese, pe motiv că aclul administrativ îă-vualămă un drept 
dobândil. :  _: : i Pa 

“Judecătorul ordinar, cu alte cuvinte, nu are puterea să anuleze 
actele şi regulamentele administrative, dar el e competent să judece con- 
travenţiunile poliţienesci și acţiunile în daune-interese, și deci şi încâ- 
denlele ce se ivesc cu acest prilej, şi e așa dar în tot dreptul stă să 
vadă dacă actul administrativ e sai nu legal, ca:să hotărască dacă 

„există o contravenţiune polițienescă saii dacă este loc de daune- 
interese. | SR aa | 

Că așa este, reese î6rte lămurit din art. 385 No. 9 codul penal, 
care prevede o amendă penală în contra acelora 'cari calcă regulamentele . 
făcute, după lege, de către puterea administrativă saii de către autori- 
tatea municipală, și din -art. 9 'din Constituţiuiie, care hotărăsce că regu- 
lameniele nu trebue să moditice sati să suspende legile. 

„În zadar Sar întâmpina că, după aceste texte, tribunalele aii-iacul- 
tatea de a judeca legalitatea regulamentelor generale, iar nu şi legalitatea 
actelor de comandament, căci vădit lucru este, din contră, după cele de mai: sus, că t6te contestaţiunile ce ai de obiect drepturi politice, îără 
deosebire de regulamente: generale sai acie de comandament, sunt la noi, ca în Belgia (art. 93 belgian), în general, de resortul tribunalelor 
ordinare, dacă legea nu hotărăsce excepţional alt-fe]. 

Legea iranceză,: din contră, înţelege lucrul cu totul alt-iel. «Les tri- bunaux, dice Ducrocg, ne doivent pas apprâcier “la l€galilă des  acles administralifs proprement dils ou acles de conunandement 1), ni înter- 
Dreler les actes administratiis dont ils ont. a faire Papplication, tandis qu'ils le peuvent pour les actes. contractuels et pour les dâcrets et arrâlts prelectoraux ou municipaux reglementaires» 2 i 

„Ei bine, tocmai în punctul acesta se arata deosebirea cea mare și coverşitâre- intre Constituţiunea nâstră liberală, care : pune hăţurile: în mâna judecătorilor de drept comun ca: să: scurteze “ghiarele administra- țiunii, şi legiuirea franceză, care prtă, din contră, în proţap 'adminis- traţiunea cea despolică şi ret6ză mult puterea tribunalelor ordinare, cărora le ia apa de la moră 5). a SI Și acum, după-ce am lămurit în cele de mai sus care este, faţă cu textele şi spiritul Constituţiunii. nâstre, raportul între administraţiune și justiţie, după ce am arătat ast-fel care trebue să fie în pură teorie atri- buţiunile tribunalelor n6stre ordinare, fie-ne ertat să cităm câte-va exemple, trase din legile și din practica nostră, cari vor pune şi-mai bine în lumină principiile de cari e vorba. - , Di a 
„„- Reclamaţiunile în materie de recrutare, cari se ating de starea civilă, sunt de competenţa tribunalelor civile+), oposiţiunile celor de al treilea 

in procesele de schimbare de nume, se trimet în' cercetarea Curţii de 

„__ 1) «Les acles administrati/s proprement dits, lămureste. Ducrocq într'alt loc..: (|, No, 247), au lieu d'etre gEncraux, comme les râglements, sont individuels et "Speciaug&. . _. 2 ÎN 
e) Va p00nra de droit administratiţ, IL No. 651 în fine şi No. 654. 
A) Legea pentru recrutarea armatei din 5 Martie 1876, art. 41, 

- - _ 2  
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apel din Bucuresci 1), tribunalele şi Curțile pot retrage” unui. farmacist 
dreptul de a. dirige o farmacie 2) autorii, ale căror opere s'aii refuzat de. 
direcţiunea unui - teatru Subvenţionat de Slat, ati: calea recursului: la - Curtea de apel 3). - ae Sa 

"Legile n6stre hotărăsc apoi că: tribunalele civile 4) suni competențe 
a judeca contravenţiunile la legea timbrului (v. legea timbr: art, 57), 
precum de asemenea apelurile în contra decisiunilor administraţiunii supe- 
ri6re-în materie vamală (legea vamală, art. 190), în materie de contra- 
venţiune la legea impozitului spirtâselor (legea asupra băuturilor spirtâse, 
art. 36), în materie. de contravenţiune la legea pentru înființarea dreptului 
de licenţă (legea din 29 Martie 1886, art..19), ete. a DR 

„Mai “departe. Faţă: cu principiul consfințit de Constituţiunea n6stră 
“că contestaţiunile -ce aii de obiect drepturi politice sunt. de resortul jus-: - 
tiţiei ordinare, afară de excepţiunile 5) prevădute de lege, neînduios este- 
că tot tribunulele sunt competente să;judice . neînțelegerile între două 
comune asupra hotarelor ce le despart de-o-laltă, între donă judeţe asupra 
quotei din resursele necesare pentru construcția părței de drum ce cade; 

pi IEI 

  

1) Legea asupra schimbărel 'numelu!, din 18.Martie 1895, art. 10, Legea. acesta 
„însă, o spunem în trecă, calcă principiul meretroactivități), hotărând (art. 18): 
«Acela care, după punerea în aplicare a codului civil, îşi va fi schimbat sai modi- 
ficat numele stă patronimic, va: putea fi acţionat dinaintea -Curţii de apel din Bucu- 
resci, de persânele al căror nume | prtă, pentru a fi obligat a delăsa acest nume». 

“EI bine, am dovedit..în' Dreptul No..10 din 1891, din contră, că sub codul civil, - 
ori-cine era liber să'şi schimbe numele, destul numa! să, nu facă un us. nemăsurat, 
neobicinuit, fraudulos de acest drept. Art, 1£, aşa, dar. care consfințesce contrariul, dă 

ai ntra tuturor principiilor, o putere retroactivă. .. E - - 
legi 15) “Pezea sanitare din Po TLanie 1898, “art. 184, în, Prusia," din contră, conce- 

"“ siunea se retrage de administraţiune, sul reserva recursului la justiția adminis- 
tvativă. Bă, Zorn (<Studien zur Verwaltungsgerichisbarkeit», im «Verwaltungsarchiv», 
Herlin, 1895, pag 39, text şi nota 230),crede că în asemenea cas Însuși recursul la, 

tribunalele administrative trebue absolut exclus, : i tă e 

3) Legea din 80 Martie 1877,. art. 6. Teatrele n6stre,. ca şi cele franceze, în 

> 

dcosehire de teatrele engleze şi germâne, sunt libere în acest înțeles că nu sunt supuse 

“nel concesiuni. In Englilera, din coniră, teatrele, nu se pot înființa fără o prealabilă 

concesiune, şi sunt supuse la o censură rigurosă (v. R.. Gneist, «Se zovernemen >, 

)s71, $'49, p. 281—982). Unde apoi, in Franţa, se cere cel puţin. pentru primirea 

ramelor o' isare prealabilă, care se dă de ministerul "de interne, după auvisul. ramelor o aulori , | j ] % avisul. 

ine conzisiuui însărcinată cu examinarea operelor dramatice (Decretul din 5-—23 : 

. ulie 1852 şi acela din 

dă de direcţiunea teatrului subvenţionat de stat, fără nici un amestec al ministerului; ă de 
ba, autorii, ale căror opere s'aă resrins de-direcţiune, ai recursul la Curtea, de apel, 

, “în ă i 'a vălămi implu interes şi nu pâle să .fie v văltmat un simp ş el vor 
cu t6le că in asemenea cas sa v: ă mplu, „nu pole să fie niel vorbi 

ândi . s vr'o atingere, așa că dup principiile, 
Irept dobândit, căruia i s'ar. fi. adu: gere, 8 16 1 i 

de [jos judecătoresc sait „administrativ,. nu are de rendul acesta. nici un cuvânt 

de a fi. -- e - „. - 

- 4) Tribunalele civile sunt. compele 

“sai având un caracter mist” (v. Ilaus,-< 

şi nota 40). | ae „ 
î no a, 0) asemenea excepţiune e cuprinsă 

nte, amendă fiind în isemnea casuri civilă, 
Droit penal belge», '[, No. 764 şi 173 text 

în art. 13 legea drumurilor din 30 Martie 

i adată 'cu extragârea mate- , ăsce că despăgubirea pentru suprafaţa. degra U Cre C 
150, cale ia pielriş A cu .trecerea drumurilor, se va statornici de giture pomi 

totul permanent (adi delegațiunea județină), asupra raportului a doul experți, cic. 

(Compar. Ducrocg, op.cit, U No. 810),. Na e 

artă, tă i e (35 
„AL. Degre, vol. UL. * N e = i | 

. ma a „ 2 

p. 

U—!8 Ianuarie 1861, art. 3), la noi, din: contră, .învoirea se  - 

N
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pe teritoriul lor 1), între ospiciul. de alienaţi și județul sai comuna pentru 
subvenţiunile datorite 2). A ' Ă SE 

Tribunalele n6stre apoi,-în deosebire: de cele franceze cari, cum 
vădurăm mai sus, oprite sunt să interpreteze actele administrative ce le 

„- aplică ele, ai de asemenea, îără nici o îndoială, dreptul să tălmăcâscă 
actele administrative. ce se invâcă dinainte-le, să se rostescă, de exemplu, asupra punctului de a se ști dacă un drum este un drum public sau privat, dacă un.curs de apă este a'se privi ca un rit public sai privat, -dacă-o apă trebue considerată câ închisă sait deschisă 3), 

* Un” alt. exemplu." Apelurile contra decisiunilor ministrului financelor, date. asupra încheerei comisiunii pențru regularea dreptului la pensiune: a Îuncţionarilor 'civili şi-“eclesiastici, so judecă de Curtea de apel, cu i6te că e vorba aici de o materie administrativă 4), sub reservă recursului la” Curtea de casaţiune, lăsând a dice că 'tribunalele ' nostre se declară chiar competente să judece 'pe cale principală legalitatea „Condiţiunilor . . învoirei de a clădi 5).. aa o | -“Ba, Curtea: de apel din' Craiova secţiunea |, s'a amestecat chiar în materii date de legi exclusiv autorităţii administrative și a mers până. acolo că a îndatorat, prin decisiunea ei din 10 Iunie 1875, pe Direcţiunea - căilor ferate române să schimbe numele Piatra, ce a dat unei: gări, şi S'o boteze” gara 'Ianușesci, fiind situată pe moşia lanușesci 6). 

- , 

  

__Î) Legea asupra drumurilor: din 30 Mariie 1868, art: 16, . -. 2) Legea - asupra” alienaţilor, din 15 Decembre 1894, art. 21, lit: c. Causele acestea şi altele de asemenea se numese de autorii germani. Parteisachen des offent- „lichen Pechts.. V. Lenmaver,. «A pologetische Studien zur " Verwaltun gsgerichisbarkeit», 1896, p.. 77—79.. i o o | 3) Reamintim, în acestă de pe “urmă privință, 'că art. 3 al „proectului de lege asupra pescuitului, alcătuit-sub . guvernul liberal, articol: care prevedea, că, în cas de. neînțelegere asupra clasilicaţiunii une! ape, dacă trebue să trecă drept închisă sai - deschisă, ministerul domenielor va hotări, etc., a deşteptat. o furtună în Parlament -. Şi a trebuit să se ştergă. 
, 4) Tot aşa în.Prusia. O daraveră administrativă. (Ofientlichrechiliche) s'a trimes - ast-fel cu drept: cuvânt, „observă : Wach (<Handbuch des .deutschen “Civil processes», „1883, 1, $ s, pag 112, text şi nota 85), în judecata justițier ordinare, şi. actsta pentru cuvântul că justiția administrativă nu oferă destule Văranții de. nepărtinire (Mangel einer die erforderliche Unparteilichkeit des Rechisspruchs garantirenden Ver- valtunsrechtsplege). D,: Comşa (op. cit, pag. 35) nu împărtăşesce însă: acâslă părere „“şi socolinţa d-sale “esta: «In materie de pensiune, materie pur administrativă, referitâre la modul cumi:statul dă ajutor foştilor săi sluşbaşi, credem, de asemenea, că apelul S'ar pnteu face la tribunalul adniinistrativ, ca unul ce este-mal special». 5). Tribunalul. însă nu pole. anula sai modifica învoirea de a clădi dată de - primar. Principiul separaţiunii puterilor statulu! se împotrivesce la acâsta. Sentința |. tribunalului ar fi prin: urmare curat academică şi lipsită de orl-ce sancţiune practică, ze 26) V. critica ce am făcut'o acestei hotărâri în- Dreptul No. 10 din 1889, pag. 19-76. Staţiunile căilor ferate se numesc obicinuit după tărâmul, pe care sunt situate; Gar Calea ferată volnică 

cale. „Dându-se dar un alt nume: găre! de care.e vorba, s'a vătămat 444 simplu interes, lar nici cum un drept dobândit al proprietarului moșie! lanuşegcl. Justiţia însă nu are voe să se amestece în puterea discreţionară a administraţiunil. Bine a făcut prin urmare calea ferată că a păstrat gărel. numele Piatra şi a aruncat. în paner deci- siunea de mai sus, 

este, iără îndoială, să alâză un alt nume, dacă găsesce cu |
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“SL . 

Care e competenţa Curţii nostre de casaţiune. în materie de _! - 
| „contenţios administrativ? . : . e 

Trecem acum la tribunalele administrative, la jurisdicţiunile - în - 
materie de drept public deosebite de jurisdicţiunile de drept comun, la 
procedura administrativă, care prevede recursul la Curtea de casaţiune 
în materie de contenţios administrativ, şi întrebăm care este, după Con- 
stituţiunea n6stră, raportul între contenţiosul judecătoresc şi 'contenţiosul - 

- administrativ? 
Legea n6ătră din 12 lulie 1866, pentru împărțirea dileriteloratribuţiuni. : 

ale Consiliului de stat, desfiinţat prin Constituţiune, îace trup cu însăşi - 
Constituţiunea nâstră, fiind întocmită pe temeiul art. 131 din Constituţiunea . 
de la 1866 (compară art.: 130 modilicat la 1$84), care hotărăsce: «Con- 
siliul de stat va înceta. de a ezista, îndală ce se va vola legea menită 
a prevedea autorilalea chemată de a înlocui -atribuţiunile sale». | 

Legea însă din 12 Iulie 1866, care era menită a prevedea autoritatea 
“chemată a: înlocui atribuţiunile consiliului de stat, pare a spulbera con- 

tenţiosul administrativ şi a îngădui numai contenţiosul judecătoresc, ros- . 

tindu-se în art. 8 ast-fel: «Afacerile de natură contenţi6să ce Consiliul 

de stat judecă, se vor judeca de înstanțele judecătoresci, dupe regulele 

ordinare». Ce pâte să fie, sar putea dice, mai clar, mai neindoios, mai 

învederat ? a N a RE 

inele n rirea în adevăr, ce "ţi-o lasă în minte textul acesta atât de . 

categorie, este că nu mai pâte să fie .nici vorbă de un contenţios admi- 

pistrativ. că nu mai există nici urmă: de tribunale administrative, că 

" contestaţiunile ce aii de obiect drepturi politice (materie administrativă) 

„sunt exclusiv de resortul tribunalelor. ordinare, și adevărul este că t6tă 

lumea a înţeles -până, mai deunăqi lucrul ast-iel, atât doctorii noştrii cât 

i ulgus. ! AR - 
ă Po asa să fie? Contenţiosul administrativ, care există în t6tă 

lumea civilisată, să fi mușcat în .pădureţă, să se îi iăcut praf şi cenușă, 

să-l fi: mâncat: pământul? Desfiinţata, în adevăr, Constituţiunea n6stră, 

i ili Ă J inistrativ ?. Ei bine, vădit at“ consiliul: de stat cât și contențiosul administraliv ?. ! ; vădi 

au este, din contră, că pactul nostru. fundamental n'a cântat o vecinică 

nire contențiosului administrativ. Sa i a 

Po Din Cata întâia formulare a art. 180 din Constituţiunea modi- 

jicată la 1884 (vechiul art. 131), s'a hotărât că: «Consiliul de stat şi con- 

lențiosul admânistruliv nu se vor putea înființa, dar tocmai adaosul : 

«şi contențiosul administrativ, s'a şters și nu se mai găsesce în redacțiunea 

definitivă a-art.. 130 cit., dovadă învederată. că contenţiosul administrativ 

| 'a sters de pe faţa pământului. AI Sai 

ma i mult a Din Sturdza, ca să nu lase nici o îndoială asupra acestui ' 

unct, a declarat în una din adunările constituitore, limpede . şi lămurit : 

“Dacă consiliul de stat nu'se va putea înființa, contenţiosul armin strătis , 

ast xi i i ciste, afară de ce , 
i care există. şi care nu pâle să nu existe, afară consiliul de | 

pr nu se pote desfiinţa, căci contenţiosul administrativ există la ministerul | 

de finance,. când se judecă contravenţiile la monopolul tutunurilor : de 
o, a , „e . , | 

L i xistă la ministerul de r&sboi, etc.>. . 
„asemenea contenţiosul exis ă la n ul de rebel 

7
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:: Va să qică, contestaţiunile ce-aii de obiect drepturi publice subiec- 
live, sait, cum - se rostesce Constituţiunea belgiană (art. 93), drepturi 
politice, sunt în generul de ressortul tribunalelor ordinare (legea din 12 

„Iulie 1866, art. 8), dar se pot judeca și de tribunale administrative, 
“ dacă legea hotărăsce excepțional ast-iel, precum de exemplu în materie 

de contravenţiune la monopolul tutunurilor, în materie: de recrutare, ete, 
„Nu pâte să existe prin urmare nici umbră de îndoială că de și. Con- 

stituţiunea -n6stră n'a reprodus buchea art..93 din Constituţiunea belgiană, 
„__reese însă până la evindeţă din'legea de la 12 Iulie 1866, art..$, şi din' 

Spiritul modificărilor introduse în Constituţiunea nâstră de la 1884, 
“că legiuitorul nostru constituitor 'şi-a însuşit ideia art. 93 belgian, care 
legiuesce: e: Pa | 

' «Les contestations qui ont pour. objet des droils poliliques sont du 
ressort des tribunauz, saul 'les eaceptions 6tablies par la loi>. Ei 
-„-T6tă dar întrebarea - este: Care “i competenţa Curţii nâstre de 

casaţiune în materie de contenţios administrativ? Ei bine, ştiut este că 
legea n6stră îngădue calea recursului saii apelului la Inalta Curte în materie 
de comptabilitate -generală, de coniribuţiuni directe şi de patente, în 
materie electorală, dar în materie de drumuri, de recrutare, de rechisiţiuni 
„militare, ete. nu. - a 

Ce'ţi folosesce, apoi, la urma urmei, însuşi recursul la Curtea de 
casaţiune? Lăs a dice că procedura nâstră electorală a dat râdele cele 
mai rele), dar Înalta Curte nu e:volnică să caseze hotărârile date în: 
materie de contribuţiuni directe și de patente, de cât pentru laesio juris, -. 
Și, casând, ţinută este să trimetă, pricina a se judeca din noii de comi- 
Siunea apelativă de recensământ 2), care scie pururea să 'facă ilusoriii 
toi controlul Curţii de casaţiune 3).- e 

1)'Y. articolul mei Procesele "electorale, ete, 'din ' Dreptul No. 38 din 1899, 
; 2) Cum ar putea să fie alt-fel? E vorba în asemenea cas de budgetul statului, . 

care nu suferă nici o întârdiere, şi am greşi, 'prin urmare,. dacă am ştirbi de rândul - „acesta a-tot-puternicia administrațiunii.  V.- Lenayyer, Analogetische Studien zur Ver- naltingsgorichisbarkeii, 189%, pag. 88. : ăi | | , 
)YV. articolul meă din „Dreptul, No. 47 din 1898, Aiel este loculsă lămurim că în 

Austria cis-leithană există o.Curte înaltă administrativă, (Verwaltun gsgerichtshof) care, 
ca şi Curtea nâsiră de casaţiune, nu pâte: să caseze hotărârile date în materie de con-., 

- tenţios administrativ, de cât pentru laesio juris, şi dat6re este să trimetă pricina a se 
ea din noii de administraţiune, nu numai în materie de contribuţiuni directe şi de atente, ca la no, cl în general, când un particular se -plâ ministrativ “l-a văl&mat un drept dobândit,” E pânge că un act ad 
pe viaţă şi: trebue să aibă; jumătate însuşirile. de. a fi” judecători, cea-V'altă jumătate -.. îasuşirile de a fi funcţionari administrativi. V. Legea austriacă din 22 Octombre 1875.: -Unil propun prin urmare să înființăm la ' Curtea de casaţiune o a treia secțiune (ba cum vom vedea mal pe urmă, chiaro a patra secţiune, at pa din ea br eșiţ parte Gin magistratură, parte din administraţie şi s'o îmbrăcăm cu -atribuţiunile de mal sus ale Curţii administrative austriace. (V. Timpul No. 237. din 1599, articolut «Re oma administraţiel»,. TI). Urmând însă ast-fel, am generalisa competenţa ce o are adi urtea nostră de casaţiune în materie de contribuţiunI directe şi de patente, împes- țân în „acelaş timp Curtea de casaţiuntv'cu funcționari. administrativ. - EL bine, o aeaneru incă odată, am dovedit în Dreptul No. 47 din 1899, că comisiunile apelative dir ecenstment, la car! Inalta” Curte, după casare, trimite pricina pentru a se judeca din n > rage Pururea un renghiă, controlului Curți de casaţie. Sistemul de mat sus, e Lesicyor oo râde uz in Austria, care are o administaţiune'mat disciplinată 
trativă trebue: să aibă” UE iat intinse edi Iueru esto..să Curtea înaltă adminis, 

A 

N 

Membri! . Curţii administrative austriace: sunt numiţi .



. când 'se va simţi. necesitatea, 

PROECTUL DE A ALCĂTUI O INSTANȚĂ SUPREMĂ ADMINISTRATIVĂ  . 549 

Inalta Curte hotărăsce, deosebit de acâsta, cu drept cuvânt că o 
evaluare ori-cât de stranie nu-pâte da loc la casare !), şi sare prin urmare 
la ochi că lucrul de căpetenie este să organizăm mai bine instanţele de 
iond în materie de contribuţiuni directe și de patente, şi să schimbăm 
monstru6sa procedură administrativă, care: prescrie o iuţelă turcâscă, 
| Unii cer prin urmare să înlocuiască comisiunile n6stre apelative de 
recensământ printrun tribunal administrativ serios, alcătuit din judecători 
inamovibili şi din 6meni pricepuţi în materie, îoşti şi actuali funcţionari. 
înalţi ai financelor, cari să judece pe îndelete, cu o procedură regulată 
şi. cu aceleaşi iorme, ca tribunalele ordinare 2).. So . 

Un singur tribunal administrativ 3) însă, care ar avea să hotărască 
nenumăratele apeluri în materie de contribuţiuni directe şi de patente, 
chiar de s'ar alcătui din Papiniani şi Ulpiani, ar avea prea mult de lucru, 

_Sar speli muncind, ar tăia nodul, ne putându-l deslega, și cei însetaţi 
de dreptate, nu sar sătura. n Aa 

“In “Belgia, din. contră,: contestaţiunile în materie de contribuţiuni 
directe şi. de patente, se judecă de directorul contribuţiunilor directe prin 

_ hotărâri motivate, - cu dreptul-de oposiţiune la Curțile de apel, şi sub: 
reserva recursului la Curtea de casaţiune, pentru violarea de. lege, exces. - 

“de putere, necompetinţă 4).- — - - 
„Destfiinţaţi, aşa dar, dacă găsiţi cu cale, comisiunile apelative - de 

recensământ, care lasă, -in adevăr, mult de dorit, dar daţi-ne cel puţin în 

schimb, nu la viande creuse a unui: tribunal administrativ de o val6ra 

problematică, ci calea Curţilor de'apel, cari se. bucură de. încrederea. 
tuturor, e RER PR 

“In zadar sar întâmpina că un tribunal administrativ. ar îi mai | 

special şi dar mai competent ds :cât Curțile de apel, căci adevărul, este, 

din contră, că judecătorii noştri aii o cultură. mai înaltă și sunt mai des- 

toinici a se familiarisa cu dreptul public de cât funcţionarii noștri admistra- - 

tivi, cari s'aă specializat a bate apa în piua administraţiunii de partid. 

-"Tpebue totuşi —să nu se uite lucrul-acesta — mai cu s6mă și mai 

- înainte de tâte, să refacem procedura. n6stră administrativă 5), care e - 

contrară bunului simţ, și principiilor celor mai elementare, și Să prevedem 

o amendă. în contra apelanților sai, recurenților. temerari 6)... ae 

“ Caută, în -adevăr, să despovărăm instanţele superidre cari iac adi o 

muncă de hamal, să hotărâm adică 'o pedepsă în . contra împricinaţilor 

de rea credință, căci numai așa se. pot împuţina procesele, și să facem 

ac î ş jurispru , şi i nă, .v.. G. Meyer, Dehkrbuch 
Pa 1) In acelaş înțeles jurisprudenţa şi doctrina germană, .v.. d , Dehrbucl, , 

29. do biselieie Vervaltungsrechis, 1894, t. II, $ 247, pag 220, şi Ş 253, pag. 254 255, 

2) V. Comşa, «Contenţiosul administrativ>, pag. 34 Car trebui j 

3) «Credem, dice d-l Comşa (op. cit, pag. 45), că pentru începu 2, re ui să 

ne mărginira la a singur tribunal administrativ. în Bucuresci, x&mănân „ca atunce 

. să înființăm un altul la lași şi cu timpul cele-lalte două 

la Craiova Pi, Das Staatsrecht das Kânigreichs Belgieu, 1852, pag. 69. A 

5) Ne-ar putea servi drept model în acestă privință, de exemplu, legea francezi 

din 22 lulie 1889, regulătâre a consilielor de prefectură.  V. A. Laferritre, rail de 

la juridictiou administrative et des recours contentieux, ediţiunea LD, 1896, t. I, pag: 

oi ur mberge a jurisdicțiuni! administrative (Gesetz iiber. 
») V. wiirttembergensă asupra jurisdicţiunii admi ve (Gese b 

Vorsealenuirefspilese) din. 15 Decembre 1876, art. d. vV. şi Timpul No. 237 din 1829. |
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ast-fel eu putinţă o jurisprudență luminată şi uniformă, care în vălmășala 
de aqi nu se potestabili,. . . ” -. a : 

Acestea dise, ne întâreem iarăși la punctul de la: care am” pornit : competenţa Curţii de câsaţiune “în materie de contenţios ' administrativ, „competenţă care ar țrebui să îie generală, «deosebirea între contenţiosul „administrativ şi contenţiosul judecătoresc având .un cuvânt de a fi numai în instanţele înferidre. :. : Dat e a . „In Belgia, în adevăr, hotărârile date de Curtea de.-apel:) (la noi consiliul de revizie) în causele de scutire: sai de dispense de ..serviciul militar, sunt supuse recursului în casațiune pentru violare de lege, exces de putere sai, necompetenţă 2), pe câna legea n6stră nu ne.învoesce în asemenea cas de cât recursul .iînaintea ministerului de răsboiii 3). „În materie de drumuri. şi de. rechisiţiuni militare însă, de nevoe este o reformă .și mai radicală, căci v&dit lucru este că în acestă privinţă - mu ajunge să: deschidem calea casaţiunii, ci trebue să înlăturăm cu desă- virşire amestecul tribunalelor administrative, fiind vorba de daune-interese, "- adică de un drept câvil (v.. art' 92 din Constituţiunea belgiană). -Legea pentru drumuri (art. 18) totuși: hotarăsce ni sam ni tam că - despăgubirea - pentru “Supraiaţa  degradătă. cu extragerea - materialelor ce: piatră sai pietriș şi drumurile de irecere, să „se 'statornicâscă de către Comiletul permanent. (aqi delegaţiunea. judeţiană), asupra raportului a . doui experţi, -numit. unul de sub-prefect, altul de “proprietarul local, ete. „_- Legea asupra rechisiţiunilor. militare din „24 Aprilie. 1877, institue de asemenea, în contradicere cu spiritul Constituţiunii n6stre, o comisiune de -lichidare. pentru .regularea indemnităţilor: datorite pentru rechisiţiuni . militare, şi legea din 1878-(art.: 12) aeclară definitive hotărârile pronunţate de aceste comisiuni +). e a NE După legea belgiană, din contră, care păzesce cu sfințenie. prin- „cipiile Constituţiunii. liberale, - în cas de neînțelegere asupra desdaunării de plătit pentru reechisiţiuni "militare, se pornesce o acţiune dinaintea „judecătorului de pace 5) care judecă cu - termene scurte, in „ultimă . a NI . . 

1) In Belgia, consiliul de. revisie (un tribunal administrativ) judecă numal cest * _tiunea aptituâinii pentru serviciul militar, iar causele de scutir în j j 8 sai dispense se trime- în judecata Curţii de apel. Vauthier, op. cil., pag. 254. p 
2) V. Vauthier, op. cit., pag. 69 in fine. In Franța se recurge în asemenea cas la consiliul de stat, V. Ducrocq op. cit., I, No. 495. Pi i 3) V. art, 12, 30, 39, 40 legea peniru recrutarea armate! din 5 Martie 1876. Legea actsta e criticabilă şi dintr'un -alt punct de vedere. In adevăr, particulari! ai calea recursului înaintea ministerului de r&sboiii numa! pentru exces de putere şi necompetenţă (art. 33), pe când, de altă parte, ministrul de r&sbaii singur pote recurge |. 

pentru. violarea de lege înaintea consiliului de miniştri (art. 35) IE „ 4) După jurisprudența nâstră, hotărârile date În acâstă materie de comisiunile de lichidare, de şi sunt. definitive, nu exclud totuşi dreptul particularilor de a recurge „la tribunalele ordinare, dacă li s'a luat mai mult de câta treia parte prevădută de.lege, 
V. Cas. secţ. 1, No 376.âin 21" Decembre 1882 (Bulet 1883 (Bulet.,. pag. 673), în fine No. 111 din'98 Martie 1883, | ti 5) In Italia s'a restituit consiliului, de stat atribuţiunile sale de contenţios adminis- rativ prin legile din ol Martie 1889 şi din 1 Mar 1890, fără însă a se ridica tribunalelor 
ordinare nicr una din atribuţiunile lor. La 1884, d-l' Depretis, ministru de interne Şi pre- 
şedintele consiliului, a declarat în adevăr: «Se cuvine a se restabili acestă jurisdicțiune, 
au pentru a se cotropi domeniul reservat autorității judecătoresci, ci: pentru a se 
a_un judecător unor afaceri ce adi.nu a». V. Laferritre, op, cit 1, pag. 2. 

* pag. 1190), apol din 22 lunie |



- în j i tra aces 
zu se pdle trage în judecată peii No. 395). In adevăr, «la libert€ du travail et. 

e revendiquer devant les tribunaux, lors- - 

“nu se-pote discuta de tribunalele ord 

. 

instanță, până la 100 lei, și în primă instanță pentru ori-ce sumă mai 
mare 1). - 

* Adăogăm, în fine, că în. Belgia, "însuși ordinul primarului pentru | 
dărâmarea unei clădiri amenințând ruină, e. supus recursului la lribuinalul 
ordinar, care hotărăsce par voie de refere ou d'execution sir lheure 2) 
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„şi-nu acţiunii dinaintea primăriei, precum prescrie regulamentul. capitalei 
“Bucuresci: pentru construcţiuni. și alinieri, din 1878 (art. 55). 

Ne oprim, de-o-cam-dată aici, lără. să ne întindem mai departe. - 
asupra competenţei „Curţii de casaţiune în materie-„de contenţios admini- 
strativ, adică: Îară să discutăm, să comentăm, să desvoltăm competenţa 
Inaltei Curți. în materie vamală, ete, 3), reservându-ne să- ne ocupăm mai 
pe urmă cu contenţiosul administrativ în materie de contravenţiune 
vâmală, etc. : | , . Ta . - 

Cari sunt materiile administrative scâse din corapetenţa 'atât a jus= 
tiţiei de drept comun, cât şi a justiţiei administrative ? - 

Actele şi regulamentele adminisirative, cari ne vatămă un simplu 
- nteres, lără să aducă vre-o atingere dreplurilor nostre.dobândile,. sunt 
sc6se din competenţa atât a tribunalelor ordinare, cât și a tribunalelor 
administrative, administraţiunea. având: în privinţă-le, după principiul . 
separaţiunii administraţiunii de justiţie, o. putere discreţionară și: necon- 
trolabilă. - e | Si Sa 

Nimeni nu ne opresce firesce să "ne plângem. la  administraţiunea 
superidră (la ministrul respectiv), când e vorba de un act administrativ. 
care ne turbură un simplu. interes, dar o asemenea lânguire e un recurs . 

hierarchie, un recurs în graţie, şi nu o acțiune anume regulată şi orga- 

nisală de lege. - i Se . 

„Actele administrative. vătămătre de-un: simplu, interes, cu: alte : 
cuvinte, sunt supuse numai controlului administraţiunii. De aceea și hotă- 

  

1) vV. Vauthier, op. cit., paz. 263. Criticabilă e prin urmare şi legea nâstră de 

ini ivă din 21 Martie. 1817, care'.supune contestaţiunile în materie de urmărire administrati in i ne _ ri: 

arendă (un ârept ciri!), în prima instanță judecăţei consiliului comunal sai a admininis- 

. tratorulul financiar. 
_2) Vei De Fooz, Droit administratif belge, IV, pag. 205, şi Thonissen, La 

Conti belge annotce, asupra art. 92 şi 93, No. 403. Un primar, din contră, care, 

faţă, cu o epidemie ameninţătâre, orenduesce închiderea unor case, a cărora stare de deră- 
2 

ie şi mezâlă, e de fire de a compromite salubritatea publică 
pănare, de necurăţenie și 02,4 “acest act al săi administrativ 'de către proprie- 

tarii văt&maţi (vedi Thomissen op. Cit. o 

"ini ie n'est pas un droit qu'on puls L r au ] 

o Lideri „otablissemenls inductriels dangereux ou insalubres que Vadministration 

lutorise sous --des conâilions dâterminâes, et dont elle peut ordoner la, fermeture»> 

e it. ag. 530). . - .? Aa . 
(Taferritre, op. _cit., |, pag. 5: . o Iain dia 1808) că 

t (v. Cas. secțiunt-unite No.. 11* din Junie 1898) « 

3) Inalta Curte ete e inare cet infirmitatea militarului a fost dobenâită 

din causa unul servicii comandat în timp de pace (v. legea 'dini 25 Mantie 1894 pentru 

pensiunile și ajutorele ri “mili i-apol a consiliului de miniştri, nefiind 
-avisul comitetului permanent militar şi“apol a lui de , ne i 

Ce apilă de justiţie, De ce însă. întrebăm, să nu. supunem decisiunea administra 

tivă oposiţiunii la Curtea de apel ? a . | 

litarilor), decisia dată în acestă privință de ministrul de r&sboii,”
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"răsce art. 109 cod. pen, că judecătorul .nu e volnie să se amestece în 
materii -date de legi autorităţii administrative.. O- autoritate nu: trebue să 
cotropâscă pe cea-altă. - eee 

* Legea, în adevăr, nu pote să prevadă t6te casurile, şi: sare dar la 
“ochi că administraţiunea are şi trebue să . aibe, .în marginile legilor o 
„latitudine mare de apreciare,. fără de-care ea ar pierde ori-ce iniţiativă, . - 

„ energie, bărbăţie, în dauna intereselor" statului, ştiut fiind că salus populi - 
nu suleră nici o controversă. sai tărăgănare (Roma. deliberante, Sagun- 
tum periit), .. în a a Di rea 

T6tă lumea, recun6sce prin. urmare: că, în cestiunile de fapt și de 
apreciare (Etmessenssachen), administraţiunea trebue să. fie scutită de. 

--censura, justiţiei 1), va să dică, că în general nu pâte să lie nici vorbă 
„de uh recurs contenţios, atunci-când nu există nici o lege care să pres- 

“ ”erie administraţiunii ce urmare trebue să 'păzâscă. a. 
"Gestiunea totuși nu e aşa de simplă, cum s'ar părea la întâia vedere. 

„Există, în adevăr, o asemenea lege ? Care e înţelesul ei? Iată întrebarea. 
„ «CGest le plus vaste problâme, dice Odilon. :Barrot, qui :se 'soit peut- 

âtre present6  non' seulement ă l'âgard des  lâgistes, mais des publi- 
cistes> 2), .. - i " a Me 

- + De.sigur, nici: Constituţiunea belgiană, nici -legislaţiunea comparată, 
„NICI știința waă spus încă :cel de pe urmă cuvânt în dcestă: privinţă, 
nai precisat încă bine deosebirea între simplul interes şi dreptul dobânait, 
ŞI nu ne remâne prin urmare: de cât să ne:mulţumim cu o cărare strimtă 

în “lipsa unui drum mare si îndemânatea. ..- ao e 
„Nici vorbă, art.. 98 din Constituţiunea belgiană, din care reese că 
numai un drept polilic poate să dea loc la o judecată; iar nu și un 
simplu interes,: nu desl6gă de loc controversa nostră, căci întrebarea este 

- tocmai când: există un drept politic, când, un simplu interes e lăsat la „Suverana chibzuinţă. a administraţiunii 3), : oi Cum să deosebim : aşa, dar: dreptul politie “subiectiv. de simplul inte- res? „Problemul nostru,. cum observă OdilonBarrot, se „deslegă numai 

21) V, Georg Meyer, „Lehrbuch des: deutschen Verwaltun gszechis“ 1893, I, Ş II pag. -17, text şi nota 3; Ducrocg, op.. cit, 1, No. .249; Laferriăre, op. “cit IL paz. . a Ze Gneist, din contră (V.. însă în înțeles opus, Hol, «Gesetz iiber Werwaltungs- a spliege», v. 16 Dec. 1876, Stuttgart, p, 123), învaţă că şi. actele administrative v mătore a unul simplu interes, pot face obiectul unui contențios administrativ, în aces înțeles însă că -orl-ce recurs contlențios în materie administrativă, adică şi recur- - Su pentru vătămarea unul drept dobândit, trebue să tiâcă drept un recurs in graţie, un pecurs. lăsat la apreciarea discreționară a aministraţiunit, şi nu drept o acțiune în e osul dreptului privat, lucru peniru care alât administraţiunea activă, cât şi justi- | dea ministrativă, caută să fie în aceiaşi mână, ca în Englitera, presumţiunea că ete nu „pole _Breşi, fiind idea cea mal esenţială a justiţie! administrative. Teoria acesta | i nar cinsă.e contrară. principiului „Separațiunii puterilor statului care, necu- Eseul e gonstituțiunea- engleză, e consfiiţit în cele-lalte state europene; Părerea lu! guest ar mas prin urmare cu drept cuvânt isolată. „Propagarida totuşi. ce a. făcut!o fungi pen ru funcțiunile nesalariate „ale selfgovernmentului a cădut în Prusia pe un Le tor ştiut fiind că, în aceslă țară sub-prefecții (Lanâriithe) elc., exercită cu un zel admirabil şi fără plată funcțiunile lor. - ei aaa = Apud, Laferriore, op. cit., I,-pag. 4. ă Ei . Vauthier, <Das belaischi : acest autor, Ja urma urmei, o ac ce Staalarechte, $ 41, pâg. 67—71, Nu există, dice 
" lege o consfiinţesce, 

e acţiune: în contra administraţiuni!, de cât dată o anume 

Ei - ă - 

p. 

R
P
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par le sens intime du fuge 1), si nu avem dar alt criterii pentru deo- 
sebirea dreptului dobândit de simplul interes, de -cât' jurisprudenţa şi -, 

părerea domnitre a autorilor (communis opinio). 
D-l. Laferribre, este adevărat,-ne dă o definiţiune, dar o detiniţiune . 

de tot vagă şi netrebnică, dicând: «Le contentieux comprend lensemble 

des reclamations fondâes sur un droit ou sur la loi>, definiţiune care: 

ne lasă în nedumerire tocmai asupra punctului de a se şti când. trebue 
să dicem că reclamaţiunea e întemeiată, nu pe un simplu interes ci pe. - 

un drept ?). aa a a 

D-l Ducrocg, din contră, mai practic, se ieresce de ori-ce definiţiune, 

și se .mărginesce a ne cita exemplul următor: <Le changement de nom 

solicite, dice acest autor, ne: constitue pour celui qui le' demande quun - 

simple înleret ; en le relusant Padministration superieure ne viole aucun . 

droit ; par suite, le refus d'autorisation ne peut tre lobjet d'un recours. 

au contentieux>. . RO e 

«Mais, adaogă acelaş autor, il-peut en tre autrement ă Vegard . -: 

des liers; un nom de îamille.est une propri€t6 qui ne se transmet que 

par îiliation ; le tiers qui. le porte est 16s6 dans son droit ; aussi loppo- 

sition au decret dautorisătion est-elle ouverte devant le conseil WEtato> 3). 

Autorii, după cum vedem. alunecă asupra cestiunii n6stre, ne dai 

o definiţiune lunatecă, ne pun. înainte câte-va exemple, fără să bată în 

ținte principiile de urmat, lasă . lucrul. încurcat, și, dacă ne uităm acum 

« la legiuirile statelor germane, cari s'aii încercat să facă o' enumeraţiune 

sati clasilicaţiune, ne zăpăcim şi mai mult. ED a 

| Legea prusiană, de. exemplu, dice că daraverile .privitâre. la poliţia 

clădirilor, la -poliția pescuitului, etc. nu sunt .contenci6se, iar acele atin- 

gătâre de naţionalitate, - de privigherea bursei, da; care este însă, întrebă 

Zorn, noima acestei deosebiri de bun plac, nu există și întrun - cas și - 

într'altul drepturi publice subiective 4)? 
e 

Dacă însă ast-lel nici doctrina, nici legea nu sunt în stare'să găsescă, 

pârtia. în acâstă: materie, e clar că jurisprudenţa trebue să hotărască, în 

" fie-care 'cas. deosebit de avem a face' sai nu, cu o cestiune contenci6să, 

sub reserva dreptului administraţiunii de. a ridica, dacă găsesce cu cale,” 

conflictul de atributiună >). e i a , 

PI a ui , zi LL pag.4.: a Ma . | , | 

i apud, Halen tre OR: cz 1 PIE consultul francez cileză însă pentru mal 

bună lămurire exemplele urmâătore (p: 6) : «Un classement de chemin, une delimita- | 

-tion du domaine public, une. nomination ou r&vocalion. de” fonctionnaire, -une auto- 

zisation donnse, refuste ou retirce en matisre de voirie. ou de police de Vindustrie, 

lieu ă des d6bats contentieux>.  : | PI NE 

peuveni dona -Cours de droit adaministratif.- L, No. 249. Oposiţiunile se trimet 

la not dinaintea Curţii de apel din Bucuresti. V. legea asupra numelui, din 18 Martie, 

1895, art. 10. * 

- 4) Zori profesor | ) 1 

" barkeit>, in «Verwăâltungsarehiy, Zeitsc 
| 

gerichtsbarkeit>, 189, pag. le impărlitea diferitelor atribuțiuni ale consi- 

i „149 Julie 1866 pentru împărțirea diferit 

2 Lerea din Conatituţiune, hotărăsce, în. adevâr (art. 4), că, dacă 

i t 
. Ă . a 

. . Put 

. liulul de Ste e singe cererea 'administraţiunii, dicend că materia: e judeeătoriecă şi nu 

: > selusiv administrativă, administraţiunea, se pote adresa la Cars de casație p mita. 

conflictului. (v. -articolul mei din. No.. n 1895, pat. 

35 cere res laciA cer însă ? $Y zinisteaţiunea nâstră aruncă armele el în urzici şi 

+ 3 . 
l 

| | “ 

Conigsberg, în. Prusia «Studien zur Verwaltungsgerichis- 

a E Zeiist hrilt “fur Verwalungsrecht und .Verwaltungs-.
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“Legea Orânduusce să se dea precăderea sătenilor 

Ori-cum însă și ori-cât ar fi de adevărat că totul atârnă în acestă privinţă de la verdictul judecătorilor în tie-care cas particular, ţinem totuși, pentru mai bună lămurire, să precisăm prin: exemplele următâre - dara- verile în cari particularii. se găsesc iaţă cu administrațiunea într'un status i subjeclionis, cară nu se împacă cu existenţa unui drept public subiectiv 1), "Un regulament asupra cârciumilor hotărăsce, presupunem, că câr- ciumile trebue să fie închise cel mai târdiă până la miedul nopții. Măsura acâsta causeză de sigur o strimtorare mare: cârciumarilor, dar lovesce numai în -înteresul lor şi nu- le atinge vr'un drept dobândit ; „nici vorbă deci de un contencios administrativ Sai judecătoresc. |, Da -. Un alt exemplu. Mai multe pers6ne reclamă concesiunea unet mine: care din ele merită precăderea ? Legea 'nu deslegă întrebarea acesta aq -: priori. Totul e dar lăsat în acestă privinţă la -suverana găsire cu cale a administraţiunii. Dacă dar administraţiunea încuviinţeză cererea unuia, cei-Valţi mai de cât să pue botul pe labe.. -.. - -- Tot: aşa se întâmplă şi în casul când mai mulţi săteni lipsiţi de „pământuri se întăţișeză la licitațiunea bunurilor statului în loturi mici; - dacă comisiunea. însărcinată cu vindarea dă precădere unuia sai altuia, - cei-Valţi sunt isbiţi” în simplul lor interes Și nu se pot nici cum plânge. că li sar fi vătămat un drept. dobândit | Ii * * Une-ori apoi-reese din insăși natura lucrurilor că. administraţiunea "aro 0 putere. discreţionară, așa de exemplu când ea hotărăsce unde Și când să se 'ţie-un bâlciă, sau când găsesce că cutare pers6nă doritâre “de a deschide o. casă de sănătate, nu presintă garanţii -suticiente - de moralitate 5) saii- când se mută o gară de cale ferată în alt loc, etc). DD BI 3. - . . . , . . - 
. , N ” . 

nu ridică, nici odată vre-un conflict” de atribuţiuni! Dacă e aşa, şi aşa este, serios este ore de a se dice că trebue să înființăm la Curtea de casaţie, pe lângă o a-treia secțiune pentru contenţiosul administrativ, încă o a patra secțiune, alcătuită din ju- 

nevoe de O asemenea a patra secțiune corespundătăre “cu, Curtea austriacă numită. Reichsgerichi (v Staatsarundgesetz din: 21 Dec, 1867, publicat în. Feichsgeseteblatt -[iir das Kaiserthum Oesterreicl, Jahrgang 1807, p. 390—398), care să judece tâu- Şgitirile cetățenilor pentru vătămnarea drepturilor” politice consfințite priu Cousti- tuțiune. Ce are a face însă? Insăşi instanţele nostre judecătoresc! inferdre aă dreptul 
să judece constituţionalitatea legilor 1 - - * Georg Jelinek, profesor d drept la. Hei a « Systen jectiven 
ăftenilichen Rechis, Lg Dag 30 e drept la Heidelberg, System der subjec IV 

2) Quid însă când s'ar adjudeca un lot asupra unul sătean care posedă pământuri?. 
călcare a legil. Tribunalele ordinare însă n'aii căderea să anuleze adjudecările admi- 
nistrative. Principiul separaţiunii puterilor Statului se: Împoirivesce la 'âcâsta. Inalta 
Curte. lucrul cu ârept cuvânt ast-fel. 

Ol 
siliii de stat la care să putea recurge. | e. Ne Webae dar se rondul acesta mn 6 

3) V. legea asupra alienaţilor din. 15 Decembre 1894, art. 3.. . 
4) Cuid insă in cas de exces de putere? Nol nu avem un - Consilii de stat, are s; , . 

; din contră, câ reconnu qualil6 
â des aubergistes et â des commercants, €tablis aupres d'un champ „de loire, pour 

der un at ! a m nt et entrainant pour cux une diminuation 
i elientele â des negociants, voisins d'une gare de chemia de fer ou ils. faisaient 

Pedilion, pour altaquer une dâcision ordonnant le deplacement -de celte gare ; - 
e “ha itants non c 

p i 
, 

. ui 

â a Ss 4 b 5 [9] ompris dans un erimetre d'octroi pour altaquer un 
i 

€ ndait ce, p rimetre et d i 
, 

j i ab i 
i: 

le 
er | evait avVoir pour elket de les assujettir d ] ociroi». (Y . Lafe ri .



  

. 

„lege, comuna având o populaţiune 

mare, ete. Actele de înallă administraţiune (suspendarea s 

. legiuitâre, pot avea de obiect învățământul public, poliţia asupra apel cu 

a actelor de admivistraţiune pură. 

„ PROECTUL DE A ALCĂTUI O INSTANȚĂ SUPREMĂ ADMINISTRATIVĂ. 555 

__ Un cas mai delicat e cel următor. Un magistrat neamovibil, pe 
caro guvernul "l-ar da afară în disprețul legii, ar putea el sai nu să 
recurgă la” justiţie ca: să dobândescă seâterea din iuncţiune a urmasului: 
său şi- reintegrarea sa în iuncţiuns ? Există sai nu în asemenea cas un 
drept public subiectiv al magistratului neamovibil, a cărui vătămare să 
dea loc la o acţiune? - 

' 

Jellinel: răspunde că nu. Numirea. într'o furicţiune, desvoltă acest 
autor, este.un act unilateral, care impune magistratului datorii, dar nu 
p6le constitui pentru el un drept dobendit, inamovibilitatea magistraturei 
fiind introdusă în interesul neatârnării justiţiei, dar ne creând de loc un 
drept public subiectiv în folosul magistratului), - 

Nu pâte să fie irisă nici o îndoială în ipotesa urmâătâre. Un deputat - 
sai un senator, care e împiedecat in exerciţiul dreptului săi dea cuventa, 
de a vota, do a: propune amendamente, nu are calea-recursuluj la justiţie, 
fiind vorba în asemenea” caz de competența unor organe alg. societăţii 
(deputaţii, senatorii sunt representanţii, organele naţiunii), şi nu de drepturi 
publice subiective 2), - Pa A : 

Jurisprudenţa: belgiafiă hotărăsce, în adevăr, îără șovăire că Consti- 
tuţiuneu belgiană (art. 93), sub drepturi politice, a cărora vătămare “se 
p6le repara de tribunale, înţelege numai drepturile de cari se bucură 
cine-va: ca. individ: (de exemplu dreptul de alegător) şi nu drepturile ce 
ni se cuvin ca representanţi ai statului (funcţionari): saă ai-unei corpo- 
raţiuni politice (deputaţi saii senatori, etc.) 3). a 

Dacă dar, după cele de mai sus, actele speciale de adm.nistraţiune 
pură nu sunt supuse, la nici o acţiune dinaintea tribunalelor ordinare 
sai 'administrative :), apoi nu încape nici o îndoială că' regulamentele . 
generale făcute de administraţiune,:sunt şi trebue să fie cu atât mai 
mult la adăpostul.a ori-ce recurs contenţios 5). ” 

  

1). Jellinel, „0p.. cit., pag. 170. In acelaş înțeles jurisprudența belgiană. V. 

Vauthier, op. cit. p. 68.-V. însă în înţeles opus Gierke, O. Magyer, G. Meyer, apud 

Jelinek, op..cit., p. 169, nota 2: Laferriere, op. cit., Il,.pag., 34 şi 423,- învaţă, de 

asemenea, că măsurile' nelegale saii pătate de, un vicii de formă, luate în contra 

miăgistraţitor neamovibili, în contra ofiţerilor proprietari al gradului lor. pot da loc la: 

un recurs înaintea -Consiliului 'de stat peatru exces de pulere. Acelaş autor cade în 

contradicere şi ne spune într'alt loc (II, p. 5t1): <L'oificier qui avait un droit acquis 

â une nomination, ă l „ne. 

ancien que lui, pour fausse application de loi sur lavancement, et comme portant 

atteinte î son droit>. 
2) Vi Jellinel, op. cit., pag. 220. | | Ni N 

3) Vauthier, op. cit.. pag. 68. Profesorul comunal prin urmare (casul s'a ivit 

la no!), care: susține că salariul ce.i se plătesce” e mat mic de 'cât cel prevădut de 

o « mai mare de cât 25.000 de locuitori, nu are nici 

o acțiune înaintea tribunalelor. 
4) Ma! sunt 'lăsate la suverana apreciare a administraţiunii, măsurile discipli- 

ai disoluţiunea corpurilor 

elective, schimbarea circumserpţiunilor administrative, etc.), 

cari se fac în virtulea une! delegațiuni a puteref 

Y d rgăt6re, asupra 

i iel, i i er: apă curgălore se impun 
industriei, asupra: alimentelor, etc. Regulainentele” generale de ap u 

tribunalelor (at. 583 cod. civ.), pe când. administraţiunea. nu e ținută să respecte 

convențiunile, posesiunile, chiar hotărârile judecătoresci (Laurent, Droit civi francais, 

VII, No. 326). Reamintim apol că administraţiunea are o pulere discre 

5): Regulamentele generale, 

” i , i 

ționară şi când. 

anciennet€, ne peut attaquer la.nomination d'un officier moins - 

nu sunt de cât o varietate .



556 “ALEXANDRU DEGRE -.. 

“Intrun cuvânt, precum administrațiunea nu trebue să calce drep- 
urile dobândite, tot “așa tribunalele'oprite sunt să anuleze actele și regula- 

- mentele administrative; dar întrebarea. este dacă, așa fiind, și excesul de 
putere cel mai scandalos al administraţiunii trebu6 să rămâe nepedepsit ? 
„1... Un regulament general de apă curgătore 1), presupunem, îmi răpesce 

prin ezces de pulere 2)-proprietatea mea 2). Cine dar să "mi facă dreptate ? - tribunalele ? Dânsele -nu sunt competente. să anuleze?) regulamentele 

  

ia măsuri individuale (concesiuni - pentru luarea de apă, pentru irigaţiuni, : pentru | aşezăminte hydraulice), în acest. înţeles că reclamantul, căruia i se refusă concesiunea, - nu are nici un recurs contenţios, pe. când, din coniră, dacă se dă concesiunea .recla. mantului, cei de al treilea, isbit în dreptul stii dobândit, pote cere daune-interese înaintea tribunalului (v. Ducrocq, op. cit.,"11, No. 985). DN 1) Particularii aă dobândit la noi în trecut asupra apel curgăt6re drepturi ce nu se pot înlătura fără o. prealabilă despăgubire. In adevăr, însuşi Regulamentul organic consfințesce principiul despăgubiril pentru desființarea morilor, piilor, zăgazu- “rilor. Cu drept cuvânt, Dup& $ 381 codul Calimach şi după $ corespundător 237 austriac, „aşa cum îl tălmăcesce majontatea autorilor austriac, riurile penavigabile sunt copro- - prietatea riveranilor. Va să dică, trebue întâl şi întâj, ca proprietaril. să fie expropriaţi - şi exproprierea nu pâte avea loc fără o “prealabilă despăgubire. Insuşi Panda, dis- tinsul jurisconsult austriac, car€ nu se unesce cu majoritatea autorilor austriaci, recu- . nâsce totuşi că riurile nenavigabile aparțin particularilor, dacă e! posedă un titlu privat „deosebit :. prescripţiune, posesiune imemorială, privilegii, concesiuni (v. Randa, IVasser- reclii, pag. 22, notele 2 şi 3). Intrebăm prin urmare: viurile Jiul; Oltul, Argeşul, Dâm- boviţa, Ialomiţa, Siretul, Bistriţa sunt sai. nu riury nenavigabile ? Fără îndoială da, | Legea din 1834, dată în puterea Regulamentului organic, a hotărât, o recunscem, să se facă plutitâre riurile de . may sus,. dar acâsta nu s'a realisat. încă. In zadar: S'ar întâmpina, în adevăr, că art, 476 codul civil vorbesce de riuri. navigabile sau plutitore, Şi că- dar, neîndoios fiind că pe riurile. de ma! sus plutesc Vuștenă, riveranii nu ar avea asupra-lor un drept de proprietate, exclusiv, dreptul exclusiv. de a pescui, etc, Ce are a face ? Vădit lucru'este,. din contră, că, nu riurile plutitâre cu buşteni (bâches * - perdues), ci riu'ile plutitâre” avec fraius ou radeaux fac parte din domeniul public, | asupra căruia riverani! au ati nici nici un drept (Baudry-Lacantinerie, Precis de : „droit civil, 1, No, 1957). Orl-cum, ntîndoios este că starea lucrurilor de aqi face din apa curgătdre un domeniu privat în disprețul interesulur general. Apa curgătâre înte- reseză, în adevăr, în gradul-cel mar înalt, ordinea statului ca cale da comunicaţiune, „ca motor pentru industrie, că, înriurire chimică pentru: agricultură, ca regulăldre a climei, ete, : : . Ea Na o . (a Si 2) Un lucru e totuşi sigur şi netăgăduit, anume că actele guvernamentale (fapte de r&sboiiă, măsuri de siguranță publică, acte diplomatice, expulsarea străinilor, dispen-: „ sele de căsătorie, etc.) nu:sunt primitâre de un recurs pentru exces de putere inaintea. - unul consiliu de stat. : - Ea 7 E 3) Zaurent, op. cit, VII, No. 352, --": . Fe . „4) Numai actele făcute de administraţiune ca.poliție judecăitorescă se pot anula „de tribunalele ordinare (Y. Zaferritre, op. cit., II, pag. 421). Legea vamală, etc., îngădue, În adevăr, tribunalelor să. anuleze procesele-verbale constătătâre “a contravenţiunif . vamale, dar hotărăsce că ele nu pot primi alte nulităţr, de cât acele resultând din omisiunea, formalităţilor prescrise pentru constatarea infracţiunilor şi nu sunt înărituite _Ssă micşoreze confiscaţiunile şi amendele (art. 192 legea vam.). Justiţia prin urmare nu „. BOle să anuleze procesele-verbale 'pentru exces de putere, să îndrepte erorile de tarif, ste. In Englitera, din contră, judecătorul de pace volnic este afară de casul de recidivă, s peducă amenda la a patra parte (V. R. Gueist, Selfgovernement, ediţia III, 1871, Ş 43, pag. 251), precum de asemenea, în Germania, tribunalele, în sentinţele lor penale, nu sunt ținute fsă se. supue adminisirațiunil, în ceea-ce privesce tălmăcirea' tarifului Le - Alever, op. cit, II, ş 289, pag. 348, text şi nota 21). D. Comşa (op. cit., pag. F Propune totuşi ca apelurile, in materie de contravenţiuni fiscale, să nu se ma! pă, de lege ferenda, la tribunale ordinare, ci la un tribunal administrativ. De ce? vamală ta judeca ape iunile la procesele- verbale încheiate în materie de contravenţiune „un tribunal Jade e dude pace ( uorocg, op. cit., II, No. 1268) şi nu de



T 

încălcate (e. Ducrocq, op. cit, It, 
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administrative. Ministrul respectiv ? Cum !. Principiul inviolabilităţii.. pro- 
prielăţii să atârne de bunul plac ministerial? o. - E 

„În zadar Sar întâmpina că - în asemenea cas nu am avea de cât. 
să 'reclamăm la tribunal daune-interese, pe moltiv.că regulamentul admi- : . 
nistrativ. ne-a -vătămat drepturile n6stre dobândite, căci tribunalul ne 
p6te acorda o despăgubire, dar nu are căderea să anuleze regulamentul 
şi: să ne restitue proprietatea cotropită 1). | | A 

_ Casurile de exces de putere a administraţiunii, nu sunt rare la noi. 
Cine nu ştie, de exemplu, că preţeluirea clădirilor. celor noni» în timpul 
cât sunt scutite de dări, se. lace târă nici o îormă, uimnflându-se fără nici . - 
un scrupul censul electoral al lichelelor partidului momentan domnitor ? 2). 

Reamiatim apoi că instanţa administrativă competentă a îace asi- 
milarea comerciurilor, industriilor și profesiuniior nedenumite în tabelele. 
anexate la legea patentelor, cu comerciuri, industrii sai proiesiuni anal6ge, 
sămăluesce prin eaces de putere t6te casurile neprevădute cu comisionul 3)... . 

Ce' să facă mai departe judeţul anti-guvernamental, când guvernul N 

prin eaces de pulere ar aloca în budgetul judeţului, drept resursă necesară 

- pentru construcţiunea părţii de drum, ce cade pe teritoriul judeţului :), o 

sumă prea mare și nepotrivită ? Să apeleze la consiliul de miniștri? 

Mazăre în peretel, DR Aa E 

Unde să 'se plângă consiliul comunal în cas de anulare arbitrară a 

deliberaţiunilor sale ? La administraţiunea superi6ră ? Ce "i-ar folosi acesta ? 

Corb la corb nu seste ochii! Gașca politică e adesea mai. puternică „de 

cât însăși: miniştrii ! | i a e 

La care sfint să ne închinăm, când primarul ne relusă prin exces 

de putere învoireu de-a clădi sati bine-voesce. să .nu ns dea.nici un răs- 

puns? Să ne -tânguim la ministrul. de: interne? Urmând ast-iel, nam : 

încerca ore degiăba marea cu degetul?5), aa 

Unde să căutăm sfinta dreptate, când administraţiunea . ne obligă 

să executăm în imobilele nâstre lucrări de -salubritate publică, cari trec . 

peste îndatoririle n6stre legale ?. Tot la ministrul de interne ? Nu este 

acesta o 'simplă parigorie ? Nu merităm 0 ocrotire seri6să ? 5), A 

Industriașul, căruia i se relusă autorisarea 7) de a înfiinţa un stabi-- 

  

1) Consiliul de stat francez, din. contră; hotărăsce cu drept cuvânt că, 'regula- 

mentele de cari e vorba, fiind o dată: anulate pentru exces de' putere, proprietarii 

vătămaţi ai drept, nu: numai la despăgubire, Sai şi de a conserta "proprietățile lor 

4 SN 0030908). . 
i ii din: Dre "38 di 309... 

V: articolul mei 'din' Dreptul No 58 din 1898, pag. 309. 

8) V. articolul meă din Dreptul No. 27 din 1898, p. 236, nota L 

4) V. legea pentru drumuri din 1868, art lb. a i , 

a N Fosnța din contră, «des arrâts nombreux du conseil d'Etat ont annul6, 

duns ce cas, des dâcision- portant refus. 'Q'alignement '0u d autorisation de bătiro (v. 

"ricre,” ag..541): - i, a EI 

Tale riere tri “de i francez apără, în asemenea cas, CU un zel vrednic de 15Iă 

lauda proprietatea privată în contra samavolniciei administraţiunil. V. aferriăre, II, 

pr a autorisâre” x sc dea expressi verbis sati pote să resulte” 
1 emensa autorisâre trebue să se aea expr „să ri 

și tacit die aste concludente ? Un exemplu pentru lămurirea lucrulul. O cărămidărie do ln , 

Colentina, de şi ne autorisală expres de prefect, a funcţionat AS ae păi n ater 

im) vu există 6re în asemene „aut 2 . 

valul de timp Să of fe co (Dreptul No. 54 'din 1899) presupune că autorisarea
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liment insalubru,-să apeleze 'el 'la consiliul de igienă publică, care judecă 
“fără lorme, şi in contra. încheerii acestei instanţe să recurgă la ministrul 
“de interne, care nu are' timp să se :indeletnicescă cu ast-lel de nimicuri ? 

- "Unde să ne plângem în fine când există o suspiciune legitimă în 
contra: unui tribunal. administrativ (Wwrit ot certiorari), sai când un îunc- 
ționar administrativ refusă serviciul datorit 1) (writ of mandamus), sai 
când clerul păşesce peste „competenţa 'sa 2) (writ ot prohibition, appel 
comme d'abus) ? i | a . 

In casurile acestea, prin urmare, și multe altele, în lipsa unui consilii 
de stat, siliţi suntem din “nenorocire să' atârnăm în cui drepturile n6sire 
publice subiective, adică drepturile nâstre cele mai de căpetenie, şi ne 
cutremurăm dar să vorbim de justilia reghorum -Jundamentum, îaţă 
cu brutala realitate, care -dovedesce. contrariul. Sa 

„_-. „D-l Vaulhier, vestitul jurisconsult belgian, are dar mare dreptate să 
dică că Constituţiuneă liberală. e şi-rămâne o adevărată glumă, dacă.nu 
există o curte administrativă, luminată: și- neatârnată,. care singură ar 
putea să supue administraţiunea îriului legii în totul -şi întru t6te 3). 

- * Și.o asemenea Curte a cărei existenţă. nu e-incă-o condiţiuna sine 
qua -non a. ordinii sociale în Belgia, miniștrii. belgieni obicinuiţi ! fiind a 

” respecta legile. cu sfinţenie :), e din contră la'nioi neapărată şi indispen- 
sabilă “ca: pâinea de tâte dilele, <administraţiunea n6stră: fiind prost 
organisată şi cât se.pâte de râă pregătită pentru înalta ei chemare - în stat» 5), - | Pa . [e a - E . Ă si - 

Tâtă lumea așa dar caută-să recunâscă că aceea ce ne trebue, 
“-înainte “de t6te, este 0 a 'treia secțiune la Curtea de casaţiune 5), pe care 
so îmbrăcăm.cu atribuţiunile consiliului de- Stat irancez sai - italian ?) 
dându-i și căderea Cuiţii engleze numită Hings-Bench; ” 

  

.r 
trebue să fie expresă. Casaţiunea franceză, din contră, admite şi o autorisare tăcută (v, - Demolombe, Cours de Code Napoleon, XI, No: 159). In: acelaș, înțeles Bruno " Schmidt, Das Genohnheitsrecht als Form des Gemeinmilleus, 1899, passim, pag-$, 14—15, 30-41, 58, ae o - 1) Funcţionarul, care se împotrivesce»la un IPyif of maridamus, se supune la amendă. In Englitera, Curtea numită Hings-Bench, are căderea să 'orânduiască ase- menea măsuri. Puterea consiliului de stat francez, din contra, nu merge aşa de departe, - «Il n'appartient pas au conseil d'Etat, qice Laferritre, d'intervenir par voie d'injonction active». Jurisconsultul francez recunosce totuşi că Consiliul da stat păie-.să considere tăcerea sistematică a administraţiunil ca o decisiune de 'respingere dată cu .exces de putere. şi s'o anuleze, aşa în casul când un primar, de la care se cere un aliniament, - n'ar. da nici un răspuns, sai când administraţiunea superidră (ministrut) ri'ar ţine s6mă de reclamaţiunile făcute în contra actelor autorităţilor inferidre şi. n'ar da nicl o deci- siune. V. Zaferriăre, op. cit., II, pag. 499, Pg . „2ux,27 TOtă afacerea Ghenadie, care ne-a însălbătăcit întrun chip aşa de. înspăi- mântător. moravurile n6stre, nu s'ar fi născut, dacă hotărârea de caterisire a Sfintului Sinod s'ar fi putut aduce înaintea Curţii de casaţiune pentru: &xces: de putere. -3) Vauthier, op. cit., p. 71. DR e Me Aa „4) Vauthier; p.7i.-- E | N e „8 V. Timpul No. 173 din 4[16 August 1899, ....- PN „_a: 6) D-l Eugeniu Stătescu, care ştie să facă reforme mari de gând; dacă nu mă înșel, să adao cu, puţine 'parale, avea 
de casaţiune, şi să 'alcătuiase 

0ge câte un judecător la fie-câre secţiune a Curţii | Să 2 ască secțiunea administrativă din tre! judecători. : „î) Legea italiană din 1889 prevede, pe lângă recursul pentiu exces de putere, etc., şi a recurs direct pentru. a obliga autoritatea administrativă a se conforina, în cec ce privesce speța judecată, sentințelor tribunalelor cari aă; recunoscut vio- „Xarea unut drept civil sai politic, V. Laferriăre, op. cit, I, p. 12—173,
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| „__Nasce totuşi întrebarea: Nu ne opresce 6re art. 130 din Consti- 
tuţiune, care hotărăsce că consiliul de stat cu atribuţiuni de contencios 
administrativ, nu se va putea reîniiinţa, să. reînviem consiliul de stat sub 
acestă nouă formă? . N ae 

| 5 
"-*; Proectul este el constituţional ? 

Constituţiunea nostră de la 1866 (art. 131, noul art. 150) a dat 
deplină putere legiuitorului “ordinar să prevadă autoritatea chemată a 

- înlocui consiliul de stat, și nimic dar nu ne stă în cale să trecem atri-: 
buţiunile consiliului de stat asupra Curţii de .casaţiune. N DE 

. Nu r&spund 6re miniştrii de delictele săvirșite în exerciţiul. îunc- 
țiunilor lor (răspundere ministerială) dinaintea Curţii de casaţiune ?: Nu 
“se pronunţă Curtea de casaţiune asupra conflictului de atribuţiuni ?. De- 
ce dar să nu se p6tă aduce înaintea Curţii de casaţiune şi actele admi- - 
nistraţiunii pătate de exces de putere? . ae e 

In zadar Sar dice . că principiul separaţiunii. puterilor statului - se 
împotrivesce la acesta, căci de și adevărat este că Curtea de casaţiune 
face parte din justiţia ordinară, “care oprită -este .să anuleze actele şi . 

„- regulamentele administrative, însă lucrul se schimbă, când Curtea de 
casaţie aplică procedura administrativă. - i d 

In adevăr, Curtea engleză numită Kings-Bench, ca şi Curtea n6stră - 
de casaţiune, de şi aparţine justiției ordinare, are însă în același. timp 
puterile unui consiliu de stat (Oberverwaltungsgericht), aplică deci - . 

procedura administrativă, şi ese ast-iel din orbita justiţiei -de drept 
comun 1). |. N E E 

” Fără cuvânt Sar întâmpina apoi că, dacă Inalta Curte ar mustrului . 

„+ dilnie administraţiunea şi ar face ast-iel dile îripte partidului domnitor, 

par-mai putea atunci. să fie nici vorbă de o majoritate a-tot-puternică “ 

şi răspunderea ministerială sar. reduce la zero, aceea-ce ar Îi contrar 

Constituţiunii. E IERI . i 

- Ce are a lace? Neîndoios este, din contră,'că. ideile de răspundere. 

ministerială, de a-tot-puternicie parlamentară, etc, de cari. sa -călăuzit: 

Constituţiunea.: belgiană şi a n6stră, _găsindu-le ademenilore, drăgălaşe, 

“populare, îşi ai obârşia lor în Constituţiunea engleză. - , „ 

Ei bine, după tradiţiunea engleză, punctul archi-medic al regimului 

parlamentar nu e răspunderea ministerială şi omnipotența majorităţii, ci 

justiţia "administrativă a seligovernmentului, sub controlul Curţii numită 

-Rângs-Bench, şi cu exclusiunea a ori-ce jurisdicţiune a miniștrilor 2). 

Inalta Curte, așa dar, putere să aibă să ţie piept administraţiunii 

de partid şi s'o aducă ast-lel în totul și întru tâte-pe calea. dreptăţii, 

şi pariamentul nostru; pe care "1 mătură adi ori-ce scandal de sizzdă, va 

îi mare 'şi tare prin farmecul majestăţii legii, dinaintea” căreia. se închină 

jicii și i &raţii |. - - 7 CI SEE . 

molIe eieiota, Sin “urmare; și dicem că nici textele, nici spiritul Consti- 

ist Enlische. Verfassunqsgeschichie, $ 43, p. 055. 

2 z Ge pling tite fochtscăg, Lă 149—150, ă 

r
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tuțiunii n6stre nu se împotrivese să” întiințăm la Curtea de casaţiune o 

a treia secţiune, care să exercite atribuţiunile unui consilii de stat sai 

al unei Curți Inalte administrative 1). (Kings-Bench) 

AD Instanţele, nâstre administrative inferidre. | e 

| “Tot controlul unei instanţe înalte administrative nu face însă, la 

urma urmei, dou: parale, dacă instanţele administrative interidre se 

__ găsesc într'o stare chaotică, dacă o. cărdăşie de politiciani Îace şi drege 
tot; dacă. administraţiunea de partid îşi dă pâlele peste cap. - ș. 

De bună -semă, precum technica cea mai: înaintată nu:e în stare. 
să ne apere în contra unui potop ne mai pomenit, tot aşa este peste 
putinţă ca o autoritate supremă, fie ea ori-cât de luminată și neatârnată, 
să cuminţescă o.administraţiune hărţuită vecinic de tote patimile de partid. 

-. Trebue așa dar să ne gândim, înainte de tâte, la instanțele nâsire. 
administrative-inleridre, să facem să intre în aceste instanțe elemente 
înțelepte şi nepărtinitâre, căci tot greul aceste instanţe îl duc, şi totul 
atârnă în administraţiunea justiţiei de la instanțele locale 2). . 

„EX bine, totă lumea ştie că. prelecţii, 'sub-prefecţii, primarii noștrii, 
„cari aii-puteri “aşa de întinse (un funcţionar înalt administrativ „dice că 
-me înspăimântăm vEdend câte însărcinări are un primar rural! 3) se intorc, 
te înveriesc, îac pe dracu în patru, nu ca nişte organe ale legii, cum ar 
srebui să lie, ci ca nisce unelte ale partidului ajuns: la cârmă! a 

| "Autorul unui articol, publicat în Timpul No. 237 din. 1699, spiine 
prin urmare cu drept cuvânt 'că,.de nevoe este dea ridica. nivelul per- 
„sonalului administrativ 2), vădit lucru. fiind că jurisdicţiunea adininistra- - 
tivă, chiar în prima. instanţă, "reclamă cunoscinţi juridice și consciința - 

datoriei. MR e | a . ! 
"Ce dar e de făcut? Funcţionarii administrativi. să fie toţi tobă de: 

carte ? Partidele știti. să cumpere şi. consciinţa celor - procopsiţi ! Funcţi- 
onarii. administrativi să nu se pâtă da afară de cât pe'cale disciplinară? 

„“1) Recursul în casaţie însă trebue să fie numat un recurs în aiiulare, şi nu un 
recurs în reformate. Însuși consiliul de stat. francez, cum ne spune Laferritre, (op. 

“cit., LI, p. 308), en'use jamais! du droit d'Evoquer le fonă aprâs avoir annult pour 
vice de.forme la decision des premiers juges en: matitre des contribulions directes>, 
Laferriere însă, fie dis în trâcăt, ne arată incolo dreptul administrativ francez. sub culori . 
prea trandafirii, în loc să înfiereze, cum ar merita, legiuirea administrativă iranceză, - 
care trimete .în judecata tribunalelor. administrative până”. chiar şi drepturile curat. 
civile, ale arendaşilor statului şi interdice tribunalelor ordinare, în contradicere cu t6te 
„principiele, să a ” 
„administrative. 

2) RN. Gneist, în Holtzei:dorffs Rechtslexicon, : V, Verstalhuigsjustiz. - a 
3) Drapelul, No. 685 din 18Y9,. pune aceste cuvinte” în gura d-lul Neniţescu, 

secretarul general al ministerului de interne, .. - : 
4) Un prefect austriac, autorul articolului publicat în Timpul No, 237. din 1889, 

crede că organisația ndstră administrativă de adi. e destul de bună, dar d-l Nenit : 
țescu, care cunsce țara mal bine, lămuresce, din contră, că satele la no sunt to- 

în starea în care le-a lăsat Mihai  Vitezul. și Ștefan cel Mare. V. Drapelul No. 
O n] , A a - i 7. . E - ie | 

precieze legalitatea actelor. de . comandament saă să interprete. actele 
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“mentelor celor împotrivitore ! 1). „. | | 
R. Gneist constată deci acâstă bâlă de născare a administraţiunii 

de partid, care leac nu are, şi conchide de aici că monarchia constitu- 
“ţională împăciuitâre a ordinei şi: a' libertăţii nu cade pe un tărâm roditor 
de cât în ţările unde există o aristocrație, care îndeplinesce bine şi 
gratis luncţiunile seligovernmentului. i E 

In adevăr, desvoltă &. Gneist, în Englitera, unde: până chiar şi 
scriitorii se numesc dup& consideraţiuni de partid, la numirea și depăr- 
tarea iuncţionarilor nesalariați, din contră, nu e nici-odată vorba de 
înriurirea partidului, precum, de asemenea, la alegerile politice, unde se 

„fac de alt-iel atâtea matrapaslâcuri, nu se amestecă nici-odată poliţia 2),: 
Ori-cum însă, și ori-cât ar îi do adevărat că propaganda persuasivă,, 

“energică, stăruitore ce.a lăcut'o R. Gneist pentru : întroducerea seligo-: 
vernmentului aristocratic, a dat în Prusia rodele cele mai bune 2), nein- 
doios este totuşi că Ja noi-nu se găsesc nicăeri muşterii pentru iuncţiunile 
nesalariate ale seligovernmentului boeresc.._- - A 

Tote partidele n6stre se închină, în adevăr, mai mult saă mai puţin 
la se?/governumentul democratic. Care dar e caracterul domocraţiei n6stre ? 
Lăsăm pe Stuart Mill să r&spundă la acâstă întrebare. Marele scriitor şi 
democrat englez a făcut, s'ar putea. dice, par'că portretul nostru, când a 
scris rândurile următbre : , PE a | 

«Un popor, care nu are obiceiuri corespundătâre cu Constituţiunea 
sa cea democratică, care îuge de lupta pentru drept, care se lasă a îi 
amăgit prin ficțiuni constituţionale, care se aruncă la pici6rele puterni- 
cilor dilei, se bucură de libertăţile sale numai pe hârtie, dar geme în 

realitate sub cea mai cumplită tiranie. ae 

- «De aceea dar, dic vouă, de-cât un asemenea pseudo-constituţio- . 

nalism, care aduce cu sine t6te relele cesarismului, îără să ne dea în 

schimb nici unul din fol6sele absolutismului. luminat, mai bine dictatura, 

care face economii, ajută puternic masele, desvoltă cultura intelectuală 

şi morală a naţiunii 5). (Dreptul, 1899). | 

Fără îndoială.că da. Miniştrii vor găsi însă pururea un ac de cojoc ele- 

Lp 

  ve... 

1 = y 

1) Interesul unităţii administraţiunil, dice Bluntschli (Die Politik als Wissen- 

schaft; pap. 493), cere numa! de cât subordonaţiunea funcţionarilor administrativi. 

2) BR. Gneist, Rechisstaad, 1812, pagina 52—53, E hota 

-3) <Kreis-Ordnung>, care s'a născut . sub înriurirea „teoriilor “lu! Gueist, hotă- 

"răsce ($ 8): <Die Kreisangehirigen sina verpilichiet, besoldete Aemter in der Ver- 

waltune und Verlretung des Kreises zu iibernehmen. Landrăthe, Amisvorsteher, elc., 

îndeplinesc prin urmare gratis şi forte bine funcțiunile selfgovermentului: prusian, a 

_4) V. Stuart Mill, . Betrachtungen îiber Reprăsentativverfassung, rac due in 

onglezesce de A. Willie, pagina 4—5. 'Fraducerea mea în „românesce a pasaşiulu! de 

“mal sus reproduce idea, iar nu însăşi cuvintele autorului englez. | 
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4 , lege că stipulaţiunea de interese în scri- 
sdrea de schimb este a se considera ca nescrisă?. . . o. - 

50 Este loc de a se însera în lege că scrisorea de schimb nu pâte să fie 
plătibilă prin fracțiuni şi în mal multe epoce,succesive. . . 
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trata se găsesce în mâinile sale? . . . . 

70 Esteloc a se înscri în lege că posesorul tratel este în drept a cere în tot 

8 Este loc a se deosebi indosamentul înainte şi după scadenţă? . 
“momentul acceptarea şi că orl-ce clausă contrarie este exclusă ? . 

9* Dacă indosamentul nu eşte datat, trebue să se -supună proba datei 
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“posesorului, sai. irebue 'să se presinte posesorului să umple data, 

proba contrarie fiind reservată contestatorulul 2. .:. - i 

Nu este loc a se deosebi între cecuri şi cambie la vedere? La ce - 

criterii trebue să ne alipim în acestă privință ? Nu e loc de a se 

admite cecul crossed (barr6)? . . o. 1... cc. n... 

Trebue să vorbim de scrisorile de schimb plătibile la un anume 

hâlciii sai este mat bine să nu facem o menţiune despre acesta? , 
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399, 

399 -: 

401 

402 
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403 
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406 
Este loc de'a se hotărâ că, dacă suma de plătit este scrisă de mai” 

multe ori în ţifre, suma cea mal mică trebue să fie plătită? . 

Este loc de a se permite trăgătorului, care are case în mal multe 

piețe, de a trage de la o casă asupra alteia? . . . . . .. .. 

În casul când legea impune posesorului obligaţiunea de a presinta 

scrisârea de schimb la acceptare, nu trebue ca dânsa să-l impună 

obligaţiunea de a o presinta şi recomandatarului saă persânel in- 

dicale pentru nevoe?... <a cc... ch. o ee i... 

Nu se cuvine la art. 13 $ 1 şi 2al proectului de la Anversa a se 

adăoga la cuvintele «presentare peniru acceptare», cuvintele «sai 

pentru visa 2. îi o oct o. [cs co... 

Trebue să se înscrie în lege că acceptarea nu se pote da prin act 

separat . . e 0 teo. n: [ac .. d... 
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litate a obligaţiuni aceluia- pentru. care avalul este dat?. ,... 
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407 
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403 

409 
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În casul când seadenţa scris6rel cade într'o Duminecă sa o sărbătâre . 

egală, - trebue să cerem : presentarca scris6rel în_ ajunul sărbătorii 

“saă a doua qi? ...... ee 

Nu trebue să admitem o reservă ca exprimată în art. 30 al proectulul 

de la Anversa?. .. î : 1... 

"Este loc de a se obliga portorul să facă să se protesteze în contra - 

avalistulul 7 ec 
e 

Este loc de a se cere că clausa, - fără cheltuel“, înserată în scrisore 

ca ea să fie paralată? . . . « - - » nea 

Este loc dea se impune acelut care face să se protesteze o scrisore 

de schimb, obligatiunea de-a înforma despre acâsta pe trăgător prin 

4 

au 

au 

412 : 

scris6re . recomandată în cele trei dile? Este loc de a se substitui: - 

art. 48 al proeclului de la' Anversa care trimite la legislațiunea fi6- - 

ră, regule precise şi uniforme? . e 

Es i de ze se ărite recursul posesorului în contra indosanţilor 

şi în contra trăgătorulu! în casul unde există o „acceptare prin 

îmtervenţiune ?” Este loc de a se distinge intereeoaiunea unei per- 

indicate pentru nevoe şi aceea a unul: T a. ...... 

pene ae să 2e facă să curză dobândile: începând” de la scadenţă 

mal de grabă de cât de la cea dintâiă di ultimă după protest? 

Este loc de a se înseri în lege că orl-cine - iscălesce o scrisore de 

schimb în calitate de mandatar, fără a avea mandat, e ținut perso- 

413 

414 

415
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nalmente cum ar fi fost pretinsul mandant, dacă - mandatul ar fi 
fost real ?. .. cc. î. . . . cc. ne... . . .. | 

980 Este loc de a se considera scrisârea de schimb, după îndeplinirea 

I. 

11, 

III. 

IV. Domitiana Quaestio (Art, 7, $ V' din. Constituţiune) . 
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" incapabill? . îi 1. .| 
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asupra viitorulul . . 2 ....; . 

- Leg! neconstituţionale. — “Art. VI No. 2 din Constituţiunea americană 
şi mijlocul social înconjurător în Statele-Unite. — Obiceiul englez, — 

Paz. 

417 - 

418 

493 

Dreptul la împotrivirea armată. — Art, 2 al legii nâstre din 2 Maiă - 
1819 asupra răspundere! ministeriale, — Art, 93, $ LX şi 198 din 
Constituţiunea n6stră. — Majoritatea şi spiritul legist. . . i... 

Constituţiunea imitată n'a cădut încă la nol pe un t&âm roditor. — 
Obiceiul poporului d'a se ajuta singur. — A-tot-puternicia justiţier 

443 

ordinare. — Literatura juridică începătore în “societăţile cele îna- . 
poiate, —- Metoda lur-Leibnitz : , . . . . . 1... . 

„-YV. Incă o gală art, 7, $ V din Constituţiune. — Str&inul nu are âreptul nici 

VI. Art, ?, S-V din Constituţiune .:.... 
VII: 

VIII. 

IX. 

X. Proectul d-lui Gr. Vulturescu, regulator al art. 1, 8V din Constituţiune, —: - 

XI. 

la valârea în ban! a nemişcătorului rural din România, moştenit 
de el? Decisiunea Curţii de apel din Bucuresci, secţ, 1, din 20 Noembre 
1895. — Critică... cr... . ” 

O convorbire în trâcăt asupra art, 7, S V din Constituţiune... ... Un moştenitor străin volnic e sai nu să execute o hotărnicie câştigală 
de autorul săi român? Datornicul executat îl pote saii nu opune 

: art. 7, SV din Constituţiune. „ci. . .. Dacă există un moștenilor străin, nemișcătorul rural cuprins în moşte- - Dire mal e sai nu primitor de împărţire în natură între comoşte- 
nitoril români , . ; - i 

Controversă & perte devue. . ci 
Procesele electorale. Cea de pe urmă jurisprudență 'a Curţii de casa- 

țiune. — Cusururile legii electorale. — Nevoia unel reforme. — 
Anarcho-despotismul, — Sufragiul "universal şi selfgovernmentul . 

XII. Censul'electoral. — Colegiul | comunal. Pproprictatea imobiliară urbană. 

XIII. 

Cum se dovedesce dreptul de proprietate, — Art. 4 și 5 din legea pentru alegerea consiliilor comunale. (Adnotaţiune). ......... Exeepțiunile la regulele generale de expropriere pentru causă de utilitate publică . .. : 
XIV. Termenul de recurs în materie ds expropriere, — Notificare. — Dacă 

XV. 

XVI. 

“XVII. 

XVIII. Administraţiunea căilor ferate ale Statulur.— Consiliul de administrațune.— 

se pâte face prin administraţiune, — (Adnotaţiune) . . . .-. Riveranii Daraboviţi — Expropriere. -- Regulamentul organic — (Aano- | adune). nec Hotărnicie. — Art..8 Regul. hotărniciilor, —- Art. 78 proc. civ.— (Adno- taţiune). ... 
Fc Curtea de conturi. Constatarea anilor de serviciu al funcţionarilor sta- tului. — (Adnotaţiune 

Curtea de conturi .... ... . . 1. .... . . . . . . . . o. . o. 

460 
463 

468 
417 
419 

457. 

490 

490 

495 

502 

510 

512 

5lă 

519 

522 

e 
R
R
 

P
e
 

 



'PABLA MATERIILOR Ia „507 

  NIN. Justiţia, şi administraţunea. — Contenţiosul administrativ, . . .... , 535 
AN. Proectul de a alcătui o instanţă supremă, la care să pote recurge cei 

care ai a so plânge contra actelor administrațiuni!. — Declara- 
țiunea guvernului că nu va ridica autorităţilor judecătoresei nici 
una din atribuţiunile lor.— Proectul este e! constituţional? — In- 
stanțele n6stre administrative inferire. — Selfgovernmentul demo- | 
cratic.— Dictatura. . .... .. . ... 54 

"1* Care e competenţa tribunalelor nâstre ordinare în materie admini 
o Strativă Pc. | [cc [cc [ce ee ee e 1543 

2". Care e.competența Curţii nâstre de cusaţiune în materie de con- | 
tenţios administrativ? .. : |. cc... . .. .. .. ... 54 

30 Car! sunt materiile aaministrative scose din competenţa atât a jus- 
tiţiei de drept comun, cât şi a justiţiei administrative? .... .. 551 

14» Proectul este el constituţional?. . . .. [oa e e ee o. . 559 
5* Instanţele nâstre administrative inferidre. . . «.. ........ 560 

 



Dreptul comercial 

19 
24 

36 
53 
37 
41 
48 
48 
47 
36 
58 
03 - 
65 
20 
18 

  

( gat 
* 

  

   
    aa r 

- md 

3 TABLA NUMERICA . 
a articolelor la cari se referă materiile din acest volum. NE 

„Pag, 
  

  
INTIND A AR 

Tip. GUTENBERG, 

  

4 

Art. Pag. 
  

  
ODO A RUNA 

Art.. 
  

  

  

Pas. 

34919, 245 859 206, 356 
364 82 860 355: 
365 - 18 803 356 

367 780 864 357 | 
369 69, 82 867 206 
377 09. B8 28 
434 87 - 09) ar a 
462. 101 30 ” 
480 7 8141 23. 
91101 875 360. 
foi 899 -259 
495 94 904 (v. 896) 240 
5TL 107 Sa | 
583 242 “Constituţiunea 695 108 Se Ă „7121 045 7. 463, '4608, 477, 419, 

020 f245 487, 490 
„125 108 - 13 . 433 
126 19 434 
za 188 24 435 . 
8 26 „ion Si 33 438 
830 187. 93) | 
849 252. - 128 j î13 | 
857 353 
858 187, 353 

OTE SO DT NN ANA OPERARE AR RA 
Joseph Gobl, strada Domner, 20, — Bucurese!,


