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esemplarele căte nu vor avea sub-semn
ătura mea, vor fi contra făcute, şi se vor urmări conformii
legiloră.

Monitorulă

officialii, No. 289, din

Raportul D-hă Ministru

tulii Justiției,

29 Decem,

Secretari, de Stati la

Cultelorii și Instrucţiunei publice.

1864.

Departamen-

INALTĂ RESOLUȚIUNE
„Se aprobă“
ALESANDRU LOAN

Pre Inălţate Domme,
Este cunoscut că uni Stat nici o dată nu pâte prospera, pe
cât timpi legile, care regulează dreptulii persânelorii și acela alit

averiloră, nu sunt conforme cu trebuințele publice şi cu spiritul
secolului. Acâstă trebuință s'a simţitii totii d'auna de către Măria
Ta, şi dacă

numai într'acesti

ani Statulă românii a

putut do-

bindi legile și organisarea reclamată de trebuințele lui celle mai

vitale, acâsta nu se pâte atribui de cât grelelori împrejurâri prin
care aii trecut.

Mulţiămită marelui act de

la 2 Maii, guvernulii condusi

de

Măria Ta, a putut dota ţâra cu legile de care avea nevoie: Condica civile, Condica Criminală şi procedurele lorii, sunt opere
care aii a asigura prosperitatea României.
Principiele pe cari sunt basate aceste legi, sunt principiile salutarii pe care Măria Ta ai voit a fi întemeiată legislaţiunea Țe-

rel. Astăzi, deca
cellorii mat
progresi

legislațiunea română este conformă

civilisate, țâra

nn o datoresce

de căt

Staturilorii

spiritului de

care a preşiezut la facerea acestor legi.

- Condicele române sunt dară resultatulii ideilorii regeneratorii
ale Măriei Tale, şi e drept ca ele să porte numele de Alesandru
004,

Eu însă, nu am cutezat a da noilorii Condice ale nâstre acesti
titlu fâră ca întiii să obținii autorisaţia Măriei Tale. De aceea dar,

Ve rogi plecati a-mi
printr'acestă raport.

Sunt cu celă

încuviința

propunerea

ce vii

a Ve

face

mai profundă respecti ect,
Ministru Secretari de Stată la
Departamentulă Justiției, Cul-

N. 60, 830, 24 Decem, 1864,

telorii şi Iustrucţiunei Publice.
N. Creţulescu.

|

Codificarea legilorii, dupe uni

sistemi raționabilii şi practici,

esistă la ori-ce naţiune cCivilisată, la care aplicarea legilori este
o realitate. Amiă respunsă dar la o necesitate naturală, am satisfăcutii o impaciență generalii manifestată, dând ia lumină acestă
publicațiune.

Cu cât legile unui stat se înmulţescii, cu atât cunâscerea, şi mai

alesii găsirea lori, devin dificile.

E

Nu ori-ce cetățenii posedă collecțiunea de Monitâre sii de Buleti-

nulii legiloriă; nu ori-cine pâte sci cu siguranţă dacă o lege mai esistă s6ă
s'a abrogati, deca ună test Gre-care dintr'o lege nu s'a modificati
prin o lege posteridră; nu totii d'auna înfine pote ori-cine avea

timpul s6ă pecienţa ca să caute

o lege într'o voluminâsă colec-

iune.
t Am procedată dar, în modulă cellii mai simplu şi mai practici,
spre a face ca ori-cine să p6tă poseda tâte legile, să le pâtâ gâsi
cu înlesnire, să pâtâ cunsce testurile în vigdre, şi, pînă la 6re
„care gradi, să le potă chiar înțelege.
Spre a atinge acăstă scopi, am reunitii tâte aceste legi într'unii
singură volumi, începând de la diferitele codici ce avemii, și sfirşindu cu unii suplimenti, în care se află tâte cele-l-alte legi administrative, judiciare s6i financiare.
Am însemnată, la finele fie cărui articolă din Codici, număruli

altor articole corespunţâtâre, cu care acellă testii de lege se află

în rarportă, precum
din care acellu

corespundătâre din legile streine

și articolele

articolii

|

este luati.

Adesea m'am rapportată şi la legile vechi anteridre, reproducând în note, în interesulii Studiului legei, chiar testul celi abrogatii.

Cândii, în disposiţiunile unâi

modificări parțiale, am

legi

reprodusă

„-

esistinte, s'a făcutii Ore-care

modificările la loculi lorii, iar

testurile abrogate le ami transmisii în note.
Cu modului acesta, profesorulii, studentul, avocatuli,

,
magistra-

iuli şi ori-ce cetăţenii, află t6te eleinentele care-lă poti conduce
spre a bine studia, înţelege s6i aplica legea.

|

Insă cunâscerea legilor depinde forte multi şi de la înțelegerea
limbei şi terminilorii ce întrebuințegă legiuitorulă.
1%
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Am esplicată dar, în limba coiună, cuvintele
celle NOui, Caril
nu potă fi lesne înțelese de persânele puțin deprin
se cu neologismulă filologici;am esplicati, assemenea în note, termen
ii technici,
espresiunile uoui legale, a căroră înţelesi p6te
fi dificilă pentru cei
nedeprinşi cu limba juridică: acestea însă în
limitele cuvenite într'o

publicațiune ce nu este uni comentarii.
In suplimentă,

ministraţiune

afară de legi, se

publică, celle mai

află

şi

Regulamentele

de ad-

usual şi mai importante și cari

se referescă la aplicarea legilorii. Materiele
suplimentului suntă
aşezade dupe ordinea chronologică.
O tabelă de „materii, atâtă
chronologică câtă şi alfabetică, înlesnesce forte
multi găsirea fiecârei legi.
Am câutat assemenea a îndrepta, prin note,
greşialele de tipari,

celle mai însemnate, ce s'ai putut strecura
mai lesne înţelege.

în testul edițiuniloriă
officiale; așia în cătă, citindu-se în notă
îndreptarea, testulă se pote

Ca să asiguri însă esactitatea testuriloră
din acâstă publicaţiune, m'am servit atât cu testurile officia
le publicateîn Monitorii,
s6ii în broșiure, câtii Şi, unde trebuinţa
a cerut, cu manuscriptele originale.
Sunt însă legi cari lipseaii, pe când
ne, și cari facă parte integrantă din s'a lucrât acestă collecțiuAst-feli este mai alesi Codicele de sistemulă unei legislaţiun.
Procedură civilă. Alte legi
noul poti să se promulge în urma
acestei publicaţiuni. 'T6ie aceste legi ne propunemi a le publica
și
îndată ce vor apârea, întruni Apend a le annota deosebiti, şi
ice la acestă codice: aşa în
cât cel ce vor poseda Codice

le să potă avea prin Apendice
fâcute la legile din Qodice. Va remâneaadaoaedițiune,

sele si modificârile

poi ca la o altă
tâte aceste
întruni singurii toti sistematicii
.

collcțiuni să se fusioneze

Scopulii acestei publicațiuni este,
m am zisă, de a înlesni
aplicarea şi de a face posibilă cunâscprecu
erea
Și înțelegerea legilor.
Nu scim dâca am atinsă scopuli ce ne
am
propus
ă. Vom fi mulțiâmiți când publicul, apreţuindu-ne
intenţiunea, va scusa imperfecțiunile ce sai putut comite.
B.
TO

PPRAAP
—
O

Boerescu.

il

Ordinea Materieloră din astă Collecţiune:

1 SII
e 999

i,

Convenţiunea din Paris din 7, August 1858-Statutulii din
2 luliă 1864, desvoltâtorii Convenţiunei.—Modificaţiunile in-

deplinitâre

Statutului.— Legea

, Codicile Civile.
„ Codicele Comerciale
„ Codicele Penală,

electorală.

cu Procedura

sa,

Codicele de Procedura p enală.
. Suplimenti .

„ Tabelă cronologică
Suplimenti,

și alfabetică a

materielorii coprinse

în
a

CONVENȚIUNE
PENTRU

DEFINITIVĂ

ORGANISAREA
a

PRINCIPATELORU-UNITE-ROMANE.
Majestăţile

lorii

şi Irlandei, Regele
Sardiniei, voindi,

Ottomanilorii,

Împăratul

Împăratulii Fruncesilorii,

Împâratulă Austriei,

Regina Rigatului-uniti a marei Britanii

Prusiei, Împăratul

conform

tutulor Rusiiloră şi regele

stipulaţiile tractatului încheiatii la

cu

printr'o convenţie, a lorii din
Paris, la 30 Martie 1856, a consfinți
a Principatelorii Moldifinitive
urmă înțelegere asupra organisaţiei

daviei şi Valahiei, a numit drepti Plenipotenţi ai lori pentru a
negoția şi a subscrie disă convenţie, însă:
Majestatea Sa Împâratuli Ottomaniloră, pe Mohamed

mușir şi vizir al Imreriului,

jidie şi ali meritului

Faud Paşa,

decoratii cu ordinile Imperiale Med-

personali

întiia clasă,

al ordinului militar,

Afară.
cl, șcl, șcl, Ministrulă săi actual al trebiloră dinAlecsand
ru Baron
Majestatea Sa Împăratulă Austriei, pe D. Iosif
de Hiubner,

Cavaler, mare

şi Cor6na de fer, șel. şcl.
ambasadorulă

Cruce, a

şcl.

ordinilor Imperiale Leopold

Consilierul

săi estraordinar şi plenipotent

împâratul Frăncesilori.

Majestatea Sa Împăratul Francesilorii pe

seii intim actuali, şi
lingă Majestatea Sa

D. Alecsandru

Conte

Colona Valevski, senator al Imperiului, cavaler mare Cruce a or-

dinului Împărătesci Legiua. de ondre şcl.. şel. șcl. Ministrulă și
secretarul săi de Stat la Departamentul trcbilor din afară.

Majestatea Sa Regina Rigatului- Unită al marei Birtanii şi Irlandiei pe prea-onorabilulă Enri BRicard Carol Conte Covlei, viconte
Dangan, Baron Covlei, Pair ali Rigatului unită, Membru ali Consiliului privatii al Majestâţiei Sale Britanice, Cavaler mare-Cruce
al prea-onorabilului Ordin Baia, Ambasadorulii ecstraordinarii şi

14

CONVENȚIUNEA DIN 1858.

plenipotentă al disei Majestăţi lingă Majestatea Sa
Îm păratulă
Francesiloriă.
Majestatea Sa Regele Prusiei, pe D. Mucsimilian Freder
ic-Ca-

rol-Franţ, Conte de Haţteld-Vildemburg-Șoenstein, cavaler
al ordidinului Rigal
Vulturuli Roşu de întîia clasă, cu frunze de stejar,
ŞCI, șel. şcl. Consilierulă seii privat actuală și trimisu
li săi ecstraOda

cedilor.

și Ministru plenipotent lîngă Majestatea Sa Împăratul Fran-

Majestatea Sa Împăratulii

tutulor Rusiilori

pe D.

Conte Pavel
Chiselef, cavaler al ordinilori Rusiei, decorat cu
îndoitul portret
în briliante al Impăraților Nicolai şi Alecsandru II,
şel şel. şel. Adiotantul general al săi, Generalii de Infanterie,
Membru âl Consiliului împârâției, Ambasadorul sâii ecstraordiaar
şi plenipotent
lingă Majestatea Sa Impăratuli Francesilor.
Măjestatea Sa Regele Sardiniei, pe D. Salvator Marchi
q de Vilamarina, Cavaler mare-Cruce, al ordinului săi
şi St. Lazăr, şel. șel şcl, trimisul s&ii estraordinarrigali St. Maurice
şi Ministru plenipotent lîngă Majestatea Sa Impăratulă
Francesilor.
Carii Sai adunat în conferință la Paris,
terniciri, care ai fostii recunoscute în bună avindi depline-impuşi cuvenită formă, şi
ai hotărît
cele următore:
Art. 1. Principatele Moldaviei şi Valachiei constit
sub numirea de „Principatele- Unite Moldavia uite d'acum înainte
şi Valahia,“ remînă
Puse sub suzeranitate M. S. Sultanu
lui.

2. În temeiulă capitulațiilori dâte
Mohametii 1L, Selim I și Soliman II, de Sultanii Baiazetii 1-ii,
cării constitue a lorii autonomie, regulîndi raporturile lori: cu
Sublima Portă, şi pe care
mai multe Hati-șerifuri, şi mai cu semă
au consfințitii, conformii asemenea şi cu acela dia anulu 1834 le
articolile 22 şi 23 ale
tractatului încheiatii la Paris, la 30 Martie
1856, Principatele
Voră

urma a se bucura sub Chezăşuirea
ia) colectivă Puterilorii contractante, de privilegiurile și (garanț
imunită
ţile de
care
sunt
în posâsie.
Prin urmâre Principatele

se vorii administra

în libertate şi afară de ori-ce amestecă ali Sublimei-Porți,
în
țărmur
ile stipulate
prin înțelegerea
Puterilorii chezaşe cu Curtea
Puterile publice vori fi încredințate, în Suzerană.
fic-care Principat,
unui Hospodarii şi unei Adunări elective

„8.
rile

prevădute

de

acestă

convenție

cu

că voră lucra în

concursul

centrale, comună ambelorii Principate.
4. Puterea, esecutivă va fi esersată de
Hospodarii.

unei

cadu-

comisii

CONVENȚIUNEA DIN 1858.
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5. Puterea ltgiuitâre va fi esersată înpreună de Hospodarii, de

Adunare și de

Comisia centrală.

6. Legiuirile de interesii speciali

fie-căruia

pregătite de Hospodară și votate de Adunare.

Principată vori f

Legiuirile de interesii comunii amîndurora Principatelorii vorii
fi pregătite de Comisia centrală și votate de Adunări, la care
vori
fi supuse de către Hospodarii.
7. Puterea judecătorâscă, esersată în numele Hospodarilorii,
va
fi încredințată magistraţilorii numiţi de dîusulă, fâră ca nimeni
să

potă fi lipsiti de fireştii săi judecători,

.

O lege va hotări condiţiile de priimire şi de înaintare
în
gistratură, luîndi drepti badă aplicarea progresivă a priucipulmaui

înamovibilităței.
8. Principatele vorii da Curţei Suzerane unii tribut
a
căruia sumă remâne hotărită la ţifra de unii milion cincianuală
sute
de
mii lei pentru Moldavia și la ţifra de două miliâne cinci sute
de
mii lei pentru Valachia.
Investitura va fi dată Hospodarilorii, ca și în trecutii, de M.S.
Sultanulii.

Curtea Suzerană va combina cu Principatele măsurile de
apărare a pământului lori, în cadă de atac din afară;
şi va putea
provoca prin înțelegere cu Curțile garante măsurile
trebuinci6se,
pentru restatornicirea ordinului, la întîmplare de a se
compromite.

Ca și în trecutii, tractatele internaționale care se vorii încheia

de Curtea Suzerană cu

Puterile

străine, vorii fi

cipatelorii în totii ceia 'ce nu va atinge

aplicabile Prin-

ale lori imunităţi.

9. În cagii de călcare a imunităţilori Principatelor, Hospodarii

vorii înainta unii recursii către puterea,

va face dreptate la a lori reclamaţie,

agenții lori către
tinopole.
Hospodarii

vori

representanții
fi

representaţi

Suzerană, și

o vorii putea

Puteriloră garante
lingă

Curtea

daca

îndrepta

nu se
prin

la Constan-

Suzerană

agenți (Capu Chebaia) născuți Moldoveni sait Români, nesupușiprin
la
nici o protecţie străină şi priimiți de Portă.
10. Hospodarulii va fi alesi pe viață

de Adunare.

11. In cadă de vacanție, și pănăla. instalarea noului Hospodar
ii;

administraţia va fi încredințată Consiliului Ministrilori,
care va intra d'a dreptuli în lucrare,

Atribuţiile sale, curatii administrative, se vorii mărgini la
espepotă depârta pe funcţionari alt-feiii,
de câti pentru vină constatată judecătoreşte.
dierea lucrăriloriă, fără să

GQONVENȚIUNEA VIN 1858.
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pe altulii în loci de câtă

rândui

În acestă casti nu va putea
vremelniceşte.

19. La ivire de vacanție, daca Adunarea va fi strinsă, ea va fi

datâre a proceda în optii dile, la alegerea Hospodarului.
Daca nu va fi strinsă, se va chema îndată şi se va aduna în

termenii de dece file. In cadă de a fi desființată, se va procedae
la nouă alegere în termen de cinci-spre-dece dile, şi noua adunar

va fi asemenea strinsă în termenii de dece dile. In cele optă dile
ce vorii urma după stringerea ei, va trebai să fi procedată la alegerea Ilospodarilori.

Aflarea de faţă a trei
spre

va fi neapărată

a

părți din

putea

numeruli membrilori înscrişi

proceda

la alegere.

In cadii cândi

în cele optii qile nu se va fi făcută alegerea, a noua di la amiadi

Adunarea va proceda la alegere, ori care ari fi numeruli membrilori de față.

Investitura va fi cerută ca şi în trecuti; ea va fi dată în termeni

de o lună celi

multi.

13. Va fi în drepti de a fi alesi la Hospodaratii ori cine va fi
în vîrstă de 35 ani, şi fii din tată nâscut Moldavă sii Români,
şi va putea arâta uni veniti în pâmăntiă de 3,000 galbeni, numai

să fi împlinită funcţii
cut

parte

publice în timpii de dece ani, s6ă să fi fă-

Adunâri.

din

14. Hospodarulii guvernă cu ajutoruli ministrilorii numiți de
dânsuli. Intăresce și promulgă legile, pâte refusa întărirea sa. Are

în pricini crimidreptului de ertare, şi acela d'a micşora pedepseletrațiun
ea drertăţei.
adminis
îu
i
alt-felii
ni
nale, fără a putea interve
Eli pregăteste legile de interes speciali Principatului, și mai

”
cu s6mă budgetele, şi le supune la deliberările Adunărei.
face
şi
publică
trație
adminis
de
le
funcţii
tâte
e
în
El numeşt

„regulamentele

pentru

trebuinci6se

esecuta:ea

legiloră.

va fi votată de Adunare o-

Lista civilă a fie-căruia Hospodarii

dată pentru tot-dauna la suirea sa pe scauniă.

15. Ori ce acti slobogitii de Hospodari, trebue să fie contrasemnatii de către ministrii competenţi.

Ministrii vorii fi respundători de

violarea legilorii şi mai alesi

de ori ce risipă a baniloră publică.
Ei vorăfi supuși judecâţei Inaltei Curți judecătoresci şi de Casaţie. Acţia va putea fi provocată de Hospodari sai de Adunare.
Punerea

sub

acusaţie

a

ministrilorii

nu se va putea

pronunța

de cftii cu majoritatea de două pânţi din trei a membriloră de faţă.
16. Adunarea alegătâre în fie-care Principatii va fi al6să pe şa-

CONVENȚIUNEA
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pte ani, conformă disposiţiilorii electorale anecsate pe lingă presenta convenţie.
17. Adunarea va fi convocată de Hospodarii, şi vă trebui să se
adune în fie-care ani,

în cea d'întâii

duminică

a lui Decembrie.

inerea fie-câria, sesii ordinare va fi de trei luni.
ospodaruli va putea, de va fi trebuință, a prelungi sesia.

dunare, care trebue să fie strînsă în termenii de trei luni.
18. Mitropolituli şi Episcopii eparhioți, vorii face, după drepti,
parte din adunare.

Presidenţa adunărei va fi a Mitropolitului.

Vice-presidentulii Şi

secretarii vorii fi aleşi de Adunare.
19. Presidentulă hotărâsce condiţiile de priimirea

publicului în

ședința, afară din cadurile de escepţie care voră fi prevădute de

!
regulamentului din năuntru.
Se va face prin îngrijirea presidentului, uni proces-verbal s0marii ali fie-căria ședințe care va fi publicatii în gaseta Oficială.
20. Adunarea va desbate şi va vota proectele de legiuire ce'i

vori fi înfăţişate de Hospodari. Ea va putea să facă amendamen-

turi, însă sub reserva stipulată în art. 36 în ceia ce privesce iegile de interesii comunii.
21. Daca ministrii nu vor fi din membrii Adunărilorii, ei toti

își vorii avca intrarea şi vori putea lua parte la desbaterea legiu-

irilorii, fără a lua însă parte la votare.
22. Budgetulii veniturilorii şi acela ală cheltuelilori, pregătitii
anuali pentru fie-care Principată, prin îngrijirea Hospodarului
respectivi, şi supusi Adunărei, care va putea face amendamente,
nu _vorit fi definitive de câtă după ce vor fi votate de dinsa
Dacă budgetulii nu ar fi votatii în timpulii priinciosi, puterea esecutivă va îndestula serviciulii publici după budgetulă annului
precedenti.
23. Osebitele fonduri isvorite pînă acumă din speciale
case,
de care Guvernul dispune sub diverse titluri, vorii fi trecute și
în
budgetulii generali ali veniturilor.
24, Îucheerea definitivă a socotelilor, va fi presentată Adunărei,

celi mai târdi în termini de duoi ani, socotită de la închiderea
fle-căruia esersiciit.

25. Nici o dajdie nu va putea fi înființată sai adunată
dacă nu
se va priimi de Adunare.

3

PV=

El

pote să cheme adunarea afară din vremea obicinuită, saii să o desființede. În acestii din urmă cagă este datorii a convoca 0 nouă a-
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regulamentele administrărei publice, legiuirile financiale voriă fi
publicate în gaseta Oficială.
21. Comisia centrală va avea şedinţa el la Focşani.
Ea va fi compusă de șese-spre-(lece membrii, ontii Moldoveni și

optii Români.

Patru vorii fi aleşi de fie-care

Hospodarii

dintre

membrii Adunârei, sâi dintre versonele ce voriă fi împlinită funcţii
înalte în ţâră, şi patrude fie care Adunare din sînuli ei.
28. Membrii Comisiei centrale îşi păstresă dreptul d'a lua par-

"te la alegerea Hospodariloră
29. Comisia

centrală

în Adunarea

este permanentă.

din

care faci parte.

Ea

va putea însă, când

vorii erta-o lucrările ei, a se amâna pentru
întrunit casii nu va putea trece peste patru
Funcţiile membrilorii sei pantru fie-care
de Hospodari sâă aleşi de Adunări, voră fi
câtă va ținea legislatura.

ună timpi care nici
luni.
Princinată, fie numiți
mărginite la vremea

Cu tote acestea funcţiile membrilorii ce esă nu

voră înceta de

câtă la instalarea nuoilorii membri.
n cast cândi mandatuli ambeloră Adunări, va espira de odată, Comisia centrală va fi renoită în totalitate pentru amîndouă
Principatele,

la deschiderea

nouilorii Adunări.

n casii de desființare a uneia din Adunări, nu se vori reînoi
de câtă acei membri ai Comisiei centrale ce voră fi din Principatuli a căruia adunare va fi al6să din noi.
Membrii

ce esă

30. Funcţiile de

poti

fi aleşi din

membru

noi.

ali Comisiei centrale

vori fi

retri-

buite.

31. Comisia centrală va numi pe presidentulii seii. In cadă cândă
voturile se voră împărţi de o potrivă între doi candidați, se va

hotări prir sorţi.

Funcţiile de presidentii voră înceta cu mandatul
bru

ali

Comisiunei

n cadă de

centrale;

împărțire de

ele însă vorii putea

o potrivă a

săi de mem-

fi reînoite.

voturiloră în

desbateri,

votulu Presidentului va fi hotăritoriă..
Comisia centrală își va face regulamentulă interiori. Cheltuelile ei de ori ce natură vori fi puse pe jumătate în sarcina ambeioră Principate.
32. Distosiţiile

constitutive

nuoei

organisaţii

a

Principatelorii

suntă puse sub pada Comisiei centrale.
Ea va putea arăta, Hospodariloră abusurile ce i se vorii părea
de trebuință a stîrpi, și a însemna înbunătățirile ce ară fi de tre-

buință a se întroduce în osebitele ramuri ale administrației.
33, Hospodarii voră putea trimite

Comisiei centrale

tâte pro-
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punerile ce li se vorii părea de folosi a preface în proiecte de
legi comune amindurora Principatelorii.
Comisia centrală va pregăti legile d'unii interes generali comună ambeloră Principate, și va supune aceste legi, prin mijlocirea Hospodariloră, la dezbaterile Adunăriloriă.
34. Sunt nrivite ca legi de interesii generală tote acelea care

aii de obiecti unitatea legislației,

înființarea, menţinerea sai îm-

bunătăţirea unirei vămilorii, a postiiloră, telegrafului, ficsarea prețului monetarii şi deosebitele materii de folosi publici comun
ambelorii Princirate.
35. Odată înființată, Comisia centrală va trebui să se ocupe
specială a codifia legile în fiinţă, punândule în armonie cu actuli

constitutivi ali nuoi organisaţii.

Ea va revidui regulamentele organice precumii şi condicile Civile, Criminale, de Comercii şi de Procedură, ast-felă în citi,
afară din legile curată de interesii localii,să nu mai fie în viitori
de citi unulii și acelaşii trupii de legislaţie, care să se esrcute
în ambele Principate, după ce va fi votată de către respectivele
Adunări, întărită şi promulgati de fie-care Hospodari.
36. Dacă Adunările întroducii amendamente în proiectele legilori de interest comunii, proectulă amendati va fi trimisi Comisiei

centrale,

care va

prețui

şi va hotări

uni

proiect

defini:

tivă, pe care Adunările nu vorii mai putea de citi săli adopte
saii sălii lepede în întregul săi.
Comisia centrală va trebui să primâscă amandamenturile ce
vorii fi votate de amîndoă Adunările
37. Legile de uni iuteresii specialii pentru fi-care Principati
nu voră fi întărite de Hospodari de citi după ce vorii fi cominicate de dinsul Comisiei centrale, care va avea a preţui de sunt
potrivite

cu disposiţiile constitutive

ale nuoei

organisaţii.

38. Se va înființa o Curte-înaltă de justiţiă şi de Casaţie, comună ambelorii Principate. [Ea va resida la Focșani. Se va face
întocmirea ei printr'o lege.
Membrii sâi voră î inamovibili.
,
39. Hotărtrile date de Curți și judecăţile prenunțate de: Tribunaluri în ambele Princirate, voru fi apelate esclusivii la acâstă

Curte de casaţie.

40, Ea va esersa unii

-

drentii de censură și de

pra Curţilorii apelative și tribunaluriloră.

“Ea va avea drepti de juridicţie
brilorii ei în pricini penale.

41. Ca înalta curte

esclusivă

disciplină asu-

asupra însuşi mem-

Judecătorâscă, ea va cerceta pârile provo%

.
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cate în contra:

ministrilori de câtre Hospodarii

sai de câtre A-

dunare şi va judeca fără apeli.
42. Oştirile regulate aflate acum în ființă în ambele Principate

vorii priimi a organisaţie identică spre a putea la trebuință să se

unâscă şi să formese o singură armie.

"Se va, face pentru acâsta o lege comună.
Afară de acâsta, se va face pe toti anulu

inspecția oştirilorii

ambelor Principate de câtre inspectorii generali numiţi în toți anii,
cândii de unii Hosvodarii cândi de celii-l-altii. Aceşti inspectorivor fi
însărcinați a veghia asupra

întregei esecutări a disposiţiilori me-

nite de a păstră oştirilorii tote

caracterurile de două corpuri ale

aceliaşi armii.

Țifra, oştirilorii regulate hotărită de regulamentuli organică, nu

se va, putea, mări

mai multii de câtii

de oa

treia parte, fără o

mai întâi înțelegere cu Curtea Suzerană.
43. Oştirile trebue să se adune de câte ori siguranța dia întru
saii acea, a hotarilorii va fi ameninţată. Unirea lorii va putea fi
provocată de unul sii de celi-l-alții Hospodarii, dar nu se va
face de câti în urma unei înțelegeri comune între dinşi, făcânduse cunoscuti şi Curţii Suzerane.
Dapă

propunerea

insnectorilorii,

Hospodarii

vorii putea

nea să împreune în totalii sait în parte oştirile în
nevre saii spre a le face revistă.

aseme-

câmpii de ma-

44. Comandantul de căpetenie va, fi numiti când de unii Hospodarii cândii de celii-l-altii, cândi va fi a se reuni oştirile. Eli

trebue să fie Moldoveni sâi Români de naştere. Va putea fi revocatii de Hospodaruli care Pa numitii. In acestii casii noul Comandantii de căpetenie va fi orînduitii de cel-l-altă Hospodarit,
45. Oştirile ambelorii ţări vorii păstra stegurile lorii actuale, dar
aceste st6guri vorii purta în viitorii o banderolă de colâre albastră, conformii modelului alăturată la presenta convenție.

46. Moldovenii și Românii vorii fi toţi de o potrivă înaintea Ie-

gel, înaintea

contribuţii

și priimiți

de o potrivă în funcţiile

pu-

blice, în unulă şi cel-l-altii Principatii.

Libertatea lori individuală va fi chezășuită.
Nimeni nu va putea fi opriti, arestuitii sai datii în judecată

de citi conformă legiuirei.

Nimeni nu va putea fi espropriată

de citi legali,

pentru pri-

cină de interesii publicii şi prin despăgubire.

Moldovenii şi Românii de orik-ce ritii creștinii, se vorii bucura d'o
potrivă de drenturile politice. Esersarea acestorii drepturi se va

putea întinde și la cele-lalte culturi prin disposiţii legislative,
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de care

se bucură

încă unele clase, -vorii fi desființate; și se va proceda fâră întîrdiere
la revisia legiuirei care regulesă,

raporturile propietarilorii pămîa-

talui cu cultivatorii, avîndi în vedere înbunătăţirea stărei ț&raniloră.

Instituțiile municipale atiti cele orăşeneşti câţi și cele cîmpeneşti, vorii dobîndi ttă desvoltarea ce le potii da stipulările acestei convenții.
47. Pînă cîndă se va fi procedatii la revidia prevădută prin art.
37, legislaţia acumi în putere în Principate este menținută în cea
ce priveste disposiţiile care nu sunti în potriva stipulaţiiloră acestei
Convenții.
48. Spre îndeplinirea art. 25, din tractatuli de la 30 Martie
1856, uni Hati-șerifii conformii tecstualii cu stipulările presentei
convenţii, va promulga disposiţiile de mai susii întruni termeni

dece dile celii mai tîrgliiă de la schimbarea : ratificaţiilori.
de cinci-spre49. În momentul publicărei disului Hati-şerifi, administrația,

va fi dată de către caimacamii în ființă, în fie-care Principati,
unei comisii vremelnice (Caimacami€), instituată potrivită disposiorganicii.

țiilorii regulamentului

A alcătuite de Presidentulii

Prin

urmare,

divanului

aceste

comisii

Princiari, de marele

vori

Logo-

fătă şi de Ministruli din Intră, cariia fosti în funcţie sub Hospodarii din urmă înaintea instalaţii în 1856, a administrăriloră 'provisorii.

isele comisii se vori ocupa îndată cu alcătuirea listeloră elec-

torale care trebuescii

săvîrșite şi afişateîn termeni de c inci săptămâni

Alegerile se vorii face trei săptămâni

A decea di va urma, deputații

după publicarea listelorii,

trebuescă a fi adunați

în fie-care

Principat, spre a proceda în termenile hotărite mai susă, la, alegerea Hospodarilori.

50. Presenta

Convenţie va fi ratificată, şi ratificaţiile ei voră fi

schimbate la Paris, în termeni de cinci săptămâni, sai mai cu:
rândi de se va putea.
Pentru care Plenipotenţii respectivă ai subscris'0, punândi şi
pecetea,

armelorii

lori.

Făcută la Paris, în 1/19 August, 1858.
(Semnaţi). Puad.
pO“Fiubner,
>
Valswski.
»
Covlei.

»

Hatfeld.

2

Chiselef.

»

Vilamarina.
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Cu mila lui Dumnegeii şi voinţa

|.

Naţională, Domni

Principa-

telor-Unite Române;
La toți de faţă şi viitori sănătate:
Asupra propunerei Consiliului Nostru de Ministrii;
Considerând plebiscitulii propusi de Noi la 2/14 Maii incetat,

şi votat de

Națiunea,

dilele

Română în

de

Maiă

10/22, 14/26

1664;

Considerând împrejurările cuprinse în proclamaţiunea Nâstră cu

data de astăţi;

Promulgămii ce urmeţă:
STATUTU
desvoltătoriii Convenţiunei din 7/19 Augustă 1858.

Convenţiunea încheiată la Paris în 7/19 Augustii 1858, între
Curtea Suzerană şi între Puterile garante autonomiei Principate-

lor-Unite, este și remâne legea fundamentală a României.
Insă, îndoita alegere din 5 și 24

nirei şi desființarea Comisiunei

lanuarie

1859, săvârşirea

U-

centrale, făcând neaplicabile mai

multe articole esențiale din Convenţiune, atât pentru îndeplinirea,
acestora, cât şi pentru reaşedarea ecuilibrului între puterile Sta-

tului, ca actii adiţional al Convenţiunei, întră de astădi în

putere

următorul Stătutiă:
|
Art. 1. Puterile publice sunt încredințate Domaului, unei Adunări
ponderatrice şi Adunărei elective.

2. Puterea Legiuitore să esercită colectivii de Domnii, de Adu-

narea ponderatrice şi de Adunarea
3. Domnul are singuri iniţiativa

concursul Consiliului de stati
Corpului

ponderatoriii,

spre

electivă.
legilor; elii le pregătesce

şi le supune Adunârei

votare.

4. Deputaţii Adunărei elective se alegi conformi
lui electoral aci anecsat.

Preşedintele Adunărei se

numesce

cu

elective şi

aşedământu-

în fie-care anii de

Domnii,

din sînul ei; iar Vice-președinții, Secretarii şi Cuestorii se alegi
de Adunare.
5, Adunarea electivă discută și vot6să proiectele de legi ce “i
se vor presinta, de Domni. Aceste proiecte se vori susţinea în

Adunare de Ministrii s€i membrii Consiliului de statii, ce se vor
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delega de Dymnii spre acest sfirşiti; ei vor fi ascultați ori când
vor cere cuvântul.
6. Budgetul cheltuelilor și al recetelor, pregătit în tot anulă
prin îngrijirea puterei lisecutive şi supusi! Adunărei elective, care
1 va putea amenda, nu va fi definitivi de cât dupe ce va fi vo-tat de diînsa. Dacă

terea Esecutivă
get votat.
1. Corpul

Episcopii
sațiune,

budgetul nu s'ar vota în

va îndestula

ponderatorii
cel mai

oportuni, pu-

bud-

.
se

eparhielor, de
de

timpul

serviciile conformi ultimului

compune:

ântâiulii

vechii

de

Mitropoiiţii

Președinte

dintre Generalii

ţerei;

ali Curţei

armatei

în

de

de ca- .

activitate,

și osebit încâ de 64 membri, carii se vorii numi de Domni: jumătate dintre pers6ne recomandabile prin merituli şi esperiența
lori, şi cea-l-altâ jumătate dintre membrii Consilielorii generale
ale districtelor, şi anume câte unul de fie-câre judeţii
Membrii adunărei Ponderatrice se bucură de aceiași neviolabilitate garantată deputaţilorii prin art. 36 al legei electorale aici anecsate

“

_8. Membrii corpului Ponderatorii se reînoescii din doui ani în
doui ani, câte o a treia parte, dar numai în cât se atinge de membrii numiţi de Domni.

Membrii eşiţi se vor putea

numi din nucă;

vor înceta de cât cu instalarea membrilori
9.

Durata

sesiunelor

corpului

funcțiunile lor nu

celor nuoi.

Punderatoriii,

preiungirea

lori

și convocarea acestui Corpi, sunt supuse regulilor prescrise prin
art. 17 din Convenţiune pentru adunarea electivă.
'10. Membrii corpului Ponderatori vori priimi o îndemnisare de
trei galbeni pe di în tot timpulă sesiunei.
11. Mitropelitulii primarii ali României este de drept președintele
Corpului ponderatoriii; duoi Vice-preşedinţi se numeseii de Domnii

din sînul acestui

Corp.

de Adunare.

In casu de împârțire

Cei-l-alţi

membri ai biuroului se alegi

egală a voturilor, votu! Președintelui este

precumpânitori.
Şedinţele corpului Ponderatoriă sunt publice, afa:â când contrariul s'ar cere de o a treia parte a membrilorii presenți.

Ministrii, chiar nefiind

membri ai

Adunărei

ponderatrice,

dreptulă de a asista și a lua parte la tote deliberaţiunile; ei
fi ascultați

ori când

vor cere cuvântul.

,

aă

vor

12. Disposiţiunile constitutive ale nouei organisaţiuni a României sunt puse sub ocrotirea Corpului ponderatoriii. Ellii pote, la
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finitulă

fie-căriă

sesiuni,

socoti trebuitre în

propune

Domnului îmbunâtâţirile ce ar

diferitele ramuri ale âdministrațiunei.

Aceste propuneri, Domnul le va putea recomanda Consiliului
de stată, spre a se preface în proiecte de legi.
13, Ori ce proiectii votat de Adunarea electivă, afară de budgetul veniturilori şi cheltuelilor, se supune Corpului ponderatorii,
care va apreţui dacâ este compatibilii cu disposiţiunile constitutive

ale nouei organisaţiuni.

14, Corpuli ponderatoriii, sai adoptă proiectulă aşa cum
votat. de Adunare, saii îl amendeză, saii îli respinge cu totul.

sa

Dacă proiectul de lege este adoptat fârâ modificaţiune de Cor-

pulii ponderatoriii, el este supus sancțiunei Domnului.
Dacă proiectul este amendatii de Corpul ponderatorii, elii se
întârce Adunârei elective,

Dacă Adunareă încuviințedă amendamentele

torii, proiectul

amendatii

se supune

sancțiunei

Corpului ponderaDomnului.

Dacă, din contra Adunarea electivă respinge acele amendamente,
proiectulii se trimite Consiliului de stati, spre a se studia din
nuoii. Guvernulă pâte apoi presenta Camerei în sesiunea curentă

sai viitâre, proiectul revădutii de Consiliulă de Statii.

Ă Dacă Corpului ponderatoriii respinge cu totulii proiectulii votat
de Adunare, acesti proiectiă se trimite Consiliului de stâtii, spre
a se studia din nuoi. Un asemenea proiect nu se pâte presentaAdunârei elective, de cât în a doua sesiune.

_19. Numai Corpulii ponderatoriii are dreptul de a primi păti-

țiuni si de a

le discuta dacă este trebuinţă.

16. Reglementele interiGre ale Adunărei

elective şi ale Corpu-

lui ponderatoriii, se pregătescii prin îngrijirea Guvernului.

17- Toţi funcționarii publici, fără escepțiune, la întrarea lor în
funcțiune, sunt datori a jura supunere Constituţiunei și legiloră

ţerrei şi credință

Domnitorului.

18. Noua Adunare electivă şi Corpulii poderatoriii se vor conai și întruni în termenul prevădută de Art. 17. al Conveniunei.

Decretele ce, pînă la convocarea noei

Domi, dupe propunerea

Consiliului de

Adunări, se vorii da de

Ministrii şi 4 Consiliului

de stati ascultati, vorii avea putere de legi.
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Modificâţiuni îndeplinitore statutului,
în
Preambululă statutul,
Principatele-Unite poti în viitori a modifica
şi
gile care vrivesciă administrațiunea lori din lăuntr a schimba leu, cu concursuli legală ali tutuloră puterilorii stabilite, şi
fără nică o intervențiune; se înțelege însă că acâstă facultate
nu se pote întinde
la legăturele care unescă Principatele cu Imver
iulă Otomani, ni-

că la tratatele între Înaltă Pârtă şi cele-l-alre

şi remâni obligătorii pentru aceste Principate. puteri, care sunt
La Art, Il. Nici o lege nu pâte fi supusă
sacțiunei Domnului înainte de a fi discutată şi votată de Aduna
rea electivă şi de
Senat. (Adunare ponderatrice.)
Domnul acordă sai refusă sancţiunea sa.

Ori ce lege cere învoirea a tustrelori Puteri.
In casulu când Guvernulii ar fi nevoit a lua
măsuri de urgență
care cerii concursulii Adunărei elective şi alu Senatu
lui, în timpul când aceste Adunări nu sunţ deschise,
Ministeriuli va fi datoriu a le supune la cea d'ântâiă convocațiune
motivele şi resultatulă acestorii măsuri.
La Art. VII. Din 64 membri aj Adunărei ponder
atrice 32, vori
fi aleși şi numiţi de Domnii dintre persOn
ele care ai esercitatii
cele mai înalte fucțiuni în ţ6 ră, sau care
poti justifica unii venită anuală de optă

sute galbeni. Cât pentru
lţi 32 Membrii, ei vori fi aleşi dintre Membrii Consilieloriicei-l-a
genera
le ale județelorii și numiţi de Domni pe o listă de
presentaţiune de trei
candidaţi rentru fie-care districtii,
La Art. VIIL. Acesti 64 de Membri ai Senat
formitate cu disposiţiunele arucolului de Mai ului aleşi în conSusi, se reînvescu
din trei în trei ani câte
o Jumătate,

La Art. XI. Mitrorolitulă primată
este de drenti Preşedintele
senatului. Unulu din vice-Președinţi
ai adunări ponderatrice,
luată din acestă corni, este numiti de
Președinte și biuroulă sunt aleşi de Senat Domni; celu-l-aită viceă.
La Art. XII. La finitulă fie-căriea
sesiuni, Senstulă şi adunarea electivă voră numi fie-care ună
Comiteti acărwa Membrii
voriă fi aleși din sînul lord. Ambele
Coniitete se voră întruni în
Comisiune micstă, spre a face vuu
vaportii Domnului asupra lucrărilori ultimei

sesiuni,

și ai Supune cestiunile

de înbuvâtățire
Oa

-
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ce arii crede trebuitâre în deosebitele ramuri ale administrațiunei
Aceste propuneri vorii putea fi recomandate de Domnii Consiliului de statii spre a fi prefâcute în proiecte de legi.
La Art. XV, Petiţiunele date Senatului, vori fi esaminate de o
Comisiune ad-hoc. Asupra raportului acestia, Senatuli va pute, de

va fi trebuinţă, a le trămite Guvernului.

LEGEA

ELECTORALĂ

Art. i. Alegerea deputaţilorii la adunarea electivă a României se fa-

ce cu două grade. Alegătorii sunt sait primari sau direcți.

2. Suntii alegători primari toţi Românii carii prin legea comunalesuntalegătorii consiliilorii comunale, cu escepţiunea de la art.
22 lit. b. din acea lege.*).
Acei

ce plătesci

o dare

către

Staţii

de iei 48 sunt alegători în

o dare

de lei 80 saii de lei

comunele rurale.
Acei

ce plătescii

110,

precumiă

şi

patentarii pînă la a ciacea clasă inclusivi, întru cât ati residența
Jorii în oraşe, sunt alegători în comunele urbane.

3. Poti fi alegători direcţi, fie în oraşe fi6 în sate, toți Românii născuți saii avândi naturalisațiunea cea mare, carii vorii avea

unii veniti! de una sută galbeni şi de ori ce natură. Acestii venitii se va putea dovedi prin biletele de plata impositului, (patru
galbeni)

şi prin

ori ce alti chipii îndestulătorii.

Numai

salariulii

privati sai plătitii de câtre Statii pentru funcțiuni publice, nu va
fi coprinii în estimaţiunea venitului.
Pe lîngă plata contribuţiunilorii arătate mai susii, alegătorii de

ambe grade vor trebui a avea virsta de 25 ani împliniți.

Ai dreptuli dea fi aleşi ca alegători direcţi şi fără a justifica
venitulă de una sută galbeni, sâii contribuţiunea de patru galbeni,
*) Art. 22. Suntă alegători în comună:
a) Românii ce se află în eondiţiunile stipulate prin legea de față.
b) Străinii carii vorii fi dobândită împămintenirea mică,
„€) Toţi aceştia voriă trebui să aibă vârsta legiuită, să fie domiciliați în comună
„cu șese iuni înainte și să plătâscă către Stati contribuțiunea directă în următorea proporțiune:
În comunele rurale o dare câtre Siaţă de lei 48,
In comunele urbane, de la 3,090 la 15,000 locuitori, lei 80.
In acele de la 15,000 în sus, lei 110.
Aceste imposite, în comunele urbane, se. compună de 48 lei contribuțiunea
d)

personală și de şosele, iar restulă ile impositulă fonciari.
Suntă asemenea alegători, patentarii pînă laa cincea clasă inclusiv,
carii se
vorii bucura de calităţile însemnate la litera a şi b, şi carii voră avea
virsta

şi timpulă domiciliului, preserise la litera ce,
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(dacă vori întruni cele-l-alte condițiuni cerute) preoții parohiilorii,

profesorii academielorii şi ai colegilorii,

ritelorii facultăți, avocaţii,
vândă

diplome

doctorii şi licențiaţii dife-

inginerii și arhitecţii,

liberate saii recunoscute

primari ai sc6lelorii publice, precum

toţi acestia

de Guvern,

a-

institutorii

şi capii iostituţiuneloră pri-

vate de instrucțiune recunoscute de Guveini.

Poti aseminea fi aleși alegători direcți şi funcţionarii civili şi
militari, retrași din servicii, carii vori justifica, că priimescit o
pensiune anuală de 3,000 lei celi puţini.

Nimini nu pote fi alesi

alegători

directii de cât în oraşulii și

plasa unde îşi are domiciliuli reale.
4. Na vorii putea fi alegători primari nici direcţi:

1. PersOnele supuse vre unei protecțiuni străine.

2. Servitorii carii priimescă simbrie.

3. Interdicţii.
4. Faliţii nereabilitaţi.
5, Acei ce vori fi fostii osîn diți la pedepse aflictive și infaman-

te, sai numai infamante.
Art 5. Listele alegătorilorii primari se pregătesci pe fie-care ană

prin îngrijirea, autoritățilori comunale, pe bază ultimeloră roluri
de contribuțiuni. Aceste liste provisorii se afișâză în cea d'ântâi

duminecă a lunei Ianuarie în fie-care comună.
6. Reclamaţiunele se vorii adresa Prefectului în cele d'ântâii trei

săptămîni de la data afişărei.

Dupe ce Prefectulii va fi otărîtii asupra tutulori reclamaţiunelorii ivite, elii încheie listele definitive și le publică negreşitii pănă
la cea d'ântâii Duminecă a lunei Fevruarie..
7. În cele trei s&ptămâni ce urmâdă, nemulțumiţii vorii putea apela în contra otăririlorii Prefectului la Tribunaluli districtului,

iar în contra otărtrilorii Tribunalului la Curtea de casațiune, pînă

în 30 ile dupe priimirea otărîrei Tribunalului.

Tribunalulă şi Curtea de casaţiune

Ori-ce pers6nâ admisă în
erea sai ștergerea, ori-căruia
în lista colegiului din care
8 Pentru a putea fi alesii

statuiadă de urgenţă.

listele electorale pâte reclama înscriindividi omisii sai nedreptii înscrisii
el însuși face parte,
deputati la Adunarea generală, fără

deoscbire în tâtă România, trebue:
4. A fi Română născutu sait a fi dobănditii naturalisațiunea cea
mare.
2. A avea virstă de 30 ani împliniţi
3. A fi alegători şi a avea un cens de eligibilitate.

Unii venită de două sute galbeni

formâgă provisoriă acestă cens
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Acest venitii pote fi de ori ce natură; elii se pâte constata prin
biletele de plat: contribuţiunilor sait şi prin ori ce alti chipă.
Poti fi aleşi deputaţi, şi fără a justifica vre un censă, toţi Românii carii ai esercitat funcțiuni mari

în serviciul Statului, ofice-

rii-superiori ai armatei ce nu sunt în serviciul activi, profesoratuli

şi nrofesiunele liberale corespundătâre.

9. Fie-care comună, numărând până la 50 alegători primari, numesce câte un alegător directi; comunele dela 50 până la 100 de
alegători, numescă câte duoi assemenea alegători, și aşa mai denarte,

câte unul mai mult pentru fie-care cinci-deci de alegători primari.

Comunele care ait ma; pucină de 50 alegători primari, să într'unescii pentru alegere cu comunu cea mai apropiată, spre a forma,
cu ea un singur colegiii.
Dupe proporțiunea, de mai susii administraţiunea va împărți co-

munele mai împoporate în circonscripțiuni electorale, câre vor alege

câte unii alegători directii de fie-care 50 alegători primari.
10. Domiciliuli politicii al fie-cărui Români, este în circonseripțiunea electorală unde își are domiciliul real, cu târe acestea, el

îl va putea transfera în ori care altă circonscripțiune unde ar plăti
o contribuţiune directă, sub condițiune nuriai a-și face declaraţi-

unea sa, cu ş6se luni înaintea formărei listelor electorale, atât la
Prefectura districtului în care se află al seit domiciliă politici

actual, cât şi la aceea, unde voiesce a'li muta.
Pers6nele chiemate la funcțiuni

inamovibile

dreptul lor de alegători în circonscripțiunele
îndeplinescă funcţiunele.

vor putea esercita

electorale

unde 'si

IL. Listele alegătorilor primari sunt permanente în totii cursulă
anului.

Alegătorii direcţi se alegă din nuoii de câte ori se vor convoca
colegiele pentru alegerile generale sati parţiale ale deputaţilor.
12. Deosebirea colegilori este desființaţâ, cu singura deosebire
a împărţirei lorii în colegii de oraşe şi colegii de judeţe. Cele
dântâiă se formâdă de aceia ce ati drepturi de alegâtori în comunele urbane;

cele de al duoilea se formâdă de aceia ce ai drepturi

de alegători în comunele

rurale (art.

2 din acâstă legiuire).

In orașele unde nu vor fi o sută alegători direcţi se vor adăogi

alegători direcţi din comunele rurale cele mai apropiate şi care
așa se vorii deslipi din Colegiuli de judeţi.
Toţi alegătorii direcți de judeţe se îiatr'unescii întrun singurii
colegii la residența Prefecturei. Colegiele acestori alegători, ce ar
trece peste trei sute alegători, se voră sub împărţi de câtre Prefectă

în secțiuni, din care fie-care nu pâte

cuprinde mai pucin de 10Q
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alegători, şi se formâgă de către trimişil comunelorii celor mai vecine una de alta. Se va însemna fie-căria secţiuni un locali de-

osebit și fie-căreia unii numării de ordine. Cea d'ântâiu este pururea aședată în casa Prefecturei.
Fie-care secțiune conlucredă de a dreptul la numirea deputa-

țilori
In
se va
putea

ne carii colegiulă întregi urmâdâ a'1 alege.
județele (de esemplu, Ismailulă, Cahul, Coloniile), unde nu
găsi numărul de una sută alegatori direcţi, colegiul se va
îndeplini prin alegători direcți aleși dintre Membrii autori-

tăţilor comunale.

13. Numărul deputaţilor ce urmâdă a se alege se calculă dupe
populațiunea oraşelorii şi a judeţelorii. Provisorii alăturata tabelă

arată num&rulă deputaţilorii ce urmâgă a se alege în fie-care oraş

i jadeţii.
) 1 Colegiele alegatorilor se vor convoca de câtre puterea esecutivâ cu trei septămâni celă puţinii înaintea dilei otârite pentru alegerea deputaţilor.
13. Alegerea alegătorilor direcţi se face pria voti pe faţă; alegerea
deputaţilor se face prin scrutină secretă.
16. Președinții, Secretarii şi Scrutatorii colegielorii se aleg de câtre alegători şi din sînul lori. Colegiulă nu se pote ocupa de altă de
cât numai de alegerile pentru care este convocati. Ori ce cuvent, ori
ce discuțiune sau deliberațiune politică sunt cu totul oprite.
Preşedintele are siogur poliţia Adunărei alegătorilori. Nimeni

nu p6te intra înarmată. Nici o putere armată nu pote î pusă în

localulii alegerilori saii în girul sei.
In cas de neorinduială, Preşedintele pote cere adjutorulă puterei armate. Autoritâţile civile şi militarie cele mai apropiate, sut
datâre a urma cererilorii sale în ceia ce privesce alegerile.

Dacă în localulii alegerilor unuliă saii mai mulți asistenţi ar da se-

mne publice
Preşedintele
mențiune în
vații se vor

de descuvinţare sai ar stărai turburări în ori ce modi,
îi va chiema la ordine; dacă ei vor persista, se va face
procesul-verbal, şi pe; înfățișarea acestei dovedi, vinoputea pedensi cuo globire dela 2 pînă la 20 galbeni,

sau cu îachisâre de la 3 gile pină la o lună.

In casă de neorînduială gravă, Preşedintele râdică şedinţa
pe o
oră; dacă la redeschidere neorinduială tot ar predomni el o amină

pe a doua di.
| 17. Preşedintele face cunoscutii Adunârei numărul pers6nelorii
dă
alesi.

18. Fie-care alegători, chiemată la rândulă sei, depune
biletuli
stă scrisă pe hârtie albă, și închisă într'o cuti6 cu ducă
încuetari,
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alle cărora chei se păstredă una de către Președintele și alta de către celii mai bătrîni dintre Secretari.
Alegătorii ce nu vor putea scrie singuri biletulă lori, poti chema,
în ajutoră pe ori care din alegători presenți.
19. Dupe ce aii fostii chiemați toți alegătorii sucesivi, dupe
ordinul

alfabeticii,

se mai

faceo

ultimă

chiămare

acelor

carii

pâte aii lipsit din sală, iar scrutinul rămâne deschisi pînă la 4 6re

sâra. Pentru asigurarea voturilorii se vor pune pecețile mai multor

dintre alegători şi vor putea chiar rămânea în sală pentru paza urnei.
20. La redeschiderea, urnei, fie-care biletu se desface înaintea publicului, numele eșit se scrie de către fie-care Secretarii pe o listă,

şi resultatul general se proclamă de către Preşedinte.

21. Biletele care cuprind nume neînțelese; saii semne de ori ce
nutură, care ar presupune o prealabilă înțelegere, sunt nule.
22. Nimeni nu este alesii la ântâiul scrutini, dacă nu întrunesce
cel puţin jumătate şi unul din voturile esprimate și valabile (raajoritate absolută).

Pentru candidaţii carii n'ar fi dobînditii majoritate absolută a vo-

turilorii, se va proceda la unii al duoilea scrutinii, și acei carii la a-

câsta vor avea cele mai multe voturi, fie chiar mai puțini de cât

jumătate şi unul a sumei voturilor (majoritate relativă), sunt aleşi.

în casii de paritate a voturilor, sârta decide.

23. Operaţiunele alegeriloră se verifică de către Adunarea electivă,

care singură otărasce asupra validității lori.

Cât pentru contestaţiunile privitore la câpacitatea electorală, ele
sunti de competință esclusivă a Tribunalului respectivi, şi în casă de

casare a otărirei, de competinţa Tribunalului însemnati de Curtea

de casaţiune.
24. Deputatulii alesii în mai multe colegii, este datorii a declara,

obțiunea sa Adunărei generale pănă în 8 dile dupe verificarea titlurilorii. De nu va fi declaratii obţiunea în acelaşi termeni, Adunarea
decide prin sorţi, pe care colegii renresintă deputatulii în cestiune.

25. În cas

de vacanțe prin

obţiune, morte, demisiun6 sai alt-

minterea, colegiulii electorali care urmâdă a îndeplini vacanța, se va
întruni în termeni de o lună.

26. Mandatul de deputati este necompatibilă cu funcțiunile de

Ministri, de Membri ai curţei de Casaţiune,

de Procurorii pe lângă

Curți şi Tribunale, de Directori şi Şefi de secţiune la diferite Ministerie și Prefecture; de Prefectă și de sub-Prefectă, de şefi și de
comisariii de Poliţie, precum și de Militari în serviciuli activi.

Președintele şi membrii Tribunalelorii nu potă fi aleşi deputați în

districtul jurisdicțiunei lori,
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Deputatulii care ar priimi o funcțiune publică salariată, sai o
înaintăre, se sovotesce demisionati şi supusi realegerii mai înainte
de a mai putea esarsa mandatulii seii.
Deputatulii care, în cursulă mandatului seii, ar perde una saii mai

multe din însuşirile prescrise pentru eligibilitate, încetâdă îndată de
a mai face parte din Adunarea generală.
27. În timpuli înte'unirei Adunărei elective, ea singură are dreptulă de a priimi demisiunea membriloră sei. Iar în intervalulti sesi-

uneloră şi fu timpulă vacanțelorii, demisiunile se notifică Minis-

teriului din Întru.

28. Orl-cine a mijlocitii înscrierea sa în listele alegătoriloră sub
ună nume, saii pe temeiulii unor însuşiri falşe, sai a tăinuiti,
cerândi înscrierea sa, vre o necapacitate, prevădută de lege, sai

ă reclamată şi a dobînditi înscrierea sa pe două sai mai multe liste,

se va pedepsi cu închisâre de la 15 dile pînă la 3 luni, saii cu o
globire de la 15 pănă la 100 galbeni; dacă va fi şi luată parte la
votii, închis6rea va fi de la o lună pînă la ş6se luni, sai globirea de
la 30 pănă la 200 galbeni.
29. Orl-cine, fiindi însărcinată la ună scrutin cu priimirea,

numererea saii desfacerea

biletelor

cuprindândi sufrăgiele

4la-

gătorilori, se va dovedi că a falsificati, sustrasii, adăogiti sait
prefăcută biletele, se va pedepsi cu închisâre de la Ş6se luni pînă
la 2 ani, saii cu 0 globire de la 100 până la 300 galbeni.

30. Dacă prin vuete sai

demonstrațiuni amenințătâre în loca-

lulă alegeriloră sai în giurulii

esersiciulă dreptului electorală

sei, s'ar fi incercati a se

atinge

și libertatea votului, vinovații se

vorii pedepsi cu închis6re de la o lună până la un anii saii cu globire
de la 30 pînă 1a 200 galbeni.

Dacă vinovaţii voră fi purtati. arme, saii dacă scrutinulă s'arii fi
violată, pedâpsa va fi închisârea de la unii anii pînă la cinci. Inhis6-

rea va fi de la cinci ani până la dece,

murea unui plan complotat

într'una saii mai multe

daca

crima s'a comisă în ur-

pentru a se esecuta ori în tâtă țâra ori

circonscripțiuni

electorale.

31. Osindirile otârîte în puterea articoleloră precedente 28,
29,
și 30, tragii dupe sine interdicţiunea dreptului de alegători
i şi de
eligibili. Acestă interdicțiune se va pronuncia toti prin
sentință, pe timpi de cinci anicelă puţină și pănă la dece ani celiaceamulti,
2. Ori-cine se va dovedi că a cumpăratii saii a vindut unii
sufragii, cu ori-ce preții ar fi, se va pedepsi cu înterdicțiunea dreptului

de a vota şi de a fi eligibili, precum și cu aceaa

putea ocupa o funcțiune sai servicii publică,

celă puţină pănă la 10 ani celă multă,

dreptului dea

pe timpi de 5 ani
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Vindătoruli şi cumpărătoruli 'sufragiului,

se vorii osindi toti-

de-o-dată, fie-care la o globire îndoită a valdrei lucrurilorii priimite
saii făgăduite.
33, În lipsa iniţiativei Ministeriului publică, dece alegători întruniți aii dreptulă de a intenta uni procesi ori cării pers6ne acusate de delictele menționate în Art. 28, 29, 30, şi 32.
34. Ia cât privesce aceste delicte, atât prigonirea civile cât şi
aceia a Ministeriului publici sunt prescrise (paragrafisite)în două
luni dupe proclamarea resultatului alegerei.
35 Osîndirea ce sari pronuncia nu p6te în nici unii casii să

aibă de efectii anularea unei alegeri a căria validitate s'ari fi recunoscutii de Adunarea generală.
|
36. Nici
siunea, nu
numai în
autorizatii

uni membru ală Adunărei elective, pe cât va ţinea seva putea fi arestati nici trasi în judecată penală, afară
casă de vină veghiată, de cât dupe ce Adunarea va fi
prigonirea.
:

Disposiţiune transtoriă.
Pentru prima aplicare a legei de fuță se va putea deroga datelori ficsate în ea, observânduse însă nestrămutatii termenile sucesive, statornicite pentru publicațiune, apeli, notificări şi convocări
Facemii cunoscuti şi ordonâmi ca cele de față, învestite ca si-

giliuli Statului și trecute în Monitorul official să fie adresate
Curțilorii, Tribunalelorii şi Autontâţilori administrative ca să le
înscrie în registrele lori, să le observe şi sâ facă a se observă, şi

Ministrulă Nostru Secretarii

de Stat

la Departamentului Justiţiei

este insărcinatii a priveghia publicarea lori.
Dată în Bucuresci,
L.

$.

la 2, Iulie anulii 1864.

ALECSANDRU

IOAN

Cogălnicenu, Bălănescu, D. Bolintintnu, Geleralii Manu
P. Orbescu.

TABELA DEPUTAȚILORU DUPE NOUA LEGE ELECTORALĂ.
Judeje.

.

Argeşi, din care 2 pentru Pitesci şi 1 pentru Curtea
Argeşi.
.
.
.
.
.
,

Deputaţi.
de

/o
4

Brăila,
Budei,
Cahulă,
Covurluiii,

Şi. l pentiu

5.
orașulă “Bolgradi.
.
.
oruaşuli Botoşanii, Și 1 Pântru
.
oraşulii “Brăila.
.
orașuli Budei şi 1 pentru
.
.
oraşuli “Cahult. .
.
.

d'n care 2 ventru Galaţi.

Dimboviţa,
Doljiă,
Dorohoiă,

d:n care 2 pentru Târgovisce şi 1 pentru Găesci,
din care 2 pentru Craiova și 1 pentru Calafat.
din care 2 nentru oraşulii Dorohoiii, 1

Fălcii,

din care 2 pentru Huşii şi 1 vcntru Fălciă.
din care 2 Neutru Tâ'gula. Jiului.
diu care 2 nentru Calăraşi.

Gorjiv,
Ialomiţa,

rertru

Mhăilem

şi 1 pentru

He: ţa.

m

Târgulu- Ocnei..
diu care 2 pentru
din care 2 pentru
tâ gulb Harlâu.
din care 2 pentru
dn care 2 pentru
Mizilu.
din care 2 pentru

pa

Bolgradii,
Botoşanii,

din care 2 pentru orașuli Bacâi

33
deputaţi.

mpa

Bacăă,

DEPTAȚILORU.

.

laşii,

din care 4 rentru oraşulu laşi şi 1 pentru Târ-

Ilfovi ,
Isma; 15,
Mehedioţi,

din care 6 pentru Bucuresci şi 1 nentra Olteniţa.
din care 2 pentru oraşul Ismail.

pane

PABELA

din care 2 pentru Focşani şi 1 pentru Odobescii

şi Panciu.
,
Rim. Sărat, din care 2 pentri oraşiul “Rimnicu- Sărată.

Romanaţii, din care 2 rentru Caracal.
din care 2
din care 2
din care 2
Ncoresti).
Teleorman, din care 2
Tutova,
Vilcea,

de-vde

şi

pentru oraşul Romani,
pentru Foieni.
pentru oruşulu Tecucii

rentru
1 ventru

Măgmele,

.

.

PO

șI 1 pentru

1 patru

Alee auda,

,

.

=

Romană,
Sucâva,
Tecuci,

PO

i pentru “Câmpina şi

9

Ploesci,

1 pentru Văl ni-de-munte.

PEPPI

Putna,

din care 2 pentru

Ruşii.

din care 2 pentru Barlad.
.
din care 2 pentru Rimnicu-Vilcii, d pentru Ocna
şi 1 pentru Drăgăşani.
.
.
.
8

Pe

Oită,
Prahova,

prntru Severini, e 1 pentru Ceraeţi
Baia-de-aramă:
.
.
pentru Câmpu-lungi.
pentru Piatra şi 1 „Pentru târgul
.
pentru Slatina.

>

Muscel.
Neamţu,

din care 2
și 1 pentru
din care 2
din care 2
Neamţu.
din care 2

noa

guiii- Frumosă.

4
Vasluiă,
Vlașca,

TABELA DEPUTAȚILORU.
din care 2 pentru orașulă Vasluii. ,

din care 2 pentru Giurgii.

deputaţi,
4,
4
Pa
Totală 160.

HI

CODICILE CIVILE.”
(În P. St. Decret. 26 noem. 1864, prom. 4 Dece. 1964)
ESPLICAȚIUNEA SCURTĂRILORU:

P. St, să se citescă: în Puterea Statului din 3 Iulie 1864.
Becret,
.
.
Decretaţă._
Prom.

.,

Promulgață,

Po...
Civ. Fr
,
iv,

.

Reg. Org.
Co.
,
PP.
.
La.

TITLU

;
1.

.

.

,

Codicele Penală,
Codicele Civile Fraucesii,

Codicele Civile.

Regulamentă Organică.
Codicele de Comerciă,
Procedura Penală,
Lege.

PRELIMINARIU.

Despre efectele şi aplicarea legiloră în genere,
Art, 1. Legea dispune numai pentru viitoră;

troactivă. (Civ. 1911—P. 2) (Civ. Fr. 2).

ea nare

putere re-

2. Numai imobilele aflătâre în cuprinsuliă teritoriului
Româniel
suntă supuse legilorii Române, chiarii cândii ele se posedă de
străini.
Legile relative la starea civilă şi la capacitatea persân
elori,
urmăresc

i pe Români chiară cândă ei 'și aii reșidența în străin
ătate
ţerei unde se face
actuli. (Civ. 34. 152. 885, 1773.—P. 3-5) (Civ. Fr. 3),
3. Judecătorulă care va refusa de a judeca, sub cuvânt
că legea
Forma esteridră a actelori e supusă legilor

n.

a) Acesti codice este luati dupe codicele civile
Napoleon allă Franţei, cu
Gre-care modificâri. Codicile civile anteridre lui,
erai, pentra ţăra Romănsscă,
Condica lui Caragea din 1817, şi pentra Moldova,
Condica lui Calimahă totă din
1817. Ambele aceste codice

noului codice,

sunţ abrogate din momentul punerei în lucrare s
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nu. prevede, sali că este întnnerată, sati ne îndestulătâre, va putea
fi urmărită ca culpabile de danegire de dreptate. (P. 152) (C.y. Fr..4)
4. Este opriti judecătoralui de a se pronnncia, în hotăririle co
dă, pria cale d» disposiţiuni gneral= şi reglementare, asunra causeloră ce îi suntă supuse. (Cv. 1201—P. 108) (Civ. Fr. 5).
5. Nu se râte deroga (1) nrin convenţiuni sai disposiţiuni
particulare, la legile. care interesâză ordinea nublică şi bunele

moravuri. (Civ. 620.702. 803.839. 965. 968- 1008.) (Civ. Fe. 6).

|

GARTEA
DESPRE
|

PERSUNE.

TITLULU

Despre

|.
L.

drepturile civile şi despre natuvalisaţiune.

CAPI:0LUL 1.
Despre bucurarea de drepturile civile şi despre naturalisațiune,
6. Esercitarea drepturilor civile

tăţeni,

care

nu se !6te

16 din acestă codice. (P
Fr. 7).
7. Toti

Românul

dobândi

se va

ufinduse

de câti

conformu

art.

civile. (Civ.

17,

8 $. 2; 13, 16, 22,—L.elect, art.2) (Civ.

ur—P. 13. 16.22) Civ. Fr.
8. Veri-ce individ
născută
joritate(2), şi care nu se va fi
ve streină, va putea reclama
nui anu după majoritate. .
Acei ce,

nu deninde de calitatea de ce-

și păstra

bucura

de drepturile

8).
,
şi crescuti în România până la mabucurat nici odată de vr'o protecţ:ucalitatea de Română în cursulă u-

în cond'țiunele

de mai

susă,

voră

fi devenit

mijori înainte de promulgarea acestui codice, voră avea termeni
de:uni ani de la promulgare pentru a reclama calitatea de
cetăţEni Români.
.
Copii gâsiţi pe teritoriulii Românii fâră tată şi mamă cunoscuţi
sunta Români. (Civ. 9; 10, 11) (Cuv. Fr. 9).

9. Cei cani nu suntă de ritulu creştinescă nu poti dobândi ca-

(1).A deroga

la o jege va.să zică a face o învoira a6ii ună aqtă contrariă dispo-

„Sițianiloră unei

legi.-—(2) Majoritate: virsnieie

.

. -

--:

i.
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litatea şi drenturile de. cetăţenii Românii, de câtă cu condiţiunile
prescrise la art. 16 din acesta codice» (7)
10. Toti copiluli născuti din Români în ţ6ră streină este
Români.
lotii copiluli născutii în ţră streină din unii Romând, care ar
fi perdutu calitatea de Români, va redobândi totu-d'a-una acra

calitate înderlinindn

formalitaţile prescrise de art. 18.

(Civ. 19,

20, 34) (Civ. Fr. 10).
11. Streinii se voră bucura în deobşte în România de
drepturi civile de care se Ducu'ă şi Ronmânii, afară de

aceleaşi
casunle

unde legea ari fi hotărit alt fela. (Civ 14, 15) (Civ. Fr. 11).
12. Streina ce se va căsători cu uni Românu se va considera
de Româncă. (Civ. 19, 93, 1754, ur.) (Qw. Fr. 12).
,

13. Streinulă, chiar cândă n'ară avea reşedinţa sa în România,

va putea fi trasi înaintea tribunalrlor Române

pentru îndeplinirea

obligaţiunilori contractate de dinsulu în România. sai îu ț6ră streină cu und Româno.

(tiv. 14-P.

streină,

4, 5) (Civ

5) (Cv. Fr. 14).

14: Românulu va putea fi trasi înaintra unui tribunalii Română
pentru obligaţiuni contractate de el în ţâră streină, chiar cu uni
(Liv.

15—P,

Fr.

15).

15. în ori-ce materă, afară de cele comertiale, streinuli reclamanti, care nu va avea imolule în România de o valre suficientă pentru a asigura piata cheltuelilori de judecată şi a duuneloră
interese (2) ce ară putea resulta din procesv, va fi ținută de a da
cauțiune?) pentru plata acestora. (Cuv. 14. 1675. 1676) (Cu.
r. 16),

16 Streinulii care va voi a se naturalisa în Rmânia va fi datori a cere naturalisaţinnea prin suplă câtre Domno, arătând
canitalurile, starea, profesiunea
sau meseria ce esercită, şi voiuţa de a'şi

statornici

doiwiciliulă

streinulu, după o asemenea cerere,

pe teritoriulă

României.

Daca

va locui dece ani în ț6ră,

şi

daca pria purtarea şi faptele sale va dovedi că este folositorn ţerei, aduuarea | giuit6re, după iniţiativa Domnului, ascul'ânda şi
opiniunea consiliului de Stata, îi va putea acorda decretul de natarabsaţ une, care va fi sancționată şi promulgată de Domni.

Cu tote

szcestea va putea fi dispensată

de stagiul de deceani

streinnlu, care ară h făcată ţerei servwţii importante, sat careară

fi adusă ia f6ră o industrie,

inveuţianj utile saa talente distinse,

(1) Dape art. 379 din Reg. Org. strâinii ce nn eraă de
putraă nataraliaa (V, nota de li p:g. 3%)

(2) Prin daune-interese se înțelege paguba

rită crestinescă,

ce cine-va a încercat şi

care a fost lipsită, — (3) Cauţiune: chedăşiă,

nu sa

câştigul

de
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saii care ar fi formatii în țeră stabilimente mari

de industrie.

(Civ. 6, 9, 87)(2).
CAPITOLUL

de comercii sai

II.

Despre perderea drepturilori, civile prin perderea
de Români,

calităței

17. Calitatea de Românii s& perde:
a) Prin naturalisațiune dobândită în țâră streină.
b) Prin priimirea, fâră auforisațiunea guvernului Români, a vre

unii funcțiuni publice
c), Prin supunerea

de la unii guverni streini.
pentru ori câtii de puţini tirapi la vre-o

protecțiune streină. (Civ. 7, 19, 20) (Civ. Fr. 17).
18. Românulii, care va fi perdutii calitatea sa de Românii, o
va putea redobândi întorcându-se în România cu autorisaţiunea
(1) Art. 379 Reg. Org. „ Ori-ce străinii de ori-ce rit creștinescă va veni aci
în ţâră şi va voi să dobînătscă drepturi politicesci de pămiîntânii, să nu le

potă dobindi fără unii documenti la mînă, care i se va da de către Domnii

dupe o mai întîi chibzuire a obicinuitei obşteşti Adunări; iar chibzairile a-?
costei Adunări şi întărirea Domnului vor urma pe temeiurile următâre:
1. Străinulă din noi venită, dorindii a se naturalisa în ţ6ră, va fi datori să
se arate către stăpînire cu jalbă, dovedindii alli sei capitală şi alte avuturi
ce va mai avea prin alte locuri, scii meseria ce va cundsce, şi prin care s'ar
făgădui a. se face folositorii statului,
2, Obicinuita obştescă adunare din porunea Domnului, va cerceta alle salle dovezi, și va raporta Domnului.
3. Dâca după acestă cercetare se va face cunoscute de adevărate dovedile străinului, atunci acesta va putea întrebuința allă sei capitală în ori-ce cumpăxătore de acareturi vavoi, şi prin alle sale în parte lucrări se va sili să dea
dovezi

de a sa destoinicie, prin

care să dovedescă

că pâte

să se facă

întru a-

devără folositoră statului, şi petrecândă așia, dece ani socotiți din dioa, aretârii sale către stăpînire şi aretăndu-se totă dauna prin purtări cinstite, i se
va da documentiă de naturalisație dupe tâte formele cerute, şi atunci se va înserie între pămîntenii statului, și va dobîndi tâte acele drepturi politicesci câte
ai și cei adeverați păminteni, întrebuințindu-se de Domni și în slujbe de ale
țerei pentru care va fi destoinicii.
4. Deca vre unii streini se va însura cu pămîntâncă nobilă şi va da dovezile
mai sus
aretate, atunci sorocirea aniloră de naturalisație se va socoti pe unii
numerii de şâpte ani numai; iar neavîndă acestii felă de dovezi, însurarea cu
pămîntenea nupote d'acum înainte să-i dea dreptă de naturalisație.
5, Iar streinii uneltind numai neguţiătorii şi industrii, şi dorind a dobinăi numai drepturi obicinuite de pămintenii, iar nu şi politicesei, în essuli ce se vor
înserie între corporaţiile locului, și se vorii supune la cele de peste anii dări
peniru dreptul de patentă şi pentru cheltuelile orăşiănesci, numai de cât se
vor înumera între pămintenii statului, şi vor avea aceleași drepturi ce aă şi

pămîntenii neguţiători și industriasi,
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guvernului Românii, şi declarând că voesce a se
că renunţă la t6te aistincțiunele contrarii legiloriiaşeda în ț6ră, și
Române (Civ.
17.) (Civ. Fr. 18).
19. Românca care se va căsători cu unii strein
i, va urma con-

dițiunii soţului sei.

Devenindii văduvă ea va redobândi
(Civ. 12, 93) (Civ. Er. 19).

Calitatea

20. Românulii care, fără autorisațiunea

serviciulă

militară

Corporațiune

guvernului, va intra în

la streini, sai se va : alătura

militară streină,

va perde

sa de Româncă,

calitatea

pe

lingă

de Români.

vre-o

Elă nu va putea reintra în Romănia de câţi
cu permisiunea,
guvernului. Eii nu va putea redobândi calita
tea de Români de
câtă conformă art. 18; tâte acestea, fâră a
fi scutiti de osîndele
pronunțate de legea Criminală contra Românilorii,
cari ai purtată
sai voră purta arme contra patriei loră
(Civ, 17—P. 66, ur.)
(Civ. Fr. 21).

TITLOLU 1,
Despre actele

stării civile.(1)

CAPITOLUL
Disposiţiuni

1.

generale.

21. Actele stării civile voră cuprinde ânulii,
luna, dioa și ora
când ele s'aă făcutii, prenumele (numele de
botezii), familia, virsta,
profesiunea saii meseria şi domiciliul tutur
or
în ele. (Civ. 29, 43, ur; 62, 65, ur; 71, 87) pers6nelorii înscrise
(Civ. Fr. 84). 22. Ofciarii stării civile nu vori putea
trece în aceste acte,
nici prin adnotațiuni, nici prin alte adaose Gre-ca
Ceea ce trebue a fi declarati de persânele ce se re, de câtii numai
înfățișeză înaintea,
loră, (Civ. 29, 41—43, 64, 10, 307, 308,)
(Civ.
Fr, 35).
23. In casurile cândi părțile interesate
nu vori fi obligate a se

DI

(1) Actele stârii civile sunt acellea cari
constată celle trei mai mari evenimente
alle vieței omului, adică nascerea, căsăto
ria şi mârtea. Aceste acte erai regulate
pînă acum prin legea din Regulamentul
Organică, de la Cap. 8, anexă No,
3. Elle erai. încredințate preoțiloră
cari
, jucaă rolulă de oficierii stării civile.
De la punerea în lucrare a codicelui
civile, aceste atribuţiuni alle preoțiloriă
aii trecut la primari. Art, 92 din legea
comunală, zice: „Primarulă este însărcinat eu actele civile, şi le pâte delega
la unul din agintorii sei s6ă la unulă
din consiliari,«
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înfățișa în persână, ele voră putea fi renresentate de ună procuratore, cu p'ocuw'aţiune stecală şi autentică. (Civ. 31, 61, 276,
1171) (Cuv. Fe. 36).
24 martorii produşi la actele stăil civile nu vorii putea fi de
câtu în vârstă de doue-deci şi unu de ari celu puţini, rude sa
strcini, şi voru fi aleşi de nersânele interesate (P. 22) (Civ. Fr. 37).
25, Oticiarolu stâni civile va ceti părțiloră înfăţişate sai procuratoriloră

lură

precum

şi martorilori

actele, şi se va

face men-

țiune despre îndeplinirea acestei formalități. (Civ. 23, 26, 36 -P.
,
124) (« iv. Fr. 38).
26. Aceste acte se vori sub-scri de oficiarulii stării civile, de
persnele îufiţișate înaintea lui și de martori, sai se va menţiona
causa ce a propritu pe aceştia de a sub-scrie. (av. 25, 36) (Civ.
a
r. 39).
27. Actele stării civile voră fi înscrise în fie-care comună întunul» sai mul multe registre, ţinute în câte două esemplare.
(av. 29, 36, 38, 49, 1i0—b. 161) (Civ. Fr. 40).

28, Registrele voru

fi numerotate, şnuruite şi parafate, pe fie-

care pagină, de preşediutele tribunalului de ân'6ia instanță, sati de

jud: catorule ee'la va înlocui. (Civ: 49) (Civ. Fr. 41).

29. Actele se voru însurie pe registre în şiru, fară loci golă;
răsătunile şi ndicaţiunile, notele, voru fi aprobate şi sub-scrise
în acelașă moda ca și t:xtulă actului.
Nu se va vutea sere nimici îa prescurtare, şi data nu se va
sere în cifre, ci în tere (Civ. 25, 36) (Liv. Fr. 42).

30. Registrele se voru încheia de oficiărulă stării civile la fini-

tuiu be-câruia anu şi piuă îutr'o lună; unulu din cele două esempiare se va depune la archivtie Comubii; 1ar celă altu se vatriîte la grefa tribunalului de ânteia instanță, spre păstrare. (Liv.
36, 39) (Cur. Er. 43).
31. Procurele şi cele alte înscrisuri, care trebue să remână apecsate la actele stării civile, se vora depune, după ce se vori
țarafa

de persânel.:

care le ai

depusă

şi de oficiăralb stării civile,

la grefa tribunalului din preună cu registrele care tr«bue să rămâie
în disa grefa. (Cuv. 23, 39, 54, 56, 59) (Civ. Fr. 44).
stârii
32 O cine are dre't dea cere de la păstrătorii reg streloră rtgiscivile estracte din acele registre. Estractele date corformu
ireloru şi legal.sate de preşe d.niele tiibunalului de âutâra instanta,
pe cât umptă
sa de juuecâtoruiă Ce'lu va înlocui, voră fi ercgute,
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elenu vori fi atacate prin inscripțiune de falsii(1)(Civ. 84— 86, 292,
1171,
33,
lipsa
scrisă

1113, 1188.—P. 123—126.—Pr. P.450, ur.) (Civ, Fr. 45).
Cândii nu voră fi esistati registre, saii se voră fi perdutii,
sai perderea lori se va putea doved: atâtă prin dovedi încâtă şi nriu martori, şi în asemenea casuri, căsătoriele, nas-

cerile și încetârile din viață se voră

putea dovedi atâti prin re-

gistre şi înscrisuri de ale tatâlui și ale mamei îucetaţi din viață
câtă şi prin martori. (Civ. 176, 296. 297, 308, 1185) (Civ. Fr. 46)
34, Ori

ce actii

alii stărei

civile, privitoru la

Români

sai

la

strâini, făcută fiindă elli în (6râ străină, va fivrednică de credinţă,

dacă elli se va fi făcut după formele păite în acea țeră. (Civ.

2, 152, 885)

(Civ. Fr. 47).

35. in tâte casurile,

cândi

urmâză a se face mențiune despre

ună actă privitorii la starea civilă, pe marginea unui altă acţii
deja înscrisi în registre, acea mențiune se va face, după cererea
părței interesate, de către oficiărulu stărei civile pe registrele dilnice, sai pe acelea cari voră fi fostă denuse Ia arhivele comunei,

şi de câtre grefieruli Tribunalului de ântâia instanță pe registrele

depuse la grefă. Spre acesti sfirşită oficiărulă stărei civile va vesti,
în termeni de trei dile, despre menţiunea de elit făcută, pe procuroruli Tribunalului respectivi, carele va priveghia ca menţiunea
să se facă într'unii modi uniformă la ambele registre. (Civ. 36, 48,
86 (Liv. Fr. 49).
36. Ori-care abatere din articulile precedente din partea funcționarilori în elle aretate, va fi urmărită înaintea tribunalului
de
întâia instanță şi pedepsită cu o amendă, care nu va putea
trece

peste una sută lei (Civ. Fr. 50).
37. Veri-care depositariă alu registrelorii menționate vi, fi supusă acțiunei civile a părţei vătămate pentru alterațiunile ce
sarii
sevârşi în ele, remânând însă acestuia, de va găsi de cuviință, dreptulă de a se întârce cu urmărire asupra adevărațilorii făptuitori
a susă dliseloru alteraţiuni (Civ. 38,998, 999) (Civ. Fr. 51).

38 Ori-ce alterațiune, ori-ce falsificare în actele stărei
civile,
ori-ce înscriere a acestorii acte, făcută pe vre-o foie
liberă, şi nu
în registrele destinate pentru ținerea lori, va da dreptă
părțiloră
interesate a'și cere desr:ăgubiri, șI acesta fără prejudițiulă
țredepselorii prescrise de codicele penale. (P. 123—125, 161—Pr,
P. 450
ur) (Civ. Fr. 52).

39. Procuroruli tribunalului de

ântâia instanță

(L) Înscripțiunea de falsă are locă cândii ună
act
criminală, ca falsă sii falsificată,

produsii se

va fi datorii a
atacă, pe callea

35
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verifica starea, registrelorii, cândii elle se vorii depune la grefă; eli
va încheia procesi verbalu sumarii(1) despre a sa verificare, va areta abaterile sai vinele comise de oficiărulă stârei civile, şi va

cere osîndirea sa la amendele prevăzute de lege. (Civ. 36, 84—
Pr. P. 21, 31, ur; 45, 118) (Civ. Fr. 53).
40. Părţile interesate au dreptul de apelaţiune în contra otă-

rîrilorii date de tribunalulii de ăntâia instanță asupra acteloriă atărei civile. (Civ. 85) (Civ. Fr. 54).

CAPITOLUL II.
Despre actele de naştere.
41 Declaraţiunea despre nascereu unui copilă să va face la 0ficeruli stărei civile ală locului, în termenă de trei dile după uşurarea femeei. Copilul i se va înfățişa. (Civ. Fr. 55).
La, casiide îmniedecaredea setransporta copilulă înaintea oficerului stărei civile, acesta va fi datorii a merge însuşi, fără vre-o
plată, a locuință spre a constata nascerea (Civ. 42, 49, 11—

p. 26).

42. Nascerea copilului se
sa acestuia, de către medici
ce alte persone cari voră fi
lar dacă muma nu va fi

clarațiune se va face şi de

va declara de către tată sai, în lipsaă hirurgi, mâşe, sai de către orifostii faţiă la nascere.
născută la domiciliulii ei, acâstă de-

persâna

născută.

Actulii de nascere se va redege
(Civ. 24—P. 276) (Civ. Fr. 56).

aceea la locuința căria ea a

îndată fățiă cu duoi marturi,

43. Actuli de nascere va areta cu deslușire dioa, ora, loculii
nascerei, secsulii copilului, prenumele ce i se va da la botez,
precumiă şi numele de familiă, profesiunea saii meseria şi domici-

liulă tatălui, mumei şi ală marturiloră. (Civ.:21, 22, 24,) (civ Fr. 51).
44. Veri-cine vu găsi uni copilă noă-născuti va fi datorii a-lă
încredința oficierului stărei civile îmnreună cu t6te hainele și obiectele gâsite la conilu şi a declara t6te
şi locuini unde-lii va fi găsită.

Oficieruli stărei civile va întocmi

tătoră de tâte împrejurările,

în care

îndată
se va

împrejurările

timpului

procesă verbală arăcuprinde

virsta

copi-

lului după aparință, secsulu și numele ce i se va da şi autoritateă civilă la care se va fi încredințati.
(1) Sumariă: pe seurtii,
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Acestă nrocesii verbalii se va trece în registru, (Civ. 27, ur.—
p. 216, 211-219) (Civ. Fr. 58).
45. Dacă se nasce uni coșili pe unit vasii română călătorind
pe mare, actul de nastere se va face pînă în 24 de ore în presența tatălui, dacă se va fi aflati fațiă, şi a doi martori luaţi din-

tre oficerii vasului, sai în lipsă, dintre 6menii «chipagiului.
Acesti acti se va redege de căpitanulii, stăpânul saă patronul
vasului şi se va trece în rolulii (lista oficială) pers6neloră ce se
află pe vast. (Civ. 21, ur. 46, ur. 71, ur.) (Civ. Fr. 59).
46. La celi ântâii porti unde se va opri vasuli, de va fi ună
portii: români,

căpitanulă , stăpîndli

ori-cine arii fi redactatii actuli
dovă& copie

autentice

de

sau

patronulă

nascere, este

vasului,

saij

dator a depune

depe actă la autoritatea portului.

Ac6sta

va

opri o copiă în cancelaria sa, iar cea-l-altă o va trămite ne întârdiată Ministeriului de Interne, care o va transmite autoritâţei
comunale a domiciliului tatălui copilului născutii, saă, de nu sar
cundsce tatăli, ali mumel.
“ Autoritatea comunală va trece actulii îndată în registrul stăre
sale civile (Civ. 47, 181, 72) (Civ. Fr. 60).
47. De va aborda vasuli într'unu portii străini, căpitanuli, stăpănulii saii patronulă vasului va trimite, prin postea locului, la
Ministerulă de interne ali României o copie legalisată de pe ac:
tulă de nascere.
Ministerului şi autoritatea comunală vorii urma în acesti casii

după cum s'a prescrisă la articoluli precedente. (Civ. Fr. 61).

48. Actului de recunâscerea unui copil se va înscrie în registrele stărei civile cu data sa, și se va menţiona recundscerea în
marginea actului de nascere, dacă esistă aseminea actă (Civ. 35,
304) (Civ. Fr. 62).
.
CAPITOLULU III.
Despre actele de căsătoriă.

49. Înaintea celebrărei căsătoriei oficierulă stărei civile va face
două publicațiuni, în intervalu de opti dille, în di de

înaintea, uşei bisericei enoriei şi la ușa casti comunale.

Duminică,

Aceste publicaţiuni şi actulă ce se va încheia întru acâsta, vor
cuprinde prenumele, numele, profesiunea şi domiciliuli ambilori,
fiitori soţi, calitatea loră de majori(1) sait minori(?), şi prenumele,

numele, profesiunea și domiciliulu taţilori şi mumelorii, Acestă
acti va mai cuprindă și dilele, loculii și ora în care s'aii făcută

ÎL
aaa

(1) Majori: vrisniei—(2) Minori: nevtrsnică,

i
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publicațiunile; el se va' înscrie ve unii
singură registru care va,
fi numerotatiă şi parafatii, precumii este
și care la finele anului urmâdâ, a se depunprescrisi la articolulă 28,
e la grefa tribunalului
de ăntâia instanţă. (Civ. 50, 51, 55, 79,
174, 175) (Civ. Fr. 63).
50. Unii estractă dupe actul de publi
ne se va afișa pe uşa
casei comunale, unde îşi ai domiciliulă caţiu
fiitori
i soți și va remânea
afiptii în totii intervalulii publicaţiuneloriă:
Căsătoria nu

se va putea

celebra, de câtii

dupe trei dile libere
de la cea de a doua publicațiune. (Civ.
174, 175) (Civ. Fr. 64).
51. Dacă căsătoria nu s'a celebratii în
cursuli unui ani de la
cea din urmă publicațiune, atunci se
voriă face nuoi publicațiuni,
după formele prescrise maj susii la art.
49. (Civ. Fr. 65).
52. Oposiţiunile la căsătoriă se vorii face
în două esemplare
subsemnate amândouă de însuși oponenții,
sai
de împuterniciții
lori prin procurațiune specială şi auten
tică. Unulă din esemplare,
d'impreună cu copiă depe procuraţiune,
se va comunica părțiloră
în pers6nă, şi în linsă-le se va lăsa la domic
iliulă lori. ar celă
altii esemplari, asemenea cu copie
dupe procurațiune, se va comunica oticierului stărei civile

54, 55, 153-161) (Civ. Er. 66),
53.

carele va pune

visa sa (Civ. 53

Oficierulă stărei civile va trece, pe scurt
i, în registrulii de
Dacă acele oposițiuni se vorii anula prin vre-o hotărăre judecătorâscă
retragere diu partea celoră ce le dedes saii prin vre-ună acti de
e, acea hotărîre sai actiă
se va trece, pe scurti, pe marginea
aceluiași registru. (Civ.
r. 67).

publicaţiuae, tâte oposițiunile.

54. La

casii de oposițiune,

oficieruli

celebra căsătoria pînă ce nu i se va face stărei civile nu va putea
formali cunoscutii anularea oposiţiunei, prin retragerea celui
ce
a dat'o, s'au prin hotătîre de judecată.
Ofcierulă stărei civile, care va urma
împotrivă va fi osânditi

la o amendă de trei sute lei şi la despăgubirea
de tâte cheltuelile
şi pagubile urmate vărțilori. (Civ. 62
$. 7) (Civ. Fr. 68).

55. Dacă nu s'a ivitii vre o oposițiune
, se va menţiona acâsta
în actulă de căsătorie, şi dacă publi
caţiunile ai fosti făcute în
mai multe comune, părțile voră înfăț
ișa certificatele fie-cărei CO-

“mune la funcționarulă stărei civile snre
a constata neivirea de o"posițiune (Civ. 62 ş. 7) (Civ. Fr. 69).
„50. Uficerulu stărei civile va cere și va
lua actele de nascere
ale ambilori fiitori soţi.
Dacă însă va fi'cu neputinţă a le av6, atunc
i seva indeplini lipsa
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acestorii acte prin alte dovedi de la loculii nascărei sati
ală domiciliului lori. (Giv. 57, 58, 87) (Civ. Fr. 70).
51. Dovedile ce voră îndeplini linsa actelorit de nascer
declarațiunea a cinci martori bărbați sai femei, rude saie sunti:
nu ai
fiitorilorii soți,

care va cuprinde prenumele, numele, profesiunea
şi domiciliuli fiitorilori soți, loculti şi, pe câti se
va
nemeritii, epoca nascerei şi causa pentru care nu s'a putea mai
pututii înfățișa

actuli

de nascere,

Martorii vorii subscrie acea declarațiune, care se va legalis
a de
Primarulii comunei, și, dacă vre-unulă din martori nu
va sci,
s'ai

nu va putea subscrie, se va face mențiune despre acâsta
58) (Civ. Fr. 71).
58. Actulii de dovedire se va înfățișa tribunalului de
ântâia

acelă acti. (Civ. 56,

în

instanță ali judeţului, unde trebue să se s&vârşâscă căsător
ia.
Tribupaluli, ascultândă conclusiunile procurorului, va face
saii va refusa legalisațiunea

lui, dupe apreţiarea

ce va da

declarațiunilo

rii
marturiloră şi împrejurăriloră ce aă împedicatii înfăţiş
area actului
de nascere. (Civ, 60) (Civ. Fr, 12).
99. Actulii autentici despre consimțimântulii tatălui, mumei,

moșului (bunului) şi mâșei (bunei) sai, în lipsăle, despre
consimțimentuli familiei, va coprinde prenumele, numele,
profesiunile Și
domiciliul fiitoril

orii soţi şi a tutulorii acelora ce vori fi luati
parte la acesti acti;"precum şi gradulă înrudire; lori.
(Civ. 131,
ur; 142,

164, 165, 1171—P. 162) (Civ. Fr. 13)
60. Căsătoria se va celebra în comuna, în care unul
din soți
va avea domiciliulii seă.

Acestă domiciliu, întru câti privesce căsătoria,
se
prin 0 reşidență de șâse luni continue într'0 comună
.

ur; 151, 173) (Civ. Fr. 74).
61. In dioa hotărâtă

de pârțile

ce

vyoescii a se însoți,

vă stabili
(Civ. 87,

dupe espirarea termenului de publicaţiuni, oficierulă stărei
civile, în casa
comunală, în presența de patru marturi, rude«sai
cetire părţilorii de actele susi menționate, relativ streini, va da
e la statul civilă ali părţilori şi la formalităţile căsătoriei,
și le va ceti canitoluli VI ali titlului Despre căsătoriă, Despre dreptur
ile şi dalariele respective alle soțilori; elu vainterpela pe fiitorii soți
precum şi persânele
cari autoriseză căsătoria, de vorii fide faţă, să declare
decă s'a făcutit
vre-uni contractii de căsătorie şi, la casii de afirmat
ivă, data acestui
contracti, precum şi numele și residența autorit
âței, care Wa
galisati.
Oficieruli stărei civile va priimi, dupe acâsta, declara ]ețiunea fie-căria părți, una dupe alta, că voescii a
se căsatori. Eli va
pronunța în numele legei că părțile suntu unite prin
căsătorie şi va
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redege îndată acti despre

acesta. (Civ.

208 — P. 162, 166, ur.) (Civ. Fr. 15).

24,

49,

|.
151,

173,194 —

62. In actulii de căsătoriă se va cuprinde:
1. Prenumele, numele, profesiunea, etatea, loculă de nascere şi do

miciliuli fie-cărui din soți. (Civ. 21).

II. De sunti majori sai minori. (Civ. 21, 342, 434).
II! Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliulit taţilorii şi ale mamelori lorii.

IV. Consimţimântuli taţilorii și ali mamelor, buniloră sati ală

bunelorii sait allă familiei, în casurile cerute de lege (Civ. 131—

133, 164, 165).

V. Actele respectuoase, dacă acestea s'ar fi făcutii (Civ: 134—138).
VI. Pablicaţiunile în diferite domiciliuri (Civ. 49—51, 174).
Vil. Ovosiţiunile, de ar urma nisce asemenea, revocarea aces-

tora,

sait

155-161).
VIll

mențiunea

că nu s'aar&tată

oposiţiune. (Civ. 52—55,

Declaraţiunea părților contractante că se ieai de soţi, și

pronunțarea uniunii lorii de către oficieruli publici. (Civ. 129).
IX. Prenumele, numele, etatea, profesiunea şi domiciliulă fiecărui din marturi, precum şi declaraţiunea de suntii rude sai
affini ai soţilori, de ce anume parte şi gradă. (Civ, 21, 24, 660, ur).
X. Declaraţiunea ce s'a fâcutiă asunra interpelaţiunei (1) prescrise
de articolulii precedente, că a urmati sai nu contractă de căsătorie şi, pre câtit se va nutea, data contractului, de esistă, precum

și numele și loculii residenţii autorităţii care Pa legalisatii; tâte a-

cestea, sub pedpsă contra oficierului stărei civile de
scrisă la articolulii 54. In casă cândii declaraţiunea
saii greşitii, rectificaţiunea actului, în ceea ce privesce
greșala, se va putea cere de procurorul tribunalului,

amenda pres'arfi omisii,
omisiunea saii
fără prejudi-

țiulu dreptului părţilorii interesate, în conformitate cu Articolulă 84
zIlă acestui codice, (Civ, Fr. 76).
CAPITOLULU

IV.

Despre actele de incetare din viaţă.
65. Nici o îm mormântare nu se va făce fără autorisațiune.—Autorisațiunea se dă de officierul stării civile, carele nu o va putea elibera pînă ce mai ântâiă nu va merge însuşi la locuinţa celui ince-

tatii din viață ca să se incredințeze despre mârtea sa, şi pină nu va
——

(1) Interpelațiune însemnâză aci întrebare,
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trece 36 ore de la încetarea din viaţă, afară de casurile prevădute

de regulamentele polițienesci.
”
In Iocalităţile unde se vori fi aflândi revisori de morți, oficierulii
stării civile "li va lua cu dînsuli pentru a face constatare.

Autorisaţiunea de immormântare se va da fâră plată de vre o tac-

să. (Civ. 67, 68—P. 284,

ur.) (Civ. Fr. 77).

64. Actul de încetare din viață va fi redactată de către oficierulă
stării civile, dupe declaraţiunea a duoi martori; acești martori or

fi, de se va putea, din

cele mai de aprâpe

rude

sai vecini.

Eră

cândă cineva va muri afară din domiciliului săi, persâna în locuința

căria a muriti, dimpreună cu ruda sai alte pers6ne, vorii servi de
martori. (Civ. 24, 65, ur; 81, ur.) (Civ. Fr. 78).
65. Actul de încetare din viață va coprinde: prenumele, numele,
vîrsta, profesiunea şi domiciliulă mortului; prenumele celui altu
soții, dacă mortul era căsătorită sai văduvă; prenumele, numele,
virsta, profesiunea și domiciliulu celor ce ai declarații mrtea, şi,
de suntii rude, gradul înrudiri). Același actă va mai coprinde, pe
câtă se va pute sci, prenumele, numele, profesiunea şi domiciliulă pă-

rinţiloră mortului şi locul nascerei sale. (Civ. 21. ur.) (Civ. Fr. 19).

66. Dacă încetarea din viață a vre unei pers6ne s'a întîmplatii
în spitalele militare, civile, sai în ori ce alte stabilimente publice
sai particulare, superiorii, directorii, administratorii şi stăpinii
aCelorii case vori fi datori a da de scire în 24 ore ofciăruli
stărei civile, care va merge îndată ca să se încredințeze de mârtea
acelei pes6ne, după declaraţiunle ce i se voriă fi făcută şi după
sciințele ce va fi luati; se vorii ţin€ în fisele spitale și stabilimente,

registre destinâte spre a se
Oficiăruli

înscrie acelle declaraţiuni şi sciințe.

stării civile va întocmi

actulă

de

încetare

din viață,

şi li va trimite la loculii unde încetatulii din viață va fi avut cel
din

urmă domicilii, pentru a se înscrie în registre. (Civ. 21 m;
63. 81, 82--P. 284) (Civ Fr. 80).
67. Cândi vori îi 6re cari semne sai indicie de mârte
violentă sai alte împregiurări bănuitâre, 'mortul nu se va putea
îngropa de câti după închierea unui procesă verbală
de câtre ună
fancţionari polițienesci, faţiă cu uni med câ Sau
chirurgă, spre a

se constata starea cadavrului și a veri cărei alte îmvrejurâ
lative la ac6sta, precum și ori ce informațiuni ce se voră ri repute lăa
despre prenumel

e, numele, vîrsta, profesiunea, loculă nascerii și
domiciliulă acelui mortă. (Civ. 68—P. 284, 285) (Civ.
Fr. 81).
68. Funcţionarulă polițienescii va fi datorii a trămite îndată
of-

ciăruluy stărei civile al locului unde va fi murită acea pers6nă,
tâto
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săii verbale, în conformitatea cârui se
dinu viată.
va espedi o copii după acea comuniviaţă a acellei pers6ne la domiciliulă
astă espedire sc va înscrieîn registre

(Civ. 67, 87, ur;) (Civ. Fr. 82).
69. In casi de mârte în închisori

se va

încunosciința, îndată

officiăruli stării civile, de câtre îngrijitorele închisorii, spre a merge
acolo după coprinderea, art. 66 snre a redege actul de încetare

din viață. (Civ. 64, ur; 10) (Civ. Fr. 84).

70. In tâte casurile de mârte în închisori, nu se va face în registre nici o menţiune despre asemeni împregiurări şi actele încetării
din viată se voriă redacta numai după formele prescrise de art. 65.
(Civ. 69) (Civ. Fr. 85).
71, În casii de mârte pe un vasă română călletorindă pe mare,
m6:tea se va constata pînă în 24 ore prin uni actii în presința a doui martori luaţi dintre offâciării vasului, sai, în lipsă, dintre Gmvnii e-

chipagiului. Acestă actii se va redege de câtri căpitanul, stăpînuli

saii patronul vasului și se va înscrie pe rolulă echipagiului (Civ. 21,
ur; 45, 65, 12) (Civ. Fr. 86).
12. La cel ântâiii portii unde va intra vasul, de va fi portul
român,

cupitanul, stăpînulă sai patronul

vasului, cari ai redactatii actul,va

depune doue copii încredințate deelli ale actului de încetare din viaţă
la autoritatea portului care va urma conformă art 46, 6ră de va intra
vasul întrun porti streinii se va urma conformii art 47 (Civ.
46, îl

87) (Civ. Fr. 87),

|

|

CAPITOLUL Y.
Despre actele stărei civile privitorie la Militarii, ce se găsescă a
fară de territoriuli, românii, set pe territoriul romănti, în timpii
de vesbel sai de turburări.

73. Actele stării civile, făcute affară de teritoriul
, sai
pe teritoriuli români în timpi de resbelii sait turburăromânii
ri, şi cari
privesci la militară
sai

alte persne în servicită

vorii fi redactate după formele

pe lângă

armată,

prescrise după disposițiunile de mai

susi, affară de escepţiunile coprinse în articolele
următârie. (Civ.
21, ur; 34, ur; 42, ur; 62, 64, ur. 868, ur.) (Civ.
Fr. 88).
74. Cuartir-Maestrulă în fie care corpă de unul sâi mai multe
batalione

saii escadr6ne, officierul contabil în celle
corpuri, vorii
îndeplini funcțiunile de officiări ai stării civile. alte
Aceste funcțiuni

|
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vorii fi îndeplinite, pentru officiării fără trupeşi pentru funcționarii
armatei, de către intendentul atașatii pe lingă armată sâă pe lîngă
corpul de armată. (Civ. 82) (Civ. Fr. 89).
15. Se vă păstra în fie care corpi al trupelorii un registrul
actelorii stării civile pentru Gmenii din acel corpii şi altul la statul„major al ostirii pentru actele civili relative la officiării fără trupe

şi la funcţionarii atașați.

Aceste registre se vorii păstra ca şi cele alte registre alle corpuri-

loră şi alle statelorii majore şi'se vor depure în archivele Ministeriului de Resbelii la întârcerea corpurilori sai armatelorii în țcră, s6u
la inovarea resbelului sai a; turburărilori în țcră (Civ. 27, 16) (Civ.
90).
r.

- 16, Registrele: vorii fi numerotate şi parafate, în fie cate corpă, de
către officiărul care li comandă, şi, la. statul major, de câtre capul
statului maioră general. (Civ. 28, 75) (Civ. Fr. 91).

77. Declaraţiunile

de nascexre în ostire se vorii face în dece

dile după nascere (Civ. 41, ur.) (Civ. Fr. 92).
18. Uficiărul însărcinată cu ţinerea registrelorii stărei civile va

“fi dâtord, în dece dile după trecerea
trui seu, se

unui actu de naşcere în regis-

civile la: lo-

adresseze un estractii funcţionarului stării

culii unde "și a avuti în urmă domiciliul tatăl copillului s6ii muma
cândi tatăl nu e cunoscuti (Civ. 74, 87) (Civ. Fr. 93).

19. Publicările

căssătoriei

militarilor

s€i funcţionarilori de

lângă armată se vori face la locul unde ai avutii celă din

urmă do-

micilii. Pe lângă acesta, doue-deci și cinci dille mai nainte de sevârşirea căssătoriei, publicaţiunile se vorii pune la ordinea dillei a
corpului, pentru cti ce ţinii de unii corpi, și la ordinea

matei

pentru

dillei a ar-

officiării fără trupe şi pentru funcționarii atașați pe

lângă însele (Civ. 49-51, 151, 174) (Civ. Fr. 94).
80. Indată după însciierea în registru a actului de serbarea căssătoriei,

officiărul

însărcinatii

cu ţinerea

registrului

va trimite o co-

pie funcţionariului stării civile al locului unde căssătoriţii îşi vori
fi avută cel din urmă domicilii. (Civ. 62, 74, 78,87) (Civ. Fr. 95).
81. Actele de încetare din viață se vori face în fie care corpi de
către Cuartiru-Maestru, și, pentru oficiării fără trure

şi funcţionarii

atașați pe lângă armată, de către intendentul corpului, după încredinţarea a trei martori, 'şi estracti: după aceste registre se va trini-

te în gece dule funcţionarului stării civile la locul unde'şi a avută

_cel din urmă domiciliu încetatul din viață. (Civ. 21, ur; 33, 64, ur;
|
E
14, 78, 87) (Civ. Fr. 96).
82. La casii de mârte în spitalele militarie ambulante să statornice, actul se va redacta de directorul acelorii spitale şi se va tră-

5
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mite la Cuartirul-Maestru sâi la intendentul corpului din care făcea parte încetatulă din viață; aceşti oficiări vorii trămite o copiă
funcţionarului stărei civile al locului unde încetatul din viaţă și-a
avuti domiciliuli în urmă. (Civ. 66, 74, 18, 81) (Civ. Fr. 97).

83. Funcţionarul stărei civile de la domiciliul părţilorii, îndată ce

va priimi de la armată

copia unui acti alii stărei civile, va fi datorii

a-l trece în registru. (Civ. 20, 36, ur; 78, 80—82) (Civ. Fr. 98).
CAPITOLUL,

VI.

Despre rectificarea acteloră stării civile,
84. Cândi seva cere rectificarea unui actiă ală stărei civile, tribunalul competentiă va judeca, cu dreptăde apel, ascultând conclusiunile procurorului. Părţile interesate se voră chiăma la judecată, de

va fi trebuință. (Civ. 40) (Civ. Fr. 99.)

.

85. Otărrea asupra rectificării nu va pute nici o dată fi opusă părțilori interesate, cari p'au facută cerere, sâi cari n'aii fostii chiămate
la judecată. (Civ. 40, 1201) (Civ. Fr. 100.)
86. Otărîrile asupra rectificării se vorii trece în registre de către

funcţionarul stării civile, îndată ce "1 se vori fi communicati,

şi totii de odată se va face mențiune

actului

despre

acâsta pe marginea

reformatii. (Civ. 35, 36, 48) (Civ. Fr. 101).
TITLUL III.
Despre Domicilită

81. Domiciliul fie-cărui Românii, în câtă privesce esercitarea
drepturilori sale civile, este acolo unde 'şi are principala sa aşedare. (Civ. 8, ur. 60, 151) (Civ. Fr. 102).
88. Schimbarea de domicilii se opereză prin locuinţa în faptii

întruni altă locii, unită cu intenţiunea de a 'şi statornici
principala aşedare.

89. Dovada

intențiunii

resultă

din adinsi declaraţiune, făcută

atât la autoritatea comunale a locului ce se părăsesce, câtii

aceea a locului unde

acollo

(Civ. 89, 92, 93) (Civ. Fr. 103).

și'a strămutati

domiciliuli

(Civ. Fr. 104).
90. In lipsă de declaraţiune espresă, dovada,

pinde de împregiurări (Civ. 89) (Civ. Fr. 105).

şi la

(Civ. 88, 90)

intenţiunii va de-

91. Cetăţenuli chiămată într'o funcțiune publică timporariă să
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revocabile, își va păstra domiciliulă de mai nainte, de n'a manifestată o altă intenţiune (Civ. 88) (Civ. Fr. 106).

92. Priimirea unel funcțiuni pe vi6ță va trage după sine strămutarea nemiglocită a domiciliului funcţionariului în locul unde este
chiămată a esercita acea funcțiune (Civ. 88) (Civ. Fr. 107).
93. Fămeia măritată n'are alti domiciliă de câtă acella all

bărbatului sei. Minorele ne-emancipătii va av6 domiciliului la părinții s6ă tutorele sâii; majorele interdissii va av€ pe ali si la
curatorele sâi. (Civ. 196, 250, 390, 452, 454) (Civ. Fr. 103).
94. Majorii cari servescă s6ă lucrâză obicinuitii la altulii voră av
același domiciliii ca pers6na pe care o servesci sâi la care lucreză,
cându voră locui în același loci. (Civ. 93) (Civ. Fr. 109).
95. Domiciliul unei successiuni( ) este domiciliulă celi din urmă

ală

defunctului (2) (Civ. 695,

704, 724, 725, 733) Civ. Fr. 110).

96. Domiciliulu unei pers6ne juridice

este acollo unde acea per-

s6nă juridică îşi are centrul administraţiunii sâlle.

97. Cândi părţile s6â una din ele își va alege, pentru esecutarea unui acti, domiciliulă în altă parte de câti unde este domi-

ciliuli reali, citațiunile, cererile şi urmăririle relative la acel actă
se vorii pute face la domiciliulii

prevădută

prin disuli

actă şi

înainteă judecătorului acestui domiciliă. (Civ. 157) (Civ. Fr. 111).
TITLUL IV.

Despre absenți,

adică cei cari lipsesc de la locul loră. (3)
CAPITOLUL 1.
Despre absența presumată.

98. De va fi trebuință a îngriji de administrațiunea totale, sâi
& unei părți a averii lăsate de către o persână care se presupune a fi absentă, şi care n'are uni împuterniciti, tribunalul de
prima, instanţă va lua disposiţiunile cuvenite, după cererea părţi-

loră interesate. (Civ. 100, 101, 107, 108) (Civ. Fr. 112).

99. Tribunalului, după cererea părții cellei mai stăruitâre, va
însărcina uni curatore spre a representa pre cei presuppuşi absenți la inventare, socoteli, impărţeli și desfaceri la cari s'ar afla

interesați (Civ. 120, 121) (Civ. Fr. 113).

(1) Buccesinne: moştenire.—(2) Defunctă: reposati,
(3) Legiuitorulii esplică că abaenţi va să dică cei cop! lipsescăă de la loculă lori,
i
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100. Ministeriulă publicii aste speciali însărcinată de a priveghia asupra intereselorii pers6nelorii presupuse absente, şi va lua,
cuvântulă în tâte cererile privitârie la dinsele. (Civ. 98, 102, ur.

111) (Civ. Fr. 114).

CAPITOLUL II
Despre declarațiunea absenfei.
101. Cândi o pers6nă nu se va mai arâta la loculă domiciliuluj seii, s6it ali residenței s€le, şi nici a lăsat procură pentru ad-

ministrațiunea averii sclle, şi dacă în cursii de 4 ani nu va av
nimeni sciința despre dînsa, părțile interesate se vori put6 adresa
cu cerere la tribunalul de prima iustanță spre a o declara ab-

sență.
Eră, dacă va fi esistândii o procură pentru administraţiunea averii salle, părțile interesate nu vorii putea cere a se declara absența de câtii dună dece ani deplini decândi a dispărutii persna,

s6u de la priimirea

celloră din urmă

sciințe de la ea (Cuv. 9,

106, 107) (Civ. Fr. 115)
102, Spre a constata abseața, tribuvaluli, după înscrisuri Și
dovegi nroduse, va ordona a se face o cercetare în fiinţa procu-

Torului în ocolul

domiciliului şi acela ali

residenții, de vori fi

osebite (Civ. 87, 100) (Civ. Fr. 116).
103. Tribunalulă statuindă asupra cererii va avea în privire motivele
absenții şi causele cari ai pututii să împedece de a avea
sciință
despre pers6na presupusă
absentă

(Civ. Fe. 117).

104. Indată ce se va da o otărire, fiă pregătitore, fă definitivă,
procuroruli va trămite copiă după dînsa Ministeriului Justiției

spre a se publica prin Monitorulii Oficiale. (Civ. 100, 105) (Civ.
r. 118).
A

105. Otărirea declarațiunii de absență nu se va da de cât ună

anii după otărirea care a ordonati cercetarea. (Civ. 102, 104) (Qiv.
:

r. 119).

Acâstă esplicare sâă definițiune nu este esactă, Absentă,
se ocupă legea în astă titlu, nu este ori-cine. lipsesce de la
mai pentru cuvântulă că lipseace, dusți fiindă pâte în altă
buinţele s6ă plăcerile sslle, îusă a cărui urmă şi esistință

în sensulă

de

care

se ocupă

titlu nostru,

siliulă s6ii rezidența sa, de a cârui
- incertă,
”

este acela

în sensuli de care
loculă seă, şi nuparte pentr trese sciă. Absenti,

care lipsesce

de la domi-

urmă nu se sciă gi a cârui esistență este
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CAPILOLULIUI.
Despre efectele absenţii.
SECȚIUNEA 1.
Despre efectele absenţii în privința averii ce absentele poseda
în glioa dispărerei stle (lipsirei sele).
rea

106. Dacă absentele nu va fi lăsată procură pentru administra-

dioa

averei

s6le,

atunci acei cari ar fi fosti

cândă elă a dispărută (s'a ficuti

mostenitorii

sei, în

nevăduti) sâi cândi sa

priimiti celle din urmă sciințe de la dânsulă, (mostenitorii presumtivi) (1), voră nut6 cere, în virtutea otărăririi judecătoresci defi-

nitive, prin care se va fi declaratii absența, punerea lori în pos-

sesiune nrovisoriă pe averea ce absentele avea. în dioa pornirii
sâlle, sâi a priimirii celoră din urmă sciinţe de la dînsulă, cu
îndatorire însă ventru acestia de'a da cauţiune despre buna lorii
administrare. (Civ. 107-109, 120, ur; 652.) (Civ. Pr. 120).
107. Dâcă absentele va fi lăssatit procură, atunci mostenitorii
sei nresumţivi nu vorii put cere de la Tribunaluri nunerea lori
în posesiune provisoriă de câti după dece ani deplini de cândi

elă a disnărntă, sait de la priimirea ceiorii din urmă
la eli (Civ. 101, 108) (Civ. Fr. 121).

sciințe de

108. Totă ast-feli se va urma şi cândă termenulii procurei ar
espira, și, în asemenea casă, se va procede la administrarea averii absentelui notrivita reguleloriă statornicite prin capitolul I din
acestă titlu. (Civ. 98, ur.: 107) (Civ. Fr, 122).
109. Dură ce moştenitorii presumtivi vori fi fosti puşi în stăpinire provisoriă, testamentul, dâcă va esiste, se va deschide
după cererea părţilori interesate, sâii a procurorului Tribunalului,
șilegatarii, donatarii(2),precumi şi toţi aceia, cari aveai asupra a-

verii absentelui, drepturi sub-ordinate morții absentelui, le

put€ esercita provisoriii cu îndatorire din

vori

pârtele de a da cauți-

une. (Civ. 100, 119, 801, 889, 899)(Civ. Fr. 193),

110. Posesiunea provisoriă nu va fi considerată de câtii câ uni
depositii, care va da celloră ceai dobândit'o dreptuli de a admi(1) Mouțenitori presumptivi sunt aceia cari, fiinâă rude
celle
unei pers6ne, suni presupuși că-i vor fi mescenitorii
ei,
(2) Donatariă este collă ce priimesce ună dară,

ma

aprâpe alle
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nistra averea absentelui cu îndatorire din partele de a da sema
absentelui, cândii s'ar arăta, sâii se va proba esistența sea. (Civ.

106, 109, 111, 112, ur,) (Civ. Fr. 125).
111. Cei ce vorii fi dobânditii

vori fi datori a stărui pentru

punerea în posesiune

facerea

şi a înscrisurilorii absentelui în
de prima instanță.
Tribunaluli va ordona, în

provisoriă

inventariului averi! miscătore

ființa procurorului Tribunalului

casă

de

trebuință,

vândarea averii

întregi mișcătâre s6i a unei părți dintr'insă. În casă de vândare,
atât preţiul ei câtă şi veniturile se voră capitalisa în bani stii în
pămăntii.
Cei ce vori

fi dobânditii

punerea

în possesiune

provisoriă vorii

put€, pentru propria lorii siguranţă, cere de la tribunalii orindui-

rea, unui

espertii care să reviseze averea

nemișcătâre şi să des-

crie starea ei prin un procesii verbal, care se va aproba de Tribunali în presința procurorului, cheltuelile acestei lucrări vori fi

în sarcina averii absentelui (Civ. 100, 106, 110) (Civ. Fr.
"112,

Cei carii, în puterea punerii

126)

lori în possesiune provisoriă

s6i a administraţiunii legaie, se vorii fi folositii de averea absentelui, nu vorii fi datori a întorce

absentelui de câtit a cincea parte

din veniti, dâcă esistența lui va fi dovedită înainte de cinci-spreflece ani deplini din dioa cândi el a dispărută, şi a decea parte
cândi esistența, lui se va dovedi după cinci-spre-dece ani deplini.
Veniturile vori fi în

întregime ale

moștenitorilori presumtivi,

cândii a trecutii trei-deci anni deplini de

la dioa

declarațiunii

absenții, sâii una sută anni de la dioa nascerii absentelui. (Civ. 106.

114, 123, 545, 548, ur;) (Civ. Fr.

127).

113. Cel carii se folosescii de averea absentelui numai în virtutea
punerii

în posesiune

provisoria,

nu vori

put

înstreina nici ipoteca

averea lui cea nemișcătâre. (Civ. 110, 117) (Civ. Fr. 128).
114. D6că absenţa se va prelungi trei-deci anni, din dioa punerii

în posesiune provisoriă, s6ii dacă se vori fi împlinită una sută de
ani depiini de la nascerea absentelui, cauţiunile date se vor redica, toţi cei îndrituiți vorii put6 cere de la Tribunalulii de l-a
instanță împărțela averii absentelui,

și punerea în possesiune de-

finitivă. (Civ. 106, 112 116, 117) (Civ. Fr. 129).
115. Moștenirea absentelui va fi deschisă din dioa morții lu!
dovedită, în folosulii moscenitorilorii celori mai apropriaţi în dioa
morţii, şi cei cari se voră fi folositii de averea absentelui vori fi
datori a o restitui acestora cu reserva veniturilorii ce li se cuvine

Jorii, în virtutea Art, 112.

(Civ, 106.

120, ur,) (Civ. Fr. 130).
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116 Dacă absente le revine, sâii dacă se dovedesce esistența lui

în timpulii punerii în posesiune provisorie, efectele otărîrei prin
care s'a declarată absenţa vori înceta, însă fără prejudițiulii, dâcă
va fi trebuința, a măsurilorii conservatorii prescrise la Canitoluli
] din acesti titlu, pentru administrarea averii (Civ. 98, 117,
ur) (Civ. Fr. 131)”

111. Dacă abseatelă se ivesce, sâii dacă esistența lui este dovedits, chiarii și după punerea în stăpînirea definitivă, eli îşi va
primi averea în starea în care s'ar găsi, precum și preţulă lucruriloră înstreinate din ea, sâi

celei vindute,

fără a putea

celle

urmări

cumperate cu

acea avere, dacă

preţuli: averii
va fi trecuti

la o atreia pers6nă (GQiv. 114. 118) (Civ. Fr. 132).
|
118. Copii şi descedenţii în linie drâptă ai absentelui poti asemenea, în termenii de 30 anni de la punerea în definitivă stăpinire,a cere restituirea averii absenteluij, după cum s'a disă în Art
precedenti. (Civ. 114, 116) (Civ. Fr. 133)

119. După darea otărtrei prin care

s'a

declarată absenţa, veri

cine ară avea drepturi contra absentelui, nu le va putea esercita
de cât în contra celor ce vor fi fosti puși în posesiunea averii
lui, saji în contra celorii ce vorii fi având administrațiunea legale.
(Civ. 106, 114) (Civ. Fr. 134),

SECŢIUNEA II.
Despre efectele absenţi
poti

în privirea drepturilorii eventuale cară
cuvei absentelui.

se

120. Veri-cine va reclama unii dreptii deschis unei pers6ne, a
cării esistență nu va fi recunoscută, este datorii a dovedi, că a-

cea persână
dinsa. (Civ.
121. Dacă
individi, a
mai acelora

esista în timpulii
99, 121, ur; 654,
se va deschide o
cărui esistență nu
cu care individul

cândii dreptulii s'a deschis pentru
668) (Civ. Fr. 135.)
moștenire, care sar cuveni unuj
este cunoscută, ea se va da nusar fi găsit în drept d'a concura,

saii acelorii ce aveaii drepti d'a o dobindi în lipsă-i, (Civ. 99, 120,
22 ur; 654, 664 — 668) (Civ. Fr. 136).
122. Disposiţiunele coprinse în precedentele două articole îşi voră
avea puterea lorii, fără prejudițiulii acțiunilorii, prin care se cere
o moştenire sai alte drepturi ce se vorii cuveni absentelui ori represintanțilori

sei, și nu se vorii perde de câtii după trecerea ter-

menului stătornicitii pentru prescripţiune. (Civ. 117, 120, ur; 701,
914, 1886, 1890, ur; 1895, ur, 1909). (Civ. Fr. 137),

56
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"123, Pre câtiu timpi

absentele nu se

“se vor esercita în numele

va arăta,

stă, cei ce vor fi

sati acțiunile nu

priimitii mostenirea,

vor dobîndi în deplină proprietate veniturile luate de dînşii
bună credință. (Civ. 485, 486) (Civ. Fr. 138)
CAPITOLUL

Despre privegherea copiiloră,

cu

1V.

minori ai Tatălui, care a

dispărută.
124. Dacă

tatălui

dispărută

soția sa înaintea plecării

a lăsaţi

copii

minori,

făcuți cu:

sale, muma va avea privegherea asupra

lorii şi va esercita t6te drepturile

bărbatului, în privinţa

educa-

țiunei şi a administraţiunei averit lori. (Civ. 132, 327, 330, 331,

335, 398, 343) (Civ. Fr. 141).
125. Dacă muma va fi încetatii din viață în timpulă de seseluni
din dioa cânâi tatălui a disrărutii, sii dacă ea arii muri, mai

înainte d'a se declara absenţa

se

va încredința

de

către

la tribunali, privegherea

consiliulă

de

familie la

copiilori

ascenden-

ţii() cei mai apropiaţi, şi în lipsa lori unui tutore(?) provisoriii.
(Civ. 98, 126, 344, 355, ur) (Civ. Fr. 142)
|
126. Toti ast-felu se va urma şi în casuli cândă unuli din
soți, dispărândi, ari fi lăsati copii minori din altă căsătorie,
(Civ. 195, 344, 347, 348) (Civ. Fr. 143.)
TITLULUV.
Despre

căsători.

CAPITOLUL E.

Despre

însușirile

și condițiumile

săvârşi

mecesarii spre a se putea

căsătoria.

127. Nu este ertatii bărbatului înainte de 189 ani şi femeei îna-

inte de 15 ani să se

căsătorscă. (Civ.

128, 166, 167, ur) (Civ.

Fr. 144).
128. Numai Domnulii pote da dispense de vîrstă pentru motive:
grave. (Civ. 150) (Civ. Fr. 145).
(1) Ascendenţi: rude de susi.—(2)

Zutore: spitropii.
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129. Nu este căsătorie cândii nu este consini ni

163, 183, 184) (Civ. Fr.
130. Nu este

ertati a

146).

E

trece în a doua căssă Ep, fala

i

dintâiii să fiă desfăcută (Civ. 153, 166, 172, 183) NE?
.
131. Băiatulă care n'are vârsta de douâ-deciși ciuci gat deplini,
precumi şi fata care n'are vîrsta încă de două-deci şi unu ani
deplină, nu

se

mumej .

La căsii de

pte

căsători fâră

consimțimântuliă tatălui

desbinare între tată și mumă

consimțimântulă

tălui este de ajunsii. (Civ. 132, ur; 164, ur:) (Civ. Fr. 148).

Şi ali
ta=

132. Dacă tatăli s6i muma a murit, sâii dacă unulă din el
se găsesce în neputinţă d'a manifesta voința sa, consimțimântulii

celui-l-altă este de ajunsi pentru săvârșirea căsătoriei, (Civ. 98,
124, 133—P. 162) (Civ. Fr. 149).
133, Dacă tatălă și muma suntii morți, sâii dacă se găsescă în

neputinţă d'a manifesta voința lori, atunci bunuli

tată şi, în lipsa acestora,

bunulii şi buna

acestora.

şi buna, despre

despre mumă ţină loculă

Daca este desbinare, acesta va fi considerată ca consimțimânti
(Civ. 98, ur, 125, 164--P. 162) (Civ. Fr. 150).

134, Copii legiuiți cari vor fi ajunsă în virsta prescrisă de Art;
131 suntii datori înainte de a se căsători, a cere prin un actă

respectuosii și formali consiliulii tatălui și ali mumei ori allă bu-

niloră, când tatăli și muma sunti morţi sai în neputinţă de a maDifesta voința lori (Civ. 98, ur; 135, ur.) (Civ. Fr. 151).
135. Ne priimindu-se nici un r&spunsii sait uni răspunsă negativă, dupe o lună de la cea ântâiii cerere respectudsă, se va repeta
acâstă cerere de două ori în intervalii de uă lună între fie care
Cerere; la espirarea lunei a treia căsătoria se pote face, ori care arii
fi resultatulă cererii respectuoase, fie Şi tăcerea (Civ. 134, 136, ur

(Civ. Fr. 152).
136.

aaa
r.

După

153),

,

împlinirea vîrstei

de 30 ani căsătoria

lună după trimiterea actului

se va putea

respectuosi (Giv. 135) (Civ.

137. Actulă respectuosii se va comunica, prin organulii primarului
Comunei, persOnelori cuvenite, sai în lipsa lori la domiciliă; şi

primarul va da chitanță formală

oa,
r.

154).

celori ce ai făcutii actul res-

spre a le servi de dovadă, că s'a conformati legei. (Civ.

138, Cândă

acela cărui s'arii fi cuvenitii a se face actuli res-

pectuosă, va fi absente căsătoria se va face și fără un asemenea
acti, daca fiitorii soți vor înfățișa otărirea tribunalului de prima
3
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iăstânță rin care b'a declarati absenţa; saă celă puţini copiă după
ordinuli tribunalului

pentru

a se

face

cetcetare despre

(Civ. 87, 102, 105, 124, ur.) (Civ. Fr. 155).
139. Uficărulu

Stărei civile care va

fi celebratii

absenţă

căsătoria băeți:

lot sdii a feteloră neajunși încă în virsta preserisă la Art. 181,
fără consimțimîbtuli persOnelori indrituite a-lă da după Art. 131,
132 şi 133, va fi pedepsiti, după cererea ners6neloră interesate
saii a ministeriului publici, conformi Art. 162, din codicele pe-

năle (Civ. 59, 62 $. 4, 131, 140, 164—P. 162) (Civ. Fr. 156).
140. Ofcerulii stărei civile care va fi celebrată cununia fâră Bă

esiste dovadă că s'a făcută actulii respectuosii, cândi acâsta este
ceruitii de lege, va fi pedepsită cu închisâre de la o lună până la

trei, şi cu amendă de la una sută până la trei sute lei (Civ. 134-138P. 162) (Civ. Fr. 157).
"141.

Copilulii

naturali,

care va

fi

perdută

pe

muma

sâ,

sala

cărui mumă se va afla în neputinţă dea manifesta dorința sa, nu
-se va putea căsători înainte de vărsta de două-deci şi cinci ani,
fără consimţimîntulă tutorelui săi.
142. Cândi tatălu, muma, bunii
neputinţă de a manifesta voinţa lori,
încă 14 vârsta de dugă-deci şi ciuci
deci şi unu, nu se potu căsători fâră

şi bunele sunti morți, saii în
atunci băeţii, dacă n'au 8junsă
ani, şi fetele la acea de duoăa cere consimțimâutulă consili-

ului de familie. (Civ. 355, ur) (Civ. Fr. 160).

143. In linie directă este oprită căsătoria cu desăvărşire între
ascendenți şi d:scendenți și între afinii (cuscrii) de aceași linie,
fără deosebirea înrudirei de legiuita saă ne-legiuita însoţire. (Civ.

166; 172, 313, 660, ur.) (Civ. Fr. 161).

444. In linie colaterală, câsătoria este oprită până laa patra
Spiţă inclusivii, fără osebirea înrudirei de legiuită saii nelegiuită

însoţite, și între afinii (cuscril) de aceeași spiță (Civ. 150, 166, 172,
313, 660, ur) (Civ. Fr. 162).

145. La rudenia. din Sf. Botedu se opreșce căsătoria, între naşii
şi fihf precum şi între naşă şi fină.
„146.

'Tatălă

nici cu

fiica

809, 'dr; 313)

adoptivă nu pâte
acestia,

147. Adoptatuli

fii

nici

nu

cu

se

să se căsătorâscă
femeia

fiului

pâte căsâtori

sâii

cu adoptata să,
adoptivi.

(Civ.

cu aceea ce a fosti

femeia înfiitorului tată, nici cu fiica lui, nici cu muma lui, nici cu
soră mumii lui sâii a tatălui săi. (Civ. 309, ur.)
14% Nu este slobodii a se câsători cineva cu adoptata

Bbră a

btătăl S65, a muimei, a bunului păi 'a bunei șale. (Civ, 809, ur.)
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149. 'Tutorele sai curatorâle nu ae pote căsători cu
ce se află sub tutela sa.
Asemenea

navirşnica

nici tatăli tutorelui,
nici fratele acestuia care încă se

află sub părintâsca putere, nici fiulii tutorelui nu pâte lua în căsâtorie pe nupilă.(1) fârăde priimirea şi înscrisa adeverinţă atribunalului conringdătâre că acesti tutore a dati rentru tâte socatâlă
lămurită, şi că însoţirea minorei cu elă, saii cu altulă din numi-

tele persâne, va fi spre folosulă ei. (Civ. 349, ur; 355, ur).
150. Cu tâte acestea Domnuli, pentru motive grave, va puiea
acorda dispensă din prohibiţiunile copriuse în art. 144 din acestii
codice, adică pentru căsătoriele dintre cumnaţi și cumnate, şi pentru

acele dintre veri şi vere. (Civ. 128) (Civ. Fr. 164),
CAPITOLUL
Despre formalitățile relative

II.

la celebrarea căsăloriei.

151. Căsătoria se va celebra în publică inaintea oficerului ată-

rei civile ali domiciliului unti din părţile care se însoţesci. (Civ.
49, 81, 173) (Civ. Fr. 165).
162. Căsătoria săvârşită în ţcră streină, între Români, sai între Români și streini, va fi puternică şi în țârâ, daca se va fi celebratii după formele usitate în acea ț6ră, şi daca Românul nu
va fi contravenită djsposiţiunilorii coprinse în Capit. precedenti.
(Civ, 2, 34, 35) (Civ. Fr. 110).
|

CAPITOLUL

Il.

Despre oposițiuni la căsătoriă.(*)

153. Dreptul de a forma oposiţiune la celebrarea, căsătoriei îl
are persOna legată prin căsătoria cu una din părţile contractante.
(Civ. 52, ur; 130, 1517, 161) (Civ. Fr. 172).
.
|
154, Tatălui şi, în lipsa tatălui muma, iar în lipsa şi a tatălui
şi a mumej, bunuli și buna potii forma oposiţiune la căsătoria
copiilorii și descendinţilori lori, chiară de vori avea vârsta, de

23 ani împliniţi, sai de 21 ani îmnliniţi pentru fete. (Civ. 52, ur;
131, ur; 135, ur; 157, 161) (Civ. Fr. 173).
155 In lipsa de ascedenți fratele sait sora, unchiul sai mătușa

(
(2)

Pupilă: epitropisită.
Opposiţiunea la căsătoriă este împotrivirea

ce

se

face

spre
%ă

a s0

celebra
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vârulă sâi vara primară, fiindii în legiuita

vârstă, poti forma o-

posițiune, însă numai în casurile următore:
1. Cândă consimțimântuli consiliului de familie cerută de Art,
142, nu s'a dobînditi.
-2. Cândii

oposiţiuneă

|
este basată

pe starea de smintire

a fiito-

rului soță; acâstă oposițiune a cârii anulare o pâte pronunţa tribunalulă fără nici o instrucţiune saii formalitate, nu se va primi
de câtii numai cu îndatorire

ţiunea şi de a dobindi, în

pentru

oponente dea

privirea îi, otărire

cere interdic-

formală în terme-

nulă ce i se va da de tribunali. (Civ. 142, 157, 161. 435, ur)
(Civ. Fr. 174).
156. In cele dou& casuri, prevădute în articolulii precedentii,
“tutorele saii curatoruli, nu va putea în toti cursul tutelei sai

curatelii a forma oposițiune fără a fi fosti autorisatii de câtre unii

consilii de familie, pe care'li va putea convoca (Civ. 155, 355,
ur;) (Civ. Fr. 175).
157. Veri ce actii de oposițiune va arăta însuşirea, care dă. oponentelui dreptii de a o forma, alegerea de domiciliă, locul unde
căsătoria urmâgă a se celebra, precum şi motivele oposiţiunii, afară numai daca va fi fosti cerută de câtre ună ascendinte. Tâte

acestea sub pedepsă de nulitate

a actelori

și sub interdicţiune

pentru oficeruli de stare civilă, care ară fi visati actuli ce cupuinde coposiţiunea conformi art. 52 (Civ, 52—55. 97, 161) (Civ.
r. 116).
158. Tribunalulă de prima instanță va otâri până în dece dile

asupra Cererei de anularea oposiţiunei (Civ. 159) (Civ. Fr. 117).
159. Daca urmâdă apeli, citaţiunile se vori face până în trei
dile, de la priimirea apelului, iar otărirea se va da seli mai tărdiii pînă în dece dille de la data citaţiunei. (Civ. Fr. 178)..
160. Daca urmEdă recursii în Casaţiune pricina se va trata de
urgență,

și se va da

otărire celi

multă

până

în

termenă

deo

lună de la data primirei recursului.
161. Respingăndu-se oposițiunea, oponenții, daca nu vorii fia-

scendenți, se potii ostndi la despăgubire. (Civ. 151) (Civ. Fr 179)
CAPITOLUL IV.
Despre cereri de nulitate a căsătoriei

162. Căsătoria care se va fi făcuti fără consimțimîntuli

ambi-

loră soţi, sai a unuia din ei, se pote ataca numai de către soți,

sai de către acela din ei, ală cărui consimțimînţă nu aii fostă liberi,

COD. CIVILE. — CART. 1. TIT. V.
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Dacă a urmată erdre asupra pârsnei fisic6 căsătoria se pote ataca numai de câtre acela din soţi, care a fostii amăgitii. (Civ.

129, 163, 183. 184, 953-958, 960) (Civ. Fr. 180).
163. In casuli prevădutii la Articolulii precedentii cererea de

anulare nu se mai pote priimi, daca a urmati

îmnreună vieţuire

În cursii d şâse luni, cari se vorii socoti de cândiă soțulii a dobinditii deplina sa libertate, sai de cândă a recunoscutii erdrea
(Civ. 162) (Civ. Fr. 181).
164. Căsătoria contractată fără consimțimântulii tatălui săii ali
mumei, alii ascedinţilorii, saă alii consiliului de familie, în casurile

în cari acesti consimțimântii este necesariii, se pote ataca numai
de câtre acel ali cărori

consimţimânti

133, 142, 165, 183, 184) (Civ. Fr. 182).

este

cerută (Civ,

131—

165. Cererea de nulitate nu mai pâte fi pornită de către ascendenţii ală cărorii consimţimântă era cerutii, dacă căsătoria va Â aprobată a nume saii prin tăcere de către acei ali cărorii consimțimântă era necesarii, sai dacă a trecută unii anii de cândă a cunoscutit căsătoria fără reclamaţiune din partele. (Civ. 131, 133,

154) (Civ. Fr. 183).
|
166. Ori ce căsătoriă contractată în

contra disposiţiunelor co-

prinse la art. 127, 130, 143 şi 144, pote fi atacată

atâti

de că-

tre însuși soții, câtii și de cătra toți aceia care aii vre unii inte-

resă la acâsta, precum şi de către ministeriulii publici (Civ. 167,
ur.; 172, 183, 184—P. 280-283) (Civ. Fr. 184).

167. Cu tâte acestea căsătoria contractată de consoţii care n'a-

veaă încă vărsta cerută pentru a putea contracta căsătoriă, sati
din care unul numai nu ajunsese încă în acâstă vîrstă, nu se mai
pâte ataca:

1. Daca aii trecuti ştse luni de cândii âcesti consoți saă unul
din ei aă ajunsă la virsta competentă.
2, Dacă femeia care nu avea încă acâstă vârstă a devenită
grea înaintea espirărei acelori şâse luni. (Civ. 127, 166, 112)

(Civ. Fr. 185).

a

168. Tatăl, muma, âscendinţii şi familia care aă consimţiti la
căsătoria contractată, în casulă prevădută prin articolulă precedent,

n'aii dreptulă de a cere nulitatea ei. (Civ. Fr. 186).
169. Persânele care intenteză acțiune de nulitate

contra unei

căsătorii numai întrunii interesii pecuniarii, nu o poti intenta de

câtă cândă acelii interesii este unit interesii actuale. (Civ 173)
(Civ. Fr. 187).
170, Soţul, în prejudițiulii cărui s'a contractatii o a doua că-

.

62

COD. CIVILE — CART. 1 TIT. V.

gătorie, pâte cere nulitatea acestei din nuoii căsătorii
169, 171, ur.; 183, 184 P. 271) (civ Fr-188).
1711. Daca

acei

din urmă

căsătoriţi

opuni

(Civ.

nulitatea

130,

căsătorie!

i
|
L

celei d'ăntâii, se va judeca prealabile(!) validitatea(?) saă nulitataa acelei căsătorii (Civ. 170) (Civ. Fr. 189), .
|
1172. Procurorulă în tote casuriie, cărora s'a aplicatii Art. 166,
însă cu modificațiunile prescrise la art, 167, pâte, şi e datori să

i

narea lori la desnărţire. (Civ. 181, ur.) (Civ. Fr. 190).

I
Î|
|

173. Orl-ce căsătorie, care s'ar fi făcuti în taină şi nu s'a celebratii înaintea oficierului competente alii stării civile, se pote ataca
de către însuși soțul, de câtre tatâlii şi muma, de către ascedinţi

câră nulitatea căsătoriei

îe timpulă

vieții ambilori soţi şi condam-

şi de către toți aceia cari ai la acâsta uni interes actuale, pre-

cum şi de câtre ministeriulă publică. (Civ. 49, ur; 61, 154, 154,

174, 178) (Civ. Fr. 191).

174. Daca căsitoria n'a fost precedată
de cele dou& publicațiuni prescrise de lege, s'a dacă intervalul timpului prescris pen-

tru

publicaţiuni și celebrare nu s'a observată,

provoca

în contra

procuratorulă

oficierului stărei civile o amendă

va

băn6scă, care

nu va putea trece veste 300 lei, și în contra părţiloră contractante sau în contra acelora, sub puterea cărora ele ai făcutii acâstă contravenţiune, o globire proporționată cu averea lori (Civ.
49, ur.; 175) (Civ. Fr.192).
175. La pedepsele nronunţate prin articoluli precedinte, se vor
supune persânele însemnate în el, pentru ori-ce contravenţiune
la regulile prescrise în art. 151, chiar de nu sar considera acele

,

i

i

contravențiuni

îndestulătâre

pentru

a se pronunța

ale căsătoriei, daca nu presintă unii acti de
toriei, înscrisă

îi

i!

nulitatea

căsă-

toriei. (Civ. 60, 61) (Civ. Fr. 193).
116. Nimenea nu pâte reclama titlulii de soţii şi efectele civile
celebraţiune a căsă-

în registrulii stărei civile, -afară de casurile prevă-

dute de art. 33 sub titlul „actele stărei civile. (Civ. 27;

38, 62, 177, ur.) (Civ. Fr. 194).

ur. 32.

177. Posesiunea de stati(3) nu va putea dispensa pe acei ce se

pretindi căsătoriți şi o invocă, de a înfăţişa actuli: de celebrarea
căsătoriei înaintea oficierului stărei civile (Civ. 62, 176, 178, 293)
(Civ. Fr. 195).

178. Cândii este posesiunea de statii, şi când se înfăţişâză actul

de celebrarea, căsătoriei inaintea oficierului stărei
(1) Prealabile:

mai

eate ființa a mai

civile, soții au

nainte.— (2) Validitatea: tăria. =— (9) Possesiunea
multorii

fapte

din care

rezultă

cutare, să este fulă legitimă allă cutârui,

că

cutare

de atată

este căsătorită

cu
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pot fi primiţi a contesta validitatea acestui actă (Civ. 62, 173,
116, ur; 293) (Civ. Fr. 196).

179: Cu tote acestea, daca în casurile prevădute la art. 176. și

177, esistă copii fâcuţi de doue persâne, cari au vieţuit împreună
în publică ca barbati şi femee, şi cari amândoi au încetată din
viaţă, legitimitatea copiilor nu se pâte contesta, sub singurul
cuvânt că nu se represintă actuli de căsătoriă, ori când acestă
legitimitate se dovedeşte prin o posesiune de stat necontradisă
prin actul de naştere (Civ. 180, 292—295) (Civ. Fr 197).
180. Când dovada celebrărei legale a căsătoriei se află dobândită
prin resultatul vre-unei

în registrele

sale, tote
privirea

stărei

procedure

civile,

efectele

civile,

criminale, înscrierea sentinței

asigură câsătoriei, din dioa celebrărei

atât

copiilorii născuţi din

în

privirea

consoţilor, cât şi în

acea căsătorie (Civ. 27, 181, 182,

299, 300—P, 123—125, 140, 203—205) (Civ. Fr. 198).
181. Daca soţii, sai unul din el a incetat din viață, fără a fi
intentat vre o acţiune, acţiunea Civilă pote fi intentată de către

representanţii lor, Bai

singuri pentru sine,

saii toti de o dată cu

acţiunea nublică intentată de către Procuror (Cuv. 172, 114, 182,
299, 300) (Civ. Fr. 199).
182. vacă funcţionarul stărei civile, sait ori-care alt autor alu
îraudei a incetat din. viață când s'a intentat acţiunea în contra
sa, moştenitorii lui vor ti urmăriți înaintea tribunalului civile,

pentru desbăgubire, de către nrocuroră în fiinţa rărţilor interesate,
și dupe denunciațiunea făcută din partele (Civ. 33, 37, 653) (Civ.
).

Tr.

183. Căsătoria care s'a declarat nulă totuşi produce efectele.
sale civile, atit în privirea soților cât şi în privirea copiilor, daca

ea s'a contractat cu bună credință. (Civ. Fr. 201).
184.

Daca

buna

credință

esistă

numai din

partea

ambii soți, căsătoria produce efectele sale civile numai

soțului

unuia

din

în favrea

celui cu bună credință şi a copiilor născuţi din acea căsă-

torie. (Civ. Fr. 202),

|
CAPITOLUL V.

Despre obhgațiunele ce isvorăsciă din căsălorie.

185. Căsătoriţii

contracteză

impreună,

prin singurul faptii ală
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căsătoriei, indatorirea de a alimenta,(1), a intreține și a'şi educa
copii. (Civ. 190, ur; 314, 338, ur; 159) (Civ. Fr. 203).
186. Copilul nu pâte cere de la tată, sai mumă vre o parte

din averea lorii spre ase căsători, sai aşi crea vre un stabiliment.
(Civ. Fr. 204).
187. Copii sunt datori a da alimente tatălui şi mumei lor, şi
celor-alți ascedenți cari se vor afla în lipsă. (Civ. 185, 189, ur;
314, 831) (Civ. Fr. 205).
188. Ginerii și nurorile sunt datori asemenea şi în aceleaşi împrejarări a da alimente socrului şi s6crei. Acâstă îndatorire încetâdă însă:

19 Cândă

s6cra se căsătoresce de a doua 6ră.

20 Cândii acela din soţi care producea afinitatea (Cuscria) şi
copii născuți din căsătoria sa cu cel-alt soţii, aii murită (Civ, 487,

i

|

|

|
|

i

189. ur) (Civ. Fr. 206).
189. Obligaţiunele ce resultă din aceste disposiţiuni sunt reciprâce. (Civ. 187, ur) (Civ. Fr. 207).
190. Alimentele se dai în proporțiune cu trebuinţa aceloră care
le reclamă, şi cu starea, aceluia care e datorii să le întâmpine (Civ.
191, ur) (Civ. Fr, 298).
i
191. Cându acela care dâ, saii acela care primeşte alimentele

ajunge într'o stare ast-fel, că unul nu le mai pâte da sat acel-alt
nu mai are nevoe de ele în total sait în parte, se pâte cere a fi

apăratii, saii a se face reducțiune din ceia ce da. (Civ. 192) (Civ.
Fr, 209).
192. Daca

persona

care e datâre

a înlesni trebuinţele viețuirei,

va justifica că nu mai pote plăti pensiune de întreținere, tribunalul
pâte, dupe ce va: cerceta şi se va încredința de adevări, să or-

done ca să primescă în locuinţa sa, să alimenteze şi să întreţină
pe acela căruia era dator a da acea pensiune. (Civ. 193) (Civ.
Fr. 210).
193. Tribunalul va otări asemenea daca tatăl sai muma, care
va oferi a primi să alimenteze şi să întrețină în casa sa pe Copilulă,

căruia

este datorii a da midioce de vieţuire, va putea fi scu-

titi de plata pensiunei în bani. (Civ.

185,

192) (Civ. Fr. 211).

ii
(1) Prin

alimente,

în sensulă

legală, nu

se înțelege

numai

hrana,

necesarii spre a vieţui, precum locuința şi îmbrăcămintea,

ci încă

şi alte
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CAPITOLUL VI.
Despre drepturile şi datoriele respective ale soților.
194. Soții își datorescii dnul altuia credință, sprijin și ajutor.
(Civ. 61, 195, ur; 211, ur-—P. 269, 270) (Liv. Fr. 212).
195. Bărbatul e dator protecțiune femeei, femeea ascultare bărbatului. (Civ. 1224) (Civ. Fr. 213),
196. Femeea este datâre să locuiască împreună cu bărbatul săi,
şi să'l urmeze ori în ce locii va găsi el de cuviință să'şi stabilâscă
locuința sa; bărbatul este datorii ao primi și a-i înlesni tot pentru vieţuirea ei, dupe starea şi puterea sa (Civ. 93, 185, 250, 2177

452) (Civ. Fr:214).

19. Femeea nu pâte porni judecată, fără autorisaţiunea(1)- bărba-

tului ei, chiar și în casulă când e comerciantă publică (Civ. 198.
200, 202, 1224—Co.

5,6) (Civ. Fr. 215).

198. Autorisațiunea bărbatului nu se cere când femeea va fi
urmărită înaintea judecăței, în pricini criminale sa polițienești.
(Civ. Fr. 216).
199. Femeea având chiar paraferna(*), nu o pâte da, instreina,
ipoteca, nu pâte dobăndi avere cu titlu onerosit sai gratuit, fără
concursulă bărbatului la facerea actului, sai prin deosebiti con-

simțiment înscrisii (Civ. 200, 202, 208—Co. 5, 6) (Civ. Fr. 217)
200, Dâca bărbatulii se opune a da femei autorisațiune de a porni

judecată, tribunalulii îi pote da acestă autorisaţiune. (Civ. 197,
198) (Civ. Fr. 218).
|
201. Daca bărbatul se opune de a autorisa pe femee ca să facă
vre un act, femeea pâte să chiăme d'a dreptul pe bărbată înaintea tribunalului de ănteia instanță din districtul (judeţul) domiciliului comunei,

care pote

să dea saii nu autorisațiunea

ce va asculta aretările bărbatului în
dovadă despre chieruarea sa. (Civ. 93,
202. Când femeia căsătorită care
comercii conform art. 5 din codicele
obliga, fără autorisaţiunea bărbatului,
goțulă sei,
N
ar când femeia măritată, ne având

sa, dură

Camera, de consiliii saii va fi
199, 203, ur.) (Civ. Fr.219)
va avea parufeină, vă face
de comerciii, ea se va putea
pentru toti ce privesceneparafernă,

va face

(ID) Antorisaţiane:

comerciiă

împuternicire— (2) Prin parafernă se înțelege bunuiile a căvor proprietate şi venită este alti femei, Asemenea bunuri se
numeaii pănă acura ecsoprioă.

5
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se va urma dupe
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art. 6 din codicele de comerciii. (iv.

(Civ. Fr. 220).

197, 199)

203. Când bărbatul este cădut sub o condemnaţiune criminală,

Chiar la casă când decisiunea este dată în lipsă (contumace), femeia, chiar în vârsta legiuită, nu "6te în timpul cât ține osânda
să pornâscă judecată, nici să contracteze de cât după autorisațiunea tribunalului, care pote în acest casi să dea autorisaţiunea sa,
fără ca să îi chiămat sau ascultat pe bărbat. (Civ. 197, 199, 204—
P. 1.—Pr.P. 470, ur.) (Civ. Fr. 221)
204 Daca bărbatul se află sub interdicţiune sa absente, tribu-

pălul ;6re, după n scțarea
că Să stra ta judecata, sai

împrejurărilor, a autorisa p+ fî-mriă sai
ta sa contracteze. (Cuv. 106, ur; 133,

„199, 205, 435, ur.) (Cuv. Fr. 222).

205. Daca bărbatul este minore(!), femeia trebue să aibă autori-

sațiunea tribunalului

sai ca să stea la judicată, sai ca să pâtă con-

tracta. (Civ. 197, 199, ur; 342) (Civ. Fr. 224).

206. Ori-ce autorisațiune generală, chiar când este stipulată prin

contractul de căsătorie, nu este valabile de câtă pentru

administra-

țiunea bunuriloră cari suntă parafernale. (Civ, Fr. 223).

207. Numai femeia, bărbatul, sai moştenitorii loră poti cere anularea tocmelelorii saii a porniriloră de judecată făcute fără autorisațiune. (Civ. 197, 199, 820, 951, 952,) (Civ. Fr. 225),

208. Femeia pote face testamentii, fără autorisațiunea soțului său.
(Civ. 802, 858, ur) (Civ. Fr. 226).
CAPITOLUL VI.

Despre
209, Căsătoria

desfacerea

căsătoriei.

se desface:

1. prin mârtea unuia din soți.

2. prin despărţenia legală

pronunțată. (Civ. Fr. 227).

CAPITOLUL VIII.

Despre a doua căsătorie.
210. Femeia nu pote trece în a doua căsătorie de cât după dece
luni depline de la desfacerea celei d'ântâi căsătorii. (Civ. 209, 278)
(Civ. Fr. 228).
(1) Minore: nevtrsnicii,
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TITLUL VI.

Despre despărțeniă
(!)
CAPITOLUL 1.

Despre causele despărțeniei.
211. Bărbatul sai femeia pote cere despărțenia pentru causă de

adulteriii. (Civ. 194—P. 269, 270) (Civ. Fr. 229)
212. Căsătoriţii potii, fie-care în parte, cere desfacerea căsătoriei pentru

escese,

crudimi

saii insulte grave

ce'şi va fi făcută

u-

nul altuia. (Civ. Fr. 231)
213. Desființarea căsătoriei

se pâte cere și dobindi când unuli

din soți va fi osîndit la munca

si!nică sai la reclusiune. (Civ.

243

P. 7 $. 1, 2, 3.) (Civ. Fr. 232).
214. Consimţimentul

mutual

și stăruitoră

al soţilorii,

esprimati

în clipul prescrisii de lege, în condiţiunile şi după cercările de-

terminate de lege, va servi de dovadă îndestulă că viaţa în comuni

le este nesuferită şi că, în privința lor, este o causă peremtoriă(*)

de despărţenie. (Civ. 254—216) (Civ. Fr. 233).
215. Despărţenia se pote pronunța:
In contra soțiului care a vrăjmăşit viața celui altii soţiă,
sciind că alţii o vrăjmășescă nu i-a făcută arătare îndată.(2)

sai

(1) Despărțenia scii divorțiulii a fost admisă și în Franţa prin legea din 31 Martie 1803. Dar s'a desființată prin legea din 8 Mai 1816. Cu tote astea tes-

tală legiuirei Franeese s'a conservat în colecțiunea Codiciloră, și dupe acestă

legiuire s'a luată şi disposiţiunile coprinse în codicele nostru.
Pină acam căsâtoria la noi se despărțea de către tribunalele bisericeşti, pentru causele coprinse în pravila bisericescă de la partea II cap. IV. Din acestea însă, condica lui Caragea a recunoscut numai o parte, care se coprindeaiă
la partea III cap. 16.
(2) Prin o causă peremtorie, în casulii de fațiă, se înțelege o causă în contra căria
nu mai
(3) Dupe

are 4 se mai zice nimici, nu mai areai se oppune nimică.
Cod. Caragea, art. 6 (part. 3 cap. 16,) alin. e, care zicea:

„Când bărbatulă va dovedi cum că nevasta lui a cugetat reii împotriva vieţei
„sale, să musrea cum că bărbatulă i-a cugeta reă, atunci trebuința e a se

„despărţi.“
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CAPITOLUL

II.

Despre despărțeniă pentru causă
SECTIUNEA

Despre formalitățile despărțirii

determinată.

1.

pentru

causă determinată.

216. Ori-care ar fi natura faptelorii sau a
provoca cerere de desnărțenie pentru causă
menea cerere nu se pâte face de cât numai la
aistrictului, in care soții își aii domiciliulii.
r. 234).
217. Daca

vre una

din

faptele

imputate

delicteloră, cari ar
.determinată, o asetribunalul civili al
(Civ. 87, 93) (Civ.

de

soţiuli

care

cere

desfacerea căsătoriei va fi de natură a da locă urmăririi criminale
din partea ministerului publică, acţiunea, despărțenii se va suspenda

pînă

ce se va da otărîrea

curții

cu iurați;

atunci se va pu-

îea reîncepe judicata fără a fi permisii a deduce din acea hotătire vre 0 respingere saii escepţiune prejudiciabile în contra soțujul care a făcută cererea. (Pr. P. 212, ur.) (Civ. Fr. 235).
218. Ori-ce cerere de despărțenie va ar&ta cu amăruntulă faptele; cererea se va da îmrreună cu dovedile, de vorii fi, presedintelui tribunalului, saii judicătorului ce-i va ținea locul, de către
soțiulu ce cere desfacerea căsătoriei în persână, afară numai daca
va fi împedicatii de bâlă, în care casii, după cererea sea şi eliberarea
unui certificati de b6lă a vre-unui medicii, magistratul se va du=

ce la domiciliulii reclamantului ca să priimâscă acolo cererea sea

(Civ. 211, ur. 219, ur.) (Civ. Fr. 236).
219. Judicătorul, după ce va fi ascultati pe reclamant, şi-i va
face observaţiunile ce va socoti de trebuință, va parafa, cererea şi
dovedile

alăturate,

şi va încheia

procesii

verbală

pentru

priimi-

rea lori.
Pi
Acestă procesii verbalii se va sub-serie de judicători şi de reclamanti, afară numai daca nu va sci a scrie, pentru care se va
face

mențiune în procesulă

verbalii.

(Civ.

218,

220, ur.)

(Civ.
Fr. 237).
|
220. Judecătorulii va ordona prin procesul verbală ca
părţile
să se Înfăţişeze înaintea sa la diua și ora ce va determina.
Spre
acesti sfirşiti se va trimite copie după ordonanţia sa
pers6nei în
contra

Căria se cere

(Civ. Fr. 238).

desfacerea

căsătoriei.

(Civ. 221, 224, ur.)

221. In Qioa otărită judecătorul va da ambilorii soți,
de se vor
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înfăția, sai reclamantului, daca numai singuri se va înfățișa, consiliurile ce va găsi cu cale spre a săvirşi împăciuirea.

De

nu

va

putea isbuti va fîucheia procesii verbale şi va ordona a se comunica cererea, şi dovedile. ministeriului publici şi va referi despre
tâte tribunalului.

222. După

(Civ.

222,

ur, 229, ur.)

(Civ. Fr.

239).

trei dile tribunalul, după referatul președintelui sâii

alii judicătorului ce'i ţine loculi: şi după conclusiunile ministeriului
publici, va acorda saii va suspende permisiunea, de a se face citaţiuni părţilorii; suspendarea nu pote trece peste două deci de

dille. (Civ. Fr. 240).

.

293. Reclamantulii va cere de la tribunal a se cita, dură formele obicinuite, pirîtul, ca să se înfăţişeze în persnă în sedirța
secretă, şi în termenul prescrisii de lege; se va trămite împreună

cu

citațiunea

rărţii pirite copiă

dură cererea de despărţeniă şi

după actele doveditâre. (Civ. 224, ur.) (Civ. Fr. 241)
224. La espirarea termenului, daca partea rîîtă se va înfăţieșa sâii nu, reclamantulii în pers6nă, asistată de uni sfătuitori,
de va găsi de trebuinţă, va espune s6i va face a se espune motivele cererii sâlle, va înfăţioșa dovedile și va spune numele martoriloră ce va fi avândi. (Civ. 225, 231, ur. 234, ur. 237, ur.)
(Civ. Fr. 242).
|
225. In materie de despârţire de căsătoriă părţile nu vori pueri se fafățioşeze prin procuratori cari să pledeze. (Civ. 224,
2310).
226. Dâcă piritul se va înfăţioșa în persnă va putea propune

observările selle atâtii

asupra motivelori

cererii câtă

și

asupra

acteloră ce vorii fi produse de reclamantii și asupra martoriloriă
numiți de reclamantă. Piritul va numi pe martorii ce'şi propune
u înfățioşa

și

asupra

cărora

reclamantul

va

face şi eli

iunile sâle. (Civ. 232, ur. 237, ur. 239) (Civ. Fr. 243).

observa-

227. La a lorii înfățioşare se va întocmi procesi verbale desşi mărpre spusele şi observațiunile părților, precum asemenea
face.
pâte
altul
sâii
unulii
ce
turisirile
cari
Se va da citire procesului verbale persânelorii înfăţioşate,

menţiune
se vorii îndatora a-l subscrie, și se va face întradinsipututi,
sai
p'aă
că
despre semnătura lori saji de declaraţiunea
244).
Fr.
(Civ.
mai voitii să subscrie.
publică a. că938. “tribunalul va soroci părțile pentru audiența lucrările micomunica
se
a
ordona
va
rii. di şi oră o va ficsa;

nisteriului

publici

și va numi

ur. 231) (Civ. Fr. 245).

uni

a

|

raportoriii. (Civ.

e

220,

tului judecatorului
329. La gioa şi ora otărită, asupra rapor

j

923,

ra-

i
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portorii, după ce se va asculta ministeriulii publică, tribunalul va
otărt mai ăntâiii asupra neadmiterii cererii de despărțenie, de va
fi fostii

propusă.

Cândi motivele neadmiterii se vorii găsi temeinice, cererea de
despărțeniă se va respinge; în casuli contrarii, sâii de nu se va

fi făcută propunerea de :neadmitere,

cererea de despărțeniă se va,

admite. (Civ. 221, 230, ur.) (Civ. Fr. 246).

230. Indată după

LUL

i!

admiterea cererii de despărţeniă, asupra ra-

portului judecătorului raportor, ascultându-se și ministeriuli publici, tribunaluli va otări asupra fondului, daca va găsi causa în
stare de a fi judecată; la din contra, va admite pe reclamantă a
dovedi faptele, pe cari 'și fondâză arătăriie şi pe pâritii a dovedi

contrariul. (Civ. 211, ur. 229, 231, ur.) (Civ. Fr. 247).

231. Asupra fie-cărui acti al pricinii, pârţile, după raportul
judecătorului, şi mai nainte de a vorbi Mimsteral publici, potii
propune contestaţiunile lor, mai ântâiii asupra motiveloră de admitere şi apoi asupra fondului, dar în nici unii casă asistentul
reclamantului nu va fi admisi, dacă reclamantul însuși nu se va

înfățișa tn pers6nă. (Civ. 225, 229, 232, ur.) (Civ. Fr. 248).

232. indată ce se va pronuncia otărtrea care va ordona a se
face cercetâri, grefierul tribunalului va ceti partea procesului
verbale care conține numele martorilorii propuși, şi pe cari părțile

aii cerută a fi ascultați.

Părţile vori fi vestite de către președinte că mai potii propune
şi alți martori; însă că după acâsta nu vorii mai put6 fi priimite
a mai face și alte propuneri. (Civ. 224, 226, ur, 233, ur, 239)

(Civ. Fr. 249).
233.

Părţile vorii

lor martori ce vor
acestori propuneri,

face propunerile

lorii

îndată

în contra

ace-

voia se depărta. Tribunalul va otărt asupra
după ce va asculta pe Ministeriul publică.

(Qiv. 226, 232, 234, ur) (Civ. Fr. 250).

234. Rudele părţilori, afară de copii şi descendinți, nu potiă
fi respinși ca martori, sub cuvântii de rudenia, precum asemenea

nici slugele căsătoriților, sub cuvântii că suntă slugi; dară tribunalul va judeca şi va apreţia după îmnrejurări depunerile rudelor
și ale slugilorii. (Civ. 224, 232, ur.) (Civ. Fr. 251).
235. Ori

ce otărtre

care

ar admite vre o dovadă

testimoniale

va denumi pe martorii ce urmâză a fi ascultați, şi va otărt dica şi
ora în câri pârţile sunt datâre a'i aduce Ia tribunal. (Civ, Fr. 252).
236. Depunerile

martorilor

se vor priimi la tribunal în sedință

secretă de față cu Ministeriul publici, cu părţile, sfătuitorii sai
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amicii lori pînă la numărul de trei din fie-care parte. (Civ. 224.
237) (Civ. Fr. 253).
237. Pârţile, prin sine saii prin organul
martorilor bbservaţiunile și interpelaţiunile
ță, fără însă ca săi întrerupă în cursul
face (Civ. 226, 233, 238, ur.) (Civ. Fr.
238. Fie-care denunere se va face în

sfătuitorilor, potii face
ce vor găsi de cuviindepunerilori ce aia
254).
scrisă, precum aseme=

nea şi tdte dlisele şi observaţiunile ce se vor face asupra acelorii
depuneri,

Procesul verbale al cercetării se va ceti atâtii martorilor câtii
şi pârților; şi: unii şi alţii vorfi datori a-li subscrie. S-- va face
menţ:::ne des -re subscrierea lori, sai desvre a lor declarare că
nu potu sai nu vui+sc a subscrie. (Civ. 227) (0. Fr, 255).
239. Dună sevărşirea celor doue cercetări sait a celei cerute de

reclamant, dacă;părâtul nu a adus martori, tribunalul va'soroci părţile
pentru ședința publică a căreia di şi oră o va determina. Ya ordona a se comunica lucrările ministeriului publică şi va numi un
raportore.

Ordonanţa de sorocire se vă notifica păritului în termenulă 'ce
se va otărf prin acea ordonanță. (Civ. 220, ur; 223, ur; 228, ur,
240) (Civ. Fr. 256),

240. La dioa otărită pentru judecata definitivă se va da cetire

raportului

de catre judecătoruli

însărcinat

cu el.

Pârţile

vor pu-

tea mai la urmă face prin înşile t6te observaţiunile ce vor socoti

folositâre pricinei lor. Dupe acâsta ministerul publică va lua
- conclusiunile sale,
Otărirea definitivă se va pronuncia în sedință publică. (Civ. 239)
(Civ. Fr. 257, 258).
241. Când cererea de desnărțeniă se va fi făcut pentru motiv

de violință, asprime, saă injurii grave, chiar dure ce tâte vori fi

bine constatate, judecătorii au facultatea de a nu

admite îndată

despărțeniâ. in acest cas mai nainte de 4 otări, vor autorisa pe
femeiă a părăsi locuinţa bărbatului săi, fără a fi datâre ca săli
Primâscă la dânsa, daca, ea nu va voi; şi voră condemna pe băr-

bată a plăti o pensiune de întreținere în proporțiune cu midl6-

cele sale, dacă femeia îusăși nu va ave venituri îndestulătâre pentru

susținerea trebuințelori sale. (Civ, 98, 212, 242) (Civ. Fr. 259).
242. Dupe uni ani de cercare, dacă părțile nu vor reveni la

împreună viâțuire, soțul reclamantii pote face a se cită cel-l-altă
soții înaintea tribunalului în termenul prescrisă de lege, pentru
a asculta definitiva otărire, care atanci va admite despărțenia (Civ.
241) (Civ. Fr. 260),

12
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:.943. Când despărţenia se va cere pentru cuvântul că unul din
soți se află condemratii la osînda muncei silnice saii a reclusiunei,
singurile formalităţi de observati constă: a înfățișa tribunalului de
prima instanță o coriă legalisată după otărîrea prin care s'a condemnat, cu „un certificat de la curtea cu juraţi, cart să constate că

acea otărîre nu mai pâte fi atacată prin nicio cale legală. (Civ.
213—P. 7, Ş 1, 2, 3—Pr. P. 212 ur) (Civ. :Fr. 261).
244, În casii de a se face

apel în

contra

sentinței de admisiune,

sai a judecății definitive date de tribunalul de prima

instanță în

materiă de desnărțeniă, causa se va cerceta și se va judeca de urgenţă de către Curtea Apelativă. (Civ. 229, 240, 245, ur) (Civ Fr 262)
245, Apelul
nu se va priimi de câti daca va fi fostă dat în cele

două luni socotite din dioa din care s'a comunicati apelantului
otărîrea dată în ființa ambelor părţi, saii în lipsă; termenuli spre a

face recurs de casațiune în contra unei otărîri definitive, va fi de
“trei luni din dioa comunicaţiunei otărtrei.
Recursul în casațiune va suspenda esecutarea otărirei. (Civ.

244, 246, 248) (Civ. Fr. 263).246. În virtutea ori-căreia otărîri dată în ultima instanță, saii
care a dobândit putere de lucru judecat, și care va fi autorisată
desrărțenia, soțul ce a dobendit-o va fi datori a înfățișa ofi-

ciărului stărei civile, în termeni de două luni, copiă legalisată
“dure acea oiărire spre a se înscrie în registrul stărei civile în
care s'a înscrisii și actulă de căsătoriă (Civ. 27, 35, 151. 247, ur)
(Civ. Fr. 264).
241. Aceste doue luni se vor socoti în privința judecății de la
prima

instanţă

dupe

espirarea

termenului

de

apel;

în

privinţa

otăririlorii date de curtea de apel în lipsa pâritului, dupe espirarea

“termenului de or osițiune; şi în privinţa judecății

contradictorie în

cea din urmă instanţă dure espirarea termenului pentru recursul în
casațiune (Civ. 240, 244, ur; 246, 248) (Civ. Fr. 265).

248. Soţulu reclamantă, care va fi lasat să trecă cele două luni de-

terminate mai sus fără a implini formalitatea prescrisă la art 246, :
va perde bentficiuli judecății ce câștigase, şi nu va mai pute reincepe
acțiunea sa pentru

desrărțenie,

de cătă numai pentru o altă causă

novă,îu cart cas pOte să se întemeieze înaintea judecății şi pe cause-

le cele vechi. (Civ. 241) (Civ. Fr. 266).
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II.

Despre măsurile provisoriă, ce se potă

lua în urma

cerere

de despărțeniă pentru causă determinată.
249 'Ținerea

provisoriă a copiilorii va remânea bărbatului,

în

procesului de despărțeniă, afară numai daca se va otărî în alti:
felii de către tribunalii, dupe cerere mumti, saii a familiei, saia
ministerului publicii, spre folosulă copiilori. (Civ. 93, 336) (Civ.
Fr. 261).
250. Femeia în procesul de despărțeniă va putea părăsi domiciliulă bărbatului, în timpuli câtii va ținea procesului, Şi cere o
pensiune de întreţinere, în proporțiune cu mijlâcele bărbatului.

Tribunalulă, daca va încuviința acestă cerere, va otărt toti o
dată şi suma de bani ce bărbatulii va fi datoră a da femeiei sale
pentru întreţinere. (Civ. 93, 196) (Civ. Fr. 268).
SECTIUNEA III

Despre causele de respingere a cererei de despărțeniă pentru
causă determinată.
251. Cererea de despărțeniă se va stinge prin împăcarea soţilori urmată dupe întâmplarea fapteloră, cari arii fi pututi sprijini acea cerere, saii dupe pornirea cererei de despărţeniă (Civ. 214,
ur. 216, ur. 252 ur.) (Civ. Fr. 272).
252. In ambele aceste casuri, celi ce cere: despărțeniă va fi
respins; el va put6 însă porni o nouă cerere de despărțeniă pentru
câuse
putea

provenite dupe împăcare, și în asemenea cas elă se va
servi întru sprijinirea cererei sale şi de causele cele vechi.

(Civ. 248,

251,

253) (Civ.

Fr. 273).

253, Dacă cel ce cere despărțeniă tăgăduesce că arii fi urmati
impăcare

Scrisă,

, celii-altii soți pâte dovedi câ a urmat, atâtiă prin încâtă și prin martori, dure forma prescrisă prin preceden
-

tul capitul.(*) (Civ, 216, ur; 251)

(Civ. Fr, 274).

Do
INI
(1) Cu greşială se trimite aci la precedentulă
capiloli,
sele J despărțeniei; ci trebue o a se zice „prin presentueare tratează despre caulă, capitulă, „se şi mai
sactă, precum e în testulă francesă „Prin întfia
seoțiune a presentului capiol.

Fe
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CAPITOLUL

III.

Despre despărțeniă prin consimțimântul mutual.
254.. Qonsimțimântul mutual al soţilori, nu va fi primit, dacă
bărbatulii are mai puţin de 25 ani, sâi femeia mai puţin de
21 ani. (Civ. 214) (Civ. Fr. 275).
255. Consimțimântul mutual nu va fi primit de câtii dupe trecerea de duoiani de la săvărşirea căsătoriei. (Civ. 214, 254, 251,

ur) (Civ. Fr. 276).
56. Consimţimântul mutual nu se va mai priimi după

de căsătoriă, nici dupe ce

20ani

femeia va fi împlinită virsta de 45 ani.

(Civ. 214) (Civ. Fr. 277).
257. In nici un cas consimțimântul mutuali al soţilor nuva
fi îndestulător, dacă acel consimțimânti nu va fi autorisat de câtre tatăl
sai muma,

sai de câtre cel-alţi ascendinți, în viață fiind, potrivit

regulilor prescrise la articoli 131, 132 și 133 din titlul al V-lea
pentru căsătoriă. (Civ. 214. 258, ur.) (Civ. Fr. 278).
258. Soții otăriţi a se desnărţi, prin consimțimântul

mutuală,

voriă fi datori a face mai ântâiă inventariii şi preţuire a întregii
lor averi mișcătâre şi nemișcătâre şi a regula drepturile lor respective, în
214,

privirea

259, ur.)

cărora

suntit liberi de a face învodlă.

(Civ. Fr. 219).

259. Ei vori fi asemenea datori a face
tocmâlă asupra următârelor puncte:
4. Cui urmâză a fi încredințaţi copii ce vor
lor, atât pentru_timpul cercării, cât și dupe
eniej.
ț 2. Ce sumă va fi datorii bărbatul a da

între

dânşii

(Civ.
înscrisă

fi avut din căsătoria
pronunţarea despărfemei s6le, în inter-

valul acela de timpii, dacă ea nu va avea venituri îndestule
spre a întâmpina trebuințele ei. (Civ. 249, 250, 257, 258, 260,
ur.) (Civ. Er. 280).
260. Soții se vor presenta împreună și în persâoă înaintea
preşedintelui tribunalului civile al districtului, unde 'şi ai domi-

ciliul, săi la judecătorul care ține locul președintelui, şi "și vor
declara voința lor de a se despărţi, în presența a doi martori
aduşi de ef. (Civ. 93, 196, 214, 261, ur.) (Civ. Fr. 281).

261.

Judecătorulă va

face

atâtă

ambilorii soți întruniţi câtit

şi fie cărui din ei în parte, în presenţa

celori doui marturi, sfa-

turile şi îndemnările ce elii va găsi de cuviință, le va ceti Capitolulii IV din acestă titlu care reguleză efectele despărțeniei, şi
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le va arăta tâte consquenţele faptului lorii. (Civ, 217-285) (Civ.
ir,

282).

262. Dacă soții și după acâsta vorii stărui în otărirea de ei lu-

ată, li se va da actă de către judecători după cerereu loră de
despărțeniă prin consimţimântii mutuale, şi vori fi datori de a
presenta şi a depune îndată în tribunală, pe lângă actele prescrise

de art. 258 şi 259, și următorele:
1. Actul de nascere și acel de căsătoriă.
2. Actele de nascere şi de încetare din vi6ță a copiilor născuți

din căsătoriă lor.
3. Declaraţiunea autentică din partea părințilorii loră saii a altorii ascendinți în viță

fiindă, care să rostescă că, pentru causele

lorii cunoscute, autorisâză pe fiuli saii pe fiia lori, pe nepotul de
fiii saii pe nepâta de fiiă căsătoriți sai căsătorită cu cutare, de
a cere despărțenia prin consimţimântii mutuale şi de a consimți
a el.
Taţii, mamele, bunele soţilor vor fi presumți(1) ca în vi6ţă pâ-

nă se vor înfățișa acte constatătore

încetării lor din vi6ţă. (Civ.

41, ur. 49, ur. 64, ur; 257) (Civ. Fr. 283).
263. 'Tribunalulă va încheia procesii verbale de tot ce se va fi
rostitii şi făcută în virtutea acticolelorii precedenţi; actele aduse

de soţi vori remâns în tribunal.
In procesulii verbale se va face menţiune despre autorisațiunea

ce va trebui a se da de judecătorii

femeiei, pentru a, se retrage

din casa conjugale.(2) (Civ. 93, 196) (Civ. Fr. 284).
264. Declaraţiunea de despărţeniă a soţilorii va trebui a fi repetită la a: patra, la a şeptea şi la a decea lună, observându-se
aceleaşi formalități; la fie-care repetire soții vor fi datori a con-

stată formali că tata și mama saii alți ascedenţi, în vidță

fiind,

presat ) în cea dântâii a lor otărtre. (Civ. 260, 263) (Civ.
.
r,
265. În cinci-spre-gece dile, după espirarea unui anii de la ântâia, declaraţiune, soții asistați fie-care de două pers6ne notabile
din comună, şi în vârstă de patru-deci ani cel puțini, se vor presenta împreună şi în pers6nă, înaintea preşedintelui sai a judecătorului care 'î ține locul, îi vor dă copii adeverite după cele
patru

procese

verbale

preună cu tâte actele

care

coprine

consimțimântul

mutual

anecsute la ele, şi vor cere de

d'im-

la judecă-

(1) Presumpţi: socotiți. — (2) Casa . eonjugală este acea în care trăia soții îm
preună. —(3) Peristă: stămescii,
”
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toră fie-care în parte, însă în presența unul altuia şi a notabililor
de mai susi,

admiterea despărțeniei.

(Civ. 260,

266) (Civ.

Fr.

286).
266. Dupe ce judecătorulii și asistanții vor fi făcut observaţiu-

nile

lor soților, dacă

acestia vor

stărui în otărtrea lor,

grefierul

va încheia procesă verbale care se va subscrie atât de câtre pârţi
cât şi de câtre persGnele asistanţi, saii se va face menţiune dacă

nu ai voit sait nu ai putut a subscrie. (Civ. 261, 264, 265) (Civ.
Fr. 287).

267. Judecătorul va referi tribunalului despre t6te imprejurări-

18, pe lângă

care

referat se

vor comunica

şi conslusiunile

terului publicii înscrisă. (Civ. Fr. 288).
268. Dacă ministerul

publicii găseşte

minis-

în acte dovadă că ambii

soți era în etate, bărbatul de doue-deci și cinci ani, şi femeia de
doue-deci şi unu ani, când ai făcut

ântâia lor declarare, că la a-

câstă epocă eraii căsătoriţi de doi ani și că câsătoria nu e fâcută

de mai multă de

dou deci ani,

că femeia

avea mai

puţini de

patru-deci şi cinci ani, că consimțimânțul mutual a fost esprimat

de patru ori în curgerea anului, dupe tote formalităţile cerute de
capitolul de față, şi mai alesă cu autorisaţiunea tatălui şi a mumei soților, sai cu autorisația celor-l-alți ascedenţi, va face con-

clusiunile sale în terminii

următori:

„legea permite!

contrarii conclusiunile sal vor fi „legea opresce.“

(Civ. Fr. 289).

eară la casti

(Civ. 254-—267)

269. Tribunalul asupra referitului(*) nu va putâ face alte verificâri de cât cele arătate la articolul precedente. Dacă tribunalul va crede că pârţile aii satisfăcut conâițiunilor, şi ai îndepli-

nit formalitâțile

prescrise de lege, va admite divorțiul.

La casii

contrarii, tribunalul va declara că despărţenia nu se pote admite,
arătând motivele sale. (Civ. 267, 268) ((Civ. Fr. 290.)
210. Apelațiunea, în contra otărîrei tribunalului, prin cară se
va fi refusat despărţenia, nu va mai fi priimită dacă ea nu va fi

fost dată de câtre

ambe pârţile

prin actă separat, și în termenii

de două-deci gile de la data la care li s'a comunicat otărîrea tribunalului. (Civ. Fr. 291).
271. Apelul se va comunica și ministeriului
ântâia instanță. (Civ. Fr. 292).

publică de

lângă

(1) Beferită s6ă referat este raportulii ee judecătorulii faca tribunalulai, conform
art. 267,
Ă
a
a
E
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212. In cele dece dile de la comunicarea apelațiunei,

ministe-

rulii publici: de lângă tribunali va supune conclusiunile sale procurorului generale de la curtea de Apeli. (Civ. 271, 273) (Civ.
Fr, 293).
213. Procurorul curţii de apel va fi dator a'și da şi el conclu-

siunile sale fuascrisi,

sai judecătorul

în urma

cârora, Presidântul

ce "i va țin6 locul, va

curții de apelă,

face raportul

săi curții,

pînă în $ dile și curtea va otări definitivi asupra apelaţiunii, cel

mai târdii pînă în

dece dile de

la

272, 274) (Civ. Fr. 293).

priimirea

referitului. (Civ.

274. Daca curtea de apel prin otărirea sa nu va admite despărțenia, recursul în casaţiune nu va fi priimit, dacă nu va fi fost

dat de câtre ambe pârțile şi în termină de o lună de la notificarea otărîrei pârţilori. (Civ. 270, 275).
215, In casă când curtea va fi priimită divorțulă fie-care din
soți pote face separatii recursii. (Civ. 274.)
216. Indată ce se va pronunța otărîrea definitivă care admite

despărțenia, şi dupe espirarea, terminului de recursă îu casaţiune,
pârțile vor fi datore a presenta împreună și în persână, pînă în
termenii de două luni, copiă legalisatii după acea otărîre oficiârului stârii civili, spre a o înscrie în registrul stării civili, în
care s'a înscrisă şi actuli de căsătoriă. Neîndeplinirea acestei

pozat „ra trage dupe sine nulitatea, otărirei. (Civ. 35, 60) (Civ.
r.

294).

,

CAPITOLUL

IV.

Despre efectele despărțeniă.
271. Soții cari se voră despărți nu vorii mai put să se căsătorâscă împreună. (Civ. Fr. 295).
278. Femeia despărțită nu va pute trece în altă căsătoriă de

câtă dupe qece luni de la despărțenia ei. (Civ, 210) (Civ. Fr. 296).
219. În casii de despărțeniă pentru causă de adulterid, soţiuli
vinovată de adulteriii nu se va pute nici o dată căsători cu com-

plicele săi. (Civ. 241, 216, ur) (Civ. Fr. 298).
280. Pentru ori-ce motivi se va fi pronunţiații despărțenia, afară

de casulă

consimțimântului

pronunțiatii despărțenia va

mutuale,

perde

soțiulii

favorea sa de către celă-l-altii soţii, fie prin
toriă, fie dupe sevârşirea căsătoriei.

în contra

cârui s'a,

tote avantagiurile stipulate
-

în

contractii de căsă-
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cărei s'a pronunţiată despărțenia,

chiarii şi

clausa espresă de reciprocitate,

va conserva

dacă ele se vori fi stipulatii cu

fără ca acea, reciprocitate să aibă

loci. (Civ. 281) (Civ. Fr. 299, 300).
281. Dacă soţii nu'şi dedeseră nici uni avântagiii unuli ăltuia,

saii dacă acele avantagiuri nu vori fi îndestulătâre spre a asigura
subsistența soţului care a dobândită despărțenia, tribunaluli va
put6 ordona şi lua măsuri pentru a se da acestuia o pensiune de
intreţinere din averea, celui-l-altii soții, care nu va putea trece
peste o â treiă parte din suma veniturilorii; acestă pensiune se
za Pute, revoca cândi ea nu va mai fi necesariă. (Civ. 280) (Civ.
r. 301).

282- Copii se vorii încredința soţiului carea dobănditii despăr-

ţenia afară numai cândi tribunaluli, după cererea familii saii a
ministeriului publici, va regula spre binele copiilorii ca cu toții,
saii în parte, să fie încredințaţi soțiului în contra cârui s'a pro-

nunțiati despărţenia sai unei a treia persâne. (Civ. 283, ur; 326)
(Civ. Fr.: 302).

283. Ori cârii persne se va încredința copii, tatăli și mama
lorii vorii avea fie-care dreptuli de a preveghea asupra lori şi îndatorirea de a;i întreținea şi de a le da crescere, în proporţiune

cu midlâcele lorii. (Civ. 282,
284.

Desfacerea

284, ur) (Civ. Fr. 303).

căsătoriei prin

despărţenie,

nu

va lipsi pe co-

piii născuți din acea căsătoriă, de nici unulii din fol6sele cari le
ai avută asigurate dă legi, sait de tocmelele căsătoriei încheiate
între tată și mumă, darii drepturile copiilori nu se vorii deschide

de câtii in modulii şi cu condiţiunile în care ele sari fi deschisi
dacă nu urma despărțeniă. (Civ. 282, ur, 285) (Civ. Er. 304).
285. In casii de despărțeniă prin consimțimântii mutuali, jumătate din averea bărbatului şi jumătate parte din averea femei
va, fi considerată că

deplină

proprietate

a copiilorii nâscuţi: din

căsătorie chiar din giua celâi d'ăntâiii declarațiuni de despărțeniă.

ii

Tatălă şi mama însă vori av6 drepti la venitul acelorii pârți
din avere, pînă la ajungerea copiilorii în vîrstă legiuită, cu în-

datorire însă pentru ei de a întreține şi a
mijlOcele și dupe posiţiunea

lorii

cresce pe copii, dupe

sociale; tâte aceste vorii urma

fără prejudiciulii celorii-l-alte fol6se, ce ari fi fostii asigurate qişilori copii prin tocmelile căsătoriei urmate între 'tatălii şi muma
lor (Civ. 254, ur.) (Civ. Fr. 305).
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VI.

Despre paternitate şi despre filiațiune.

QGAPITOLUL 1.
Despre filiațiunea copiilori

legitimi născută

în căsâtoriă.
286. Bărbatuli este

tatălă

să concepuți
|

copilului

concepută (zămisliti) în

timpulă căsătoriei.
Bărbatul

însă va put

dacă dovedesce

că

în

să nu recunâscă

cursul

timpului

de alii

coprinsii

sâă pe copil,

între

a trei

sutelea di şi între aceia a una sută optii deci mai înaintea nascerii copilului, a fosti în imposibilitate fisică de a coabita cu soția
sa, fie din causă de depărtare, fie din ori-ce altii accidenti.(Civ.
287, ur. 290, ur. 298) (Civ. Fr. 312).
281. Bărbatului nui va fi ertată să nu recunâscă de ali sâi
pe copilu, sub cuvântu de neputinţă trupescă; nu va put6 a nu'li
recun6sce nici chiar pentru causă de adulteriii (preacurvie), afară
numai cândii nascerea i se va fi tăinuitii, la care casii va fi admisi a propune

tălă copilului.

tâte faptele proprie

a justifica că elă nu este ta-

Nerecunâscerea nu va pute fi priimită cândă a e-

sistată în faptă întrunirea între soți. (P. 270) (Civ. Fr. 313).
288. Bărbatulii nu va pute tăgădui

paternitatea

mai înainte de una sută opti deci dile de la dara
următârele casuri:

1. Dacă a sciuţii mai

înainte de căsătoriă

copilului

căsătoriei

năs-

în

că femeia e însăr-

cinată.

2. Dacă a asistată cânds'a făcută actulii de nascere, şi dacă acelii
actii este subscrisii de elii, sai: conţine declarațiunea sa că nu scie
subscrie. (Civ. 286, 287, 304) (Civ. Fr. 314).
289. Legitimitatea

desfacerea

copilului

născutii

dupe

trei-sute

dile de la

căsătoriei va put6 fi contestată. (Civ. 209, 286, 290,

ur.) (Civ. Fr. 315).
290. In deosebitele casuri, în care bărbatuli este autorisatii a
reclama, elă trebue să'și facă reclamaţiunea în termină de o lună,
de se află acolo unde

s'a

născuţi

copiluli; în terminii

de

două

luni de la întOrcerea sa, dacă la epoca nascerii era absente; în
termini de două luni, dupe ce a descoperită frauda, dacă i se va

3 a30uasi nascerea

copilului.

(Civ. 286, ur,

291, ur.( (Civ. Fr,
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291. Dacă bărbatulii a murită mai înaintâ de a reclama, dâră
în timpulii pe cândi era încă priimit a o face, moştenitorii vor av două
luni spre a contesta legitimitate copilului, socotite din diua când
aceli copilii ară fi intrati: în posesiunea, averei bărbatului, sai
din epoca cândă ar fi atacati posesiunea moştenitorilorii asupra
acelei averi. (Civ. 290, 653, 889,893, 891) (Civ. Fr. 317).
CAPITOLUL II.

„Despre dovedirea filiațiuniă copiilor legitimă.
292. Filiațiunea(*) copiilorii legitimi se dovedesce prin actele
de nascere trecute în registrele stârii civili. (Civ. 27, ur. 32, 43,
119, 295—P..423-125, 215) (Civ. Fr. 319)
293. In lipsă de unii asemenea titlu este îndestulătâre posesiunea constante a statului de copilă legitimi. (Civ. 33, 177, ur;
294,

ur.)

(Civ.

Fr.

320).

294. Posesiunea de statii se statornicesce prin întrunirea de fapte îndestulătâre, ce arată legâmântuli de filiațiune şi de rudeniă

între unii individi și familia din care pretinde a face parte.

Cele mai de căpeteniă din aceste fapte sunt: că acelă individi
a purtati în totă-d'auna numele părintelui, alii cărui fii se pretinde a fi; că tatăl 7] a tratati ca pe fulii sti şi a îngrijită, în
acâstă cualitate, de creşterea, de întreţinerea și de stabilirea sa.
Că a fostii recunoscută în .acâstă calitate în toti-d'auna în societate.
Că a fostii recunoscuti în ăcâstă calitate de către familiă.(Civ.

185, 293) (Civ. Fr. 321).

295. Nimeni nu pote reclama o stare civile contrariă acelui cei
dă titlul săii de nascere, și posesiunea de' statii, conformnii acestui titlu.

-

Şi vice-versă, nimini nu p6te contesta

are 0 posesiune

de statii,

178, 119, 292, 294)

conformă

(Civ. Fr. 322).

starea

civile

acelei ce

titlului săi de nascere,

(Civ.

296. In lipsă de titlu şi de posesiune de staţi statornică, ori
dacă copilul a fostii înscrisă, saii sub nume mincin6se, sait ca nă-

scutii din tată și mumă necunoscuţi, dovada filiațiunii se pote face prin marturi.
N

RC

tc A

RR

CE

D

-

RR

-() Prin filiațiune se înțelege scoborîrea unui fii, din
raportă eu părinții şi străbunii sei.

cine se trage unui fă, în
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Cu tâte acestea dovada acâsta nu pâte fi priimită de cât atunci
când esiste un început de dovadă înscrisă, ori când presumțiunile( 1)
sai indiciele ce resultă din fapte constanti sunt de o ast-fel de
gravitate, în cât să se pâtă priimi admiterea dovedit prin marturi.
(Civ. 33, 297, ur; 1191, 1199-1203) (Civ. Fr. 323).
291. Inceputul de dovadă înserisii resultă din titluri de familiă,
registre şi hărtii casnice ale tatălui sai ale mamei, din acte publice
sai chiar private, emanate de la una din pârțile ce figurâză în

contestațiune, sai cari ar av6 vre un interesii în cestiune dacă
ar fi în vi€ță. (Civ. 33, 296, 308, 11917) (Civ. Fr. 324).

298. Dovada contrariă se va put6 face prin tâte mijlcele proprie
de a statornici, că reclamantul nu e copilul mamei ce pretinde că
are, saii, chiar fiind maternitatea dovedită, că nu e copilulii bărbatului mamei.: (Civ. 286, 290, 291, 296) (Civ. Fr. 325).
299. Tribunalile civili vor fi singure competente a hotări asupra
reclamaţiilor privitâre la starea civile. (Civ. 84, ur; 180, ur; 300,
ur) (Civ. Fr. 326).

300. Acţiunea criminale în contra unui delictă pentru suprima-

rea stârei civili, nu va put începe de cât dupe ce s'a dat otărîrea
definitivă asupra

p. 215—Pr.

cestiunii stărei

civili.

(Civ.

38,

39,

180,

181—

P. 8, 21) (Civ. Fr. 327).

301. Acţiunea pentru reclamarea stârei civili este neprăscripti-

bile în privirea copilului. (Civ: 302, ur) (Civ. Fr. 328).
302. Acţiunea pentru reclamarea stărei civili nu se va put6 porni
d6 câtre moștenitorii copilului, care n'ai reclamat, de cât. când
acesta ar fi murit minor, sai în termini

de cinci ani

rea etâții majori.(?) (Civ. 291, ur; 300, 303,

dupe împlini-

653) (Civ. Fr. 329).

303. Moștenitorii pot urmări acțiunea deschisă de câtre copil,
afară numai dacă acesta se va fi lepădat formal saii ar fi lăsat să
trâcă trei ani fără a

din urmă act
Fr. 330).

de

o mai urmări

procedură,

însuşi,

(Civ. 291,

socotindu-se

ur;

de

la cel

301, ur, 653) (Civ.

et
(1) Presumţiuni sunt consecuințele ce se tragă dintr'ună faptii cunoscut
faptă necunoscut, — (2) Etăţii majori, adică vîrsniciei
6

la ună
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CAPITOLUL III.

Despre copii natural.

SECŢIUNEA L.
Despre legitimarea
304. Copii

născuţi

copiilor naturală.

saii concepuţi

afară din căsătoriă se vor puts

legitima prin căsătoriă, făcută dupe nascere între tatăl şi mama
lor, când acestia "1 vor fi recunoscut, chiar prin actulii lor de

căsătoriă. (Civ. 48, 183, 184, 288, 307, 308) (Civ. Fr. 331).

305. Legitimarea se pâte face chiar în folosul copiilor încetaţi
din viață, cari aii lăsat dupe dinşii descendinți şi atunci acestia
se bucură de efectele ei. (Civ. 304, 306) (Civ. Fr. 332).

306. Copii legitimaţi prin căsătoria urmată

torulii va

pute

fi

declarat,

dupe nascerea

lor,

și cum ar fi fost născuți din acestă
ur) (Civ. Fr. 333).
|
este oprită. La casă de răpire, când
cu acea a zămislirii copilului, răpi-

vor av aceleași drepturi ca
căsătorie. (Civ. 659, ur; 841,
307. Cercetarea paternitâţii
epoca răpirei va corespunde

cererea părţilor

după

interesate,

de

părinte al copilului. (P. 272-214; 280-283-Pr. P. 8) (Civ. Fr. 340).

308. Cercetarea maternitâţii
Copilul ce 'şi va reclama
el este acelaşii copil pe care
Nu va fi priimit a dovedi

atunci

303)

când va fi un

(Civ. Pr. 341).

încenuti

este priimită.
Ă
pe mamă sa va fi dator a dovedi că
ea la născută.
acâsta prin marturi, de cât numai
de

dovadă

înscrisii.

(Civ. 295—

00D.
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VIII.

Despre adopțiune.(")
CAPITOLUL

Despre

1.

adopțiune.

SECȚIUNEA
Adopțiunea
309.

Nu

pot

adopta

de

L.

și efectele

cât

persânele

sale.
de

ambe secsele, şi cari

la epoca adopțiunii nu voravâ nici copii nici descendinţi legitimi; pe lângă acâsta trebue să fie cel puţinii opt-spre-dece ani
mai mare de cât acela pe care'şi propunii a adopta. (Civ. 310,
ur; 319) (Civ. Fr. 343).
310. Nimeni nu pote fi adoptatii de mai multe pers6ne, afară

numai de doi consorţi.
Uni soți nu pâte adopta fără consimțimântulii celui altă soţi.
(Civ, Fr. 344).
311.

Cândi

părintele şi mama

adoptatului

sai

numai

din ei este în viţă, și daca adoptatuli

n'a

şi cinci

consimțimântuli

ani,

elii

este

datori

a

aduce

împlinită

unulă

doue-deci
dati

la

adopțiune de părinții săi, sai de acela din ei care trăesce.
In casă cândii adoptatulii nare părinți se va cere consimţimântuli tutorelui. (Civ. 151, 133, 137, ur; 342) (Civ. Fr. 346).

312. Adopţiunea va da celui adoptati numele (de familiă) adoptatorului, pe care'lă va adăugi la adevăratulii sei numă, putând

înse pune numele de

familiă

alu

adoptatorului şi înainte de a-

devăratulii sâi nume de familiă, dacă astu-felă

(Giv. 313, ur.) (Civ. Fr. 347).

va urma tocmela,

313. Cel: adoptatii va remân€ în familia sa fir6scă, în care'şi
va păstra şi tote drepturile sale; cu tâte acestea căsătoria este
poprită:

Intre adoptatorii cu celi adoptatii și descedinții acestuia.

Intre

copil adoptivi ai aceluiași individă.

(1) Adopţiunea

este facerea

de fii de

sufletă, s6ă

totesia dupe cum se zicea în

Cod. Caragea, part. 4 cap. 6. Adoptator se numesce
sufletii; adoptat este cellă ee devine fii de sufletă,

cellă

ce face fiii de

s4

COD. CIVILE, — CART.

L TIT. VUI.

Intre celă adoptatii şi copii ce ară put av6 mai în urmă adoptatoriulă.
Intre celi adoptată şi soţiulii adontatoriului, precum și între
adoptatorii şi soțul celui adoptată. (Civ. 143, ur; 166; 315) (Civ.
r. 348)
314, Indatorirea naturâle ce va continui a esiste între celi adoptatii și tafăl și mama sa de a'şi da unulă altuia alimente, în
casurile

otărâte

de lege,

va avea aceiaşi urmare

între adoptatorit

şi celii adoptat,junulii către altulii. (Civ. 185—187, 190—192) (Civ.
Fr. 349).

315. Celui adoptatii nu va dobîndi

nici uni drept de moştenire

asupra bunurilorii rudelori adoptatoriului, dar va ave asupra
tenirei adoptatorului aceleași drepturi ca şi copii născuţi din
torie, chiar dacă în urma adopţiunei s'ari nasce asemenea
din căsătoriă. (Civ. 316, ur; 659, ur; 669 ur) (Civ. Fr. 350).
316. Murindii adoptatulii, fără descedinți legitimi, lucrurile

moşcăsăcopii
date

lui de câtre adoptatoriă prin darii saii prin moştenire, ce se vori
găsi în natură în vremea morții adoptatului, se vorii întârce la adoptatorii,

sai la descedinții săi, cu

îndatorirea

de a contribui la

datorii, şi fără prejudițiulii drepturilorii unori a treia persâne.
Prisosulii bunurilorii adoptatului va, fi ali părinților săi firesci,
şi aceștia vorii esclude toti-dea-una, pentru obiectele specificate
în acestii articolii, pe toți moștenitorii âdoptatorului afară de descendinții săi. (Civ. 317). (Civ. Fr. 351).
311. Dacă trăindă adoptatoriulă, și dupe mârtea adoptatului,
copii sai descedinții lăsați de aceşti din urmă, vorii muri şi ei
fără posteritate, adoptatorulii va moşteni lucrurile date de dânsulii,
dupe cum s'a disii în art. precedente, dară acesti dreptii se va
mărgini numai la pers6na udoptatorului, și nu se va transmite şi

la moștenitorii sei, chiar de ar fi descedinţii direcți.
(Civ.

(Civ. 316)

Fr. 352).

SECŢIUNEA II.
Despre formele adopțiuniă
318. Pers6na ce'și va propune de a adopta şi aceia ce va
voi a fi adoptată se vori înfățișa la tribunalulă domiciliului ădoptatoriului

spre

consimțimântulă

Fr. 353).

a face

înscrisă

amândurora.

declarațiune

(Civ. 87,

că acesta

309, ur;

este cu

319, ur) (Civ

|

:
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319. Tribunalulii, dupe ce va lua gtiințele trebuinci6se, se va,
|
trage în camera de consilii și va verifica:
1, De sunt îndeplinite t6te condiţiunile cerute de legi;
2. Dacă persâna care voesce a adopta se bucură deo bună

reputaţiune.

(Civ, 309, ur; 320) (Civ. Fr. 355),

320. Dupe ce procurorul 'şi va da conclusiunile, tribunaluli,
printrună procesii verbale nemotivată va, otări în acesti termini:

„se încuviinţeză,
(Civ. Fr. 356).

saii nu se încuviințeză

adopţiunea.“ (Civ. 319)

321. In terminii de o lună de la data otarîrei tribunaiului, acâstă otărîre va fi supusă, dupe cererea pârței celei mai stăruitre,

curţii de apeli,

care va urma

nalulă de prima instanță,
bale nemotivati:

în același

timpii

ca şi tribu-

și va pronunța printr'anii procesii ver-

„Otărirea e confirmată, sai otărîrea e reformată. Prin urmare
se încuviinţeză saii nu se încuviințeză adopţiunea.* (Civ. 319,
nr. 322) (Civ. Fr. 351)
322,

Ori-ce

otărîre a curței

apelative,

care

va

încuviința

donțiune se va ceti în şedinţă publică, şi se va afige
unde curtea va găsi de cuviință. (Civ. 321) (Civ. Fr.

o a-

la loturile
358).

323. In cele trei luni după darea otărirei, adonțiunea se va în-

Scrie, dupe cererea uneia sai alteia din pânţi, în registrului actelorii civili alit locului unde'şi va av6 domiciliuli adoptatorul.
Acestă înscriere se vaface după o copiă legalisată a otărtrei cur-

ţii apelative; şi adopţiunea va remân6 fâră efectă, de w'a fost in-

registrată în ar&tatuli terminii. (Civ. 27, 81) (Civ. Fr. 359),
324. Dacă adoptatoriuli arii muri, dupe ce s'a depusă 14 tri-

bunalii actulii care constată voința sa de a adopta şi mai înainte

de a se da otărîrea de câtre tribunalii, se va urma cu procedura înainte şi adopțiunea se va priimi, de se va găsi cu cale.
Moștenitorii adoptatorului, vorii put, de vori crede că adop-

țiunea nu pâte fi priimită, a da procurorelui
observațiuni atingătâre de acâstă adopțiune.
(Civ. Fr. 360).

ori-ce memorii şi
(Civ. 318, ur. 653)

TITLUL IX.

Despre puterea părintescă.
325. La oril-ce vârstă copilulii este datorii să onoreze şi să res-

pecteze pe tatălă şi pe muma sa. (Civ. 131-136, 1224 — Supl. 1.
Conatrîngerei corporali, ărt, 6) (Civ. Fr. 371).
Să

86

"COD. CIVILE. — CART.
326. Copilulii

1. TIT. IX.

remâne sub a lorii autoritate

pină la majoritată

sai emancipare(1) (Civ. 131, ur. 249, 282, 327, ur. 421, ur. 434,
1224—P. 268) (Civ. Fr. 312).
321. la timpuli căsătoriei tatălii singurii esercită acestă autoritate. (Civ. 124, 452—P. 268) (Civ. Fr. 313).
328. Copilul nu pâte părăsi casa părintescă fâră voia tatălui
seii. (Civ. 93, 249, 282) (Civ. Fr: 374).

329. Tatăl care va av6 motive de nemulţumire

supra

purtării

copilului săi va avea

următârele

fârte grave amijlâce de în-

dreptare. (Civ. 330, ur. 414) (Civ. Fr. 375).
330. Dacă copilul are mai puţinii de ş6se-spre-dece ani, tatăli

îlă va put6 pune în o casă
drepti care preşedintele

tălui, va trebui a
r. 376).

de

arestii pentru o lună celii multii,

tribunalului

de districtii, dupe

cererea ta-

libera ordinulă
de arestare. (Civ. 332-336)

(Civ.

331, De la virsta de şâse-spre-dece ani pînă la majoritate, saii

emancipațiune, tatăl va put6 numai să c6ră arestarea copiiului săi,
I „pe timpii celii multii de şâse luni, adresându-se pentru acesta la
preşedintele tribunalului, care, după ce se va înțelege cu procurorulii, va libera saii va refusa ordinea de arestare, şi liberâudiă
ordinea de arestare va put scurta terminuli arestărei cerută de

tatălă. (Civ, 332, ur. 336, 414) (Civ. Fr. 317).
332. In ambe aceste casuri nu se va

scrisă și nici o formalitate judecătorâscă,

face nici o procedură în-

afară numai întru câtă

Privesce ordinea de arestare, care nu va coprinde motivele pentru care el s'a datii; tatăl va fi numai datorii dea subscrie
îndatonirea de a plăti tâte cheltuelile şi de a da arestatului ali-

mentile cuviinci6se. (Civ. 185,
r. 378).
333. Tatăl pote

de el

reclamatii în

331—Pr. P. 580-582) (Civ.

330,

scurta ori cândi va voi
câsurile

prevădute

terminulii

arestârei

de precedentile

trei arti-

cole. Dâcă dupe eşirea copilului din arestii eli va face din noă
alte necuviințe, arestarea lui se va pât6 ordona din noi, cu mo-

Sr prevădută în articolele precedenţi.
334. Dacă

tatăli

se va

copilul săi din precedenta

căsători

„ Org. legea din 1833, fev,

23).

noi nu va pută aresta

căsâtoriă, chiar de ar av6 mat

de ş6se-spre-dece ani, de câtii
artic. 331, (Civ. Fr. 380).
(1) Emancipare se numea în Cod.

din

(Civ. 330, ur.) (Civ. Fr.
pe

puţin

conformându-se celor prescrise de

Caragea,

ertarea utrstei (Part. 1. Cap. 3; Rog.

”

!
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335. Muma văduvă, care nu se va fi măritat din noii, nu va
pute aresta pe fiul ei, de câtă cu concursul a două din cele maj
aprope rude despre tată, şi numai prin cerere adresată tribunalului conform artic. 331. (Civ. Fr. 381).
336. Cândii copilul va ave avere propriă a lui, sai când el va
esercita vre o profesiune sai meseriă, nu va pute fi arestat, chiar
de va âv€ mai puțin de şese-spre-dece ani, de câtă prin cerere
adresată tribunalului conform art. 331. Copilul arestat. va put€
adresa un memorii procurorului generale de lingă curtea de apel.
Acesta vă ordona procurorului pe lingă tribunalul de prima instanță ca să cerceteze împrejurările, şi va face apoi el însuşi raport preşedintelui curții apelative, care dupe ce va însciința pe
părinte şi dupe ce va fi adunat t6te sciințele putinci6se, va put€
revoca saii modifica ordinea de arestare hhberată de Preşedintele
tribunălului de prima instanţă. (Civ. 330, 331) (Civ. Fr 382)
337. Mama

0) legalminte

are drepturi

de corecţiune

asupra copiilor

s&i natu-

recunoscuţi. (Civ. 308, 325, 330—333) (Civ. Fr.

383).
338. Tatăl in timpul căsătoriei, și,

dupe desfacerea

căsătoriei,

acel din doi soți remas în viață, conservă dreptul de folosință asupra averei copiilor lor pînă la virsta de doue-deci ani deplini,
Sai pină la emanciparea lor, dacă se va face înainte de acestă
etate. (Civ. 209, 343, 421, ur; 541, ur; 560) (Civ. Fr. 384).

339. Dreptul acesta de folosință impune următârele sarcini:
1. Sarcinile cari privescii pe usufructuari. (Civ. 540—556)
2. Alimentele, întreținerea şi crescerea copiilor, în proporțiune
cu averea lor. (Civ. 185).
3. Pluta rentelor(1) saii a dobindilor capitalurilor ce datorescă
copil. (Civ. 474.)
4. Cheltuelele îngropârii şi acele ale bâlei din urmă. (Civ.
1729 $. 2, 3.)

(Civ, Fr. 385).

840, Acest drept de folosință nu va ave loc pentru tatăl suii
mama, în contra câreia se va fi pronunțat despărțenia. Mama care va trece în altă căsătoriă

nu va mai ave acest drept de îolo-

sință. (Civ. 211, ur; 341, 658—P, 268) (Civ. Fr. 386).
341. Dreptul de folosinţă nu se va întinde asupra averei ce copiii ar pul6 câştiga prin deosebita lor muncă și industriă, precua
(1) Prin rente s6ii rendite se înţelege în generalii ori-ce venită anuală, și mai
alesă aceea ce o persână plătesce anuală pentru ună capital stă o valre ce
a priimit, să aceea ce priimesce anuală o persână pentru ună capitală ce a
imprumutat s6ă ună bună ce a alienată. Rentele sunt perpetue sii pe viață,
Îa art. 474 legiuitorul nostru numesce rentele, venituri,

38
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nici asupra averei, ce sar fi dat prin donaţiune sai legati copii-

lor, cu condiţiune espresă ca tatăl şimama să nu se folosâscă de
ea. (Civ. 343, 969) (Civ. Fr. 381).
TITLUL

X.

Despre minoritaie, despre tutelă

și despre

CAPITOLUL

emancipajiune.

1.

Despre minoritate.
342. Minor este acela care nu are încă etatea de două-deci şi
unii ani împliniți, fie parte bărbătescă sai femeiască. (Civ. 43,

434). (Civ. Fr. 368).
CAPITOLUL

II.

Despre tutelă. .
SECTIUNEA

1.

Tutela tatălui şi a mamei.
343. Tatăl,
a copiilor săi
asupră câria
fondul averei

în timpul căsătoriei, administreză averea personale
minori, dă seamă despre fondul şi veniturile averei,
n'ăre dreptulii de folosință. Dă seamă numai despre
asupra câreia legea ?i dă dreptul de folosință. (Civ.

338— 341, 658, 1294—P. 268) (Civ. Fr. 389).
344. După mortea unuia

din soţi, tutela asupra minorilor copii

revine de drept soţiului remas in viață. (Civ. 124—126, 345, ur;
355, ur; 421—P. 267) (Civ. Fr. 390).
|
345. Tatăl pâte să orînduiască un consiliii îngrijitor pe lingă
remasa, în viaţă mamă a copiilor, în care casii ea nu va pui€
face nici un act atingător de tutelă, fâră scirea şi învoirea consiliarului. (Civ. Fr. 391)
346.

Mama

nu

plare cândinu va

este îndatorată

a fi neapărat

priimi tutela, este

rațiune la tribunal în 40 dile după mârtea
datoriile tutelei, pînă

când

tutrice. La întîim-

datâre a face acestă decla-

se va orândui

soțului, şi a indeplini

unii tutore

dupe

forme

le prescrise de lege. (Civ. 344, 355, ur) (Civ. Fr. 394)
341. Dacă mama tutrice va voi a trece în a doua căsătoriă, este
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datâre, mai "nainte de a se căsători, a cere de la judecătoria compe-

tente adunarea consiliului de familiă, ca acesta să otărască de se
cuvine a se lăsa toti asupra ei tutela saii nu; în lipsa acestei
formalitâţi ea va perde de drepti tutela, şi noul soţi d'impre-

ună cu dinsa

vori

fi respundători

solidar

pentru

tâte

urmările

tutelei, ce ea a ţinutii în contra legi. (Civ. 348, 356,

ur. 1039,

ur.) (Civ. Fr. 395).

348. Cândi consiliulii de familiă, adunati dupe lege, va lăsa
tutela asupra mamei, ce voesce a trece în a doua căsătorie, elii atunci

va trebui

să numâscă

ca tutore pe celii de al doilea bărbat care, îm-

preună cu soția sa, vor fi resrundetori
trarea acelei

tutele,

iar

să fie cotutore, atunci

când

solidari

bărbatul

nici femeia

nu

de

al

despre

doilea

adminisnu

va pute fi tutrice

va

voi

şi con-

siliul familiei va alege alt tutore. (Civ. 347, 390, ur; 1039, ur)
(Civ.

Fr.

396).

SECȚIUNEA II.
Despre

tutela numită “de tatăl sai

mumă.

349. Dreptul personal d'a alege, prin testament sai prin un
act autentic, un tutore rudenie sai strein nu”! are de câti celă
din urmă dintre părinți, care încetâdă din viață. (Civ. 350, ur;

856, ur; 1171) (Civ. Fr. 397).
350. Mama căsătorită din noii căreia nu i s'a lăsat tutela fiilor
din însoțirea d'ântâiii nu p6te să rîuduiască tutore asupra lor. (Civ.

347, 349) (Civ. Fr. 399).
351. Când mama cea din noii căsătorită, căreia i s'a lăsat tutela, ar orîndui, prin testament, uni tutore pentru copii din că-

sătoria de mai "nainte, acea

orînduire nu se va ţin în sâmă

de

câtă numai când va fi întărită de câtre consiliulă de familie, (Civ,
347, 356, ur.) (Civ. Fr. 400).
-

SECTIUNEA Il.
Despre tutela ascendenților.
352. Cândi celii din urmă

viță n'a alesi

tutore asupra

dintre

da dreptul, bunului dupe tată, iar în

după mumă, şi așa suindu-se

părinţi,

minorilorii

lipsa

care va înceta din

sti copii, tutela revine,

acestuia

bunului

s&ă

după spiţe, ast-felă ca ascendenți
6

-

9%
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dupe tată să fie totii d'auna preferaţi înaintea ascendenţilor, în aceeași linie, dupe mumă. (Civ. 349, 660, ur, 809) (Civ. Fr. 402).
393. Dacă, în linsa bunului dupe tată șia bunului dupe mumă
a minorilor, sar afla, doi ascedenți de un grad mai sus, cărora
se cuvine tutela, şi care amândoi ar fi din linia despre tată a
minorului, atunci tutela revine de drentă aceluia care sar găsia

fi bunul
Fr.

403).

după

354. Dacă

tatăal

tatălui

o asemenea

minorului.

concurință

(Civ. 352,

s'ar găsi între

354)

(Civ.

doi buni

al

doilea din linia dupe mumă, numirea se va face de către consiliul
de familiă, care va fi însă datorii a alege pe unul din acei ascedenţi.

(Civ. 353, 357, ur) (Civ. Fr. 404).

- SECŢIUNEA IV.
Despre

tutela aleasă de către consiliul de familiă.

353. Când uni copil minorii şi neemancipati

ar remân€ fâră tată

şi mumă, fâră tutore ales de cătră tatăli sai muma sea, şi fâră ascedenți de secsii bărbătescii, precum și la întâmplare când tutorele, fiind unul din cei pomeniți mai sus, S'ar găsi saii în starea esclusiunii
de care se va vorbi mai jos, sai după lege apărată de tutelă, atunci
consiliul de familie va îngriji pentru numirea unui altii tutore. (Civ.
356, ur; 370, ur; 383 ur.—P. 268) (Civ. Fr. 405).
356. Consiliulii familiei se va aduna, sai prin cererea și stăruinţa ori cârii din rudeniile minorului, saii a creditorilorii lui, sai
a altorii părți interesate, saii din oficiii, prin îngrijirea judecătoriei competinte,
E liberi ori-care a da de scire tribunalului, despre causele ce
“reclamă numirea unui tutore. (Civ 357, 387, 424) (Civ. Fr. 406)
357. Consiliulii de familiă se va compune celă puţinii de cinci
rude, din care trei vori fi despre partea tatălui, și două despre

partea mamei, iar cândii despre partea unui

din pârinți nu arii fi ru-

denii, ca să se p6tă înderlini acestă numeri, lipsa să se îndeplinâscă cu rude de pârtea celui altă părinte, păgindu-se riaduiala d'a se preferi totii-d'auna cele mai de aprope rudenii despre fie care liniă. Rudenia se va preferi înaintea afinelui (cuscru)

de acelaşi gradii și. între rudeniile de asemenea

în vîrstă se va preferi.

gradă,

celă mai

(Civ. 358,ur. 370, ur. 383, ur. 660, ur.—

P. 268) (Civ. Er. 407).
358. Fraţii buni (adică fraţi de unii tâtă și mumă) ai minoru-

lui şi bărbaţii surorlorii bune sunt de drepti membri ai consili-
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ului de familiă, fără d fi mărginitii numerul loră, de voră fi însă:
mai puțini la numării de câti cinci, alte rudănii vor fi chiămate.
spre completarea consiliului. (Civ. 357) (Civ. Fr. 408).
.
359. Când în districtul unde s'a dechisii tutela ru se vor găsi
rudenii de aprâpe, în numeri îndestulătorii spre completarea consiliului, atunci tribunalul districtului va chiăma pe rudele cele
mai de aprâpe ale mortului din coprinsuli ţărei;, iar la casit de
necompletarea, consiliului cu rudele cele mai de aprâve ale mortului,
atunci se vor chiăma alte versone din cetățenii din aceeaşi comună, cunoscuţi că aii avuti legătură de amiciă neintreruptă cu
tatăl sati mumă minorilorii. (Civ. 360) (Civ. Fr. 409).
360. Tribunalul va put6, chiarii în casulii când se găsesce în
coprinsuli districtului unit numeri îndestulătorii de rudenii saii
afini (cuseri) pentru a forma consiliului de familiă, să chiăme
pe alte rudenii, mai apropiate în gradi saii totii de acelaşi
gradi ca și rudeniile şi afinii presenți, domiciliate în alte districte, ventru a forma sai a completa consiliul familiei. (Cv.
357, 358, 361) (Civ. F. 410).
361. Terminul pentru întrunire se va regula de câtre tribunal
în di anume otărîtă, potrivit cu apropierea sai depărtarea locuinței persnelori

ce ai a fichiămate.

362. Rudeniile, afinii sai amicii

(Civ. Fr. 411).

adunaţi

ast-feliu vor fi datori

a merge în pers6nă, sai a fi înfățişaţi fie care de procuratori anume şi înadinsă rânduiți pentru acâsta. Uni procuratore nu pâte
înfățișa mai multii de câtă o singură persână. (Civ. 363, ur, 1532,

ur. 1535) (Civ. Fr. 412).

363. De va urma legiuită apărare din partea chiămaţilor, şi de
se va găsi de cuviință ori a se aștepta membrii ce lipsescă, ori
a se înderlini cu alte persne, la uni asemenea casă, şi la oricare altulii când interesul minorelui ar cere, tribunalul va putea

otări adunarea pentru o altă qi. (Civ. 362, 365) (Civ. Fr. 414);
364. Ori ce rudă, cuscru sai amici, convocati, și care, fâră
scusă legitimă, uu va veni la adunare, se va supune la o amendă
care nu va trece peste două sute Isi, şi se va pronunța de câtre
tribunal fâră apel. (Civ, 361, ur, 363) (Civ. Fr. 413).
365. Consiliul de familiă, format după lege, se va aduna la
tribunalul județului, sai aiurea unde va decide preşedintele tribunalului; aflarea de fațiă a cinci membri celi puțin este obligătoriă
spre a put€ păși în lucrare. (Civ. 357, 352, 366) (Civ. Fr. 415)
366.

Consiliul

se va

preside

de

câtre

celă

mai

în

vîrstă din

metope

membri presenți. Chibsuirile se vor încheia după majoritatea voturilor, adică celi puţin cu un glas mai mult preste jumătatea
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glasurilor persânelor

X,

aflate de faţă, înțelegându-ae

că

numărul

pers6nelor de față să fie tot d6 una fără soţi. (Civ. Fr. 416).
367. Spre a nu se comnromite interesele minorilor prin întârdiere, când consiliul de familiă, convocată dună lege, nu se va aduna în terminul prescris, afară de casul arătat de art, 373, tribunalul districtului. va păşi cu lucrarea din ofăcii, şi va îndeplini
datoria ce are consiliul de familie după lege, arătând acâsta anume în jurnalul ce va încheia. Dună o asemenea lucrare, ori ce
propunere s'ar face din partea consiliului de familiă nu va î primită. (Civ. 361, 368).
368. La tâte întâmplările mai sus arătate, tribunalile de judeţe
sunt dat6re, sub â lor respundere, a se îngriji despre îndeplinirea
la vreme a legiuitelor formalităţi, spre a nu se vătăma interesele or-

fanilor, remăindi ele respundetâre pentru ori ce încuviinţare a nele-

galilor măsuri propuse de consiliul familiei, şi membri consiliului
vor fi respundători pentru fraudul6sele lucrâri din partele, pria care

Sar causa păgubă punilului(:) (Civ. 367)

369. Tutela este o însărcinare personale care nu pote trece la mostenitorii tutorelui. Acestia vor fi numai respundetori |despre admiDistraţiunea acei tutele, şi dacă vor fi majori, vor fi datori a

continui cu tutela pînă se va numi
Fr. 419).

alta, (Civ. 434,

653)

(Civ.

SECTIUNEA V.

Despre causele cari apără de tutelă.
310. Potii să se apere de tutelă persânele care facă partii din cler;
C6l ce se află în servicii publicii, şi cel cari aii o ocărmuire superi6-

re in ramurele ce le sunt încredințate precum:
a) Ministrii.

b) Membrii curții de casaţiune.

c) Membrii consiliului de Stat.

d)
e)
î)
g)
h)

Preşedinţii tribunalelor şi curţiJor.
Prefecţii.
Sub-Prefecţii,
Directorii ministerelor.
Directorii prefecturilor.

(1) Papil

se chiamă csllă epitropisită.
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Grefierii.

D Militarii ta servicii.
m) Directorii de diferite servicie publice.
n) Cei trimiși în misiune în țeară streină, şi toţi cei care aiio
funcțiane publică în altă districtii de câţi acela unde se deschide

tutela. (Civ. 311, 372, 319, ur) (Civ. Fr, 427, 428).
371. Cu tâte acestea cei ce ai primitii tutela, aflându-se în serviciele mai sus arătate, nu vor fi în urmă ingăduiţi a se lepăda de dîn-

sa din causa acelor servicie. (Civ. 510, 372) (Civ. Fr. 430).

.

312. Iar la din contra acei care ar fi intrati în unuli din serviciele mai sus arătate, în urma primirei unei tutele, vor pute, dacă nu
voescii a ţin€ acea, tutelă, să câră în termini de o lună adunarea consiliului de familiă, spre a alege uni altii tutore în locule. (Civ. 371)

(Civ. Fr.

313.

431).

Toti

acelii

ce nu

este

nici

rudă nici

afin

(cuseru)

cu pupilul nu pâte fi siliţi a primi tutela fâră voinţa sa, afară de
casuli cândă în toti cuprinsuli districtului unde este domiciliat minorele, nu se află nici o rudă saă afin în stare de a-i administra tu-

tela. (Civ. 379) (Civ. Fr. 432.)
314. Pers6nele în vîrstă de șse-deci și cinci ani, poti a se apăra de

primirea tutelei;

iar acela ce ar

fi fostii numiti

tutore,

mai "nainte de acâstă vîrstă, va putâ la şepte-deci
ani se câră le-

pădarea sa din tutelă. (Civ. 359, 319, ur) (Civ. Fr. 433),
315. PersOnele supuse unei infirmitâți grave, legalmente dovedi-

te, sunt apărate de tutelă; dacă acea infirmitate |i s'a întâmolată
în urma primirei vre unei tutele, potii cere desăreinarea lori. (Civ.

319, ur) (Civ.

Fr. 434).

316. O tutelă primită estă pentru aceeaşi persână o legiuită a-

părare de a nu primi şi o a doua tutelă. (Civ. 378,
(Civ. Fr.435),
,
311. Cei ce aii cinci copii legiuiţi sunt apărați de ori
tutelă streină; copiii morți nu vor fi numărați, de câti
tunci cândii şi acestia voră fi lăsată copii vii. (Civ.

(Civ. Fr. 436).

378. Copiii născuţi în

cursulii duratei tutelei nu

ur;

451)

»

care altă
numai a378, ur.)

poti fi o causă

sprea se cere desărcinarea din tutelă. (Civ. Fr. 437).
379. Dacă tutorele alesii 6ste față la deliberarea consiliului

cunoscută

numirea

sa,

să îmnărtă-

pe iz

ce i se va face

o

multi, după

RSA

mai susii arătate, iar nefiind față va fi îndatorată în 15 dile celă

Lara pat

de familia, care pune asupra lui sarcina tutelei, elă este datorii
îndată să probue, spre apărarea sa, ori care din împrejurârile
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iar

nepădind

aceste

for-

malitâţi nu va fi în urmă primitii a mai face propuneri de apărare,
(Civ. 370, ur; 380, ur.) (Civ. Fr. 438).
380. Cândi tribunalulă districtalui va cunâsce câ împrejurârile
de apărare propuse de alesuli tutore, nu ai ființa lori, "li va
îndatora aprimi tutela.
În toti casuli însă, pînă lu decisiunea tribunalului, ori care
ar îi acea decisiune, va fi datorii
a administra provisorii tutela.
(Civ.. 379) (Civ. Fr. 440).
381. Dacă va isbuti
a rămâne apărată de tutelă, aceia cari se
vor fi împotrivitii apărârei, pot fi condamnaţi la despăgubiri.
Fr.

Dacă

nu

va

fi apărat, va fi însuşi

condamnat la cheltueli. (Civ.

441).
382. Acel carii, fâră a înfâţișa legiuite cuvinte de apărare şi
după formele prescrise de lege, nu vori voi a primi cârmuirea unei tuteli ce jli s'a oferitii după legi, vor fi respundători de tote pagubele causate prin refusulii. lori în averea minorelui.

SECŢIUNEA VI.
Despre necapacitatea, esclusiunea şi destituirea(“) din tutelă.
385. Nu potă fi tutori nici membri unui consilii de familiă:

1. Minorii, afară de tatăli și mama.
2. Interdişii.

3. Femeile, afară de mamă și de femeile ascendenti.

4. Toţi aceia care înșii, sai ai cârori tată și mamă ai cu minorul
uni procesi în care este compromisă starea civile a acestui, sai
"averea luj, saii o parte însemnată din ea. (Civ. 342, 348, 358, 384,

ur; 435,

445,

452) (Civ. Fr. 442).

384. Osînda la o pedâpsă criminale aduce tu sine de dreptii esclusiunea de ]a tutelă, precum și destituirea din o tutelă primită mai

dinainte. (Civ. 383, 385—P. 7, 268) (Civ. Fr. 443).
385. Sunt asemine opriți de a fi tutori şi destituibili;
1. Pers6nele cu purtare rea în deobsce cunoscută.

2. Pers6nele care dai dovedi de rea credință saii necapacitate în

(L) Eselusiunea din tutelă este depărtarea de la o epitropiă mai nainte de a o
priimk; destituirea, din tutulă este scoterea din o epitropiă ce ers priimită.

COD. CIVILE.— CART. 1. TIT. X.
îndeplinirea

95

sarcinei de tutore. (Civ. 384, 386, 458) (Civ. Fr. 444)

386. Veri care va fi esclusiă saii destituitii din o tutelă, nu mai
pâte fi nici odată membru la vre unii consilii de familiă. (Civ. 347,

383, ur.—P. 1. 258) (Civ. Fr. 445).

387. Destituirea tutorelui se va face de câtre consiliuli de familiă, convocati fiindă elii de tribunali.
Tribunalulă nu va put6 refusa convocarea, consiliului de familiă,
când cererea de convocarea se va face formali de câtre unuli sai
mai multe rude sai afini ai minorului, pînă la graduli de vâri
primari, sai mai de aprâpe spiță. (Civ. 356, ur; 660, ur.) (Civ.
Fr, 446).
388. Incheierea consiliului de familis, prin care” se va pronunța

escluderea saă destituirea tutorelui, va trebui a fi motivată, și da.
tă după

ce se va fi chiămată

şi ăscultatii înaintea lui și tutorele.

Dacă tutorele nu se va fi conformatii chiămârii, escluderea sai depărtarea se va încheia de consilii și în lipsă. (Civ. 389, ur) (Civ.
Fr. 447).

389. că tutorele se va mulțumi cu escluderea saii depărtarea
lui, atunci se va numi altii tutore care va intra îndată în fancţiunea sa,
Dacă va urma plângere din partea tutorelui, asupra

escluderei

sau destituirei sale, pînă în cinci dile celi multi de când i se va
- Îi încunosciinţată escluderea sai destituirea, când ea s'ar fi în-

cheiată în neființa lui, tribunalul va otărî de urgență asupra plângerei
remâindi dreptulă de apelațiune, în casii de nemulţumire, atât rudelori saii afinilorii cari ai provocatii escluderea sau destituirea, câtii
şi tutorelui.

Din momentulii când tribunalul

va încuviința esecludurea, sai

destituirea tutorelui, acesta va fi suspensii şi se va nurai o altă per-

s6nă ca tutore provisorii. (Civ. 388) (Civ. Fr. 448, 449),
SECŢIUNEA

VII.

Despre administrațiunea tutoriloră,
390. Tutorele va purta grijă de persâna minorului şi li va representa în tote actele civile; elă va administra bunurile minorului ca
uni bună părinte de familiă, și va fi respundătoriii pentru daune in-

terese ce s'ar pute întâmpla din r€ua lori administrare; elii nu pâte

nici a Cumpăra bunurile minorului, nici a le lua în arendă, nici a pri-
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mi cesiunea(!) a vre unut dreptii saii a vre unei creanţe în contra pu-

pilului săi. (Civ. 369, 391, ur; 809) (Civ. Fr. 450).
|
391. Consiliulii familiei, sai în lipsa acestui tribunaluli ținutului
va regula facerea catagrafiei averii minorelui, spre a o încredința tu-

torelui numitii, fârâ de care

tutorele

nu

va pute intra în fucţiune.

(Civ. 365, 361, 368, 392, ur) (Civ. Fr. 451).
392. La ori ce întâmplare care motiveză după legi numirea unui
tutore, tribunalulii districtului unde se institue tutela, va numi îndată unii delegati, care, în unire cu procurorulii, vori pune îndată
sigiliulu pe tote lucrurile minorelui, şi vorii încheia jurnalii; un egemplarii se va depune lă tribunal sub-scrisi de cel ce aii fosti față

la punerea sigilielorii; în casă de a fi și rudenii de faţă, să se chiăme
şi dinsele să pună sigiliele lori,

din

cetățenii cei mai

şi în

lipsă

de

rude,

bine notați ca să fie presenți

să se cheme

la acâstă o-

perațiune. (Civ. 367, 368, Sa
393. Redicarea sigilielorii se va face după aceleaşi
şi punerea lori, prin încheiere de jurnal. (Civ. 392).

394.

cuprinse

siliuli

Tribunalulă

în articolile

de familiă

districtului, îndată

spre

de mai susii,

a numi

forme

după “săvîrşirea

este

tutore.

dator

(Civ.

se

391,

câ

lucrării

convâce

392).

con-

395. ]n urma lucrăriloră prescrise la art. 402, 403, şi 404,
delegatuli tribunalului, însoțită de procurori și de tutore, vor
catagrafisi averea minorelui, şi o vori încredința tutorelui prin
uni jurnali care se va sub-scrie de acesta.
Dacă minorele datoresce ceva tutorelui, acesta va trebui se
declare acâsta în inventarii, sub pedepsa de a perde
creanța

sa, şi acesta se va face după recuisițiunea precurorului sai a
delegatului tribunalului menționându-se și în jurnal. (Civ. 394,

396) (Civ. Fr. 451,8 2):
396.

In

curgere

de

o

lună

de

la

facerea

inventariului,

tu-

torele va vinde prin licitaţiune, care se va face prin îndeplinirea tutororă formalitâţilor la, tribunali, tote averile mişcătâre
afară de acele pe cari
păstra în natură. (Civ.

397.

Tatăli

și mama,

consiliuli
397, 472,

în câtă

familiei Var fi autorisată
ur,) (Civ. Fr. 452).

timpi

a le

ati

folosinţa legale a
averea mişcătore,
dacă ei preferescă a o păstra și a o restitui în natură.
În asestă casi ei vor face cu cheltuehle lGri o estimaţiune

bunurilorii

minorelui,

n
iii

sunt

scutiţi de

vinde

arii

(1) Cesiunea
, în casulă acesa, însemneză darea,
e
uuei

a

persâae către o alta:

transportulă

unni

dreptă

allă
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de tribunali, după -ce va

depune jurământii (Clv. 338, ur; 396) (Civ. Fr. 453)
398. La începerea, ori cârii

mamei, consiliulă

tutele, afară de aceea

de familiă va regula,

după

a tatălui şi a

starea averei,

suma

câtă s'ar socoti de cuviință pentru cheltuielile minorului cele de
peste anii, precum și cheltuielile administrațiunii averii; acelaşi
actii va cuprinde anume dacă tutorele este împuternicit ca, în
lucrarea

sa, să fie ajutati

de unul

sâii de mai mulți

administra-

toră şi procuratori cu I€fă; acestia vor gera(') sub respunderea, tutorelui. (Civ. 338, ur; 357, ur) (Civ. Fr. 454),

399. Consiliul familiei va otâri suma,

din

escedentele(2) veni-

turilor asupra cheltuielelorii, de la care va începe pentru tutore
obligațiunea de a o da cu dobîndă; o asemine întrebuințare urmâză
a se face prin asigurare cu garanțiă

potriviti

miliă suma

dinsulă

legilorii

şi în soroci

de şse luni, după espirarea cârui terminii tutorele va fi obligată
a plăti dobînda pentru sumele neîntrebuinţate, de nu va dovedi că
i-a fostii cu neputinţăa întrebuința acele sume, (Civ. 400) (Civ.
Fr. 455).
400. Dacă tutorele n'a făcutii a se “letermina de consiliul de. fala care

începe

pentru

buinţa, elă va fi dator după trecerea
precedente

ori câtii de

a plăti

401. Tutorele,
pentru

dobindile

mică ar fi acâsta.

minore,

obligarea

pentru ori ce sumă
(Civ.

399)

fie chiar tatăl s6ă mamă,
nici a ipoteca, nici

de a o între-

terminului espresă prin art.
neîntrebuințată,

(Civ. Fr. 456).

nu pâte lua împrumutii

a înstreina

averile lui cele. ne-

mișcătâre, mai înainte d'a fi împuterniciti de câtre consiliului de
familiă; o aşa împuternicire nu se va put da de câtii pentru causa
de mare

nevoiă,

sait de unii folosii învederati;

la întimplarea

din-

tâii consiliul de familiă nu va da împuternicirea sa, de câti numai
duvă ce se va constata prin o socotâlă în scurti înfăţişată de tutore,
cum că banii, lucrurile mișcătâre şi veniturile minorului sunt neîndestulătâre; consiliulă
me averile nemişcătore,

familiei va însemna în tâte casurile anucare ari trebui să se vindă mai ânteii,

precum şi condițiunile ce ar socoti mai avantag'6se pentru vândarea lori. (Civ. 402, ur; 430, 454, 462, ur. 951, 952) (Civ. Fr. 457).
402. Otăririle consiliului de famiiiă atingătore de acesti obiect,
nu se vor pune în lucrare de câţi după ce tutorele va fi ceruti
şi dobânditii aprobarea tribunalului, care va dceide în camera se-

cretă, ascultândă şi
454) (Civ. Fr. 455).

conclusiunele

procurorului.

(1) A gera:a administra, a lucra—(2)escedente: piisosă,

(Civ. 401,

404,
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403. Vâbgarea se va face

- în fiinţa tutorelui și dură

publică prin licitațiune în
ce se vor face

legiuitele

tribunală

publicaţiuni,

La casă cândii vendarea nu sar pute face înaintea tribunalului,

atunci elit vaorîndui pe uni judecătorii supleante saii pe sub-pre-

fectulii respectivi spre a o săvârşi la faţia locului. (Civ. 401, 402)
(Civ. Fr. 459).
|

404. Forinele cerute prin art 401 şi 402, pentru înstreinarfea
bunurilorii minorelui, nu se vor aplica nici de cum la casulii când

o asemine

vândare rrin

sentință judecătorâscă,

licitațiune va

fi fostii ordonată

prin 6

dură cererea unui copropriotari.

Insă în acestă casă licitaţiunea nu se va put face de cât după

formele

stabilite prin art. precedente;

streinii

vor fi neapăratii ad-

mişi la licitațiune. (Civ. 409, 736) (Civ. Fr. 460).

405. Tutorele nu va pute primi, nici refusa o moscenire cădută
minorelui, fâră a ave mai ântâiii autorisarea consiliului de fami-

liă;, primirea nu se va face de

cât cu beneficii de inventarii(1).

(Civ. 357, ur; 687, ur; 695, ur, 704, 718) (Civ. Fr. 461).
406. La casă cândii succesiunea(*) refusată în numele minorelui
nu s'a primiti de o altă persână, ea se va pute relua, saii detutorele autorisatii prin o nouă deliberaţiune a consiliului de familiă,
saii de minore ajunsi la majoritate, însă în starea în care succesiunea s'ar găsi la reluare, și fâră a seput€ ataca vândările sai
alte acte, cari s'ar fi făcută legiuiti în timpul vacante. (Civ. 405,
695, ur; 701, 724, ur) (Civ. Fr. 462).
407. Donăţiunea făcută unui minori nu se pote primi de cât cu

autorisaţiunea consiliului de familiă.

Ea va avâ în
majorelui. (Civ..
408. Nici un
norelui, avândii

privinţa minorelui acelaşi efectii ca şi în privința
357, nr; 801, 815, 819, 830) (Civ. Fr. 463).
tutore nu va put intenta acţiune în numele mide obiectii ună dreptii asupra vre unui imobile,

nici a încuviința(?) la o

asemine cerere făcută în contra

minore-

lui, fâră autorisarea consiliului de familiă. (Civ.357, ur; 410, 413,

951—Co. 62.)

(Civ. Fr. 464).

409. Asemine autorisare va fi trebuitore tutorelui pentru facere
de o împărtâlă pornită în contra minorelui. (Civ. 410, 728,ur; 741)

(Civ. Fr. 465).

|

410. In ambe

casurile art. precedenţi tutorele va, fi dator a con.

(1) Spre a înţelege ce ra
riă, vezi

cele

coprinse

să zică a priimi o
la art,

moscenira

cu beneficii Qe inventa-

713,

12) Snecesiune: moscenire.

a) Vorba încnviința esta pusă aci în

Ă

loculii vorbei €npoi, acceda. (acquieseer),
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sulta, consiliul de familiă în privința mijlâcelor de apărare. (Civ,
351, ur; 408, 409, 411).
411. Impărțela atingătâre de avere a minorelui, ca să pâtă av6
tăriă legiuită, trebue să se facă prin judecătoriă, în urma unei prețuiri făcută prin esherţi numiţi de câtre tribunal şi după îndeplinirea tuturoră formelorii legiuite. (Civ. 409, 412, 134, ur, 147,
149) (Civ. Fr. 466).
442. Esperţii, dură ce vorii depune jurământă înaintea prese-

dintelui

tribunalului saii a judecătorului care'i ține loculi, că "şi

voră îndeplini cu credință misiunea, vor procede la divisiunea lu-

crului de impărţelă și formarea lotuzilorii, cari se voră trage la
soți în presenţa unui membru ali tribuvalului. Ori ce altă împărțâlă se va considera ca nelegale. (Civ. 411) (Civ, Fr. 466 $. 2).
413. Tutorele nu va put6 precurma prin transigere pricini atingătâre de interesulă minorelui, de câtii numai cu autorisarea
consiliului de familiă, şi după avisulă a trei juris-consulți, ar&tați
de procuroruli

tribunalului,

aprobată

de câtre

tribunal,

după

ce

va, fi ascultatşi conclusiunile procurorelui. (Civ. 357,ur. 408, 419—
Co. 63) (Civ. Fr. 46%).

414. Tutorele,

ce ar av€ cuvinte de

nemulțumire

însemnătâre

pentru purtârile minorelui, va pute să arate plângerile sale consi-

Jiului de

familiă, și dacă eli va fi autorisatu de consilii va put6

cere punerea la rorrâlă a minorelui conformă cu regulele stabilite la titlul ZX Despre puterca părintescă. (Civ. 329-336, 357, ur.)
(Civ. Fe. 468).
SEGŢIUNEA

VII.

Despre socotelile tutelei.
415, Fie-care tutore este datorii a da seamă despre administra:
țiunea sa. (Civ. 416, ur. 426, 454, 1762) (Civ. Fr. 469),
416. Fie-care tutore, afară de tată și mamă, și acestia pumai
pe timpulă câtă ai usufructuli leguli: asupra bunurilorii minorelui, este datoră

în cursuli

tutelei sale a arăta

inscrisi

la tribu-

nalul ținural, Ia finele fie cârui ani, starea administrațiunei şale;

' iar tribunaluli, la întîmplare cândă tutorele este alesii de câtre
consiliul de familiă, va fi dator a împărtăşi mat ântâiii copiă fatărită

de starca

acestei administrațiuni

consiliului de familiă, care

avândă a fâse luâri aminte asupra împrejurăriloră administraţiu- .
nei tutelei, le va adresa tribunalului în termini de cinci-spre-de-

ce dile, după primirea copiei; trecândă însă acestă termini, atunci
*
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tribunalulă,
fără a mai aștepta susi disele luârii aminte, va regula cele de cuviință în privirea dârei de sâmă din partea
tutorelui. (Civ. 415, 417, ur.) (Civ. Fr. 470).
411. Tutorele care nu va depune în tribunal socotelile pină în
cinti-spre-dece gile după fivitulă anului, va pute fi esecutată pen-

tru predarea lori de către tribunale. (Civ. 416).
418. La eșirea sa din tutelă,

pentru t6tă

tutorele este datorii a da socoteli

durata tutelei sale; spre acesti

tori a întocmi două de o potrivă

esemplare,

consiliulii de familii, se vorii supune

sfărșitii el este dacare trecândă prin

tribunalului cu observațiu-

nele ce va fi făcută, remâindu tribunalului a le încuviința, sai nu,
după împrejurâri. Numai după predarea socotelelorii obscesci şi
încuviințarea lorii de câtre tribunal, se va considera tutorele desfăcutu de tutela sa, fără jignirea dreptului reservată pupilului deveniti majore de a cere semă. tutorelui de administrarea tutelei.
419. Ori-ce convențiune severșită între tutore şi între pupilulii
ajunsă în majoritate, va fi fâră tăriă, dacă ea, va fi fosti făcută
înaintea espirării unei luni de la desfacerea definitivă a tutorelui
(Civ. 413, 416 ur.) (Civ. Er. 472).
420. Dâcă, după socoteli, tutorele va remân datorii cu vre
o
sumă minorelui, acea sumă va purta dobinda din dioa chiar a în-

chierii socotelitor tutele;.
” Dobindile pentru sumele
câtre tutore

nu

varii curge

|
cu care ar remânea

de cât din diua după

datorii

minorele

închierea

soco-

căsătoriă.

(Civ,

teliloră definitive în care se va fi făcut somațiune de plută. (Civ.

Fr. 474).

CAPITOLUL

III.

Despre emancipațiune.(!)
421. Minorele

se erancipâdă de drepti

prin

127, 431, ur.) (Civ. Fr. 476).
422. Minorele chiar necăsătorit, va put f emancipat de
câtră
tatălu stu, saă în iibsa tatălui, de câtră mamă sa, când va î
în-

deplinită opti-spre.
dece ani ai vîrstei sale.

Acâstă emancipăre se va face prin sigura declarăţiune a tatălui

sau a mamei, la tribunal, care se va publica.
Fr. 477).
iei
RR
ORE
A RE,

" (1) Emaueipaţiune:

sertare da vîrstă:

(Liv. 431 „ ur) (Civ,
-
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423. Minorele ai cârui tată şi mamă ai încetați din vi6ţă va pute
asemine fi emancinată, însă numai după ce va fi împlinitii virsta de

donă-geci ani, și dacă consiliuli de familiă va găsi de cuviință.
In acestii casii emancipațiunea va, resulta din deliberațiunea con-

siliului

de familiă, şi din declaraţiunea ce tribunalul

dimpreună

cu consiliul de familiă va fi făcut în același actii, că minorele este

emancivatii,

Incuviințarea, emancipaţiunei

431) (Civ. Fr. 478).
424. Dacă tutorele
a minorelui, de care
mal multe rude saii
primar, saă în grade

se va publica. (Civ, 357, ur; 424,

nu va fi făcută nică o cerere de emancipațiune
s'a vorbiti, în art. preceiente, şi dacă una sai
cuscri ai acestui minore în gradul de vâru
maj de aprope, îli ver găsi destoinicii,de a

fi emancipată, vor put

cere de

la tribunal

de a convoca

de familiă ca să deliberede despre acesta emancipare.
ur; 423, 660, ur.) (Civ. Fr. 479).

consiliul

(Civ. 356,

425. Minorele emancipat va av6 unii curatore(1) până la etatea

majore, care se va numi de consiliulă dă familiă. (Civ. 426).
426. Socotâla tutelei să va da emancipatului minore, în ființă
„curatorelui sâi. (Civ. 418, 425) (Civ. Fr. 480),

421

Minorele emancipat nu va put6 arenda saii închiria nemiş-

cătorea sa avere mai mulți de câti pe cinci ani.
Flă "ȘI va stringe veniturile, va da chitanță de a lor primire,
și
va
face ori ce actii privitor numai la o pură

administrare

a averei

sale, întocmai ca unii majore, fâră să p6tă ataca aseminea. acte
în
tâte casurile în cari, nici majore fiindii, nu le ar pute ataca. (Civ,
418, 426, 1157, ur.) (Civ. Fr. 481).
428. Nu va puts porni nici unii procesii privitor l4 vre o avere
nemiștătâre, nici chiar d'a se apăra, nici a primi, nici a redica
capitaluri, nici a da chitanţă pentru ele, fâră asistența curatorului
săi, (Civ. 426, 462, ur; 471, 749, 815, 915, ur.) (Civ. Fr. 482).
429. Miaorele emancipat nu se va put împramuta sub-nici
ună
cuvântă, fâră deiiberațiunea consiliului de familiă, adeverit
ă
de
tribunal, după ce va asculta pe procurori. (Civ. 357,
ur; 401,
ur.—P. 322) (Civ. Fr. 48.)).
430. Nu va put6 vinde, nici înstreina vre unt lucru
nemișcător,
nici a face vre unii alt actii, de cât numai de acele privitâr
e la o
ÎN
(1) Curatore este toti unii feli de epitropii; însă
se chiamă ast-felă, fiind-că
curator se uunesce numai în cazii de emancipare, de
înterdiejiune, du moscenirs
vacantă, de absenţă, ect,
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simplă administraţiunea, fâră îndeplinirea formelorit prescrise pen-

tru minorii neemancipați.

Obligaţiunile de dânsulit contractate, prin cumpărare sai prin
alt mod, se vorii reduce la preţurile cuvenite cândi vor fi peste
mesură încărcate. Tribunalele la asemenea împrejurâri vor lua în

cons deraţiune averea minorelui, buna

sai r6ua credință a pers6-

nelor ce vor fi contractată cu dinsulă, precum şi folosulii sai nefolosulii acelorii cheltueli. (Civ. 401, ur; 431, ur; 806, 1157, ur, 1166)
(Civ. Fr. 484).
431. Ori care minore emaneipat, ale cârui tocmeli se vor fi scăduti

în virtutea

art.

precedente, va perde

beneficiuli

unci, care i se vă redica cu pădirea aceloraşi forme,

emancipaţi-

cu care i s'aii

şi datii, (Civ. 422, ur; 430, 432) (Civ. Fr. 485).
432, Din dioa în care se va publica revocarea emancipaţiunei

minorelui, minorele va intra din not sub tutelă, și nu va mai put€
eşi, pină la ajuogerea sa la majoritate. (Civ. 421, 431, 434) (Civ. -

Fr. 486).

:

433. Minorele emancipat care va face comerciii

se socotesce ca

major pentru faptele câte privescii la comerciuli săi. (Civ. 1160—
Co. 2, 3, 4) (Civ. Fr. 497).
TITLULU XI.

Despre majoritate,

despre înterdicțiune și despre consiliulă
judeciari.
CAPITULU

1.

Despre majoritate(!)
434. Majorii se soeptescij atât bărbatulii câtii și femeia care ai
îndeplinit dou&-deci

şi unu

ani; la acâstă

virstă

fie-care

esţe ca-

pabile a face t6te actele privtâre la viţa civile, afară de restric-

țiunile prevădute la titlul casătoriei (Civ. 127, ur, 435, 454, 1165)

(Civ: Fr. 488).

(1) Majoritate; virsnicie.

00D. CIVILE.— CART. 1. TIT. XI.
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Despre înterdicţiune.()
435. Majorele care este în o stare obicinuită de imbecilitate, de
smintelă, sai de nebuniă cu furiă, trebue a fi interdisi, chiar şi
Cândii are intervale lucide(2) (Civ. 457, 950) (Civ. Fr. 489).

436. Ori-ce rudă este primitii a provoca interdicțiunea rudei sale. Asemine şi unulii din soți în privința celui altii. (Civ. 437)

(Civ. Fr. 490).
431. Im casii de nebuniă cu furiă, dacă inţerdicţiunea nu este
provocată, nici de soții, nici de rude, ea trebue să fie provocată
de procurorii,
care în casuri de imbecilitate sai de smintire, pâte
asemine a 0 cere în contra unei persâne, însă numai cândii n'are

nici soti,

nici soțiă,

nici rude cunoscute.

r. 491),
438. Qi ce cerere de interdicțiune

(Civ. 436,

se va face

439) (Civ.

cătră tribunalul

de nrima instanță. (Civ. 439, ur.) (Civ. Fr. 492).
439. Faptele de imbecilitate, de smintire, sai de nebuniă cu
furiă vorii fi arătate prin scrisii; cei ce vor cere interdicțiunea
Noră înfâțişa marturi şi înscrisuri sprijinitâre cererei lori. (Civ.
436, ur.) (Civ. Fr. 493).

440. Tribunalul va ordona ca consiliul de familiă, formatii
după modulă determinati la Secţiunea IY a canitolului ală 1
de la titlu X. “ Despre minoritate, despre tutelă şi despre emanicipaţiune „, să'şi dea părerea asupra stârei în care se află
pers6na a cârii interdicţiune se cere. (Civ. 357, ur; 441, ur)

(Civ, Fr. 494).
441. Aceia care vor fi provocatii

interdicţiunea nu vor

put

face parte din consiliuli de familiă; cu tâte acestea, soţuli sai
soțiea, și copii pers6nei, Chiar cerând interdicţiunea, voră put

fi admiși în consiliuli familiei, fără a luă parte la voti. (Civ,
357, 452) (Civ. Er. 49).
442. După ce va primi părerea consiliului de familiă şi opiDiunea medicilorii comretinți, tribunalulii va face interogatorit
pîritului, şi de nu va fi în starea
se înfățișa în camera de chibduire, se va face la locuință, de unulă din judecători, însărcinatii

(1) Înterdictiune este starea unei persâne, care, în urma unei declarațiuni juie__Cătoresci, se află lipsită de esercițiulă acteloră vieței civile.
(2) Tntervale Jucide sunţ acelea care lasă liberii usulă rațiuni,
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cu acâsta,

însoțitii

de

grefierii. In

tâte

casurile

fi faţă la interogatorii. (Civ. 443, ur) (Civ. Fr. 496)

procuroruli va

443. După celi dintâi interogatoriu, tribunalul va, orândui, de
va găsi de cuviință, ună administratori provisoriă spre a îngriji de
pers6na şi averea pîritului. (Civ. 442, 450) (Civ. Fr. 497),
444,

Otărtrea asupra

unei ereri

de interdicțiune,

după

ce s'aii

sa,

fâră a-

ascultati pârţile, sau se vori fi chemati legali, nu va pute fi
dată, de câtii în şedinţă publică. (Civ. Fr. 498),
445. De va respinge cererea de interdicţiune, tribunalul va pute
după împrejurâri, ordona, ca piritul să nu mai fie liberi a pleda,
a se învoi, a se împrumuta, a primi uni capital, nici a da cuitanță de priimirea

lui, a înstreina

nici a ipoteca

averea

sistența unui consilii, ce'i va fi orînduiti prin acea otărire, la ca-

te casti se va face publicațiune prin Monitoră. (Civ. 458, ur; 1104,
ur; 1169,

1771)

(Cir. Fr. 499)

446. În casi de apelațiune în

|

contra otărîrei de prima instan-

ță, curtea de apelii va put6, de vu găsi de cuviință, a supune la
ună nuoii interogatoriii pers6na în privinţa cârii s'a ceruti interdicțiunea, saii a, orîudui unii judecătorii spre a face acelă intero-

gatorii. (Civ. Fr. 500).
441. Otărtrea

curţii

de apelă

saă

a tribunalului

de prima

in-

stanță care va pronunța interdicțiunea sati numirea unui consilii,
va fi, după stăruința reclamanțilorii, scâsă afară, comunicată părțilori şi înscrisă în registre.

ră sala

audienței,

501).

443. Pronunţarea

voră avea

efectele

Tote actele

precum

In termini de dece dile va fi afiptă

şi publicată

interdicțiunei
lorii din dioa

făcute în urma

priu Monitor. (Civ. Fr.

sai a numirei
de cândă

consiliului,

s'a publicati

îşi

otărîrea.

publicaţiunii de interdicţiune,

sai

fără asistența consiliului judiciară voră fi de drentă socotite ca
fâră fiinţă. -(Civ. 445, 447, 458, 950, ur. 1164) (Civ. Fr. 502).
449. După mârtea unei pers6ne, actele sevirşite de ea nu vori
mai pute fi atacate pentru motivi de smintire de minte, de câtii

în casulii cândi interdicţiunea acelei pers6ne va fi fostii pronunțată sait cerută înaintea morţii sale, afară, de casuli când dovada

smintirei minții resultă chiară din coprinderea actului ce se atacă.
(Civ. 435) (Civ. Fr. 504).

450. De nu va fi apelă în contra otărirci de interdicţiune dată

de tribunaluli de prima instanță, saii daca curtea de apelii va confirma, acea otărîre, se va orîndui unii tutore interdisului, potriviti
ieguielori prescrise la titlul despre minoritate, tutelă, şi emanci-

pațiuue; administratorul

provisoriă va inceta din funcțiunile sale,

COD.
şi va da socotelă
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tutorelui,
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de nu va fi chiară elii însuşi

tutore

orinduită. (Civ. 355, ur., 416, ur., 443, 451. ur.) (Civ. Fr. 505)..
451. Bărbatulă

este de dreptii tutore ală femeiei sale,

când

va

fi pusă sub interdicţiune. (Civ. 195, 453) (Civ. Fr. 506).
452. Femeia va fi tutrice bărbatului s&ii interdisă, și în asemen€

casă consiliulu de familiă va regula forma și condiţiunile administrațiunei, remâindă femeiei drertuli a reclama înaintea tribunalelori, de se va socoti

nedrentățită prin regularea

(Civ. 357, ur. 383, 390, ur. 441, 453) (Civ. Fr. 507).

consiliului.

453. Nimeni, afară de soți, de ascedenţi și de descendenți, nu va

fi datorii a ţin6 tutela unui interdisii mai multi de cinci ani. Du-

pu acestii termini, tutorele va put6 cere a fi înlocuită, şi cererea
sa trebue a fi priimită. (Civ. 415, ur.) (Civ. Fr. 508).

454. Interdisul se as6mănă

cu minorele întru ceea ce privesce

persâna și averea sa; legile relative la tutela minorilorii se vori
aplica Și la tutela interdişilorii. (Civ. 390, ur; 415, ur; 455) (Civ.
r. 509
'
455. Veniturile unui interdisii trebuescă a fi mai cu osebire întrebuințate spre a-i înbunătăți sârta, şi a-i grăbi vindecareâ, potrivită cu caracteruli bâlei și dură averea ce va fi avândi. Consiliulii de familiă va put otări de trebue să fie îngrijită în casa sa,

saii de trebue să fie aşedat in vr'un stabiliment privat saii în vre
unii snital. (Civ. 357, ur; 452, 454) (Civ. Fr. 510).
456. Câna va sosi timpul de a se căsători copilul unui întergisii,

destrea și !0te cele-alte convențiuni

privitâre la stabilirea sai căsă-

toria lui, se vor regula de câtre consiliul de familiă, după încuviințarea tribunalului, care va asculta conclusiunele procurorului. (Civ.
351, ur; 936, ur) (Civ. Fr. 511).

497. Interdicţiunea încetâdă de odată cu causele ce aii determi-

nât-o; cu tâte acestea nu se va putea pronunţa desfiinţarea ei de
câti observându-se formalitâțile prescrise pentru a ei pronunțare,
şi interdisuli nu va putea reintra în esercitarea drepturiloriă sale,
de câți dupe ce se va pronunța și publica otărîrea pentru a ei

desființare. (Civ. 435, 438, 440. ur. 460) (Civ. Fr. 512).

CAPU Il.
Despre

consiliele judiciare,

458. Se poti opri resipitorii de a pleda, a face transacţiuni, a

se împrumuta, a priimi uni capitalii și de a da cuitanță de pri:
imire, de a înstreina și ipoteca averea lori, fără asisterța unui

D*

.
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orînduitii de tribunalii. O asemenea oprire se va publica,

(Civ, 445, 447, 448) (Civ. Fr. 513).
459. Oprirea de a lucra fâră asistența unui

|
consiliulă va pute

fi provocată de câtre acei ce ai dreptuli de a provoca interdicțiunea; cererea lorii trebue a fi cercetată şi judecată totii în același chipii; acâstă onrire nu se va put desființa de cât observânduse acelâși formalitâţi. (Civ. 436, ur; 451) (Civ. Fe. 514).
460. Nici o otărire în materiă de interdicțiune sai de numire
de consilii nu va put6 fi dată, sai de tribunaluli de prima instanță sau de curtea de apelii, de cât după ce ministeriulii publici își

va pronunța
Fr. 515).

conclusiunele

sale. (Civ.

435, 445, 457,

ur) (Civ.

CARTEAII.
» Despre bunuri şi despre osebitele modificațiuni ale proprietăţii.
TIPLU

|.

Despre distincțiunea bunurilor.
461, Tâte bunarile sunt mobili(1) sai immobili(*). (Civ. 462, ur.
412, ur) (Civ. Fr. 516).

CAPU 1.
Despre îmmobili.
462. Bunurile sunt immobili sai prin natura lor, sai prin destinațiunea lor, sai prin obiectul la Care ele se aplică. (Civ. 463
3
ur; 467, ur; 471) (Civ. Fr. 517)
463. Fondurile de pământii şi clădirile sunt immobili prin na-

tura lor. (Civ. 464, ur.) (Civ. Fr. 518)
464. Morile de vânt,

sait

de apă,

|

aşedate pe stâlpi, sunt im-

mobili prin natura lor. (Civ, 462) (Civ. Fr. 519),
465. Recoltele cari încă se ţină de rădăcini, și fructele

de pe

arbori, neculese încă, sunt asemene immobili.
Îndată ce recoltele se vor tăia, și fructele se vor culege, sunt
mobili. (Civ. 466, 472, ur; 484) (iv. Fr. 520).
(1) Mobili: migeătâre. —(2)

Imobili: nemișcătâre,
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466. Arborii ce se taiă, devinii mobili. (Civ, 465, 473, 529, ur)
(Civ. Fr. 521)
467. Animalele ce proprietarul fondului dă arendașului pentru

cultură, sant imobili pe cât timpi li se păstrâdă destinaţiunea lor.
(Civ. 462, 468) (Civ. Fr. 522)
468. Obiectele ce proprietarul

serviciul şi esploatarea
națiuve.
Ast-fel sunt immobili

unui fond a pusi pe

acestui fond

sunt

immobili

ele pentru

prin

desti-

prin: destinațiune, când ele sai pusi

de

proprietară pentru serviciul și esploatarea fondului:
Animalile afectate la cultură;
Sr
Instrumentele

arătorie;

Semințele date arendașilor sai coionilor parțiari;
Porumbii

din porumbăriă;

Lapinii(!) ţinuţi pe lângă casă;

Stupii cu roi;
Pescele din iazii (heleştaie);
'Tescurile, căldârile, alambicurile,(2) lâile și vasele;
Tostrumentele necesarie

pentru

de hârtiă şi altor usine.
Paele şi gundele;

Mai sunt immobili prin

esnloatarea

ferărielor, fubricelor

destinaţiune tâte efectele mobiliare

ce

proprietarul a așşedat câtre fond în perpetui. (Civ. 462, 467, 469)
(Civ. Fr. 524).
469, Propiietarul se presunune că a aşedat câtre fond în perpetui efcte mobiliare, când aceste sunt intărite cu gipsi, varii sai
cimentit, saii când ele nu se poti scâte fâră a se strica saii deteriora, sati fâră a strica sau deteriora partea fondului câtre care
sunt. aşedate.
Oglinqile unui apartament se presupuni aședate în perpetuă, când
parchetul

re care ele stai,

esteuna

cu boaseria

camerii.

Acesta, se aplică şi la tablouri şi alte ornamente,
Statuele sunt immmobili cânâii ele sunt aședate înadinsi, chiar când.

ele sar put€ scâte fâră fractură saii detcriorațiune. (Civ. 468, 1199,
ur.) (Civ. Fr. 525).
410. Url6ele sai ţevile ce servescu pentru conducerea apelor la

(1) Priu Zapini a voit a se înțelege epurii de casă.
(2) Alambică este ună apărat de care se servesce artele
liquidele ,

chimice

spre a sa disţila

i
si
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un fond de pământii, sai la vre o casă, sunt immobili,
facit parte
din proprietâţile la care servescii. (Civ. 462) (Civ. Fr. și 523).
471. Sunt immobili prin obiectul la care se aplică:
usufructul
lucrurilor imrnobili, servitudinile, acțiunile cari tindă
a revindica(1)

un immobile. (Civ. 462, 474, 517, 565, 516) (Civ. Fr. 526).
CAPU Il.

Despre

mobili,

412. Bunurile sunt mobili prin natura lor, sai prin
determina=
țiunea(?) legii. (Civ. 461, 473, ur.) (Civ. Fr. 527).
413. Sunt mobili prin natura lor, corpurile cari se
poti transporta de la un locii la altul, atât acele cari se mişcă
de sine precum sunt animalele, precum și cele cari nu se pot
strămuta din
loci de cât prin o putere streioă, precum sunt lucrurile
neinsufle-

țite. (Civ. 467, ur; 4172) (Civ. Fr. 528).

474. Sunt mobili prin determinâţiunea legii, obligaț
iunile şi acțiunile cari ai de obiectă sume esigibili() sai
efecte mobiliare,
acțiunile sai interesele în companii de finance,
de comercii sati
de iudustriă, chiar şi când capitalul acestor compan
ii constă în
imobili.

Aceste acțiuni sati interese se socoti

ca mobili numai în

prlvința fie-cârui din asociaţi, şi pe cât timpii ține asocia
ţiunea.
Sunt asemenea mobili prin determinaţiunea legei,
veniturile(4)
perpetue sai pe viță asupra Statului sai asupra
particolarilor,
(Civ. 412—Qo. 33, ur; 37) (Civ. Fr. 529).
CAPU

III.

Despre bunuri în raportul lor cu cei ce le posedii,
415. Veri-cine pote dispune liberi de bunurile ce sunt ale lui,
cu modificaţiunile stabilite de legi.
Bunurile cari nu sunt ale particolarilor sunt administrate,

şi nu

(1) A revendica ună nemiscătorii, este a-lă reclama
din mănu acelluia eare-lă
ține pe nedrepti.
(2) Determinaţiune: otărîre.
|
(3) Datoria esigibile este aceea a cârii termenă a
ajiunsii, şi a cârii plată se
pote cere,
" (4) Curentul zenituri este aci sinonimă eu rente, termeni
care s'a şi intrehuințiatii în

art, 339 Ş. 3, unde se pote vedea şi nota,

COD.
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pot fi înstreinate dă cât după regulele şi formele prescrise anume
pentru ele. (Civ. Fr. 537).
416. Drumurile mari, drumurile mici şi ulițele cari sunt în sarcina Statului, fluviele şi riurile navigabili sati plutitâre, țărmurile,
adăugirile câtre mală şi locurile de unde s'a retras apa mării,

porturile naturali saii artificiali, malurile unde tragi vasele şi în

deobște tâte pârţile din pământul României câri nu sunt proprietate

particulară

sunt

considerâte

ca

dependinție

a domenului

publici.

(Civ. 478, 495, ur; 646, 1844.) (Civ. Fr. 538).
417. Tâte averile vacanți şi fâră stăpâni, precum şi ale pers6nelor cari mori fâră moștenitori, sai a cârori moşteniri sunt
lăpădate, sunt ale domenului publici. (Civ. 646—649, 652, 680)

(Civ. Fr. 539)
418. Porţile, zidurile, șanțurile, întăriturele pieţelor de resbel şi
ale
fortereţelor, facă și ele parte din domenul

Aceste lucruri reintră
publici. (Civ. 476, 647)
419. POte av6 cineva
prietate, sai un drenti

Publică.

în comercii când nu mai servescii la usuli
(Civ. Fr. 540).
asuvra bunurilor, sai un dreptă de prode folosință, sai numai servitute, (Civ. 480,

ur; 311, ur; 565, ur; 576, ur.) (Civ. Fr. 548).
TITLU

Ul.

Despre proprietate.

,

480. Proprietatea este dreptul ce are cinevă de a se bucura şi a
dispune

de un lucru în modi esclusivă şi absolut, însă în limitele
determinate de lege. (Liv. 475, ur; 481, ur; 575, 581, ur; 586,

ur; 841) (Civ. Fr. 544).

481. Nimeni nu pâte fi silit a cede proprietatea sa, afară
numai
pentru causă
de utilitate publică şi primind o drântă şi prealabile
despăgubire. (Civ. 480, 581, 597, ur.—Supl. pag. 1601.
de esprovriare) (Civ. Fr. 545),
482. Proprietatea unui lucru mobile sai immobile
d drepti asupra tot ce produce lucrul şi asupra tot ce se unesce,
cu lucrul întrun modi naturale sait artificiaie. Acestica accesorii,
dreptă se

numesce: drepti de accesiune, (Civ. 483—516, 645) (Civ.
Fr. 546).
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CAPU I.
Despre dreptulă de accesiune(:) asupra celorii produse de lucru
483. Fructele naturali sai industriali ale pământului.
Fructele civili.
Sporuli animalelori (prăsila),
Se cuvini proprietarului în puterea dreptului de accesiune.(Civ.
482, 484, 522, ur) (Civ, Fr.:547).
484. Fructele produse din vre-unii lucru nu se cuvin proprietarului, de câtii cu îndatorire

arăturile şi munca

din parte'i

pusă de alții.

de a plăti

(Civ. 483, 524)

sem&năturile,

(Civ.Fr. 548).

485. Posesorele nu căstigă proprietatea fructelori de cât cândii
posâde

cu bună

credință;

la casulă

contrarii

a înanoia nroductele, împreună cu lucrul,

revindică(2) (Civ. 486, 494) (Civ. Fr. 549).
486. Posesorele

este de bună

credință

eli este

datori

de

proprietarului care "li
cândi

posede

ca

pro-

priatară în puterea unui titlu translativă(5) de vroprietate, a câ-

rui viciuti nwi suntă “cunoscute. (Civ. 485, 487) (Civ. Fr. 550).
481. Eli încetedă da a fi cu bună credință din momentul
cândii aceste viciuri îi suntii cunoscute. (Civ. 486) (Civ. Fr. 550).
CAPU Ii.
Despre

dreptulă

de accesiune asupra celoră unite
încorporate de lucrul.

488. Totii ce se unesce și se
proprietarului

lucrului,

şi

încorporâză cu lucruli se cuvine

potriviti reguleloră

(Civ, 482, 439-516) (Civ. Fr. 551).

statornicite

mai jos.

SECȚIUNEA 1.

Despre dreptul de accesiune relativă, la lucrurile îmimobilă.
489.

Proprietatea

pământului

cuprinde în sine proprietatea su-

(1) Vorba de acorsiune vine de la latinulă accedere, a se apropia, & sc adăoga,
Definiţiunea acestui drepti de accesiune o GÂ art. 482.
5
(2) A revendica este a reclama proprietatea unui: lucru ce altul Pa luati s6ă
îlii posedă pe nedreptă.
(3) Uni titlu zranslativi de proprietate, este actulă prin care se trece o propietate la altulă,

COD.
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prafeței şi a subfeței lui(“)
490. Proprietarulă

Mi

(Civ. 490, 491, ur.) (Civ.

r:6te face asupra pământului

Fr.

552).

tăte plantațiuriie

şi cladirile ce găsesce de cuviință, afară de escenţiunile statornicite
la capulii care trateză despre servitudini. (Civ. 489, 576, ur.) (Civ.

Fr, 552)..

491. Proprietaruli pâte face sub fața pământului tâte construciunile şi sănăturele ce găsesce de cuviință, şi trage din ele tote

folâsele ce acestea arii produce, afară de modificaţiunile prescrise

de lege și regulamentele privitâre la mine precum şi de legile și
regulamentele polițiănesci. (Civ. 489, 490) (Civ. Fr. 552).

492. Ori-ce construcțiune, plantațiune sai lucru fâcutii în pământiă

sai asupra

pământului, sunt presumpte(2) a fi făcute de câtre pro-

prietarulă acelui pământii cu cheltuiala sa și că sunt

ale lui, pînă

ce se dovedeste din contra. (Civ. 489, ur, 493) (Civ. Fr. 553),
493.
tațiuni
val6rea
pentru

Proprietarulii pământului
și lucrâri cu materialuri
materialuziloră. Eli mai
o asemenea urmare şi la

proprietarulii

carea făcutii construcțiuni, planstreine, este dătorii să plătâscă:
pâte fi osinditii dură împrejurâri
plată de daune-interese.(3) Dară

materialurilorii n'are drepti a-le râdica. (Civ.

494) (Civ. Fr, 554)

|

492,

494. Dacă plantăţiunile, construcțiunile și lucrările ati fostii fă-

cute de câtre o a

treia pers6nă

cu materialurile

ci, pronrietarulii

pământului are dreptul de a le ţin pentru dînsuli, s6ă de a in|
datora pe acea persână să le redice.
Dacă proprietarulii pământului cere redicarea piantaţiunilori şi

a construcțiunilorii, redicarea, va urma

cu chieltuiala celui ce le a

făcută, elă pâte chiari după imprejurâzi fi condemnatii la dauncinteresse pentru prejudiciele sâi vătemârile ce a pututii suferi proprietarulă locului.
Dacă proprietarul voesce a păstra pentru densulă acele rlantațiuni și clădiri, el este datoriă a plăti

val6rea materialuriloru şi preţulă muncâi, fâră ca să se iea în
considerațiune sporirea val6rei fondului, ocasionată prin facerea
unor asemeni nlaptațiuni și construcțiuni. Cu tâte acestea, dacă

plantațiunile, clădirile şi operele aii fostă făcute de câtre o a treia
pers6nă de bună credinţă, pronrietarulii pământului nu va put
cere redicarea

susii diselorii plantațiuai, clădiri şi

av6 dreptul saă de a înaroia

valdrea

lucrări,

dară va

raterialurilorii şi preţulă

(1) Prin suprafazia și subfația se înţelege că proprietarulă de pământii este stă-

piaă pe ceea ce este ddsupra pămintului și sud pământă,
(2) Presumpte: presuppuse, închipuiţe,

(3) Daune-interese: despăgubire, plata perderei
ce” a îucercat și căştigului de care
a fost lipsită.
.
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muncei, saii de a plăti o sumă de Dani egâle cu acâaa
valârei fondului (Civ. 485, ur; 539) (Civ, Fr. 555).

cresceri

495. Crescerile de rământii ce se facii succesivi şi pe nesimţite
la malurile fluviului și a rîuriloră, se numesce aluviune(!) Aluviunea este în folosulă proprietarului riveranii cândi e vorba de
unii fluviii sai rîă pavigabile, rlutitori, cu îndatorire însă pentru
proprietarii de a lăsa, pe pământuliă sâi, drumuli trebuitorii pen-

tru conducerea vaselorii. (Civ. 496, ur; 535, 587) (Civ.

Fr. 556).

496. Toti ale proprietarului riveranii sunt şi pământurile lăsate
de apele curgătâre, câudă ele se retragi pe nesimţite de la unuli

din țermuri și se îndreptă câtre celă-altii țermi; proprietaruli
ţermului de unde apa s'a retrasii profită de aluviune, fără ca proprietaruli

țărmului

opusii să r6tă reclama pămâatuliă

celă perdută

Acesti dreptii nu are locii în privirea pămenturilorii părăsite de
apa mârii. (Civ. 495, 499, 502) (Civ. Fr. 557).
497. Aluviunea nu are loci în privirea lacurilori, eleşteurilorit
şi a iazuriloriă;

proprietarulii lor conservă

toti

dauna

pămâatulă

acoperiti de apă, cândi ea este la înălțimea scurgerei eleștealui,
iazului, chiar dacă cătimea apei arii scăd6 în urmă: şi vice-versa
proprietarulii iszului nu quăştigă nici unii dreptă asupra pământului riveranii, ce se acopere de apa iazului cândii urmeză vărsături estraordinarie. (Civ. 495) (Civ Fr. 558).
498. Dacă uni fluvii saii ună rii navigabile s6ă nu rupe d'o
dată o parte mare, şi care se pote recunbsce, de pământii, și
o lipesce la pământuli unui altă proprietară, acea parte rămâne a cui a fostii pământul de la care sa rupti; însă dacă.
se va reclama în terminii de un ani. (Civ. Fr. 559).
,

499.

Insulele și prunturile

şi a riurilori

navigabili

cari se formâză în albia fluvieloră

sai

plutitâre,

sunt

ale

Statului,

daca

„nu i se opune titlu saii prescripțiune, (Civ. 476, 500, ur) (Civ.
Fr. 560).
500. Insulele și prunturile cari se formâză în riurile nenavigabili
ele

sai

şi neplutitâre
formati;

daca

sunt

ale

insula

lui, etunci fie care proprietară

proprietarului
formată

trece

riverani(2) are dreptul

prietate asupră pârţii de inau'ă ce se întinde

de la, jumătatea

țermului

rîului. (Qiy. 476, 496, 499,

pe

care

peste jumătatea riu-

spre

de pro-

elli, pornindă

502) (Civ. Fr.561),

(1) Aluviunea, precum esplică legea, este adaosulii, creseerea treptată ce se face
pe ţermii unui r6ă, de alte pământuri aduse pe nesimţite de ape şi lipite lîngă
țermi. Aceste pămănturi adăogate stii crescute sunt alle proprietarului țermului rîului scă mării.
(2) Riveranii: mărginaşiii, de țărmiă,

00D. CIVILE. —CART.
501. Daca
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unii rîi saii fluvii: formându-și uni braț

113
noii taie

şi înconjură pământulii unui proprietari! riverani, și face prin acesti! chipă o insulă, proprietarulă nu perde pământulii ce si
transformati în insulă chiar daca elii s'a fâcutii de uni fluvii
suă de uni rii navigabile saii plutitoriă, (Civ. 476, 499. ur)

(Civ. Fr. 562).

"502. Dacă ună fluvii sai uni rii își facă ună noă cursă
părâsindi vechea sa albiă, acâstă albiă se împarte între proprietari

mătginari. (Civ. Fr. 563).

503. Ori ce animali saii sburătâre selbatice( 1) trecă în coprinsulă
nostru se facii ale nâstre, pe câtă timpi remânii la noi, afară nu-

mai dacă asemenea trecere sa ocasionatii prin fraude
artificie(*) (Civ. 468—P. 309, 368) (Civ. Fr. 564).

sai prin

SECȚIUNEA II.
Despre dreptulii de accesiune

relativila lucrurile mișcătăre.

504. Dacă două lucruri a doui deosebiți stâpâni s'aii uniti îm-

preună în câtă amândous formă unit singură toti, dară se poti
despărți și conserva fie-care în parte după despărțire, atunci totulit
formată este ali proprietarului lucrului care constitue partea principale, remâindă elu datorii a plăti celui altii proprietarii prețulu

e

060) a fostă unită cu principalului. (Civ. 505 ur; 514)

(Civ.

r. 566),
505. Este principale acela din dout lucruri, pentru usulă(3)sai
pentru ornamentuli,(4) pentru completarea cârui, a servit unirea

celui alti lucru. (Civ. 504, 506) (Civ. Fr. 567),
506. Când însă lucrulii unită este multi mai de preţi de eâtă

lucrulă principale, și cândă eli s'a uniti fâră scirea proprietarului, acesta pâte cere despărțirea şi restituirea(?) lucrului unitii,

Chiari dacă arii resulta din despărțire 6re-care vătemare lucrului
Câtre care elă a fosti uniti. (Civ. 504, ur; 728) (Civ. Er. 568).

507. Dacă din cele două lucruri unite pentru a forma unii sin-

gură toti, nici unuli nu pâte fi privită ca accesoriă al lui altii,
(4) In testulă francesă nu se vorbesce de dobitce stă sburătâre selbutice, ci
de
porumbei
din coteţe, iepuri de casă, şi de pesei din elesceii.
(2) Ariificie: mescegiugă

(3) Usulă: întrebuințnrea.

(4) Omamentii: înpodobirea,
6, Restitaire: înapoere,

păi
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atunci acela este considerâtii ca principale care va fi mai mare în

valre.

Daca val6rea amborii

atunci lucrulii

celii mai

lucruriloră arii fi mat toti aceeaşi,

mare

in volume va fi consideratii

ca prin-

cipale. (Civ. 504, ur: 511) (Civ. Fr. 569).
508. Dacă unii meşteri sai altă cineva a intrebuințatii materia
care nu era a sa şia fâcuti unii lucru noi, atunci proprietarulă

materiei întrebuințate

are dreptul

d'a reclama lucrulii formatii din

ea, plătindi preţulii muncei, atâti cândă acelii obiectii arii put
câtă şi cândi eli n'arii put6 reveni în starea primitivă. (Civ. 509,

ur; 514) (Civ. Fr. 570).

509. Dacă însă manopera(1) arii fi atâtă de importante, în

cătă

ară întrece cu multi val6rea materiei întrebuințate, atunci munca
lucrătorului va fi considerată ca parte principale, şi lucrătorulă

va av6 dreptulii de a reţin6 lucrulă formatii, plătindă proprietavrului prețulii materiei. (Civ. 508) (Civ. Fr. 511).
510. Câudi cineva a întrebuiuțatii în parte materiă care eră a
să, şi în parte materiă streină, pentru a forma uni lucru noă, fâră
ca nici o parte din materiă să'și fi perduti cu totuli ființa, şi
dacă acele materii nu se mai poti despărţi fâră vătemare sai pagubă, atunci lucrulii formatii se cuvine ambiloră proprietari, celui

ântâiă în proportiune

cu materia

ce era a sa, şi celui alti

proporțiune cu materia sa şi cu preţulii muncei
ur; 128) (Civ. Fr. 512).
„511.

Cândă

unu lucru s'a formatii

mâterie cu diferiţi

din amestecarea

stâpâni din cari nici

în

sale. (Civ. 511,
mai multorii

una nu pâte fi conside-

rată că materiă principale, atunci proprietarului, în nesciința cârui a urmati amestecarea, pâte cere desfacerea lori, dacă ea este

cu putință a se desface.

Dacă materiele amestecate nu
mare

sau pagubă, atunci lucrulă

se

mai poti despărți fâră vătă-

formatii

se

cuvine

tutuloră

stă-

piniloră, fie cârui însă în proporțiune cu câtimea, calitatea şi val6rea materielorii lui, întrebuințate la . facerea acelui lucru. (Civ.
512, ur; 728, ur; 1388) (Civ Fr. 513).
542. Dacă materia unui din proprietari arii covirşi pe cea altă
materiă grin val6re şi cantitate, atunci propristarulă materiei mai

cu preții va put6 cere lucrulă

însă celui alti proprietară
511) (Civ. Fr. 514).

513, Când lucrulii

formată prin

prețuli

formatii rămâne

(1) Manopera: lucrulă, artea meșterului.

amestecare, plătindă

materiei sale. (Civ. 505, ur:

comuni

între proprietarii
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materielori din cari s'a formati, atunci lucruli se va vinde prin
licitaţiune şi preţulă se va tnparți. (Civ. 510, 514, 1388, ur) (Civ.

Fr. 575).
514. În t6te casurile în cari proprietarulit materiei, întrebuințate

fără scirea lui la formarea unui lucru noi, este în drepti d'a
reclama lucrulii formatii, elă are şi voia da cere în locu de lucrulit
formati

o materiă

de aceiaşi

natură, câtime, greutate,

mărime

și

calitate, saii val6rea aceliași materie. (Civ. 504, 508) (Civ. Fr. 576)

515. Veri-cari va

fi întrebuințatii materii

streine fâră scirea

proprietarului lorii, vor put€ după împrejurâri fi osindiţi și la
plată de daune-interese, și acâsta fâră prejudițiuli urmâririlori
prin canali estraordinarii. (Civ. 506, ur—P. 306, ur.) (Civ.
Fr. 317),
546. Principiele regulelorii de mai susii vor servi judecătorilorit

şi în decisiunea casurilorii analoge ca cele precedenţi (Civ. 504—515)
TITLU III.
Despre usufructi, despre usi şi despre abitaţiune.

CAPU 1.
Despre Usufructii.
(1)
517. Usufructulii este dreptulă d'a se bucura
ce sunt proprietatea altui, întocmai ca însuși
însă cu îndatorira de a le conserva substanţa.
ur) (Civ. Fr. 578).
518. Usufcuctuli se stabilesce prin lege saii

(Civ. 517,519) (Civ. Fr. 519).

cineva de lucrurilă
proprietarulii lori,
(Civ. 479, 480, 518,
prin voinţa omului.

519. Usufructulii se pâte stabili sai pur(2) sai cu termin, sait cu

condiţiune. (Civ. Fr. 580).

520. Usufructulii se pote stabili pe totii feluli de bunuri mobili
şi imobiii, (Civ. 462, ur; 471, 412, ur. 526, ur) (Civ, Fr. 581).

(1) Uou-fructă, va să rică a se bucura, alua,
unui lucru,

2 Pură: curat,

simplu,

a întrebuința

fructele sii râdele

.

6
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SEOȚIUNEA 1.
Despre

drepturile

Usufruchuarului.

521, Usufructuaruli are drepti d'a se bucura de toti felul de
fructe ce pâte produce obiectuli asupra cârui are usufructii, fie

„Daturali, fie industriali,

fie civili. (Civ. 522,

ur) (Civ. Er, 582).

civili sunt chiriele caselori,

dobindile sumelorii

522. Fructele naturali sunt acelea ce pămăntuliă produce de
la sine; producţiunea şi prăsila (sporul animalilori) sunt asemenea
fructe naturali. Fructele industriali ale unui fondi sunt acelea
ce se dobîndescii prin cultură. (Civ. 483, ur, 524, 529—5:.3,
537) (Civ. Fr. 583).

523. Fructele

esigibili, venitul rentelori; arendele intră în Clasea fructeloră civili.
(Civ. 525, 527) (Civ. Fr. 584).
524. Fructele naturali şi industriali neculese în momentul cănd
se deschide dreptuli de usufructă, sunt ale usufructuarului. Acelea
ce se găsescii în aceeași stare cândii se sfirşesce dreptul de usufructă, sunt ale proprietarului, fâră d'a put€ pretinde unuli de la

altulă despăgubire de chieltuelele urmate pentru arăture şi semănăture. Drepturile colonului parțiari(1) ce vor fi esistatii la începutuli, sai la finele usufructului nu potă fi vătămate de disposiţiunea precedente. (Civ; 484, 522, 534) (Civ. Fr. 585).

325. Fructele civili se socotescii dobindite qi cu di, şi se cuvină

usufructuarului în porporţiune cu durata usufructului săi. Acâstă
regulă se anlica la arendi şi !a chiriele caselorii şi la alte fructe
civili. (Civ. 523, 527) (Civ. Fr. 586).
526. Dacă usufructulă coprinde lucruri cu cari nu se pâte cineva
servi fâră ale consuma, precumi bani, grâne, băuturi, usufructuarulii

are dreptulă de a dispune

în aceeaşi cantitate,

de ele, însă cu îndatorire

cualitate

de a le înapoia

și val6re, sait prețulii la sfirșitulă

|
usufructului. (Civ. 521, 557, ur.) (Civ. Fr. 587).
521. Usufructulă unei rente pe viță dă usufructuarului,

durata(*)

usufructului

s6ă,

dreptulii

d'a

precepe(5)

fâră da fi obligati la nici unii felă de restituțiune.
523) (Civ. Fr. 588).
528. Daca usufructulă coprinde

pe

veniturile,

(Civ. 521

lucruri cari, fâră a se consuma

(1) Colonuli partiară este unii felă de arendaşiă care ia unii pămîntii înarenda
coudițiune de a împărţi râdele cu proprietarnlii,
,
obicinuescii desi în alte țeri.
(2) Durata; timpulă cât ţine.—3 A percepe:a lua.

Acesţii felă

de

arendaşi

cn
se

GOD. CIVILE.

— CART. 1. TIT. IUL.

117

tudată, s6 strică după vremă prin întrebuințarea lori, precum
rufele, mobilile casei, usufructuaruli are dreptuli da se sluji

cu dinsele pentru întrebuințarea la care ele sunt destinate, şi
nu este obligată d'a le înapoia la sfirșituli usufructului, de câtă
în starea

ca

se

vorii

afla,

însă

nestricate

pă(2) (Civ. 534, 998) (Civ. Fr. 589).

din doli(1) Baii

cul-

529. Daca usufructuli coprinde păduri destinate de proprietarulă lori la tâeri periodice, usufructuarulă este datorii a
păstra ordinea şi cătăţimea tăerii în conformitate cu regulile stabilite de proprietari, saii cu usulii locului, fâră a pute

pretinde vre o despăgubire nici usufructuarulii, nici moşteni- .
torii sei, pentru pârțile lăsate netăiate în timpuli usufructului seii.
Arborii care se potii scâte dintr'uni seminariii(3) de pomi fâră
degradațiunea acestui, nu vorii face parte din usufructii, de câtă
cu îndatorire, pentru usufructuari, d'a se conforma obiceiului

cale în privirea înlocuirei lor. (Civ. 530, ur) (Civ. Fr. 590).

1o-

530. Usufructuaruli se mai bucură, conformându-se cu epocele
şi usuli vechiii ală proprietarului, de pârţile de păduri înalte cari
al fosti puse în tăiare regulată, saii că aceste tăiâri se faci peTiodice pe o întindere de pământi determinată, saii că se facii
numai d'o cătime Gre-care de arbori aleși pe tâtă supra-faţia domenului. (Civ. 529, 531, ur) (Civ. Fr. 591).
531. In tâte cele-l-alte casuri, usufructuaruli nu se pâte atinge
de arborii înalți; va put€ însă întrebuința, spre a face reparațiu-

nile la cari este obligată,

arborii desrădăcinaţi saii sfărămaţi din

accidente; pote chiar a tăia pentru âcestii sfârșitii arborii trebuiacioși cu îndatorire însă a constata în fiinţa proprietarului acâstă

trebuiaţă. (Civ. 529, ur, 533) (Civ. Fr. 592).

532. Usutructuaralii pâte lua din păduri araci pentru vii, pote
asemenea lua de pe pomi producte anuali sâii periodice, însă tâte

acestea după obiceiuli
(Civ. Fr. 593).
533

Pomii roditori

locului

cari se

și ali

proprietarului. (Civ. 529)

usucă şi Chiarii acei ce sunt

des-

rădăcinați s6ă dărimați din accidente, se cuvini usufructuarului
cu îndatorire de a'1 înlocui prin alţii. (Civ, 931, 541) (Civ,
Fr. 594.)
|
534. Usufructuarulă se

pâte bucura elii însuşi, sait închiria al-

tuia sai cede eserciţiulă dreptului sei. De va închiria, urmedă a
(1) Dolă: viclenie.— (2) Culpă: vină.
3) Prin seminarii legiuitoruli a înțelesă aci o.pepinieră, adică
ună locii unde se

săd escii și se resădescă

pomi.
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se

conforma, pentru epocele cândii

se preinoescă

contractele

şi

pentru durata lorii, regulelorii întocmite pentru bărbatii,în privinţa averei femeii sale la titlul despre Contractuli de căsătoriă.

(Civ. 523, 513,

1268, 1269) (Civ. Er. 595).

535. Usufructuarulii se folosesce

viune(!) la obiectuli
502) (Civ. Fr. 596)

asupra cârui

de. adăugirile făcute prin alu-

are usufructi.

(Civ. 495, ur;

536. Elu se folosesce de drepturile de servitudine şi în genere
de tote drepturile de cari se pote folosi propietarulii, şi se folosesce întocmai ca însuşi proprietarul. (Civ. 517, 5317, 554, 576,

ur. 639) (Civ.

Fr. 597).

537. Usufructuarulii se folosesce asemenea întocmai ca proprietarulii de minele, petrăriele și nisipurile ce sunt în esplotațiune
la deschiderea dreptului de usufructi.
Dacă însă se atinge de o esploataţiune, care nu s'ar put€ face
fâră o concesiune, usufructuaruli nu se va put6 bucura de ea
fâră a dobindi mai ântâiii învoirea guvernului. (Giv. 538, 539)

(Civ. Fr. 598)

538. Usufeuctuărulii nare nici unii drepti asupra minelor şipetrărielorii nedeschisă, încă nici asupra nisipurilorii a cârori esploatațiune nu e încă începută, nici asupra comorei care sar pul€

ge în cursulii usufructului săi. (Civ.

537, 539, 649) (Civ.

Fr.

598).

539. Proprietariulii nu pote prin faptul săi nici cu ori ce chip
vătema drepturile usufructuarului.
Usufructuaruli nu pâte la încetarea usufructului, cere vre-o
despăgubire pentru îmbunătâţirea ce ară pretinde că a fâcuti,

chiar cândii printr'insele ari fi sporitii valârea lucrului. Eli sâi
moştenitorii săi potă însă redică oglindi, tablouri, şi alte orna-

mente, pe cari le arii

fi aședată, cu îndatorire de a restabili l0-

calulii în starea ce a fostii mai "nainte. (Civ. 494, 540, 547) (Civ.
Fr. 599).

SECȚIUNEA II.
Despre

obligațiunile

usufruetuarului.

540. Usufructuarul ia lucrurile în starea în care se află, elit însă nu

pâte întra în folosința lor, decâtii după ce va face înpresența proprie(1) Vezi espliearea dată aluviunci la art. 495 și în neta,
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tarului, sai după ce îl va chiăma formalii, inventarii lucrurilorii miş-

cătOre şi constatarea stârii în care se vorii afla cele nemişcătore
supuse usufructului. (Civ. 566) (Civ. Fr. 600),

541. Este datorii a da cauțiune, că se va folosi ca uni buni
părinte de familiă,(1) de nu va fi scutiti prin actulă constitutivii
ali usufructului, cu tâte acestea taţii, mamele ce voră av6 usufructii legale ală averii copiilorii lori, vândătorulii saii donatoruli
care 'şi au reservatii usufructuli,

nu

sunt

- (Civ, 338, 542, ur; 566,) (Civ. Fr. 601),
542- Dacă

usufructuarulii

obligați a da cauțiune.

nu găsesce cauțiune,

nemișcătârele se

dai cu arendă, sumele de bani coprinse în usufructi se punii la
dobindă, productele se vândii, şi preţulii lor se pune asemenea la
dobindă, dobîndile acestori sume şi preţulă arendelorii se cuvinii

usufructuarului. (Civ. 524, 525, 543) (Civ. Fr. 602).

543. In lipsă de cauţiune din partea usufructuarului, proprietarulă pote cerg ca mobilile supuse periciunei prin întrebuințare să
se vândă spre a se pune

prețuli

la

dobîndă,

și usufructuaruli se

folosesce de dobîndi în cursul usufructului: cu tâte acestea, usufructuarulii va put€ cere, şi judecătorii vori put ordina după
împrejurâri, ca o parte din lucrurile mișcătOre necesarie pentru
propriele sale trebuințe, săi se lase sub simpla sa depunere de
juremiînti, şi cu îndatorire de a le preda la curmarea usufruc-

tului. (Civ. 542) (Civ. Fr. 603).
544. Întărdiarea de ada cauţiune nu redică usufructuarului
dreptulii de a se folosi de fructele la cari elii avea drepti; elei
se cuvinii din momentuii de când s'a deschisă usufructuli, (Civ.
542, 543) (Civ. Fr. 604).

549. Usufructuarulii nu este obligati de câtii la reparaţiunile de intre-

ținere. Reparaţiunile cele mari remâni în sarcina proprietarului; afară
numai daca aceste s'arii fi causatii din lipșa reparațiunilorii de întreținere

de la deschiderea usufructului, în care casii usutructuarulii este obli-

gatii ale face și pe aceste. (Civ. 546, ur; 558. 511) (Civ. Fr. 605)
546. Reparaţiunile cele mari sunt acelea ale zidurilorii celorii
mari şi ale boltelorii, restabilirea grinziloră, şi acoperişului

întregii,

acelea ale zăgădelorii şi ale zidurilor de sprijinire și de împrejmuire
în totală: tote cele-l-alte reparațiuni sunt de întreţinere. (Civ. 545,
541) (Civ. Fr. 606).
547. Nici

proprietaruli, nici

usufructuarul nu

sunt

obligaţi

(1) A se folosi de ună luezv ca ună bună parinte de familia este a îngriji
dinsulă precum Var îngriji ună bună proprietară,

a
de

120
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reclădi ceea ce a cădută de. vechime sâi s'a distruitii(1) din casă
fortuită.(2) (Civ. 539, 540, 557, 563, ur.) (Civ. Fr. 607).
548. Usutrucţuarulii este obligatii în cursului folosinţei sale, la
tote sarcinele anuali ale fondului, precum contribuţiunile şi altele
ce după obiceiii sunt considerate ca sarcine ale fructeloră. (Civ,
r.

608),

549. La privința sarcinelorii ce poti fi impuse pe proprietate
în cursul usufructului, proprietarulii şi usufructuarulă contribuescă
după modulă următori: proprietaralii este obligati ale plăti şi
usufructuarulii a-i respunde

plătitii,

el are

dobindile,

iar daca usufructuarulă le a

dreptulu a cere capetele

plătite de la proprietari

la espirarea usufructului. (Civ. 552) (Civ. Fr. 609).
530. Acel ce quăstigă cu tiţlă gratuitii un usufructă universale

sai cu titlu universale,(2) este

datorii a aquita(4) în

cu folosinţa sa, și fâră nici ună dreptu de repetiţiune(5),

proporţiune.

legaturile,

pensiuniie alimentarie și veniturile rentelori perpetue sai pe
vi6tă(6) cari privescii asupra patrimoniului.(?) (Civ. 548, 774, 175,
ur) (Civ, Fr. 610).

551. Usufructuaruli cu titlu pârticolarii(5) nu se obligă la plata
datorieloră pentrn care fonduli este ipotecati, și de va fi silită

să le plătâscă are acţiune în contra proprietarului.

(Civ. 175, 899,

ur; 909) (Civ. Fr. 611).
542. Usufructuarulii”fie universale, fie cu titlu universale, trebue

să contribuiască împreună cu proprietarulii la plata datorielori,,
după cum urmză:se preţuesce valdrea fondului supusi usufructului -

se defige(9) în urmă cătimea cu care urmeză a contribui la plata da
torielorii în proporţiune cu val6rea disului fondii.— Daca usufructu-

(1) Distruită; derimat, fărămată.
o
(2) Casă fortuită: casă întâmplătoră
(3) Dsufruetă universule este acella, care ne dă uni dreptă eventuală de a ne
bucura de totalitatea veniturilorii unei stâri, Usufiuctă cu titlă universale, este
acella care ne dă drepti a ne bucura de o parte din veniturile unei stări,
precum jumătate din o stare sâă patrimoniă, a treea parte, a patra parte, s6iă
venitulă numai alti mobileloră, ori altii imobilelorii, ete. Ideea generală a
acestui art. este că usufcuctaarulăi cată să plătescă interesele pasivului stărei,
în proporțiune cu usufructulii sei. —(4) A aquita: a plăti.
(5) Dreptii de repetiţiune: dreptă de a cere înapoi,
(6) In privinţa renteloră perpetue şi pe viață, vezi nota de la art, 339—(1) Pa,
J
trimoniii: stare
(8) Usufructuaruli, cu titlu particulari este acella care se buenrăde venitul unui
laeru a nume

otărît s. e. usufructulii

cutărei

case,

cutărei moşii ect. La

mos-

ceniri, cănd e vorba de legati (art. 899) legea nu se mai servesce cu vorba

particulară, ci cu vorba singulară.
(9) Defige: însemnează, fixează,
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care trebue fondulii să con-

tribue, capitalulă i se înapoiază la sfirșituli usufructului fâră nici o do-

bindâ. larde .nuva voi usufructuaruliia face acesti avans, pro- prietarulă pote, după
a sa voință, sati să plătescă dinsul acea sumă,
şi a-

tunci usufructuarulu îi plătesce dobindile în toti cursulii usufructului,

sai
se

să pună în vendare o parte din âverea supusă usufructului pînă

va dobindi uni

preţiii analogii

sumei

datorite.

(Civ.

549,

ur;

ori ce stricăciune s'ară face de el

în-

115, 893, 896, 902) (Civ. Fr. 612).
153. Usufructuaruli e datorii a plăti numai cheltuelvle proceselor
ce privesciă folosinţa şi ale acelorii alte condemnaţiuni la cari procesele arătate poti da nascere.. (Civ. 549) (Civ. Fr. 613).
554. Daca în cursului usufructului, oa treia pers6nă face vre o
usurpațiune asupra fondului, saii vre o altă încercare spre a călca
drepturile proprietarului, usufructuarulii este ținut a-lă denunța proprietarului, câci la din contra usufructuaruli remâne respundătorii
pentru t6te daunele ce ar put€ resulta pentru proprietară, precum
ară fi respundătorii

pentru

suşi. (Civ. 998, ur.) (Civ. Fr. 614).

595. Daca usufructulu are de obiecti unii animale și daca acesta va peri fâră culpa usufeuctuarului, eli nu este obligatii a da

proprietarului altii animale în locă, nici de a-i plăti prețiulă. (Civ.

647, 556, 557, 563, ur.) (Civ. Fr. 615).
556. Daca turma pe care uni usufructii a fostii constituitii, din
întîmplare s6ă din b6lă, va peri cu totuli şi fără culpa usufruetuarului, acesta nu este obligatii de câtii a îi da seama de pei
sai de valorea lor.
Daca turma nu va peri cu totulă, usufructuaruli este datori

de a înlocui numerul

vitelori perdute,

prin

(Civ, 555, 557, 563, ur.) (Civ. Fr. 616.)

vitele ce da

sporuli.

SECTIUNEA III.

Despre stingerea usufructului.
557. Usufructulii se stinge prin mârtea usufructuarului, prin
espirațiunea terminului pentru care usufructuli a. fostă acordati,

prin consolidărea sai întrunirea asupra aceleiași persâne a ambeloră calitâţilorii de proprietarii şi de usufructuară;
Prin neusulă dreștului de usufructuariiîn cursi de trei-deci ani;
Sag

Prin totala desființare a lucrului asupra cârul usufructulii era
iti: (Civ. 558, ur; 636, ur; 1154, ur; 1156, ur) (Civ. Fr

17).

+

1923.
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558. Usufructuli pâte înceta asemenea prin abusuli ce face usufructuarulii de folosința sa, saii aducândi stricăciuni fondului,
saii lăsându-li să se degrade din lipsă

usufructuarului poti înterveni

de întreținere. —Creditorii

in contestațiunele pornite

în con-

trăi peniru conservarea drepturilorii lori, ei potii propune

rarea, degradaţiunilori făcute
Judecătorii poti,

şi a da garanții pentru viitorii.

după gravitatea

împrejurârilor,

saii a

repaotări

stingerea usufructului, sait a lăsa pe proprietar să se bucure de
fructele obiectului supus la usufructă, cu îndatorire de a plăti

pe fie care anii usufructuarului saii celorii ce presintă
sale,

o sumă

otărită pînă în

diua

când

usufeuctuli

drepturile

urma

să

în-

ceteze. (Civ. 541 - 545, 554, 551, 562, 975) (Civ. Fr. 618).
559. Usufructulii care nu e acordati: particularilori, nu pâte
trece peste trei-deci ani. (Clv. 557, 560) (Civ. Fr. 619)
560. Usufruciulă constituită pînă ce o altă pers6nă va ajunge
la o virstă otărîtă, ține pînă la acea enocă, chiar d'ar muri disa
peis6nă înaintea vârstei otărite. (Liv. Fr, 620).

561. Vângarea

lucrului supusi

la usufructi

nu aduce

nici 0

schimbare dreptului usufructuarului; eli continue a se folosi de u-

sufructulă

sâi, de

nu a renunțatii

la dânsulii în modii formale.

(Ov. 562, 1294, ur; 1170) (Civ. Fr. 621).
562. Creditorii usufructuarului potii să câră 4 se anula renunțarea fâcută în paguba lor. (Civ. 558, 699) (Civ. Fr. 622)
563. Dacă o parte numai a lucrului supusi la usufructi s'a distruiti(2), usuifructulii se păstreză asupra pârţii rămase. (Civ. 555,

ur; 564) (Civ. Fr. 623)

564, De va fi usufeuctulă constituitit numai asupra unei clădiri,

şi acâstă clădire va arde saii se va distrui din altă întâmplare,

saii se va dârâma de vechime, usufructuaruli nu va a76 dreptii â
se folosi de pământulii pe care a fosti clădirea, nici de materialurile r&mase.—Data usufructuli sar âfla constituitii asupra unui

domenii din care făcea parte şi clădirea, usufructuarulii se va folosi
de pământii. (Civ. 547,-551, 563, 651) (Civ. Er. 624).

CAPU II.
Despre usă şi abitaţiune(2)
565. Drepturile de usii şi de abitaţiune se stabilescii şi se perdii
(1) Distruită: derimat, desființată.
(2) Dreptulă de usi, este dreptulă de a se servi de lucrulă altuia.— Dreptul
de abitatiune (locuință), este dreptulii de a se servi de o casă, este, în alte
cuvinte, dreptulă de usii asupra unei case.
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chipii ca şi usufruetulă, (Civ. 518, ur.) (Civ. Fr. 625).

566. Ca și tu casulă de usufructii nu se râte folosi cine-va de
aceste drepturi, fâră a da mai ântâii cauțiune şi fără a face
inventarii. (Civ. 540, ur) (Civ. Fr. 626).
567. Usuariulă şi celă ce are

se folosâscă

(Civ. Fr. 621);

de ele ca unii

bună

dreptuli de abituţiune trebue să
părinte

de

(Civ.

familiă.

341)

568. Drepturile de usă şi de abitaţiune se reguleză pria titluli
care le a înființată şi primesci după coorinderea lui mai multă saii

maj puţină

întindere. (Civ. 569, ur; 969) (Civ. Fr. 628).

569. Daca titlulă nu se esplică asupra întinderii acestori drepturi,
ele se regulâză precum urmeză. (Civ. 568, 570, ur.) (Civ. Fr. 629).
570. Celă ce are usulii unui loci(*), nu pâte pretinde mai multe

fructe

din acesti

loci

şi ale familiei sale.

de câti se

cuvine

pentru

trebuinţele sale

Pote pretinde şi pentru trebuinţele coniilorii ce va ave în urma
constituirii dreptului de usi. (Civ. 484, 552, ur) (Civ. Fr. 630).
571. Usuariuli nu. pote cede nici închiria dreptuli săi altuia.
(Civ. 534, 573) (Civ. Fr. 631).

572. Cel ce are ună drepti de abitațiune pe o casă, pote şedea

intr'însa cu familia sa, chiarii de n'ari fi fostii însurată

la enoca

cândi i sa dati acestii drentă.
Celui ce are dreptuli de abitaţiune pâte închiria partea casei ce
nu locuesce.(2) (Civ. 510, 513) (Civ. Fr. 632).

513. Dreptulă

de abitațiune nu pote fi nici cesionatii nici în-

chiriată, afară de escepțiunea adusă la art. 572. (Civ. 534, 571)

(Civ. Fr. 634).

514. Daca usuariulii absârbe tâte fructele fondului, saii daca
ocupă tOtă casa, e datori să facă cheltuelele de cultură, repara-

țiunile de întreţinere şi să plătâscă contribuțiunile ca şi usulruc-

tuarulii. Daca nu ia de câtă o parte din fructe, saii daca nu ocupă
de câţi o parte din casă, eli contribuesce în proporțiune cu lu-

crulă de care se folosesce, (Civ. 545, 546, 548, ur) (Civ. Fr. 635).
515. Usulii păduvilori se va regula prin legi particularie. (Civ.

Fr. 636).

(1) În testul francesii se zice: „Cellă ce are usulă fructelorăi unui locă.“
(2) În testulă francasă nu se află acesti allă doilea alineată.

.

;
ii

124

COD.

CIVILE.

—

CARI. il. TIT. 1V,

TITLU

IV.

Despre servitudină(*)
516. Servitudinea este o sarcină impusă asupra unui imobile
pentru usulă şi utilitatea unui imobile avândi unii altii stăpină.
(Civ. 411, 577, 620, ur.) (Civ. Fr. 637).

517. Servitudinile

isvorăscii saii din situațiunea naturale a 10-

curiloră, saii din obligaţiunea impusă de lege, saii din convențiunea
dintre proprietari. (Civ. 578, ur; 586, ur; 620, ur) (Civ. Fr. 639).

CAPU 1.

Despre servitudini ce se nască din situațiunea locurilorii.
578. Locurile inferidri sunt supuse a primi apele ce curgii firesce

din locurile

superidri fâră ca

mâna

omului să fi contribuită la

acâsta,
Proprietaruli inferiore nu pote redica stavili

câstă scurgere.

ca să oprâscă

a-

- Proprietarul suneriore nu pste face nici o lucrare spre agravarea(?) servitudinii fondului inferiore. (Civ, 579, ur; 615, 634,
635) (Civ, Fr. 640).
519 Celi ce are unii isvorii pe proprietatea sa pâte face ori ce
întrebuințare cu dînsuli, fâră înse -a vătăma dreptului ce pronrietarulă fondului inferiore are dobinditi sau prin vre unii titlu sai
prin prescripțiune asupra acelui isvorii. (Civ. 491, 580, ur, 582,

623) (Civ. Fr. 641).
|
580. In acesti casă prescrințiunea nu se pâte dobîndi de câtii
prin 0 folosință neîntreruptă în timnă de trei-deci ani, socotiți din

diua cândii proprietarulă fondului inferiore â făcută şi a săvirșită
lucrări aparență destinate a înlesni trecerea și scurgerea apei în pro-

prietatea sa. (Civ. 579, 623) (Civ, Fr. 642).

581, Proprietarulă isvorului nu pâte schimba cursulii cândă
isvoruli dâ ana trebuinci6să locuitorilorii unei comune, unul sati
sati unui cătuni. (Civ. 481, 579) (Civ. Fr. 643),
582. Acela, a cârui proprietate este pe marginea unei ape curgătore, afară de apele cari sunt declarate dependinţi de domeniul
(1) Prin seruitudini se înţelege aceea ce se numea până acum
stii şerbire.
(2) Agravarea: îngreunarea,

robirea lueruriloriă,
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publică prin art. 476 la titluli despre dinstincțiunea bunuriloriă
pote lua apă pentru irigațiunea(!) proprietâțilorii sale, fâră însă a
o abate de toti.

__Acela prin ali cârui fond trece apa o pâte chiar întrebuința

în t6tă întinderea prin care arii av6 curgere, cu îndatorire numai
a'1 lăsa cursulă firesci la eşirea din proprietatea sa. (Civ. 583)
(Civ. Fr, 644).
583. De se redică vre o contestațiune între proprietarii cârori
aceste ape poti fi trebuinci6se, tribunalele, la darea otarîrii sunt
datore să caute a împăca interesuli agriculturei cu respectuli cu” veniti proprietâţei, observândi în toti: Wauna regulamentele particularie şi locali asupra curgerei şi usului apelori. (Civ. 582)
(Civ. Fr. 645).
|
584. Ori ce proprietarii pâte îndatora pe vecinulii sii la grănițuirea proprietâţii lipite cu a sa; cheltuelile grănițuirei se vori
face pe jumătate. (P. 321. 355) (Civ. Fr. 646).
585. Totii proprietarulii îşi pâte îngrădi proprietatea, afară de

escepțianea ce se face la art. 615(*) (Civ. 480, 600, 602, ur) (Civ.
x. 641).

CAPU II.
Despre servitudină stabiliti de lege.
586. Servitudinile stabilite de lege aii de obiecti utilitatea publică, sai a comuneloră, ori aceea a particularilorii. (Civ. 577,

588) (Civ. Fr. 649).

:

987. Acele stabilite pentru utilitatea publică sai comunale, ai
de obiectii cărarea sait poteca pe lingă marginea rturiloriă navigabili sai flotabili, construcțiunea sai repâraţiunea drumurilor sai
alte lucrâri publice sai comunali.
Toti ce privesce acesti felu de servitudini, se determină de
câtre legile sai regulamentele particularie. (Civ, 476, 495) (Civ.
Fr. 650).
588. Legea supune pe proprietari la osebite obligaţiuni unulii

catre altul „fâră chiar să esiste vre o convențiune între dînşii.
(Civ. 577, 589) (Civ. Fr. 651).
589. Parte din aceste obligaţiuni e regulată de câtre legile a-

supra poliției rurali,

(1) Irigatiune: udarea artificiale a păminturiloră,
(2) Aci e o gregială de tipară; câci art. 616 trebue citat,
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Cele-lalte sunt

relative la

zidulii

sai

la

șântulii

comun

între

vecini, la câsulii cândit se pote înălța uni cotra-didii, la privirea
asupra proprietății vecinului, la scurgerea streşinelori, la drumul

de trecere. (Civ. 590—619)

(Civ. Fr. 652).

SECŢIUNEA 1.
Despre zidului și șențulii comunti.
590. În oraşe şi la ţâră, ori ce zidi care servesce de despărţire
între clădiri, saii între curte și grădină, şi între ograde la ţsră,
se sucotesce comunii, daca nu esiste titlu sait semni care arii proba
contrariul. (Civ. 591, ur; 611) (Civ. Fr. 653).
591. Este semnit de necomunitate cândii culmea zidului este dreptă
şi perpendiculară desrre păretele de o parte, iar despre cea altă
parte înfățişâză unii plani înclinată; în acesti casă zidulii să presupune că aparține esclusivii proprietarului despre care esiste planuli înclinată. (Civ. 590) (Civ, Fr. 654).
592. Reparaţiunea și reclădirea zidului comuni sunt în sarcina
tutuloră devălmaşilori, și în proporțiune cu dreptuli fie-cârui.
(Civ. 593, ur; 600, 605) (Civ. Fr. 655)
593. Cu tâte acestea fie-care coproprietară ali unui zidă comun

pote fi apărată de a contribui la reparaţiuni

şi reclădiri, renun-

țândă la dreptul săi, daca însă zidulă comuni

nu ar sprijini vre

o clădire a, sa (Civ. 592, 632) (Civ. Fr. 656).
594. Fie-care

'coproprietarii

pote să

zidescă

în

contra

unui

- zidi comuni și să bage grindi sai legături în t6tă grosimea zidului lâsândii cinci-deci și patru milimetre despre vecini, fâră
prejudițiulii dreptului ce are vecinul ca să scurtede acele grindi
pînă în jumătatea zidului, în casă cândă și et ar voia pune
grindi totă în acele locuri sai a lipi ună coși. (Civ. 595, 599,

610, 611) (Civ. Fr. 657).

595. Ori ce coproprietarii pâte să înalțe zidul comunii, dară e
datorii a face(1) singurii cheltuiala înălțârii, reparaţiunile de întreținere pentru partea înălțată, şi totii o dată păgubirile pentru

sarcina causată zidului comunii în proporțiune cu înălţimea (Civ.
596, ur. (Civ. Fr.658)
596. Dacă ziduli comuni nu e în stare a purta greutatea înăl-

(1) Cuvîntulă face e reă pusi aci; era mai bine a se conserva cuvîntulă a plati
cum e la Francesi: câci numai cu astă cuvintii se pote mai alesă înţelege
partea din urmă a acestui articolii,

Î
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dutori a'lă face din întregii din

temeliă cu cheltuiala sa, şi ori ce adaosă în grosime să'lă facă
pe locul săii. (Civ. 594, 597, ur. (Civ. Fr. 659).
591. Vecinulă care n'a contribuiti la înălțare, pâte quăstiga
dreptulă

de

comunitate

plătindă

cheltuiala

jumătate,

precum

Și

preţului pe jumătate ali locului, ce sarii fi întrebuințatii pentu
îngrosirea zidului. (Civ.. 596, 598) (Civ. Fr. £60),
598. Ori ce vecină ali unui zidii pâte să'lii facă comuni în parte saii toti, plătindi stăpânului zidului jumătate din val6rea sa,
sai jumătate din val6rea pârței ce vrea să facă comune, precumii
şi jumătate din val6rea locului pe care este clădită zidul. (Civ.

597) (Civ. Fr. 661).

599. Unulii din vecini nu pâte gâuri zidulii comuni, nică să
alâture sai să sprijine de dinsulii vre o lucrare, fâră consimțimântulă celui-lalti.
În casă de împotrivire el nu pote face acesta fâră a regula
mai ântâii prin esperţi mijl6cele necesarie pentru ca acea lucrare să nu vateme drepturile celui-l-altă. (Civ. 594, ur.) (Civ.
Fr. 662).
600. li e-care pote în orășe şi suburbie a îndatora pe vecinul
săi a contribui la clădirea şi repararea îngrădirei ce desparte ca-

sele, curțile și grădinile lori; înălțimea îngrădirii se va otărî după
reglementele particularie, saii după obiceiuli obștescii şi în lipsă
de reglemente

şi de

obiceii,

înălțimea

zidului va

fi celi

de două metre socotindu-se şi câma. (Civ. 592, ur.) (Civ.
601. Cândt se reclădesce un

vituțile active

şi pasive

zidi comuni

se perpetuă

saii

în privirea

multă

Fr. 663)

casă tâte

noului zidă

sersai a

nouei case, fâră a. se put€ însă îngreuna dacă reclădirea s'a făcutii mai nainte de împlinirea prescripțiunii. (Civ. 636, ur; 1890,

1895) (Civ. Fr. 665),
602. Tote șanțurile între dou& proprietâţi se socotescii comune

de nu va fi titlu saii semnui contrarii. (Civ.
ur.) (Civ. Fr. 666).

603. Este semnii de necomunitate

590, 603, ur. 1200,

cândi pământuli e înălţată

sau aruncați numai de o parte a șanțului. (Civ. 602, 604,

1200,

ur.) (Civ, Fr. 667)
604. Şanţuli se socotesce a fi esclusivii ali acelui în partea
tea părul pămentuli e aruncati. (Civ. 603, 1200, ur.) (Civ. Fr.
668).
605. Șanțul comuni trebue întreținutii cu cheltuclă comună.
(Civ. 592) (Civ. Fr. 669).
606. Uri ce gârdii te desparte două proprietâți se socotesce co-
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muniă, afară dacă numai ună singură din dou& proprietăți va fi
îngrădită, saii de nu vă fi ună titlu saii posesiune îndestulătâre
care să constate din contra. (Civ. 590, ur; 602, ur; 609, 1200, 1846,

1890, 1895) (Civ. Er. 670)
607. Nu e ertatii a sădi arbori

care cresci

otărîtă de reglementele

depărtarea

|
de câtă în

înalți

pârticularie, sai de obiceiurile

constanți şi recuroscute, şi în lipsă de reglemeute și de obiceiuri,
în depărtare de dou& metre de la linia despărţitore a acelorii două
proprietâți pentru arborii înalți, şi de o jumătate metru pentru cele-l-alte plantaţiuni şi garduri vii. (Civ. 480, 489, ur, 608) (Civ.
Fr. 671).
608. Vecinul

pâte

cere

ca

arborii şi gardurile

rii puși

la o

distânță mai mică să se scâtă.

Acela pe a cârui proprietate se întindă crâcile arborilor veci-

nului pâte săli îndatorede a le tăia.
Dacă

rădăcinile se întindi pă pământului

s&ă are drepti

a le

tăia singurii. (Qiv. 489, 607, 623) (Civ. Fr. 672).

609. Arborii ce se află în garduli comuni sunt comuni ca şi
gardulii, şi fie-care din ambi proprietarii e în drepti a cere săi

taiă. (Civ. 606) (Civ. Fr. 673)

SECȚIUNEA UI.
Despre distanția şi lucrârile întermediarie cerute pentru Gre
care construcțiună.
610. Celi ce face unii puţi
comuni

sai

saă o privată lângă

uui zidi

fie

nu;

Celii ce vrea să clădâscă unii căminii saii vatră, o ferăriă, unii
coptorii sait sobă, să'i alăture uni ocolă de vite, sai celă ce vrea
să pue lângă zidi uni magazin de sare, sai grămedi de materii
|
COrosive;

E îndatoratii să lase depărtarea prescrisă de reglemente și obi-

ceiurile particularie

asupra

unorit

asemenea

obiecte,

saii să facă

jusrârile prescrise de aceleaşi legi şi reglemente spre a nu aduce
vătămare vecinului. (Civ. 489, 599, 998) (Civ. Fr. 674).
SECȚIUNEA
Despre

Il.

vederea în proprietulea

vecinului.

G11. Unulii din vecini nu pâte face, fâră consimţimântulă celui-

COD. CIVILE.— CART. 11 TIT. IV.

l-altă, nici întrună chipii, ferâstră sai deschidere
comunii. (Civ. 594, 599, 623) (Civ. Fr. 675).
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în "trună zidă

612. Nimeni nu pâte av6 vedere saii ferestre spre vedere,
nici
balcâne sai alte asemenea asupra proprietâţii îngrădite sai
ne
îngrădite

a vecinului sti, de nu va fi o distanță de nouă
e
decimetre între zidulii pe căre se deschidă acestă vederispre-dec
Şi
proprietate

a vecină. (Civ. 489, ur; 601, 614, 623, 634, ur.)
(Civ.
Fr. 618).
613. ien nu pâte av vederi piedişe pe propriet
atea vecinu-

lui de unu ve fi o distanță de ș6se decimetre. (Civ. 489, ur;
601,
614, 623, 634, ur.) (Civ. Fr. 679)
i
614. Distanţa de care este vorba în cele două articole
precedenți

se

socotesc

e de la fațada zidului, pe care s'a deschisi
vederea, şi, de va fi balcâne sai altii asemenea, de la
linia
lorii
cea
din afară, pînă

la linia de despărțire a celoră
(Civ. 612, 613) (Civ. Fr. 680)

două

proprietâţi.

SEGŢIUNEA 1V.
Despre picătura strejinilorii.

615. Totii proprictariulă este dator a'și face strașina Câsei
sale
în

astă felu

câtă apele din Ploi să se scurgă pe terâmuli
săi, sai
pe uliţe, €ră nu pe loculi vecinului săi. (Civ. 578,
589, 622, 624)

(Civ. Pr. 681).

SECŢIUNEA

YV.

Despre dreptuli de trecere.
616. Proprietariulii ali câruj locii este înfundată,
care nu are
nici o eșire la calea publică, p6te reclama
o trecere pe loculii
vecinului săi pentru esploatarea fondului,
cu
despăgubi în proporțiune cu pagubele ce sari îndatorire de a "li
pute ocasiona, (Civ.
481, 581, 585,

611. Trecerea

calea

589, 619, 622, 627, 633, ur.) (Civ. Fr. 682).
trebue

proprietarului

regulatii făcută pe partea ce arii scurta

fondului închis, ca să i6să

618, 634, ur.) (Civ. Fr. 683).
618.

Cu

tâte

acesteu

trebue

a

se

la drumiă, (Civ.

alege

ce arii pricinui 0 mai puţină pagubă aceluitrecerea prin loculă
trecerea urmeză a fi deschisă. (Civ. 617) (Civ. pe ali cârui loci
Fr. 684).
619. Acţiunea de despăgubire, în casuli prevăduti
prin art. 616
9
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trebue să urmeze după prescripţi=
sarii

indemnitate(!) nu

mai

pute

admite.

(Civ. 581, 1890) (Civ. Fr. 685).

CAPU

III.

Despre sevvitudinile stabilite prin faptul omului.
SECȚIUNEA

1. .

Despre osebite feluri de servituți ce să poti stabili
bunuriloriă

asupra

620. Este iertată proprietariloră a stabili pe proprietăţile lori,
saii în folosulit proprietâţilorii loră, veri-ce servitute voră găsi de
cuviință, pe câtă timpi aceste servituți nu vorii impune pers6nei
proprietarului fondului serviente obligațiunea unui faptă personale,

Și pe câtii timpi eceste servituți nu vorii fi contrarie ordinei pulice.

Usulii şi întinderea servitudinilorii stabilite astii-feliii se regulă

prin titluli ce le constitue,

şi în linsă de titlu, după regulele ur-

mătâre. (Civ. 5, 480, 568, 576, 623. ur) (Civ. Fr. 686):
zi 621. Servituţile sunt stabilite sai în folosuli clădiriloriă, sai în

Cele de feluli d'ântâiii se numeseii urbane,
folosul pâmăntului.—

chiarii cândii clădirile pentru cari servituţile sunt instituite se vor

afla nu numai în orașii dară şi

la ţeră; ceie d'ali douilea felă se

numescii rurali. (Civ. Fr. 687)
622. Servituţile sunt saii continue sait mecontinue: Servituzile
continue sunt acelea ali cârorii eserciţiii este sait pâte fi continui,
fâră să aibă trebuință de faptuli actuale ali omului, astă felii

sunt apăducele,(2)

nea. Servituțile

scursurele apelori,

mecontinue sunt acelea

ferestrele și altele

aseme-

cari aii trebuință de

fap-

tuli actuale ali omului sprea fi esercitate, astă felu este dreptulă

de trecere, de a lua ană din fontână, ds a pasce vite şi alte asemenea.
Servitaţile sunt aparinți sai neapărinți. Serotuțile aparinţă sunt

acelea cari se cunoscă prin lucrâri esteriori, precum: o ușiă, 0
ferâstă, o apâducere; servituțile neaparinți sunt acelea ce mai
Pi
IO
(1) Îndemnitate: despăgubire,

(2) Apaduce este lucrarea cu ţevi, olane stii

ună loeă la altul,

altele, prin care se duce apa de la

COD. CIVILE. — CART. 11. TIT.1V.
semnii esteriori de esistența lorii, precum, spre

ţiunea(t) de a zidi pe unii
la o înălțime

Fr. 689)

fondi, sai de a nu

determinată.

|

(Civ.

623-625,

131
esemplu,

proibi-

zidi de câti pină

627, 636,

ur.) (Civ.

SECTIUNEA II.

Despre moduli cu care se stabilescii servituțile.
623. Servituţile continue și aparinți se dobindesciă prin titlu saă
prin posesiune de trei-deci ani.. (Civ, 579, ur; 622, 1846, ur; 1890,

ur.) (Civ. Fr. 690).

624. Servituţile continue neaparinţi, și servituţile necontinue şi
neaparinte,(2) nu se poti stabili de câtii prin titluri. (Civ. 2, 622)

(Civ. Fr. 691).
625.

|

Destinaţiunea

proprietarului ţine loci de titlu în privința

servituţilori continue și apariați. (Civ. 622, 623, 626, ur) (Civ.
Fr. 692).
626. ISA pâte fi destinațiune a propristarului de căti numai

cându se va dovedi că cele două fonduri acumi despârţite aii fost
averea aceluiași proprietarii, şi că printr'însuli sai pusi lucru-

rile în starea din care a resultatit servitutea, (Civ. 625, 627, ur.)
(Civ. Fr. 693).
627. Dacă proprietarulii a dou6 proprietâți, între cari esiste ună
semnă vădută de servitute, înstreineză una din proprietâţi, fâră

ca contractulii să conţină nici o convențiune
tute, ea urmâză de a esiste
fav6rea

fondului

înstrâinati,

atingătâre de servi-

într'unii modii activă sai
sai

asupra

fondului

pasivii

în

neînstreinatii.

(Civ. 622, 625, 626, 633) (Civ. Fr. 694)
„628. Titlului constitutivă ali servituții, în privința servituţiloră
ce nu se potii dobîndi prin nrescripțiune, nu pote fi înlocuitii de
cât prin uni

titlu de recunâscerea

servituţii

și dati

din

partea

proprietarului locului serviti. (Civ, 624) (Civ. Fr. 695).
629. Cândi se stabilesce o servitute se ințelege că se acordă
totii

de-o-dată şi tote mijlocele spre întrebuinţarea ei.

Astii-felii

servitutea de a lua apă din fontâna altui irage cu sine şi dreptul
de trecere. (Civ. 630, ur.) (Civ. Fr. 696).

(1) Prohibiţiune: oprire.

A

(2) In testul francesă, se zice: „și servituţile necontinue aparinți s6ă neaparinţi.“
+
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SECTIUNEA

Despre

drepturile

III.

proprietarului
vine

fondului

câruă

se cu-

servitulea.

630 Acelui cârui se cuvine o servitute are dreptnlă â face t6te lucrârile trebuincise spre a se sluji cu dânsa şi spre a 0 păs-

tra (Qiv. 629, 631,) (Civ. Fr. 697).

- 631. Aceste lucrări se faci cu cheltuiala sa, iară nu cu cheltuiala proprietarului fondului supusii, afară numai când se va
stabili alti-felă în titlu de stabilirea servituții. (Civ. 630; 632)

(Civ. Fr. 698).

632. In casuli chiarii unde proprietariulă fondului supusi este
însărcinată prin titlu a face cu cheltuiala sa lucrările trebuinci6se pentru a se servi de servitute sai
ao păstra, elii pâte
toti dâuna a se scuti de acestă sarcină, lăsândit fondulă supusi
în disposiţiunea proprietarului fondului cârui se cuvine servitutea.

(Civ. 593. 631) (Civ. Fr. 699).
633. Dacă

proprietatea

pentru

care(!) s'a stabiliti,

sar îm-

pârţi, servitutea remâne toti aceeaşi pentru fie care parte, fâră
ca fonduli supusă să se îngreuneze. Astit-felii de va fi unii dreptii
de trecere toţi devâlmașii vor fi indatoraţi a/li esercita prin acelașii loci. .(Civ. 616. ur, 627, 635) (Civ Fr. 100).

634. Proprietarulă fondului supusti servituții nu pote face nimică spre a'i scădea intrebuințarea sai a'i o îngreuna. Astii-felii

nu pote scămba starea locurilorii, nici strămuta esercitarea dintrunii loci într'altulă, de câtii acela unde servitutea a fostii din
inceputii stabilită. Cu tâte aceste, dacă acea stabilire primitivă
a deveniti mai impovărăt6re proprietariului fondului supusi, sati

decă îli opresce a 'şi face pe

dinsulii

reparaţiuni

folositâre, va

put6 oferi proprietariului celui-l-altii fondi unii loci ce ar avâ
aceeași înlesnire pentru esercitarea drepturilorii sâle, şi acesta

nu va put6 refusa. (Civ. 578, 617, 618) (Civ. Fr. 101).
635 Insă și acela ce are unii drepti de servitute nu'lii pste întrebuința de câtii după coprindărea

titlului săi,

fără a put face

nici în fondulii supusi servituţii, nici în fondulii pentru care servitutea este înființată, vre o schimbare împovărătore celui d'înteiii
fondi. (Civ. 518, 969) (Civ. Fr. 702),
(1) Aci, din greșială de tipari, se vede, lipsesca cuvintulă

„servilutea,

COD.

CIVILE. — CART.
SECTIUNEA

III.
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IV.

Despre modul, stingerei servitujiloriă,
636. Servituţile încetâză cândi lucrurile se găsesc în ast-felii
de stare, in câti servitudinea nu se mai pote esercita (Civ. 557,

|

601, 637, 1156) (Civ. Fr. 103).

637. Ele renască daca lucrurile sunt

- în câtă servituțile să se pâtă esercita,

restabilite

afară

întmuni

chipii

numai de nu arii fi

trecuti ună spaţii de timpi indestulătoră spre a se pute presupune că s'a desființată servitutea, după cum se dice la art. 640.

(Civ. 601, 639) (Civ. Fr. 704).

638. Ori-ce servitute este stinsă, cândii fondulii câtre care este

datorită şi acela ce o datoresce cadii in aceeași: mâna. (Civ. 557
626, 627. 1154) (Civ. Fr. 705).
639. Servitutea este stinsă prin ne-usă în cursii de trei-geci ani.
(Civ. 640. ur; 1890, ur; 1895) (Civ. Fr. 106).
640. Acegti trei-deci de ani se numără după osebite feluri de
servituți, sau din fiua de cândii a încetați de a se folosi de dinsa
cândii este vorba de servituţi ne-continue, sai din diua de cândii
s'a făcutii ună actii contrarii servituţii continue. (Civ. 601, 622,
636, ur) (Civ. Fr. 107).

641. Modulii servituții se pote prescrie ca şi servitutea, și cu
acelaşi chipii. (Civ. 639, ur) (Civ. Fr. 708),
642. Dacă

proprietatea

în folosulii cârii

este a mai multorii coproprietari,
popresce prescripţiunea în

(Civ. Fr. 709).

privința

s'a

stabiliti

servitutea,

întrebuințarea din partea unui
celor-l-alţi.

(Civ. 643, 1057)

643. Dacă dintre coproprietari se găsesce unulii în contra cârui
prescripțiunea nu s'a pututi aplica, precumi un minore, acela
păstrâză dreptuli tuturorii celor-l-alți coproprietari. (Civ. 1876)

(Civ. Fr. 710).

CARTEAII.
Despre diferitele moduri prin
tatea

cari se dobindesce proprie-

644. Proprietatea bunurilor se dobîndesce şi se transmite prin suc-

cesiune(!) prin legate, prin convenţiune şi prin tradiţiune.() (Civ,
(1) Sucessiunea: moscenire— (2) Tradiţiune este fapta de a da uni
luerii,
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480, 645, 650, ur. 653, 800, ur. 942) (Civ. Fr. 711).

645. Proprietatea se mai dobîndesce prin accesiune(î) sai încorporaţiune, prin prescripțiune, prin lege şi prin ocupaţiune (Civ.
482, ur, 1837) (Civ. Fr. 712).

646. Bunurile fâră stăpâni sunt ale Statului. (Civ. 417, 647, ur.
652, 680) (Civ. Fr.113).
647. Sunt bunuri cari nu aparţinit nimunui şi ală cârorii usă e

comunii tuturorii. Legi de poliţiă reguleză feluli intrebuințârii lor.

(Civ. Fr. 114).

de a vâna sai de a pescui este

648 Facultatea

regulată

prin

legi particolare (Civ. Fr. 715).
649. Proprietatea unui tesaură este a acelui ce la găsiti”
in propriul seii fondă; dâcă tesauruli este găsită în fondu streini, se imparte pe din doue intre celi ce îli a descoperită
şi între pronrietarulii fondului.
Tesaurulii

ascunsă

este orl-ce lucru

meni nu pâte justifica că este

rit printe ani

îngropată

sai

proprietarii şi care

pe care ni-

este

descope-

purii efectii ali asardului,(2) (Civ. 489, ur.) (Civ.

r. 116).

TITLU 1.

Despre succesiuni(5)
650. Succesiunea se deferesce sait prin lege, saă după voința
omului prin testamentă. (Civ. 651, ur, 800, 802, ur.).

CAPU

Despre

1.

deschiderea succesiunilorii.

651. Succesiunile se deschidii prin morte. (Civ. 652, ur.) (Civ.
Fr. 118)
652. Legea regul6ză ordinea succesiunilorii între moştenitorii
legitimi.

Copiii

_

naturali,

în privinția

teralilorii(*) săi, sunt asimilați

succesiunii

copiiloră

mamei

ii

(1)
(2)
3)
(4)

lori şi a

cola-

legitimi şi viceversa. In

Pentru definiţiunea accesiunel vezi art 482 cu nota,
Asardă: întîmplare.
Succesiune: moscenire.
Colaterali: rude de alături,

COD.
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bunurile s6 moştenescă

de soțiulii supra-vieţuitori. În lipsă de soții, Statul devine moștenitorii, (Civ, 477, 646, 659, ur. 677, ur, 684,) (Civ. Fr. 123).
653.

Descendinţii(!) şi ascendinții(2)

au de

drepti

posesiunea

succesiuni din momentuli morţii defanctului(2).
Cel-l-alţi moştenitori intră în posesiunea succesiunii cu permisiunea justiției. (Civ. 659, ur) (Civ. Fr. 724).
CAPU

II.

Despre cualiţâțile cerute pentru a succede.
(*)
654. Pentru a succede trebue neapărati ca pers6na ce succede
să esiste în momentulii deschiderii succesiunei.
„ Copilulă conceputii(5) este consideratii că esiste.

Copilulii născutii mortii este consideratii că nu esiste. (Civ. 286,
ur. 924) (Civ. Fr. 725).
655. Sunt nedemni de a succede și prin urmare escluși de la

Succesiune:

1. Condemnatulii
pe defunctii.

”

pentru. că a omorită sai a cercată să omre

2. Acela care a făcutii în contra defunctului o acusațiune capitale,

declarată de judecată calomni6ză.

3. Moştenitorulă majore care, având cunoscință de omorulii
defunctului, n'a denunțatii acesta justiției. (Civ. 656, ur.—P. 48

225, ur; 248, 250, ur—Pr, P. 29, ur; 381, ur.) (Civ. Fr. 727).
656. Lipsa de denunţare nu pâte vătăma în drepturile lori pe

ascendenții și descendenții

omoritorului,

pe afinii săi de același

gradă, pe soţiul sai soția sa, pe fraţii saă surorile sale, pe unchii

sai mătușile sale, pe nenoții sai nepotele sale. (Civ. 655, 660, ur.)
(Civ. Fr. 123).

657. Moştenitorulii depărtatti de la succesiune ca nedemni, este
obligatii a, întârce tâte fructele şi veniturile a cărori folosință a

avuti-o de la deschiderea succesiunii. (Civ, 485, 655) (Civ. Fr. 129).

658. Copiii nedemnului viindă la Succesiune, în virtutea dreptului loră propriă, fâră ajutorulă representaţiunii, nu sunt depărtaţi pentru greșala tatălui lori; acesta însă nu pâte nici într'uni
PN
(1) Descendinţi: rude de josă— (2) Ascendinţi: rude de usii,

(3)

Detunetă: reposată,

(4) A succede: a mosceni,
(5) Conceput: zămislită,

:
i

|

|
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casă, reclama

usufructulii

bunurilorii

TIT. |.

succesiunei,

"la acordă taţiloră și mamelorii asupra bunurilorii

pe

care legea

copiilorii loră.

(Civ. 838, ur, 664, ur; 668) (Civ. Fr. 730).
CAPU

Despre deosebite

III.

ordină

de

succesiune,

SECȚIUNEA 1.
Disposiţiuni generali,
659. Succesiunile sunt deferite(:) copiilorii şi descendenţilorii defunctului,(2) ascendenţiloră şi rudelorii sale colaterali, în ordinea şi
după regulele mai josii determinate. (Civ. 661, ur. 669, ur; 672, ur.)

(Civ. Fr. 131).
660. Procsimitatea(3) rudeniei se stabilesce prin numerulă generațiunilorii; fie-care generaţiune numără unii grâd(4). (Civ. 661, ur)
(Civ. Jr. 735).
661. Şiruli gradelorii formâză linia: se numesce liniă dreptă
şirulă gradelorii între persnele ce se coborii

una dintr'alta: liniă

colaterale şirul gradelorii între persânele ce nu se coborii unele din
altele, dâră care se coborii dintr'un autore comuni.
Linia drâptă se împarte, în liniă dreptă descendente și

în liniă

dreptă ascendente.

Antâia este acea ce leagă pe capulii nâmului cu acei ce se coborii de la el; a doua este aceea ce l€gă o persână cu acei din
cari ea se coboră. (Civ. 660, 662, ur) (Civ. Fr. 236).
662.

In liniă drâptă

se numără

atâtea graduri

câte sunt şi ge-

neraţiuni între pers6ne: ast-feli fiuli este câtre tatălă său în celii
d'întâiii grai; nepotulit de fiii în celi d'ală doilea, şi vice-versa
zatălă şi bunulă câtre fiii lori și nepoții lorii de fiii. (Civ. 660)

(Civ. Fr. 730).

|

663. In liniă colaterale(5) grâdtrile se numără după generaţiuni,

începândă de la una din rude pînă
acesta pînă la cea-l-altă
(1)
42)
(3)
44)
(5)

la autorele comuni, și de la

rudă,

Sucesiunile sunt deferițe: moscenirile sunt date.
Detunctă; reposată.
Proesimitate: appropiere,
Gradă mai nainte se numea spiță.
In linia colaterală se află rudele de alături,

COD. CIVILE.— CART.

II, TIT, 1.

197

Fraţii dară sunt în grâdulă ali doilea; unchiulă și nepotulii în
alu treilea, verii primari în alu patrule ş. c, |. (Civ. 660, 662)
(Civ: Fr. 738).
SECȚIUNEA II.
Despre representaţiune.
664. Representaţiunea este o ficţiune a legii, care are de efectă
de a pune pe representanți în loculi, în grăduli și în drepturile
representatului. (Civ. 658, 665, ur) (Civ. Fr. 139).

665. Representaţiunea se întinde

descendente.
Ea

este

-

admisă

descendinţii unui

în tâte

copili

casurile,

nemărginiti
concure

în linia directă

copiii defunctului

cu

mortă r

i d'înainte, întîmple-se ca toți

copil să se găsâscă între ei în grad:

“egali saii neegali(1) (Civ. 660,

copiii defunctului fiindă morți în
ar; 667, ur.) (Civ. Fr. 740),

ntea

666. În liniă colaterale representa unea

lui, descendinții dişilorii
este

”

admisă, în privin

copiilorii şi descendințilorii frațiloră s6i surorilorii defunctului,
vie
cu unchi sai mătușe,
ca toți fraţii şi surorele defunctului, fiind morți mai întâmplese
succesiunea să se găsâscă trecută la descedinții lori, d'inainte,
în gtaduri
egali saii
ei la succesiunea sa în concursă

neegali. (Civ. 660, ur; 664, 667, ur; 612) (Civ. Fr. 142)
667. In t6te casurile în cari representațiunea este
admisă, partagiuli(

*) se face'pe tulpina(*) (souche), dâcă aceeaşi
produsi mai multe ramuri, sub-divisia(4) se face €răşi tulpină a
pe tulpină
în fie-care ramură, și membrii aceiași ramuri
se împartă egali
între dinşii. (Civ. 664, ur) (Civ. Fr. 143).

668. Nu se represintă de câtii pers6nele mârte.
POte cine-va representa pe acela la a cărui succesi
une a renuniati. (Civ. 658, 698) (Civ. Fr. 744),

paie

ADE

ARRORAAP RANI

(1) Representaţiunea na este admisă, prin urmare,
în linia dreptă ascedente; ruda
de susii cea mai aprâpe esclude pe cea mai depărtată.
Acâsta se şi zice espresă
în legea francesă, la art, 741,
|
(2) Partagiă:

împărțelă.— (3) Tolpiă se numea în Cod. vechiă şi casâ.—
(4) subdivisiă, sub împărțălă. .
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SECTIUNEA

II.

Succesiunile deferite descendențilorii.
669. Conii saii descendenții lorii succed tatălui,
murnei,
moşilor, mâşelorii, şi veri-cârui alti ascendente, fâră deosebire de
secsii şi chiari de arii fi născuţi din deosebite căsătorii. — ki

succedii în pârți egali

cându se găsesci toți în graduli

d'intâiiă

şi sunt chiămaţi după propriuli loră drepti; ei succedii pe tulpină cându suLt chiâmaţi toţi saii unuli din ei prin representați-

uue. (Civ. 306, 315, 658, 660, ur. 664, ur.) (Civ. Fr. 745).
SECȚIUNEA

IV.

Despre succesiunile deferite uscendențilori.
170. Dacă defunctulii(1) p'a lăsatii posteritate(2), nici frate, nică
surore, bici descendinți dintr'acestia, suceesiunea ce cuvine ascen-

denţilori din graduli de rudeniă celi mai aprâpe.
„A tendenții de același gradi, moștenescii părți egali. (Civ. 671,

613) (Civ. Fr.

146).

671. Dacă tatălă și muma unei pers6ne mârte fâră descendenți,

i-au supravețuitii, lăsândi acea pers6nă fraţi, surori, sai descendinți al acestora, succesiunea se divide în două porțiuni egali, din
Cări jumătate numai se cuvine tatălui şi mamei şi se împarte de

o potrivă între dinşii. (Giv. 673, 674) (Civ. Fr. 148).
4

SECȚIUNEA V.

|

Despre succesiunile colateral.
672. În casă de a muri mai d'înainte tatală și mama unei pers6ne morte fâră posteritate, frații, surorile saii descendinţii lorii
sunt chiămați la succesiune, depărtândii pe ascendenți şi pe cell-alți colaterali. Ei succedi sai după propriulii loră drepti, sai
prin representațiune în moduli regulatii în Secţiunea If a acestui

cap. (Civ. 664, 666, ur.) (Liv. Fr. 150).
673. Dacă tatăl şi muma pers6nei morte fâră posteritate
supravieţuiti,

"i-ai

îraţii, surorile saii representanții lori iai jumătate
>

(1) 'Defurictii: reposatii.-— (2) Posteritate: urmaşi.

COD. CIVILE. — CART. UL. TIT. 1.
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succesiunea. Dacă numâi tatăli sai numai. muma "Y-a Şuprăvieții-

iti, fraţii, surorile sai representanții lori iai trei pătrini alb succesiunei. (Civ. 674, 614) (Civ. Fr. 151).

674. Partagiuli jumătății saii celoră trei pătrimi

cuvenite fra-

țilorii sait surorilori, după conținerea art. precedinte, se face ip
tră i în porţiuni egal, dacă shut toți didtr'aceiășii căsătoriă; i d
sunt din

căsătorii

diferite

divisiunea se face pe jumătate

între

cele două linii paternă şi maternă a defunctului, fratii primâri,
ieaii parte în amândouă liniile, uterinii sai consângenii(1) fie-care
în linia sa numai. Dacă sunt frați saii surori numai într'o linid,
ei succedii în totali escludândi pe t6te rudele din

cea-altă liniă.

(Civ. 666) (Civ. Fr. 752).
.
N
_
675. In lipsă de frați sai sorori sait de descendinți

_
E
diutr'țuşii

şi în lipsă de ascendinţi, succesiunea se dâ rudelorii colâterali din

gradulii de rudeniă celii mai aproniatii.
Cândi

i

sunt rusi multe rude colațerali în acelaşii gradi, succe-

siunea se împarte egali îhtre dânsele. (Civ. Fr, 755).
676. Rudele succedii pînă la ali
clusivii. (Civ. Fr. 755).
CAPU

doui-spre-decelea

râdă

în-

IV.

Despre succesiunile neregulate.

SECȚIUNEA

1.

Despre drepturile copiiloră naturali asupra bunuriloră
mamei lorii şi despre succesiunea copiilor naturală

morți fâră

posteritate.

671. Copii naturali, chiârii când

căsătoria ar fi proibită(2) în-

tre mama, şi tatălii lori, succedii mamei lorii, ascendinţiloră şi co:
lateralilorii mamei, ca şi copii legitimi.(3) (Civ. 308, 618).
678. Succesiunea,

copilului

naturâle; mortii fâră posteritate, se

(14) Ulerini sunt fraţii ce aiavut aceeași mumă, —
cellași tată.
(2) Proibită: poprită.

Consingeni sunt fraţii din a-

(3) Cod. Caragea, part. 4 cup. 3, art. 30: „Muma căre âre copifă, aiă cățviă, nu
este slobodă să-și las în diată

moscenitori pre

rudele din Busă;

misesce acella dupe pravilă din rudele ei din susă,*

că se pioti-
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cuvine mamei

sale, şi în lipsa

mamei, rudelori ei celorii mai de

aprâpe. (Civ. 660, 617).

SECȚIUNEA II.
Despre succesiunea, soțului supraviețuitorită, şi despre a Statului,
679. Cândi defunctulii nuarenici rude în gradul succesi
bile,(*)
nici copii naturali, bunurile succesiunel treci la soţulă
în vi6ţă

nedespărțită
r, 167).

(Civ. 183,

211,

ur,

652, ur;

616,

681, ur)

(Civ.

680. In linsă de soți supraviețuitorii, succesiunea trece
la
Stati. (Civ. 477, 646, 632, ur; 681) (Civ. Fr. 768),
681. Soţiulă în vi6ţă şi Statul care ceri succesiunea sunt 0bliguți
a face să se pună peceţi, a pretinde să se facă inventarii,
după formele prescrise, pentru acceptarea succesiuniloră,
sub beneficii de inventarii(2) (Civ. 704, ur. 113) (Civ. Fr. 769).

“682, Soţiulii în viâță este încă datoră

a transforma

În nume-

rariă lucrurile mișcătâre, saii â da cauțiune solvabile pentru rastituirea succesiunei, în casă cândi sar presenta moştenitori
ai

defunctului în termenii de trei

ani. După

nea este liberată. (Civ. 100. 1657, ur)

acestii termini cauţiu-

(Civ. Fr. 771).

683. Soţiulă în vicță sai Statuli, care n'aă

îndepliniti forma-

litâţile la cari sunt respectivi îndatorați, potă se fie supuşi
la
daune-interese câtre moștenitorii ce s'arii arăta. (Civ. 681, 682)
(Civ. Fr. 772.)

SECTIUNEA II.

Despre dreptul, de moştenire

ali fomeei cândă se

află în

concurență cu descendenți sai alte rude chiămate după
legi la succesiunea soțiului ei mortă.

684. Cândi bărbatulii mâre şi văduva sa n'are avere, dânsa ia
o porțiune virilă(*) în usufructă, din succesiunea bărbatului, deca
acesta are descendenți.
(1) Succesibile: care este de spiță a veni la moseenire,

(2)

Pentru

beneficii de înventâriă

vezi

Art.

713.

(3) Prin porțiune virilă se înţelege o parte pe capă,

de copilă.—

adică femeea

!

ia o parte
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Cândii bărbatulii lasă uni singurii descendinte, porțiunea femeii
va fi numai de a treia parte, Acesti dreptii începe de la epoca încetârii usufructului legale.(2) (Civ, 338)

în succesiune

Cândiă bărbatulu lasă rude de susă sai de alâturi, atunci feme:a pecede la o pătrime în plină proprietate din averea
mortului(2),
”

(1) Prin uzufructă legali se înțelege aci acea co fă
art, 338 se numesce
dreplii de folosința asupra averei copilului.
(2) (od. Caragea la part. 4. Cap. 3, art. 17. lit. K:; zicea:
|
„Când mortului îi trăesce muerea și are copii cu dinsa,
sâii mârtei îi trăesce
bărbatulă şi are copii cu dinsulă, atunci copii, sufletulă
mortului sâă ali
mârtei, și soția cea vie, moscenescii de o potrivă averea,
dupe cum mal josii
se arată:
„âdecă copii își ia părțile loră, pre cari sunt stăpîni desăvirși
tă,
loră și partea sufletului pentru cheltuelile îngropâreişi a pomeniri luând asupra
loră mortului
s6ă mârtei; iar soţia cea vie are numai hrisis, adică folosul pârţii
sâlle.
Iar de se va întimpla, în urma morții unuia din părinți
preste trei ani, să
trăiască copii, şi dupe acea vreme să mâră copilulă, însă partea
bărbătâscă mai
nainte de all 14-lea ană ală vârstei salle, iar partea femeeasc
ă mai nainte de
ală 12-lea ani ali vârstei sâlle, atunci pârintele ce va fi
viii să ia a treea
parte a sufletului în bani gata; iar de vor muri copii inaintea
împlinirei a trei
ani, dupe mârtea unuia din obrazele pârințiloriă, atunci
obrazulă dintre pârinți
ce este vii, de va fi făcutii cheltueli pentru îngropare
şi pomeniri, să arate
socoteală către clinoromi și clinoromir să-i plătescă căt
va fi cheltuită,4
Art. 18, lit. C. zicea:
„Când ya muri copilă, parte bărbătescă mai nainte de
allă patru-spre-zecelea
ană allă vîrstei sale, iar partea fomeească mai nainte de
două-spre.zece ani
ai vîrstei sale, ori înaintea morții unuia din pâriuții sei,
ori
celui pârinte, şi altă copilă nu va mai remânea, atunci periusiadupe mârtea aacelui pârinte
să se facă trei părţi, din care o parte să o moscenâscă
obrazulă cel viii
dintre părinţi cu desăvirșită stăpinire, însă în bani gata,
parte să o moscenâscă rndele cele de susă ale părintelui celui mortă scă altă
frați
lipsi rude de susă), iar cea-l-altă a treea parte să o moscenâs numai (de vor
că sufletulă copilului cellui mortă, care parte să o ia totă acele rude
ale părintelui celui
mortii, pentru cheltueala îngropărei şi a pomeniriloră.
i
Iar cândă nu vor trăi nici rude de susă, nici frați ai
părintelui celui mortă,
atunci obrazuli dintre părinți care trăesce, să moseenâs
mortă ală copilului și rudele de alăturea ale părintului că pre părintele celă
celui morţă pînă la a
patra spiță, să aibă pronomionii e rescumpera,
de vor voi, numai câminulă
neamului loră, de va î.“«
Art. 23. mai zicea;
:
„Cănadiă bărbatulii cu mierea trăindă 10 aniși nefăcăndi
ă
copii, va mari unulă
din obraze și nu va avea, copii dintr'altă căsătorie
mai dinainte, atunei obrazulă
celă vii moscenesce fâră da diată a sâsea parte
din avutulă lui, iar cea-l-altă
avere, rudele lui,
|
Căndă bărbatulă cell mortă w'are rude, nici de
susii, nici de josă, nici de
alăturea, ilă moscenesce fără de diată soția sa, și
pre soţie, de nn va avea
rude da susii, de josă si de alăturea, o moscenesee
fără de diată soţul ei,
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CAPU vV.
Desph acceptațiumea(!) şi repudiarea(?) moștenitorilor,
SECȚIUNEA 1.
Despre acceptaţiune.
685. Succesiunea pâte fi acceptată curată și simplu, saă sub
beneficii de inventarii. (Civ. 687, ur, 690, ur, 704, ur.) (Civ.
r.

|

114).

„686. Nimeni nu este obligati de a, face acceptaţiunea unei moş-

teniri ce i se cuvine. (Civ. 695, ur) (Civ. Fr. 775)
687. Femeile măritate nu potă face valabile acceptaţiunea unei

succesiuni de câtă cu autorisațiinea bărbatului sai a justiţiei.

Minorii şi interdișii

nu poti face valabile

acceptaţiunea unei

moșteniri de câtii conformi disposiţiunilori titlului de la minoritate; tutelă şi emancipațiune. (Civ. 199, 201, 405, ur; 430, 454)

(C
i
„688. Efectulii. acceptaţiunei

|

se suie pînă la giua deschiderii suc-

cesiunei, (Civ. 653, 696, 101) (Civ. Fr. 117)
689. Acceptaţiunea pote fi sai espresă saii tacită. Este espresă
cândii se însuşesce titlul săii cualitatea de erede într'uuii act

autenticii sai privati; este tacită cândii eredele(2) face uni actă,
pe care. p'ar put6 să'li facă de câtă în cualitatea sa de erede,
Şi care lasă â se presupune neapăratii intențiunea sa de acceptare

(Civ. 690, ur; 703, 1171, 1176) (Civ. Fr. 178)

_„.690. Actele curăti cohservatorie, de îngrijire și de administra-

țiune provisoriă nu sunt acte de primirea moştenirii, dacă celi
ce le a făcut n'a luati titlu saii cualităte de erede. (Civ. 689)
(Civ. Fr. 119)
SE
|
„691. Donaţiunea, vinderea

sai transportul

sive(*), făcute de unii erede, trage după sine
cesiunei.

|

drepturilorii

succe-

acceptaţinnea suc-

Totă dsemensă se întâmplă:

(1) Aoceptatiune: priimire— (2) Repudiare: lepădare,
(27 Breda: toacenitorii.
i
Ă
(4) Drebtările succesive sunt drepturile de moscenire, drepturile ce le are cineva

ch niesteiitoră,
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gratuită în folosulii

unui sai a mai mulți din coeredi.(!)
2. Când renunţarea se face în folosulii tutuloră coeredilor fără

deosebire, și se primesce de renunțătore prețulii renunțârei. (Civ.
689, 695. 801, 1399) (Civ. Fr. 180).
692 Cândi acela cârui se cuvine o suczesiune a muritii fără
să se fi lepădatii de dinsa, saii fără să o fi acceptatii esprese sai
tacite, eredii-sâi poti d'a dreptuli să ascepteze sai să se lapede
de dinsa. (Civ. 653, 689, 693, 695) (Civ. Fr. 781).
693. Dacă eredii săi nu se învoescii pentru accepțarea sai pentru lăpădarea succesiunej, succesiunea se va accepta sub benefi-

ciii de inventariă (Civ, 692, 704, ur; 151,

752) (Civ. Fr. 182),

694. Majorele nu pâte să'şi atace asceptaţiunea espresă sai ta-

cită a unei succesiuni

de câti în casuli

a fostii urmarea unei viclenii ce s'a

Elu nu pâte reclama
vătămare,

în contra

de câtii în casuli

cândii acâstă acceptațiune

întrebuintată

accepțaţiunei

în care

în

pentru

succesiunea

privințăii.

cuvinte

de

âri fi absorhită

saii micșorată cu mai multii de jumătate, prin descoperirea unui
testamenții necunoscuti în momântulii acceptațiunei. (Civ. 434,
909, 953, 960) (Civ. Fr. 183).

SECŢIUNEA II.
Despre venumțarea la succesiună(*)
695. Renunţarea la succesiune nu se preşupune: ea nu se pote

face de câți la grefa tribunalului

de prima

inştanţă a districtu-

lui în care succesiunea s'a deschişii, şi pe uni registru ţinuţi anume pentru acâsta. (Civ. 95, 199, 201, 405, ur, 430, 696, 700,
ur) (Civ. Fr. 784),

696. Eredele ce renunțiă este considerati că n'a fostă nici 0dată erede. (Civ. 688, 699, 701) (Civ. Fr. 785)
691. Partea

se
r,

786).

renunțiățorului

profiță coeredilorii

sei; dacă

este

succesiunea îrece la graduli următoriă. (Civ. 929) (Civ,

698. Eredele renunțiătoriii nu pote fi răpresentati nici odată:
Dacă renunţiatorele este singurii în gradul sei, sai dacă toți coeregii

sei renunțiă,

copii loră vin la

succesiune,

în virtutea, pro-

Priului lorii drepti pentru pârți egali. (Civ. 664, 668) (Civ. Fr. 127)
(1) Coerede: conmoscenitoră.

(2) Renunţare la succesiune: lepădare de moscenire,
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699. Creditorii

|
|

acelui ce
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renunță în

autorisațiune justiției ca să accepte

lori, în loculii şi rîndulă set.

paguba

lorii poti se iei

Succesiunea pentru debitorele

_Intr'acestii casii renunțarea este anula
numai în favorulii creditorilorii și numai pînă în concurența tă
crean
rea nu se face în folosulii eredelui care a țelori lori. Acceptarenunţiatii, (Civ. 562,
974, 975) (Civ. Fr. 188).

100. Facultatea de
siune se prescrie prin
țiunea cea mai lungă
(Civ. Fr. 789).
|
101. In toti timpulă

a accenta, saii de â se lăpedă de o succe
acelaşii timră ce se cere pentru prescripa drepturiloră immobiliarie. (Civ, 701, 1890)
în care prescripțiunea

nu este dobândită în contra erediloră ce ati dreptului de a accepta
renunțatii, ei ai încă
facultatea de a accenta succesiunea, dacă
succesiunea nu este deja
acceptată de alți eredi. — Nu se potă vătăma însă
drepturile cari
arii fi dobân

dite de alte persâne asupra bunurilori
prin prescrinţiune, sai prin acte valabili, făcut i succesiunei sai
cesiunel vacanțe. (Civ. 406, 688, 700, 124, e de curatorele sucur. 1876, 1882, 1983

ar) (Civ, Fr. 190).

102. Nici chiar prin contractulii căsăt
oriei nu se p6te renunția
la succesiunea unui omii în vi6ță, nici se
poti înstreina drepturile eventuali

ce s'ar put6 dobândi asupra succesiunei. (Civ. 668,
1226) (Civ. Fr. 191)
103. Eredii cari ati dati la o parte, saii aii
uscunsă lucruri ale
unei succesiuni, nu mai aii facultatea de a se
lăpăd
cu tOtă rânunciarea lor, ei rămână eredi şi nu poti a luade dânsa;
nici o
parte din lucrurile date la o parte sai ascunse.
(Civ. 405, 689,
112, 1162.—P. 307) (Civ. Fr. 792)

SECȚIUNEA LUI.
Despre

beneficiulii de inventariii, despre efectele sale şi despre obligatiunile eredelui Deneficiaru(1),

104. Declaraţiuneaunui erede că iea acestă cualitate
sub benetrebue să fie făcută la grefa tribunalului de
prima, instanțăa, districtului în care succesiunea este deschisă:
ea
ficiit de inventariii,

trebue

să fie înscrisă pe registrulă destinată pentru
telor de renunțare, (Civ. 95, 685, 705, ur.) (Civ. Fr. trecerea âc793).
1) Moscenitoralii cu Beneficii de
sunt aretate în art. 713,

inventarii are

nisce

avantage

spociale,

ear
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105. Acâstă declaraţiune n'are efectii de câtii fiindii precedată
saii urmată de unii inventariii fidelă și esacti a bunurilor succesiunei, făcută
terminele mai
Fr. 794),

după
josii

formele cerute de legile de procedură şi în
otărite. (Civ. 104, 706, ur. 712, 723) (Civ.

106. e dă eredelui din diua

deschiderei

succesiunei trei luni

pentru facerea inventariului.
I se mai accordă pentru a delibera asupra acceptârii sai repudiârii(1) succesiunii, uni terminii de patru-deci dile care va începe a curge din qiua espirârii acelor trei luni date pentru in-

ventarii, saii din diua închierei
mai

înainte de espirarea

(Civ. Fr. 195).

inventariului, dacă s'a terminati

celori trei luni.

(Civ. 707,

708,

ur.)

107. Dacă cu tote acestea suntii în succesiune obiecte supuse
stricăciunei, sai obiecte a cârori conservare ar costa multă, eredele pâte în cualitatea sa de -per:6nă în drepti a succede, şi fâră

să se pâtă dice că s'a [ăcutii acceptațiune din parte", să iea autorisarea, justiţiei ca, să se vândă acele obiecte.
Acestă vândare trebue să se facă cu forma vândârilorii publice.
(Civ. 690, 116) (Civ. Fr. 796).
108. In timpulii terminelor pentru facerea inventariului şi pentru deliberare, eredele nu pâte fi siliti a se pronunța, și nu se
pâte obţine o condamnațiune în contră'i. Dacă eli renunță după
espirarea terminelor, sait înaintea espirârei loră, cheltuelele ce
legiuită sai făcut de dânsul pînă la acea

siunea, (Civ. 709, ur.) (Civ. Fr. 797).
109. După

espirarea

terminelor

arătate,

epocă
eredele

privescii

succe-

urmăritit pâte

cere ună noi terminii, pe care tribunaluli ce se află în cercetarea
urmărirei, îl acordă saii îl refusă după circumstanţe. (Civ. 706,

710, ur) (Liv. Fr. 198).

110. Cheltuelile urmărirti, în casurile articolilor precedenţi, privescă

succesiunea, dacă eredele justifică,
sati ca n'a cunoscutii evenimentuli
morţii sai că terminile i aii fostii neîndestulătorie, din causa si-

tuaţiunii bunurilorii, sai din causa contestațiunilor ivite. Dacă el
nu p6te justifica, cheltuelile îl privesci. (Civ. 709) (Civ. Fr. 799).

711. Eredele conservă cu t6te acestea, după espirarea terminelor acordate de art. 706, chiar după espirarea termineloră date de
judecător, conformii art. 709, facultatea de a face încă inventariii

şi de a se deciara erede beneficiarii; acesta însă în casii când dînsul n'a făcut acte de erede, sai în casă când nu este dati în con-

(1) Repudiare: lepădare,

10
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trăi o otărtre judecătorâscă desăvârşită, care
condamne ca erede curatii și simplu. (Civ. 689, 1201) (Civ. să'l
Fr. 800).
112. Eredele care a ascunsi obiecte de ale succes
re cu sciință și rea credință n'a trecutii în inventariăiunel, sati cair'ensa, nu se pâte folosi de beneficiul de inventariii. efecte din(Civ. 703
P. 301) (Civ. Fr. 801).
713. Beneficiul

de inventarii dâ eredeluj avantagiul:

1. De a plăti datoriele succesiunei numai pină în concu
renţa valOrei bunurilor ce el a primit; de a se scuti chiar
de plata datorielor, predând tâte bunurile succesiunei creditorilor
şi legatarilor.
2. De a nu
amesteca bunurile sale proprie cu acelea ale succe.-

Siunei, și de a conserva

plata

creanţelor

Fr. 802).

sale.

în contra

Succesiunei

dreptuli

de a cere

(Civ. 714, ur; 778, 1108 $ 4, 1882)

|

(Civ.

114. Eredele beneficiarii administră bunurile succes
iunei, şi essa creditorilor şi
legatariloră. — Elă nu devine r&spundători cu bunuri
le sale Droprie,

te datori să dea socotâlă de administraţiunca
de

cât dapă ce i se va fi cerut darea socotelelorii şi el nu va
fi îndestulatii acâstă îndatorire.
„După lămorirea socotelelor, el nu pote fi răspundători
ii cu bunurile sale proprie, de câtă pînă la concurența sumelo
r ce remâne
datorii

. (Civ. 713, 715) (Civ. Fr. 803).
115. Elă nu răspunde pentru administrațiunea
greşale grave. (Civ. 714) (Civ. Fr. 804).

sa, de câtă de

716. Elă nu pote vinde obiectele mobili ale Succes
iunei, de câtă
prin formele legiuite pentru vângările publice.
Dacă el represintă în natură obiectele mişcătâre,
nu respunde
de

câţii de depreţiarea sai deteriorarea lor(1) causată din
negligența sa (Civ. 707, 718) (Civ. Fr. 805).
117. El nu pâte vinde imobilile de

cât

după formel

e prescrise
de procedură.(*) EI dă mandati creditorilor ipotecari, cari
ai făcut
cerere, a primi preţiuli. (Civ. 718, ur.) (Civ. Fr. 806).
118. Eli este dator, dacă creditorii sai alte persâne
interesate
o ceri, să dea cauțiune solvabile pentru prețiul mişcăt
ârelor
cuprinse în inventarii, şi pentru porţiunea prețiului imobil
elor
nedelegată(2) creditorilor ipotecari.
De nu se va da acestă cauţiune, se vor vinde mișcătorele,
şi

prețiulă lor se va depune, ca și porțiunea

nedelegată din preţiul

(1) Deteriorare: stricăciune,
.
(2) Procedura nu era încă promulgată, cănd s'a anotat
acestii codice,
(3) Prin porțiune nedelegată, ete. se înțelege acea parte
din prețală imobileloră
vindute

care nu s'a dat creditoniloră ipotecari,

.

COD.
imobilelor, spre a
siunei. (Civ. 717,
119. Dacă unii
pote plăti de cât
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se întrebuința la desfacerea sarcinelor succe719, ur.) (Civ. Fr. 807),
din creditori se opuni, eredele beneficiarii nu
după ordinea şi chipulă regulat de judecători.

Dacă creditorii nu

se

opuni,

eredele

plătesce

legatarilor, după rândul cererii. (Civ. 120, ur.)
120. Creditorii

|

ce nu se

opunii şi carii

se

creditorilor și

(Civ. Fr. 808).
presintă,

după

1ă-

murirea socotelelorii și plata reliquatelori,(1) nu ai recursă de
câtă în contra legatariloriă; aceia carii se presintă înaintea lămuririi
socoteielorii și plâții reliquatelor vor ave recursi şi în contra,
creditorilorii plătiţi înaintea loră. (Civ. 714, 719) (Civ. Fr. 809).
721. Creditorii ce se opuni vor av€ recursi și în contra eredelui.
122. În tote casurile prevădute de art. 719 şi 120 recursuli se
prescrie după espirarea terminului de trei ani, care începe din diua
lămuririi socotelelor şi a plâţii reliquatului. (Civ. 714, 719) (Civ.
Fr. 809).

123. Cheltuelele

pentru

pentru darea socotelelorii
(Civ. Fr. 810).

peceţi, pentru
privescii

facerea inventariului și

succesiunea. (Civ.

708,

ur.)

SECȚIUNEA IV.
Despre succesiunile vacanţi.
124, Dacă după espirarea terminelor pentru facerea inventariului
şi pentru deliberaţiune, nu se presintă nimeni ca să reclame suc

cesiunea, și

dacă

nu este

nici

uni

erede cunoscutii, saii dacă,

eredii cunoscuţi s'aii lăpădat de succesiune, succesiunea este privită
ca vacante. (Civ. 695, 706, 725, ur) (Civ. Fr. 811).

125. Tribunalului de âatâia instanță din districtulă în care suc-

cesiunea este deschisă, numesce uni curatore după cererea pers6nelorii interesate, sai după, aceea a procurorului. (Civ. 95) (Civ.
72. 819),
726. ratorele unei succesiuni vacanti, trebue înainte de tâte
să constate, printr'un inventarii, succesiunea; elă esercită Şi urmăresce drepturile ei; răspunde la cererile făcute în contră”; ad-

ministreză sub îndatorire de a vărsa numerarul succesiunei, ca şi

sumele adunate din vândarea mobilelori şi imobileloră, în casa
de consemnaţiuni şi deposite, şi în fine sub aceea de a da socoteli. (Civ. 727) ( (Cuv. Fr. 813).
PI
NI

(1) Prin raliquată se înțelege aceea ce cineva remâne dator din darea socotelilor,

-

148

COD. CIVILE. — CART.

II. TIT. 1.

727. Disposiţiunile Secţiunii III. din acesti capii asupra formelorii cerute pentru facerea inventariului, asupra modului de admi-

nistraţiune şi asupra

socotelilorii ce eredele beneficiarii este da-

tor să dea, sunt îndatoritore şi pentru curatorii succesiunilorii va-

canţi. (Civ. 705, 714, ur.) (Civ. Fr. 814).
CAPU VI.

Despre împărțire şi despre reporturi.

SECȚIUNEA

1.

Despre împărferea succesiunii.

728. Nimeni nu

pote fi

obligatii a rămân

în

indivisiune (3),

Uni coerede pâte ori cândii cere împărțela succesiunei, chiarit cândii
ari esiste convenţiuni sai proibiţiuni(?) contrarii.
Se pâte face învoire pentru suspendarea divisiunei pe termini
de cinci ani. După trecerea acestui timpi, învoirea se pâte renoi.

(Civ. 5, 129, ur.) (Civ. Er. 815).
729.
mulţi

Divisiunea(2) pote fi cerută
din

eredi ai posedată

chiar

pârţi

cândii 'unulă sai mai

separate

din succesiune,

dacă

nu a fostă unit actii de împărțelă sai dacă nu se pote opune prescrinţiunea. (Civ. 728, 1837, 1846, 1890) (Civ. Fr. 816).
130. Dacă toți eregii sunt presenți şi majori, se potă împărţi
între dinşii, ori-cum arii voi, fâră îndeplinirea vre unti formalitâți

Dacă toţi eredii nu sunt presenți,

minori sai interdiși, atunci
cesiunii în celi mai

sai

dacă

se voră pune peceţi

scurtii termini,

sai

după

între dânşii sunt
pe efectele suc-

cererea

eredilorii

sai după aceea a procurorului tribunalului de prima instanță. (Civ.
95, 100, 741, ur) (Civ. Fr. 819).
731.

Creditorii

poti şi ei să ceră punerea

unui titlu esecutoriii, sai a unei
(Civ. 732, 974) (Civ. Fr. 820).
132. După

de peceţi in virtutea

judecătoresci. (Civ.

punerea peceţilorii, creditorii potii face orosiţiune şi

fâră a av titluri esecutorii sai
(Civ. Fr.

permisiuni

permisiunea justiției. (Civ. 731)

821).

733. Dacă vre unuli din coeregi nu consimte la facerea împăr-

(1) Indivisiunea

se numea

(2) Proibiţiune: oprire.

(3) Divfiune: împărțelă,

mai

'nainte

deushnașie,
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țelii, saă dacă se ivescii contestaţiuni, ori în privința

modului de

procedere, sati asupra chipului de â o termina, tribunaluli se pronunțiă în modii somariii(!) saii numesce, de cere trebuința, pentru operațiunile împărțelei, pe unul din judecători, duvă raportul
cârui judecă contestaţiunile. (Civ. 728, ur.) (Civ. Fr. 823).
194. Estimaţiunea(2) imobileloră se face de esperţi aleși de nâr-

țile interesate; de esperți numiţi din
a'i alege.
Procesul verbale al
unei, să indice(*) dacă
pârţită şi în ce chipă;
fie-care din pârţile ce

oficiă

cândă părţile refusă

esperţilorii trebue să arate basele estimaţiobiectulii estimatii pâte să fie comodi îmsă ficseze în fine, în casii de împârțire,
se potii forma, precumii şi valrea lor. (Civ.

411) (Civ. Fr. 824).
135. Estimaţiunea mobilelor trebue să se facă de 6meni
cători și după adevăratulă lor preţii. (Civ. 772)

cunos-

(Civ. Fr. 825),

736. Fie-care din coeredi pâte cere partea sa în natură din mo-

bilele zaii imobilele succesiunei. Cu tâte acestea, de sunt creditori secuestranţi sai oponenți, saii dacă majoritatea coeredilorii
socotesce necesariă vinderea mobilelor pentru plata datoriilor succesiunei, ele se vândii publice după formele obicinuite.
Dacă imobilele nu se poti împârţi se vorii vinde la tribunal

prin licitaţiune.

Dacă t6te pârţile sunt majori, ele poti conveni să facă vândarea în faţia unui arbitru, numitii de dinsele. (Civ. 401. ur. 730,

823-828, 1388, ur.) (Civ. Fr. 826, 827).
131. După ce mobilele și imobilele Sai estimatii, și S'ai vândută, judecătoruli, de cere trebuinţa, trămite pe pârți la uni arbitru, numită cu consimțimântuli lori saii numiti dâdreptulă de

dânsulii, cândi pârţile nu se unesci pentru numirea lui.
Se procede înaintea acestui arbitru, la facerea socotelilori ce

copărțitorii potă fi datori a'şi da unii altora,

lui şi pasivului ereditâţii,

la compunerea

la formarea activu-

rârțilori, și 1a restitu-

țiunile ce eredii arii trebui a'şi face între dînșii.
(Civ. Fr. 828).

(Civ. 411, 776)

138. Fie-care erede reportă (4) la masa succesiunei, conformii
cu regulele mai josă prescrise, donaţiunile ce a primiți şi sume-

le ce este datoriă câtre succesiune. (Civ. 739,751, ur.) (Civ. Fr. 829).
(1) In modă somariă, va să dică, în modă
(2) Estimaţiune: apprețuire,
(3) Să indice:

să arate.

seurtă, fără multe prelungiri

(4) Reportă, adică îatârce înapoi, (Veză Nota de la art. 751),
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739. Dacă reportulii nu se face în natură, coeredii câroră li se

datoresce, i6i mai ântâiă o parte egale din masa succesiune.
Aceste preluâri se faci, pe câtă este posibile, în obiecte de a-

ceeași natură și cualitate cu acelea ce erea se fie date în natură.
(Civ. 765) (Civ. Fr. 830).
140. După preluâri,

se formâză
- din restul mesei succesiunei

atâtea. pârți egali câţi sunt și eregi sai sfizpi (1) împărțitâre,
(Civ. 137, 141) (Civ. Fr. 831).
741. La

formarea

şi

compunerea

părțilorii, trebuesă se

dea

în fie-care parte, pe câţi se pâte, aceea-și cantitate de mobile, de
drepturi sau de creanţe de aceiași natură și val6re.
2 va evita însă, câtă va sta prin putință, îmbucătăţirea peste

măsură a eritagelori (2) şi divisiunea, esplotațiunilori. (Civ.
742) (Civ Fr. 832).
742. Inegalitatea părţilori

date

,
natură se compensă

în

bani. (Civ. 741, 1737 $. 3, 1741) (Civ. Fr. 833).
743. Părţile se formeză de unuli dintre coeredi sait

736,
prin

de altă

pers6nă, dacă toți eredii sunti de acordii în alegere și dacă

celii

ce a fosti alesi acceptă însărcinarea; în casii contrariii pârțile se

formâză de un espertii numită de judecători.

Pârţile

apoi se

tragi la sorţi.

Dacă

înse eredii vinii la mos-

cenire cu pârți inegali, autoritatea judecătorâscă decide de trebue
să se proc6dă prin tragerea la sorți în narte, sai prin darea pârțiloră în totală. (Civ. 744) (Civ. Fr. 834).
144. Mai "nainte dea procede la tragărea pârţilorii la sorţi,

fie-care compărțitoriii este admisi a propune reclamârile sale în
contra formârii pârţiloră. (Civ. 743) (Civ. Fr. 835).
145. Regulele stabilite pentru împârțirea mesei de moscenire, se vor observa, în subdivisiunile ce se vori face între stirpile compârțitâre. (Civ. 136, ur.) (Civ. Fr. 836).
746. Dacă asupra operaţiuniloră trămise înaintea arbitrului,

se facii contestaţiuni, arbitrulă încheie procesii-verbale pentru di-

ficultâţile şi disele

pârțiloră, și le trămite

înaintea judecătorului

pentru împârţială (Civ. 137) (Civ. Fr. 837).
141. Dacă toţi coeredii nu suntii presenţi, saii de

sunti în-

tre ei interdiși sai minori, fie şi emancipați, împârţirea trebue să

se facă înaintea tribunalului, observândă regulele prescrise în art.
precedenţi din acâstă secțiune.

(1) Siirpe, aci este totii aceea ce în art. 667
Cod. vechii, se numea casâ.

(2)

Prin eritage

s'a numiti tidpinâ, şi ceea ce în

aci se înțelege fondurile nemişcătâre,

RP

a
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Dacă suntă mai mulţi minor! cu interese contrarie la împârțela, se va da fir-cârui d'intrînşii unii tutore speciale. (Civ.
99,
409, ur; 427, 430, 454, 148) (Civ. Fr. 838).
148. In casuli articoleloriă precedenţi, licitațiunea,
trebuință, nu se va putea face de câţi înaiatea, tribuna de este
lului cu
formele prescrise pentru înstreinarea bunurilor minoril
oră. Streirii
vor fi tot d6-una admişi. (Civ. 401, ur; 404, 136,
1388) (Civ. Fr.
839).
149. Impârţirile făcute, conformă cu regulele mai
susii pre-

scrise, saii de tutori cu âutorisațiunea consiliului de

familiă,

sai
de minorii emaucipaţi, asistați de curatorii lori,
sai în numele absențilorii, sunti definitive. (Civ. 99, 119, 409, 441,
4217, 454, 951,
952, 1166) (Civ. Fr. 840).
750. După împârțâlă se va remite fie-cârui
din compârțitori
titlurile particolare obiecteloră ce'i sai dată.
Titlurile unei proprietâţi împârțite se ţini de acela
cea luată
partea cea mai mare, cu îndatorire de a-le represe
nta când compărțitorii, avândă trebuință de ele, i le vori cere.
Titlurile ereditâţii întregi se ţini de acelii erede

pe care toți
Vaii alesi ca depositară, cu îndatorire de a le
representa la ori-ce
cerere.
Dacă nu este unire pentru acâstă alegere,
atunci titlurile se
dăpuni în arhiva Statului, şi judecătoriuli liberză
de pe dânsele
fie-cârui din
eregi câte o copiă legalisată, (Civ. Fr. 842).
SECȚIUNEA

II.

Despre reporturi (4).

751.

Fiul

saii descedentele care vine la

succesiune,

chiar
surorile sale,
sai cu descenderţii acestori, trebue a reporta
coerediiorii sei, tot
ce a priimită
sub beneficii

de inventariă,

împreună

cu

frații ori

de la defunctii prin darii,
directă câti şi indirectă, afară de casulii cândii donatoreleatâtii
(*)
a
dispusă alt-feliă,
(Civ. 138,
739, 752, ur; 845, ur.)

(Civ. Fr. 843),
Da
(1) Prin reportă stă raportă, în casulii
acesta, se înțelege întârcerea ce ună
moscenitoră cată să facă la masa mosceni
rei, a daruriloră ce ellă priimise
da mai nainte de la reposată, sub veri-ce
titlă. Prin aceste reporturi se
stabilesce egalitatea de împărţelă între conmos
cenitori. Cu tte ecesiea, cellă
ce a făcutii darul pâte să dispuie alt-felă
-

(2)

Domatore este

cellă

ce a făcut dar
— ulă
Donatariă

este cellii ce priimesce
darulii, în legea veche, donatorele se numea
dâruitorulii, şi donatariuli, se
numea priimiforuli darului, sati în practică,
dârnitulă,
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752, Exedele ce renunță la succesiune
p6te
popri daruli,
saii a cere legatuli ce i sa făcuti, în limitele pârţii disponibili.

(Civ. 696, 841, ur.) (Civ. Fr. 845).

153. Donatăriulii (1) care nu va avea cualitatea de
în momentul donaţiunei, dar care avea acâstă cualitate
deschiderei succesiunei, este obligatii de a face reporti,
natorele nu Va dispensatii de acâsta. (Civ. 751, 846) (Civ.
754.

Donaţiunile

şi

legaturile

făcute

a moșteni
la epoca
dacă doFr. 846).

fiiului unei pers6ne,

ca-

re are cualitatea de erede în momentulii deschiderei succesiunei,
sunt
presumpte(2) că s'aii făcutii cu scutirea de reportii. (Civ. 751, 1200,
1202) (Civ. Fr. 847).
155. Fiiulu care vine cu dreptalii sei propriii la succesiunea
donatorelui, nu este obligatii a reporta daruliă făcutii parintelui
seii, chiârii cândi ari primi succesiunea acestui; darii cândiă fitulii
vine la succesiune

cu dreptulă

de representaţiune,

atunci

este

da-

toriii sa reporte aceea ce s'a dăruită părintelui sei, chiarii în ca-

sulii cândă ari fi renunțiatii la succesiunea părintelui. (Civ, 664,
ur, 751, 154) (Civ. Fr. 848).
756. Donaţiunile şi legaturile făcute soțului unui descedinte succesibile, (3) suntii socotite ca făcute cu scutirea de reportă.

Dacă darurile saii legaturile s'aii făcutii la doui soți împreună,

din cari numai unulii
partea dăruită acestui
1202) (Civ. Fr. 849).
151.
Reportulii nu

donatorelui.

este descendinte (4) cu dreptii de succesiune,
din urmă este supusă reportului. (Civ. 1200,
se pâte face de câtii numai la succesiunea

(Civ. 751) (Civ. Fr. 850).

758.
Coeredele este datorii a reporta aceeă ce părintele a cheltuitii cu dîasuli, dotându-lă, procurându-i vre-o carieră, sai plătindu-i datoriile. (Civ. 186, 151) (Civ. Fr. 851).
759.

Cheltuelile de nutrimenti,

întreţinere,

educaţiune,

dă

în-

văţătura unui meşteșugă, cheltuelile ordinarii pentru îmbrăcăminte,

şi alte obiecte trebuinci6se la intrarea în armată, cheltuelile de
nuntă și presenturile (5) obicinuite, nu snnti supuse reportului.
(Civ. 185, 258) (Civ. Fr. 852).

160.

(1)
(2)
(3)
(4)
45)
(6)

Imobilulă care s'a perduti din

casi

fortuitii (0) și fără

Vezi nota precedentă,
Presumpte: prosuppuse, bănuite.
Suecesibile, care are cualitatea de mosesnitoră,
Descendinte: rudă de josi,
Presentă: dară.
.
Prin casă, fortuită se înţelege o întimplare provenită dim o putere
pe esre nu e puteam prevede,

guperidră,
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(Civ. Fr. 855).
161.

Dacă înzestrătorele

Ul. TIT. |
reportului.

153
(Civ. 1156,

ur.)

ascendinte(!) plătesce bărbatului zes-

trea fără asigurâri suficienți(2), fiica înzestrată va fi datâre

a re-

porta numai acţiunea în contra bărbatuiui. (Civ. 751).
i
162. Fructele şi interesele lucrurilori supuse reportului, nu
suntii debite(5) de câtă în dioa deschiderii succesiunei. (Civ. 522,
ur; 651, 759, ur.) (Civ. Fr. 856).

163.

Legatarii și creditorii nu potii pretinde ca esedii să facă

reportii. (Civ. 751, 859) (Civ. Fr. 857).

164. Reportuli se face sai în natură, saii

scădându-se' valârea

sa din partea, celui obligată a face reporti. (Civ. 739, 765, ur;
112) (Civ. Fr. 858).
165. Reportuli se pâte pretinde în natură pentru imobili; cândii
celă ce a primiti imobilul, la înstreinată sai ipotecată înaintea
deschiderii succesiunei, reportulă în natură nu este obligatorii.
Heportuli

în acesti

casi, se prctuesce

dură

valdrea

ce imobi-

“ul a avutii în momentulii deschiduuii succesiunei (Civ. 136, 741,
764, 1769) (Civ. Fr. 859, 860)

166. La ori ce casă trebue să se țină socotlă donatarului de
cheituelile necesarie şi utili. (Civ. 494, 765, 771) (Civ. Fr.

861, 862).
161. Donataruli este respundătoriii de tâte degradârile şi deteriorațiunile(*) cari ai micşoratii val6rea imobilului, prin faptul,
culpa
(5) sai negligența sa. (Civ. 998) (Liv. Fr. 863).

768. Cândii îmobilulă

s'a înstreinati de datoră, amelioraţiunile

şi degradârile făcute de celii ce laii dobindită, se vorii ţine în
semă, conformii cu disposiţiunile celori doui articoli precederţi.

(Civ. 766, 767) (Civ. Fr. 864)

169. Cândi reportulă se face în natură,
succesiunti libere de tâte sarcinele

create

bunurile intră în masa
de donatariii;

creditorii

ipotecari însă, polii să intervină la împârţelă sprea nu se face
reiortulii cu fraudea drepiurilori lori. (Civ. 765, 785, 974, 975)

(Civ. Fr. 863).

i

770. Cândii uni succesibile(6) primesce, cu dispensă(?)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

de re-

Ascendinte: rudă de susă,
Sufciente: îndestulătore.
.
Prin espresiunea, „nu sunt debite“ se înțelege „nu sunt datorite,5
Deteriorare: stricăciune,
Culpa: vina.
Succesibile: care are cualitatea de moscenitori.—(7) Dispensă va să zică acufre precum sa și numit în art, 754,

19*
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portă, unit darii care escede(!) porţiunea
disponibile(2), reportulă escedenteluise faceîn natură, dacă întâ-cerea esced
entelui este posibile.
In casii contrarii, dacă escedentele,
trece peste jumătate val6rii imobilului, donatariul reportă imobilul
în îutregimea lui, şi nrelevă(3) asupra masei valdrea Porțiunei
disponibili; dacă acâstă
porţiune trece jumătate val6rea imobilului
, donatarulă pote țin€
imobilul în întregimea lui, iea însă mai
puţini
i din cele-alte bunuri ale succesiunei, și recompensă pe
coeredii sei, sai în bani,
sai ori cum altu-feli. (Civ. 765, 841, ur.)
(Civ. Fr 866).
171. Coeredele care reporteză imobilul
în
natură, pâte să reţină posesiunea pînă la nlata efectivă a
lori cei sunt datorite
pentru cheltueli saii amelioraţiuni. (Civ. sume
766) (Civ. Fr. 867).
112. Reportulii mobilelorii se face, luând
u-se mai puţină din cele alte bunuri ale: succesiunei. Elă se
calculă pe valOrea ce mobilele avea în momentuiă facerii darului,
după statuliă estimaţiunii anecsatii actului de dară, în lipsa acest
ui
unea esrerțiloră, făcută pe prețulu celă mai stată după estimaţijustu. (Civ. 735, 139,

164, 827) (Civ. Fr. 868).

713. Succesibilele care a primiti bani face

reportulii luând mai
puţini din numerariulă succesiunei,
La neajungere, donatariulă pOt& să nu
repor
teze numerariulii
dândă ecuiv
alentulă

în mobile,

și, în linsa

acestori,
succesiunei. (Civ. 764, 772) (Civ. Fr. 869).(*)

SECŢIUNEA

în imobilele

III.

Despre plaia datorieloră.
714. Coeredii contribuescii la plata dator
ă şi sarcinelorii
succesiunei fie-care în proporțiune cu ce iea. iilor
(Civ. 653, 775, ur.)
(Civ. Fr. 870).
775. Legatariuli cu titlu

uoiversale(5) contribuesce de

o po-

(1) Bacede: întrece. (2) Prin portiunea
disponibile se înţelege acea parte din
a
verea unui omă de care ellă pote dispun
e, cu titlu gratuită cum
va voi, de
şi lasă dupe morte, copii sei părinți.
La art. 841 se arată care este acea
portiune s6ă

mai bine parte disponibile,

(3) Prelevă: ia.
(4) In articolile acestei Secţiuni,
din edițiunea oficială, se află mai multe greşiale ue tipară, seriindu-se donatură în
locă de donatari i. Aceste greşiăli nu se
află în edițrunea nâstră.
..

”

.

a

=

"(6) Legatorii, cu titlu universale este acela căru
mosceni

.

ii ss
re, precum jumătate din moscenire, sii dă o fracțiune, o parte din
a treia parte. etc. sâii tâte
imobilele, ori tâte mobilele, ori o parte
din imobile stă mobile, (Vezi încă
nota de art. 550 şi de la ast, 894).
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trivă cu eredil, în proporţiune cu emolumeutulii săi(2).

ticnlarii (2) nu

contribiesce.

(Civ. 550, 551,

Celi par-

ur, 777, ur.

894,

897. 899, ur. 909.) (Civ. Fr. 871).
776. Cândă imobilele unei succesiuni sunt ipotecate specială,
pentru lată de rendite,(3) fie-care din coeredi pâte pretinde

ca renditele să fie

plătite şi imobilele

liberate înaintea

formârii

] ârțiloră.
”
,
Dacă coeredii împartii succesiunea în starea în care se găsesce, imobilile inotecate se estimă după aceeași normă ca şi celealte imobili; capitalulă renditei însă se scade din preţulit imobiluIu. Eredele, în partea cârui s'a dată imobilele, remâne singurii
a plăti rendita şi garanteză pe coeredii săi pentru acestă plată.
(Civ. 339, 414) (Civ. Fr. 872).
|
117. Coeredii plătescii datoriile şi sarcinele succesiunei, fie-cave în proporțiune cu partea sa ereditară. (Civ. 316, 317, 774, ur)
(Civ. Fr. 813).
718. Coeredele saii succesorele cu titlu universale(4) care, din
causa inotecei, a plătită din datoria comune mai multi de câtă
partea sa, are recursi, în contra celor-alți . coeredi sai succesori
cu titlu universale, numai nentru partea, ce fie-care din ei era 0bligatii a nlăti, chiarii cândii coeredele ce a desfăcutii datoria, arii
fi fostă subrogatii în drepturile creditorilorii. Coeredele însă ce a

acceptati succesiunea sub beneficii de inventariii, conservă facultatea de a cere plata creanţelorii sale personali, ca ori ce altii cre-

ditore ali succesiunei.
$ 4) (Civ. Fr. 875).

(Civ. 713. 774, ur; 1053,

119. Cândi unult din coercgi sai succesori

este insolvabile,
toți cei-alţi

rartea lui din datoria, ipotecară

în proporţiune

cu

ce iea fie care

1107 $ 1, 1108

cu titlu universale:
se împarte între

din succesiune.

(Civ.

118, nota; 788, 1053, ur). (Civ. Fr. 876).
780. Titiurile esecutorie, obținute în contra defunctului,(5) sunt.
personală esecutorie şi în contra eredelui. Cu tâte asestea
eredi-

torii nu potii urmări esecuţiunea de câtii după optii dile de
la no(1) Prin emolumentă aci se înţelege aceea ce priimesce.
(2) Legatarii particulară este acela ce priimesce ca
legată unii
minatii,

objectii deterprecum cutare casă, cutare sumă, ete.
(3) Pentru înţelegerea vorbei rente, vezi nota de la art,
336.
(1) Coeredele seă succesorele cu titlu universale, adică
coumoscenitorulă sâiăi
moscenitoralii care are dreptă la o parte a moscenirei,
precum jumătate, a
(5) treia

parte, a patra parte, etc, saă tote imobilele ori tâte mobilele, saii
oparDefunată: reposații,
te din imobile ori mobile,

1

*
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—
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TIT. 1,

tificarea acestori titluri făcută persânei, sai la domiciliulă erede-

luj. (Civ. 653, 781) (Civ. Fr. 877).

781. Ei potii cere, în ori ce casii şi în contra ori cărui creditore, separaținnea vatrimoniului defunctului de acela ali eredelul.
(Civ. 780, 782, ur.) (Civ. Fr. 878).
782. Acesti drepti: nu pote fi esercitatii cândi, acceptânduse
eredele de debitore, a făcută astă-feliă novațiune(!) în privinţa
ereanței contra defunctului. (Civ. 781, 783, 1128, ur.) (Civ.
Fr.

879).

783. In privința mobilelori, dură trecerea de trei ani, dreptulii
este prescris. In privinţa imobilelori, acțiunea se pâte esercita
în toti timpulii în care imobilele se găsescii în mâna eredelui.

(Civ. 1128, ur; 1837, 1909) (Civ. Fr. 880).
784. Creditorii eredelui nu poti cere

separaţiunea patrimonie-

loră, în contra creditoriloră succesiunei. (Civ. 181) (Civ. Fr. 881)
185. Creditorii unui din compărțitori, ca nu comva împărțela
sa se facă cu viclenie în

vătămarea

drepturilorii lori, potă pre-

tinde să fie presenți la împărțălă, potii dară să intervină, cu spesele

lori; nu potii însă să atace o împărțelă sevârşită, afară numai de sa fâcut în lipsele, și fâră să se țină semă de oposițiunea

ori. (Civ, 769, 974, 975. 1825) (Qiv.
SECŢIUNEA

Fr. 882).

IV.

Despre efectele împărțeleă și despre garanția

186. Fie care coerede este

presumpti

părțiloriă.

că a moștenitii singuri

şi imediatii tote bunurile cari compunii părtea sa, sai cari i-a cădutii prin licitaţiune, și că w'a fostii nici oaată proprietarii pe cele alte bunuri alle succesiunei. (Civ. 187, ur.) (Civ. Fr. 883).
„181.

Coeredii

sunt datori

garanți

unuli

pre turburârile şi evicţiunile(2) ce procedi
re împăţelei.
Garanţia,

înceteză

câtre altulii numai

des-

dintr'o causă anteri6-

cândi o evicțiune a fostii esceptată

anume,

(1) Prin novaliune se înțelege înlocuirea unei datorii vechi
prin una nouă: ea
“este unii modă de stingerea unei obligaţiuni. Ea se pâte face în patru feluri:
prin înlocuirea de ună noă objectii, de o nouă causă, de ună
noi debitoră
saă de unii noi creditorii, (Vedi şi cele gise la art. 1128).
:
(2) Bvictiune se chiamă când unii objectii se iea din mâna celui ce li poseda,
"şi se dă în mâna adevăratului săă proprietarii, (Vegi mai pe largii
la art.
IH3Ti: aşia în cât vorha eviciiune se pâte esplica aci prin
cuvintală de-

posedare.
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printr'o clauză. espresă a actului de împărțâlă, sai cândă evicţiunea a fosti causată din greșala eredelui. (Civ. 786, 788, 1337,
ur. 1351, 1137, $. 3, 1741) (Liv. Fr. 884).
188. Fie-care din eredi este obhgati, în proporţiune cu partea |
sa ereditară, a despăgubi

pe

coeredele

săii de paguba ce a suferitii

din causa evicţiunei. .
Cândi unul din coeredi va fi insolvabile, partea ce eli este datorii a contribui, se va împărţi între eredele garantat, şi între cei-

lalți coeredi.

(Civ.

Fr. 895).

179,

187, nota, 189, 1137 $ 3, 1141) (Civ.

“189. Qaranţia pentru solvabilitatea debitorelui unei rendite dureză
numai cinci

ani de la împărțelă.

Acâstă creanţiă

încetâză cândii

nesolvabilitatea a luati nascere în urma împărțelei. (Civ 339, nota;
188) (Civ. Fr. 886).

SECȚIUNEA V.
Despre desființarea sai rescisiunea împărțeleă.

se

190. Impărțelele poti fi desființate pentru violință sai doli(1)
Pentru o simplă omisiune(2) a unui din obiectele succe:iunei nu
strică împărțâla;

pentru obiectul

se face

numai

unii

omisă. (Civ, 193, 796,

suplimentii

de

î :sărţelă

798, ur.) (Civ. Fr. 887).

791. Ori ce actiă, sub ori cetitiu, în urmarea cârui a încetat
indivisiunea între eredi, este supusii la acţiunea de res.i'iune(?)
din articolulii precedinte.
După impărţâlă, sai după actul care'i ţine loculii, acţ. nea de

rescisiune nu mai este admisă în contră transacțiunii făcute asu-

pra dificultățilorii reali, ce presintă primul acti, chiar cândă nu
arii fi fostă procesii începută asupra obiectului transacţiusii. (Civ,
193, 1704, ur. 1711, ur.) (Civ. Fr. 888).
192. Acela în contra cârui s'a făcutii cererea de rescisiune, p6-

te popri desființărea împărțelei, dândii reclamantului suplimentulii

din partea sa ereditară
ur.) (Civ. Fr. 891).

793. Coeredele

în numerariii Sai în natură, (Civ. 790,

care a înstreinată porțiunea

totă saii în parte, nu pâte

sa ereditară

în

intenta acţiunea de rescisiune pentru

(1) Prin dolă se înţelege lucrările vielene cn scopii de a încela,
(2) Omisiune: lăsare afară.
(3) Prin actiune de rescisiune a impărjelei, se înțelege: judecată pertr
rea împărțelei.

desființa»
,
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dolii sati violență, dacă înstreinarea s'a făcută în urma descoperirii dolului sai încetării violenţei. (Civ. 959, 1190) (Civ. Fr. 892).

SECȚIUNEA VL.
Despre împărțtla făcută de tată, de mamă sai de alță
ascendenți între descendenții loră.
194. Tatăli,

mama

şi

cei-lalți ascendenți potit face împărţla

bunurilorii loră între fii şi cei-lalţi desendinți.

(Civ. 795, ur.) (Civ.

Fr. 1015).
|
195. Acâstă împărţelă sa pâte face prin acte între vii saii prin
testamenti, cu formele, condiţiunile şi regulele prescrise pentru

_donaţiuni între vii şi pentru testamente.

Impărțela făcută prin actă între vii nu pote avea de obiecti
de câtă bunurile presinți. (Civ. 800, ur; 813, ur; 821, 857, ur.)
(Civ. Fr. 1076).
796. Dacă tâte bunurile, ce ascendentele a lăsatii la mortea

sa, Du ai fostii cunrinse

în împărţâlă,

bunurile

necunrinse

se vor

împărţi conformii cu legea. (Civ. 790) (Civ..Fr. 1077).
797. Este nulă împărțâia în care nu s'a cunrinsi toţi copii,

în viaţă la deschiderea moştenirii, și descendinții fiiloră nremuriţi(! .
Acţ'unea de nulitate se pâte esercita de toți eredii fără distincţiuae. (Civ. 755) (Civ. Fr. 1078).
798.

Impărţela făcută de ascendinte

st pOte

ataca, cândii ari

resulta dintriiosa sai dintalte acte, că nrin disposiţiunea făcută

de ascendinte,

vre-unulă

din

.acei între

care

nurile sură găsi vătămată în partea legitimă.
841, ur, 816, 799) (Civ. Fe. 1079).
799. Copilul care, rentru causa avratată

dinți, atacă împărțâla făcută de ascendinte,

s'aii

împărţită

(Civ.

790, ur; 79,

la

este

bu-

articolile prece-

datori

a plăti
înainte cheltuielile estimațiunii.
Daca
reclamaţiunea nu este
fundată, cheltuelile estimaţiunei și ale judecății vori fi în sarcina
sa. (Civ. 796, ur;) (Civ. Fr. 1980).
TITLULU

1.

Despre donaţiună între vii şi despre testamente,
800.
(1).

Nimeni nu va

putea

Premuriti: morți mai dinainte,

dispune, de

avutuli

sei, cu titlu

CIVILE.

COD.
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donaţiuni
813, ur.

gratuitii, de câtii cu formele prescrise de lege pentru
“între -vii sai prin testamenti. (Civ. 644, 801,'ur; 814,
!
856, ur.) (Civ. Fr. 893).
801.

este unii acti

Donaţiunea

care

prin

de. I:beralitate,

do-

natorele (1) dă irrevocabile unii lucru donatariului (?) care "li primesce. (Civ. 813, ur; 829, ur.) (Civ. Fr. 894).

'Testamentuli este un actii revocabile prin care testato802.
pentru timpulii încetării sale diu vi6ţă, de totii sai
dispune,
rele

parte din avutul

803.

săi. (Civ. 856, ur.) (Civ. Fr. 8%).

Substituţiunile sai

care donatariulii,

fi nulă,

chiar în privirea

tariulă, va fi însărcinată de
persână, va

fidei-comisele

prin

ce disposiţiune

a conserva

priimi, sai
Fr. 898).

805.

nu

ară

ori

sai lega-

şi a remite la o a treia

donatariului,

miti sai a legatariului. (uiv. Fr. 896).
804. Este permisă disposiţiunea prin

a lua
ari fi chiămată
sulă când donatariulii,

proibite(2);,

suntă

eredele instituit

a eredelui nu-

care o a

treia persână

darului, ereditatea, sci legatulă, în caeredele numită, saii legatariuli, nu ari

putea

priimi.

(Civ.
|

80,

805,

924)

(Civ.

“Este permisă asemenea disposițiunea între vii saii testa-

mentariă, prin care usufructuli se dă la o pers6nă, şi
tea nudă ia alta. (Civ. 517, ur, 804) (Civ. Fr. 899).

CAPU

proprieta-

II.

Despre capacitatea de a dispune, saă de a priimi prin donațiune între vii sai prin testament.

806. Minorele mai mică de şâse-spre-dece ani nu râte dispunt,
nici întruni feliii, afară de escepţiunile regulate la capitolulă 12
ali acestui titlii. (Civ. 807, 936, ur; 1231) (Civ. Fr. 903).

(1).

Donatore este cel ee a făcut darul, adică dăruitorulă. (2), Donatariă, este
cellă ce priimesce darulă, saii dăruitulă. (Vedi şi nota de la art. 751),

(3).

cu disposțiuni de substitutiuni sei
Legea opresce a se face testamente
In dreptulii romană substituțiunile erai cunoscute sub numele
fideicomise.
de fidei-comise, Fideicomisulă, este acea clausă dintrună testamentii prin

care se dă ună legată unei persâne cu condiţiune ca să-lă pâstreze şi să-lă
dee unei alte persâne. Substituţiunea este acea disposițiune prin care dăruim
saă lăsăm prin testamenta ună lucru unei pers6ne, cu condițiune ca, dupe
ce se va bucura de dinsulă, să-lă transmită altei persâne,

160
807.
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Minorele de şâse-spre-dece ânl pote

TIT. |.

mentă şi numai pentru jumătate din bunurile

dispune

prin testa-

de cari după

lege

pâte dispune majorele. (Civ. 430, 806, 809, 841) (Civ. Fr. 904).
808. Este cavabile de a primi prin donaţiune între vii ori cine
este conceputii(1) în momentulă donațiunii.
Este capabile de a priimi prin testamentii ori cine este conceputii la epoca morții testatorelui. (Civ. 120, 286, ur. 654, 705,
ur; 814) (Liv. Fr. 906).

809.

Minorele de șese-spre-dece ani nu pote

prin testamenti

disnune în favorea tutorelui săi.
Minorele, ajunsă la majoritate, nu p6te dispune nici prin donaţiune între vi, nici prin testamentă, în fav6rea fostului săi tutore, dacă socotelele definitive ale tutelei n'a fost prealubile date
şi primite.

Suntiă escentați în amândouă casurile de mai susii ascendenţii
minorilorii, cari sunţi saii aii fostii tatori ai lorii. (Civ. 419, 807)
(Civ. Fr. 907).

810. Doctorii în medicină, sai în chirurgiă, oficiârii de sănătate
şi spiţerii cari ai tractatii pe 0 persână în bâla din care more,
nu potii profita de disposițiunile între vii sai testamentarie, ce

dânșii ai făcută în favOre-le în cursulii acestei b6le.

Sunt esceptate: 1. disposiţiunile remuneratorie(2) făcute cu titlu
particulari; se va ţin6 însă s6mă de starea dispunătorului și de
serviciele făcute;

2. disposiţiunele. universală, în casii de rudeniă pînă la al pa-

trulea gradi înclusivă, afară numai dacă mortulii va ave eredi
în linia drâptă, şi dacă acela în profitulă cârui s'a fâcutii disposiţiunea, nu este eli chiar erede în liniă dreptă.

Acel6şi regule sunt aplicabili în vrivinţia preoţilorii. (Civ. 660,

ur. 812, 881, 888, ur; 894, ui; 899, ur.) (Civ. Fr. 909).
811. Disposiţiunile între vii saii prin testament, făcute în fav6rea osnicielori, săracilorii dintr'o comună, saii stabilimenteloră
de utiiitate publică, nu poti av6 efect de câti de sunt autorisate
prin ordonanţe domnesci în urma avisului Consiliului de Stati.
(Civ. 817, 818) (Civ. Fr. 910).

812. Disposiţiunile în favorea unui incapabile sunt nule, fie ele
deghizate sub forma unui contractă onerosi(5), fie făcute în numele unorii persâne interpuse.
n

—

(1) Conceput: zămislită.
(2) Renumeratoriă: cu titlu de răsplătire.

(3) Contractă onerosă este unii contractă interesată, în eare ambele părți ai avut în vedere unii interesii.

'00D. CIVILE.—CART, IL TIT. (1
Sunt

reputate

ca

pers6ne interpuse

descendinţii și soţul pers6nei incapabili.
Fr. 911).
CAPU
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tatălă şi mama,

(Civ.

copiiişi

940, 941) (Civ.

UI.

Derpre donațiunele între wii.
SECŢIUNEA

1.

Despre forma şi efectele donaţiunilor între vii,
813. T6te donaţiunile se facii prin actii autentici. (Civ. 800,
ur.) (Civ. Fr. 931).
|
814. Donuţiunea nu obligă pe donatore şi nu va produce nici
unii efectă, de cât din diua în care va fi fosti acceptată.
Acceptațiunea p6te fi făcută sai în actă, saii printr'unii actă
autentici posteriGre, mai "nainte însă de mârtea celui ce dărue-

sce; în acesti din urmă casii, donațiunea mare efecti de cât din
diua în care se va fi comunicatii donatorelui actulii de acceptațiune. (Civ. 801, nota, 815,

815. Donaţiunile

făcute

ur; 821) (Civ. Fr. 932).

unori

minori

neemancipaţi saii unui

interdisii, se acceptă de tutore saii de părinte.
Minorele emancipatii pâte accepta cu asistența curatorelui.
|

Mama, cu t6te că tatăli arfi în vicţă, şi cei alţi ascendenți, cu

tâte

că

genitorii (1) ar fi în vicţă, vor pute asemenea să accep-

teze donațiunea făcută minorului
interdisului, de şi ei n'ar av6
454, 820) (Civ. Fr. 935).
816. Surdu-mutuli, ce nu scie
națiune de câtii cu asistarea unui
utoritatea

judiciară,

după

emancipati saii neemantipatii şi
cualitatea de tutori. (Civ. 407,
să serie, nu pâte accepta o docuratore speciale numitii de a-

regulele stabilite pentru

426, 814, ur. 866) (Civ. Fr. 936).

minori. (Civ:

817. Donaţiunile făcute pers6neloră morali, nu potă fi accepta.
te de câtă prin ordonanță domnâscă, dată în urma visului consili-

ului de Stati. (Civ. 811, 818,

ar.) (Civ. Fr. 937).

„818. Cândă se dăruescă bunuri ce poti fi ipotecate, transcripțiunea (*) actului ce conține donațiunea, și acceptațiunea, ca și
POR
(1 Prin genilori legea a înţelesii pe părinți, tată și mamă.
(2) Prin transeriptiune se inţelege aceeace se numea pănă acum

trecere în condica.

ui
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tațiunii făcute prin acti separati,
trictului unde

(Civ. Fr. 939).

sunt situate

se va face la tribunalulă dis-

bunurile.

(Civ. 814,

819,

ur. 1801)

|

819. Lipsa transcripţiunii pote să fie invocată de ori ce pers6ne ai interesii la acâsta; se esceptă însă pers6nele obligate a
stărui să se facă transcripţiunea, saii representanţii lor, asemenea

şi donatorele. (Civ. 814, 818) (Civ. Fr. 941).
820. Minorii, interdişii, femeile măritate, în lipsă de

accepta-

țiunea saii de transcripţiunea donaţiunii, nu poti'cere obiectele dăruite; aii însă, de se cuvine, recurs în contra tutorilori sai băr-

bațilori. (Civ. 416, 454) (Civ. Fr. 942)
821. Donaţiunea între vii pentru bunurile viitâre este
bile. (Civ. 801, 826) (Civ. Fr. 943).

revoca-

822. Este nulă ori ce donaţiune făcută cu conditiuni a cârori |
îndeplinire atirnă numai de voința donatorelui. (Civ. 823, 826)
(Civ. Fe. 944)
823. Este asemenea nulă, dacă s'a făcutii sub condiţiunea dea
se satisface daturie sati sarcine

nei, saii

cari nu esistea la epoca

cari nu erai arătate în actulii

826) (Civ. Fr. 945).
824. Când donatorele şa

reservatii

de donațiune.

donaţiu-

(Qiv. 822,

dreptulii de a dispune

ună obiectă cuprinsă în donațiune, sai de o sumă
din bunurile dăruite, dacă mâre fâră să fi disvusi

unii asemenea obiecții saii aseminea sumă remâne
toreiui. (Civ. 826) (Civ. Fr. 946).

de

determinată
de dinsele,

eredilor dona-

825. Donatorele pote stipula întârcerea bunurilor dăruite, atâtă
în casulu când donatariulă ar muri înaintea lui, cât şi în casulă

când donatariulă și descendinții sei ar muri înaintea sa.
Aceste stipulaţiuni însă nu se potă face, de câti în fav6rea donatorelui. (Ci. 316, 803) (Civ. Fr. 951).
826.

Disposiţiunile

ia donațiunea

art. 821, 822,

823, 824

din Capitoluli Viii și IX

932, ur; 936, ur.) (Civ. Fr. 947)

821. Uri ce

actă de donațiuna

și 825,

nu

se aplică

dintr'acestă titlu. (Civ.

de mobili este

valabile numai

pentru obiectele trecute întruni acti estimativii subsemnată de
donatore şi donatarii. (Civ, 772, 814, ur; 821) (Civ. Fr. 948).

88. Donatorele nu este

responsabile de evicțiune(!)

natariii pentru lucrunle dăruite.
Donatorele este responsăbile de evicțiune
espresă garanțiă,
(1)

Ewieţiune: deposedare (vezi

nota de la art. 787)

când eli

câtre do-

a promisă
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provine din

fap-

tul sei, când este în chestiune o donațiune care impune sarcine
donatariului; într'acestii casii însă garanția este obligatoriă, numai
pînă la suma sarcinelorii.(!) (Qiv. 787, nota, 1337)
SECTIUNEA

Despre

II.

poti revoca.(?)

casurile în cari donațiuniie se

829. Donaţiunea între vi! se revâcă, pentru neiudeplinirea con-

diţianiloră cu cari sa făcutii, pentru îngratitudine şi pentru naşcere de conii în urma donațiunii. (Civ. 801, 832, 835, 1020)
|
(Civ Fr. 953)
830. Când donaţiunea este revocată ventru neîndenhinirea con-

diţiunilorii, bunurile reintră în mâna donatorelui libere de ori ce
sarcină şi ipotecă. (Civ. 829, 832, 930) (Civ. Fr. 954).
pentru ingratitudine în ca-

$31. Donaţiunea între vii se rev6că
surile următâre:

1. Dacă, donatariuli a atentată la vi€ţa donatorelui;
2, Dacă este culpabile în privinţă”i de delicte, crudimi fai

in-

jurie grave;

3. Dacă fâră cuvântii îi vefusă alimente. (Civ. 280, 832, ur;
930) (Civ. Fr. 955).
832. Revocarea pentru neîndenlinirea condiţiunilorii şi pentru
ingratitudine, nu se face de drepti nici o dată. (Civ. 407, 815,

833. ur) (Civ. Fr. 956.)

333. Cererea de revofare pentru ivgratitudine, trebue făcută în

terminii de unii anii din diua faptului, sai din
torele a cunoscuti faptulii.
Acţiunea de revocare nu se

pâte intenta în contra

donatariului, nici de eredii donatorelui

fară numai dacă în acestă casă acţiunea
re, săii donatorele

a muritii în

diua cândiă dona-

eredilorii

în contra donatariului, as'a intentatii de donato-

anulii în care se putea

intentaac-

țiunea. (Civ. 834, 931) (Civ. Fr. 957).
834. evocarea pentru ingratitudine nu pote infirma(2) nică înstreinârile fâcute de donatarii, nici

ipotecile saii alte sarcine re-

(1) Legiuitorii nostri, în lucrarca acestui codice civile, a consultat de muite ori
şi Projectului de Codicele civile allă Italiei, din 1863, aşia precum cra presentat la senată gi care a imitat tot, Cod. Civilii Francesii. Acesti art. 828 este
redactat întocmai

ca urt, 1047

(2) A revoca este a lua înapoi.

(3) Infirina; vătâma, strica.

din Projecţulă

Cod.

Civilă

allă Italiei.
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ali cu cari elă ar fi pututi greva(!) obiectulii dăruită: este -neapăratii însă ca acestea să se fi făcuti înaintea inscripţiunei estractului cererei de revocaţiune pe marginea transcripțiunei prescrisă prin art. 818.
În casii de revocaţiune, donatariulii se condamnă a întârce va-

ldrea obiectelori înstreinate, după

estimațiunea ce li s'ar face în

timpul cererei, se condamnă: asemenea a întârce veniturile - din
diua cererei. (Civ. 485, ur) (Civ, Er. 958).

835. Donaţiunile fâcute în favdrea

cabili pentru ingratitudine.

(Civ.

Fr. 959),
836. Ori ce donaţiuni prin acte

280,

maritagiului, nu sunt revo932,

ur;

936,

ur) (Civ.

între vii făcute de persone câ

n'ai copii sai descendinți esistinți în timpul facerei lorii, ori care
ari fi val6rea acestori donaţiuni, și sub ori ce titlu s'ari fi făcuti,
fie chiarii donaţiunea mutuale sati remuneratoriă(2), fie în fine do-

naţiune în favOrea maritagiului făcută soţiloră de orl care altă
pers6nâ afară de ascendinţii lori, sunt revocate de dreptă, dacă
donatorele, în urma donațiunei, dobindesce unii copilii legitimi,
unii postumii(*), saii chiară când a legitimati petunii copil naturale

prin maritagiii subsequente(*) (Civ. 304, 306, 837, ur. 937) (Civ.

r. 960).

831. Revocaţiunea se face, și când copilul donatorelui, saii ali
donatricei ar fi fostii conceputi(5) în timpulă donațiunei. (Civ.

836) (Civ. Fr. 961).
838. Donaţiunea rămâne revocată chiâr când donatariulii ar fi
intrati în posesiunea lucrurilorii dăruite și ar fi fostă lăsată în

posesiunea, acelor lucruri după nascerea fiului donatorelui; donatariulă posesore nu va fi obligată a restitui fructele de ori ce

natură luate de eli, de câţii din giua în carei se va fi notificatii

nascerea fiiului saii legitimaţiunea sa prin căsătoriă

(Civ. 485,
839. Ori
renunța la
şi fâră nici

subsequente.

ur. 836) (Civ. Fr. 962),
ce clause saii convențiuni, prin cari donatorele ar
revocarea donațiunei pentru nascere de fiii, este nulă
uni efectă. (Civ. 5, 968) (Civ. Fr. 965).

(1) A greva unii objectă cu o ipetecă, este a pune o ipotecă
asupra unui
objectă,
(2) Donaţiune remuneratorie este unii dară de resplătire, de
racunoscință, este

adică donaţiunea ce se face în considerarea unui serviţi priimită.
(3)-Prin unii copilă postumă se înțelege ună copillă născut în urma morţei
tatălui seă,

(4) Maritagiii subsequentă este căsătoria între tata şi mama

pilului loriă,
(5) Concepută: zămisliţă,

|

în urma

nascerej co-
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840. Prescripțiunea acțiunei de revocaţiune se imolinesce dună
trei-deci ani de la nascerea fiului. (Civ. 1890, ur.) (Civ. Fr. 966).
CAPU IV.

Despre partea disponibile a bunuriloriă şi despre reducțiune.
SECTIUNEA

|.

Despre partea disponibile a bunurilorii(:)
841, Liberalităţile(2), fie făcute prin acte între vii, fie făcute
prin testamenti, nu poti trece peste jumătatea bunurilor dispunătorului, dacă la morte'i lasă ună copili legitimi; peste o a treia
parte, dacă lasă duoi copii, peste a patra parte dacă lasă trei saii
mal mulți (Civ. 306, 315, 770, 842, ur; 847, ur; 939) (Civ. Fr. 913)
842. Sunt coprinși în articolile precedente sub nume de copii,

descendinții de ori ce gradii. (Civ. 664, 665) (Civ. Fr. 914).

843. Liberalitâţile prin acte între vii, sai prin testamentă, nu
poti trece peste jumătatea bunurilorii dacă, în lipsa de copii defunctulii lasă tată şi mamă, sai numai pe unul dintr'înșii. (Civ.
661, nr; 610, ur; 673, 675). (Civ. Fr. 915)
844. Dacă disposițiunea prin acte între vii sai prin testamentă,
constitue unii usufructii sait o rendită viageră, a cârii valore trece
peste cantitatea disponibile, eregii reservatari(5) ai facultatea de a
esecuta aceste disposițiuni, sai de a abandona proprietatea can-

titaţei disponibile
Fr. 917).

(Civ.

849. ValGrea bunurilor

550,

ur;

înstreinate

841,

ur, 1639,

1641) (Civ.

unui succesibile(€)

în liniă

dreptă, cu sarcina unei rendite viagere saii cu reservă de usufructă
va fi socotită în rorțiunea disponibile, și escedentele, de este,

se va trece în masa succesiunii. Imputațiunea(5) şi reportuli(6) nu
poti! fi cerute de succesibilele în liniă drâptă câre a consimțitii
la aceste înstreinâri, (Civ. 751, ur.) (Civ. Fr. 918).

11) Pentru înţelegerea mai lămurită a vorbei parte disponibilă,
veri nota de Ia
art. 770. In secțiunea acesta se arată cătă este acea parte disponibilă.

(2) Prin liberalilâți aci se înțelege darurile sâă legaturile,

(3) Erezii reservatari

sunt aceia cari aă dreptulă la partea de care reposatală nu

a potută dispune, adică copii şi părinții reposatului.

(4) Succesibile, este cellii ce are cualitatea a veni la moştenire,
(5) Imputaţiune: scădere. — (6) Reportă: întrecerea la masă

precede art, 161),

(rezi

nota

ce

166

COD.

CIVILE. — CART. II. TIT. II.

846. Cuantitatea disponibile pâte fi dată în tot sati în parte,
sali prin acte între vii sai prin testamentii, copiilorii sai altoră
succesibili ai donatorelui, fără ca donatarulii sai legătariuli, ce
vine la succesiune, să fie sunusii la reportă, dacă în disposiţiune

se dice esnresă, câ ceea ce s'ai datii este peste partea sa.
Declaraţiunea, că durulă sai legatulu este peste partea succesibilelui, se p6te face sai în actuli ce conține disposițiunea, sai

în urmă

cu formele

disposițiuniloră între

(Civ. 751; ur; 153, 813, ur, 841,

vii sai

testamentare.

ur; 858, ur.) (Civ. Fr. 919).

SECȚIUNEA II.
Despre reducțiunea(')
841. Liberalitâţile prin

donațiuniloră şi a legateloriă.

actii sai între vii saii prin

testamentiă,

cândi vori trece peste partea disponibile, voră fi reduse la acâstă parte. (Civ. 651, ur; 841, ur; 848, ur.) (Civ. Fr. 920)

848. Reducţiunea liberalitâţilori între vii nu va pute fi cerută
de câtii numai de eredii reservatari. de eredii acestora, saii de
cei cari înfățişeză drepturile lori. (Civ. 713, 781, 841, ur; 974)

(Civ. Fr. 921)

949. Partea disponibile se calculă cu chinul următorii: pe lingă
bunurile ce a lăsatii donatorele saii testatorele în momentuli morţii
sale, se adaugă prin calcului şi bunurile de-cari a dispusă prin
donaţiuni între vii, după starea lor din momentul donațiunei şi
după valârea ce ai avută îa momentulii morţii donatorelui. Din

acâstă

masă

vemăn€

se calculă nartea

de

bunuri,

scădându-se

disponibile,

datoriele,

după

pe ceea ce va

număruliă

şi calitatea

eredilorit. (Civ. 766, ur; 772, 848, 850) (Civ. Fr. 922).
--850, Întâii se vorii reduce disposiţiunile testamentarie; cândi
bunuri currinse în aceste disposițiuni nu voră mai fi, atunci numai

se va face reducțiunea donaţiuniloriă.

Reducţiunea va începe de la cea din urmă donațiune, după
săvârşirea aceştia se va trece îndată la cea a doua după dinsa,
şi aşa pe rîndii pînă la cea mai vechiă donaţiune. (Civ. 801, 851,

ur) (Civ. Fr. 923).

851. Cândi donaţiunea
fâcutu la unul din cei cu
scădea partea cu care ar

partea ce i sar cuveni ca
(1) Reducţiune: scădere,

între vii supusă la rtducțiune s'ai
dreptii de moștenire, acesta va put
trebui să se reducă donaţiunea, din

erede în

bunurile

nedisponibili, dacă
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aceste bunuri sunt de
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aceeași natură cu cele dăruite, (Civ. 752,

165, 170, 846, 850) (Civ. Fr. 924).
___852, Se voră reduce cu analogiă atâtii legatele universali câti
şi cele particularie(!) fâră distincțiune. (Civ. 853, ur; 888, ur; 899,
ur.) (Civ, Fr. 926).
853. Cândi testatorele va declara ca un legati să fie plătită
preferindu-se cele-l-alte, acesti legati nu va fi supusă la reducțiune, de câtă după ce valdrea celor-l-alte legate nu va împlini
reserva legale. (Civ. 852, 893) (Civ. Fr. 927).
854.

Donatariuli

va

restitui fructele

porțiunei

ce trece

peste

pârtea disponibile, din momentuli morţii donatorelui. (Civ. 485,
ur; 651, 162, 890) (Civ. Fr. 928)
355. Donatariulu este obligati, dacă a alienată bunurile dăruite, să facă în urmă reportulă escedentelui(?) peste porţiunea
disponibile, după valGrea lucruriloră din timpul morţii disponentelui(3) (Civ. 365, 850, 1890) (Civ. Fr. 930).

CAPU V.
Despre disposițiunile testamentarie.
SECŢIUNEA

1

Regule generali pentru forma

testamentului

856. Ori-ce persână este carabile de a face testamentii, dacă
nu este poprită de lege. (Civ. 502, 806, ur; 857, ur. 887) (Civ.

Fr. 967).
857. Doue sai mai multe rers6ne nu șotii testa prin acelaşi
actb, una în favârea clei alte, saii în fav6rea unei a treia persone,
(Civ. 793, 802, 886, 938) (Civ. Fr. 968).
858. Un testamenui pâte fi sah olografă, saii făcutii prin actii
autentici, saă în formă mistică, (Civ 859, 860, ur. 864, 885, 856,
892. 1171, 1477, ur, 1182) (Civ. Fr. 909).
859. 'lestamentulu olcgrafă nu este valbile de câtă cândiă cate
scrisii în totii,

858, 585,

datatii și sub-semnată

886, 892,

1117, ur;

de mâna

1182) (Civ Fr.

testatorelui.

(Civ.

970).

În

(1) Legată universale este acela prin care se lasă t6tă averea reposatului —
Legatii particulară s6ă singulare este acella prin care se lasă legatarului ună
objectă otăriti.
:
(2) Escedentă: prisosă.
(3) Disponente: cellă ce a făcută darulă, donatorele,
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$00. Testamentuli

autenticii

judecătoria competinte. (Civ.

este

acela care

861—863, 886).

861. Judecătoria, înainte de a face

vâutii în cuvântă, testamentulii, în

s'a adeverită

de

adeverirea, va citi, din cu-

audulii și în faţa testatorelui;

când testatorele nu va put€ veni înaintea judecătoriei din causă
de bilă, atunci cetirea testamentutui, după cum s'a disii mai susii,
se va face de judecătorulii numiti de tribunal, spre a se duce la
domiciliulii testatorului. (Civ. 87, 860, 862, ur; 886).
862. Indeplinirea formalitâţii citirei din articolulii precedente,

câtii și declarațiunea testatorelui câ testamentului este al săi, iscâlitu de eli şi facută din libera sa voință, se va menţiona, sub

redepsa de nulitate a testamentului, atâtii în raportul

ce va face

judecătorulii, când âste numiti, câtă şi în adeverirea tribunalului.
(Civ. 860, 861, 86, 886) (1)
863. Testamentul trebue să fie iscălitii

declară câ nu scie, saii câ

nu

pâte

de testatore;

iscăli, se

dacă elii

va face menţiune

despre declarațiunea testatorelui și causa ce!lii împedică de a iscâli, atâtă în raportuli judecâtorului numiti, cât şi în adeverirea
tribunalului (Civ. 860—862, 886) (Civ. Fr. 913)
864. Când testatorele va voi să facă unit testamenti misticii
sai secretă, trebue neapăratii să'li iscâl6scă, saii câ Pa scrisă elă
însuși, sai că a pusi pe altulă a-l scrie.
Chârtia în care s'a scrisă disposiţiunile testatorelui, sati chârtia
care servesce de plici, de va fi, se va stringe şi se va sigila.
„ Testatorele va presenta tribunalului competinte testamentulă
strinsă şi pecetluitii, precum sa disii, sâi îl va stringe sili va
pecetlui înaintea tribunalului.

Testatorele va declara

câ disposițiunile din acea, chârtiă este

testamentul sei, scrisii şi iscălitii de elă însuși, sai scrisii de
altuli şi iscălitii de testatore.
Când testatorele din causă de bâlă, va fiîn neposibilitate fisică
de a se presenta

înaintea tribunalului atunci presentarea

testamen-

tului, pecetluirea lui și declaraţiunea, sus-menționată, se vorii face

înaintea judecătoriului, numitii de tribunali pentru acestii sfirșiti,
Tribunalul, sait judecătorulă numiti va face actulii de subscripțiune pe chârtia în care s'a scrisii testamentuli, sai pe
chârtia care servesce de plică.
(1) Aceste trei articole, 860, 361 și 862 sunt, îL. parte, conforme cu art. 371
şi 972, din Cod. civile francesă, cu deosebire că la Francesi aceste formalități nu se facă de Tribunală, ci de notari în presință de marturi,

COD. CIVILE.— CART, 1, TIT. ÎL.
Acestii actii se va sub-scrie atâtii de
bunalii sai de judecâtorii.
Tâtă lucrarea de mai susii nu va
altă

operaţiune;

semnârii

cândi

testatorele,

testamentului,

va
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testatore câtă și de tri-

pute fi întreruptă de
din

o causă

declara câ nu

p6te

nicio

posteriore

sub-

sub-semna

sub-

scripţiunea, acestă declaraţiune se va trece în sub-scripțiune. (Civ.
858,

865—867,

886,

892)

(Civ.

Fr.

976).

865. Acei cari nu sciii, sai cari nu poti citi și scrie nu poti
face testamenti în formă mistică. (Civ. 864, 885) (Ci. Fr. 978).
866. Cândi testatorele nu pâte vorbi, dară scie a scrie atunci

declaraţiunea că testamentuli este alu s&ă o va face înscrisă
în capuli actului de sub-scripţiune înaintea judecâtorului numită, sai înaintea tribunalului.
Tribunalului sai judecătoruli numiti

va

constata

în

actuli de

subscripțiune declaraţiunea testatorelui. (Civ. 816; 864, 8617, 886)
Civ. Fr. 979).

867, In casurile cândii se numsace unii judecâtoră 6l va Comunica procesulii sei verbale tribunalului, care va legalisa actulii de sub-scripțiune saă testamentului. (Civ. 861, 862, 864, 866)

SECTIUNEA LL. :
Despre regulele speciali asupra formelorii câtorii-va testamente
868.

Testamentele

militariloră şi alle individilorii întrebuinţaţi

în armata sunt în ori ce țcră valabile făcute în presința
unui capii de batalion saă de escadron, saii în presența ori cârui
alti oficiârii superiore, asistați de doui marturi, sai în presența a

doui comisari de resbeli, sai în presența unui din comisari asistată
de doul marturi. (Civ. 74, 152, 869, ur. 881. 884) (Liv. Fr. 9%1).
869. Sunti asemene, daca testatorele este bolnavii sai rănită,
valabile fâcute în presența capului oficiâruiui de sănătate, asistatii

de comendantele militari, însărcinată cu poliția ospițiului. (Civ.

868, 870, ur. 881, 884) (Civ. Fr. 92).
de
în

810. Disposiţiunile articolelori precedinți nu sunti admisibili
câti în privința aceloru ce sunt în espedițiune militară, sai
cuartieri,

sau în

gârnisonă afară

din

teritoriulă

românii,

sai

prisonieri la inimici, fâră ca cei ce sunt în cuartierii sai în garnisonă în întrul ţerei să potă profita de acâstă latitudine, de nu
se găsescă în o cetate asediată, sai în alte locuri ale cârorii pârță
să fie închise și fomunicațiunile întrerupte din causa resbelului.

(Civ. 868, ur, 586) (Civ.

Fr. 983).

il*
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871. Testamentulă făcută în forma maj
susii arătată este nuli
după şâse luni de la întârcerea testatorel
ui într'ună locii unde
are libertatea de a testa cu formele ordinarie.
(Civ. 868, ur, 872
ur.) (Civ. Fr. 984).
872. Testamentuli făcută întruni locă
care este scosi din co-

municațiune din causa ciumei sai altei ble
contagi6se, se pâte
face înaintea unui membru ali consil
municipale asistatii
de doui marturi. (Civ. 873, ur; 884, 886)iului
(Civ.
Fr. 985).
873. Testamentele menţionate în cele doue
artico
le precedenţi,
suntă nule după trecere de ş6se luni de la
deschiderea comunica.
țiunilorii cu loculă unde se găsesce
testatorele, sei dupe şâse
luni de la trecerea sa întrun locii unde comun
icățiunile nu sunt
întrerupte. (Civ. 871, 872) (Civ. Fr. 987).
si

Testamentele

valabili:
Pe corâbii

şi alte

făcute pe mare
bastimente

în

timpi de voiagii suntă

ale țerei,

presenţa oficiârului comandante al bastimentu cândă sunt făcute în
lui, sai în lipsă“, în
presența acelui ce "li înlocuesce dupe ordin
ea serviciului, însă
şi unulă şi altul asistați de oficiărulii
de administraţiune, sai
de oficiârul ce îndeplinesce funcțiunile acestuia.
Pe bastimentele de comerciii, cândi sunt
făcute în presența scribului bastimetului saii în presența acelui
ce'lii înlocuesce, însă Şi
unulă şi altulu asistați de căpitanulii sâă
de patronulii, sai în
lipsă-le, de acei ce'i în!ocuescă.

In tâte casurile, funcţionarii în Ppresența
testamente vor fi asistați de câte doui martucărorii se facii aceste
ri. (Civ. 875—884,
886) (Civ. Fr. 988).
875.

Pe bastimentele

Statului,

cela al oficiârului însărcinată

testamentul

căpitanului,

sai a-

cu administrațiunea, pe bastimen-

tele de comerciii testamentul căpitanului,
al patronului, sai al
scribului, se poti face în presența acelora ce,
Ciului, vină după dînșii, conformându-se pentru în ordinea servicele-l-alte formâlități cu_ disposiţiunile articolului precedinte
. (Civ. 874, 876,
ur; 886)

(Civ. Fr. 989).
876 In tte casurile testamentele menționate în
le Poeecdinți se vor face fie-care în doue esemplare cele doue articooriginali. (Civ.
Fr. 990).

817. Dacă bastimentul intră într'ună porti strein,
unde
se găsesce unii agente d'ai țerei, foncţionarii în presența câror
a s'a făcută
testa mentulii, sunt datori să depue unuli gin esemplarie
le originali
închisă și pecetluită în mâinile acestui agente, care
"li va trămite
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Ministeriului

de

interne,

snre a fi înaintată

Al

la grefa tribunalului

domiciliului testatorelui. (Civ. 87, 878, ur) (Civ. Fr. 991).
818. Dură îatrcerea bastimentului în ţeră,
mentului, fie în ori-ce altii portii,

cele

fie în portul

două

arma-

esemplare orivinali ale

testamentului închise şi pecetluite sai esemplarul originale rămasi,
daca după articolulă precedinte celă-l-alti a fosti: depusii în cursuli voiagiului, vor fi date la biuroulit comandantelui de portă,
care le va trămite fâră întârdiare Ministeriului de Interne, ce va

face depositulii conformii

art. precedinte. (Civ. 877, 879)

(Civ.

Fr, 992);
879. se va inscrie pe marginea rolului bastimentului numele
testatorelui, menţionându-se desnre remiterea originalilorii testamentului

în

măinile

agentelui,

saii

la

biurouli: comandantelui do

porti. (Civ. 877, ur) (Civ. Fr. 993)
880. Testamentul nu va fi reputati
sar fi făcută

în cursuli

voiagiului,

ca făcuti

dacă

în

pe mare,

timrulă

în care

deşi
s'a

fostii făcutii, bastimentul sarfi aproniat de ună tărimii streini
unde s'ar afla unii agente al României. In acestă casii testamentulii nu este valabile de câtii daca s'a făcutii după formele prescrise din legea României, saii după acelea întrebuințate în ţcră
unde a fostă făcuti. (Civ. 858, ur; 885, 886) (Civ. Fr. 994),
881. Disposiţiunile de mai susii se aplică şi la testamentele
pasagerilorii, cari nu faci parte din echipagiii. (Civ. 874, ur)
(Civ. Fr. 995).
882. Testamentul făcutii pe mare cu formele articolului 874,
nu este valabile, de câtii daca testatorele mâre pe mare, saii după trei luni de la întorcerea lui pe uscată, întrun locă unde ar
fi putut

să "li

refacă

886) (Civ. Fr. 996).
883. Testamentul

disposițiune

în

cu formele

făcuti

favârea

ordinarie.

(Civ. 858,

ur, 885,

pe mare nu va pute cuprinde nici o

oficiâriloră bastimentului, daca dinşii nu

sunt rude cu testatorele. (Civ. 874, ur; 886) (Civ. Fr. 997),

884. Testamentele cuprinse în

articolele precedinți ai presinții

secțiuni, vor fi subscrise de testatori și de oficiârii publici, în
presenţa cărorii s'aii făcutii.
Dacă testatorele declară că nu scie sâii nu pote subscrie, se
face mențiune de declarațiunea sa, şi de causa ce l'a împedicatii
de a sub-scrie.

In casurile în care se cere asistența de doui martori, testamentul va fi sub-scrisă celă puţină de unulii dintr'inşii, şi se va face

mențiune

de

causa

cea impedicatii

pe

cel-alt

(Civ, 863, 868, ur; 874, 886) (Civ. Fr. 998),

de a sub-strie,
da
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885. Românulii ce s'ar afla

în ţâră streină va put6 face teata-

mentul săi, sai în formă olografă, sai în formă autentică,
întrebuințată în loculi unde se face testamentulă. (Civ. 880, 1411)

(Civ. Fr. 999).

h

|

886. Formalitâţile la cari sunt sunuse deosebitele testamente
prin disposiţiunile presintei secțiuni și acelea ale secţiunei pre-

cedinți se vor observa sub pedâpsa de nulitate. (Civ. Fr. 1001).

SECȚIUNEA. III.
Despre înstituțiunea de mostenitoră şi despre legaturi
-

în genere.

887. Se pâte dispune prin

testamentă de totă, sai de o fracţi-

une din starea cui-va, saii de unuli sai mai multe obiecte determinate. (Civ. 856, 888, ur; 894, ur; 899, ur.) (Civ. Fr. 1002).

SECȚIUNEA 1Y.
" Despre legatul universale.
888. Legatuli universale

este

disposițiunea prin câre testato-

rele lasă după morte-i, la una saii mai multe persâne universalitatea bunurilori sale. (Civ. 889, ur.) (Civ. Fr 1003).
889. Cândi testatorele are eregi reservatari(1), legatariuli universale va cere de la aceştia punerea în posesiune a bunurilorii

cuprinse în testamentii. (Civ. 653, 841, ur; 890) (Civ. Fr. 1004).
-890. Legatariulii

universale

are

creptii a pretinde fructele

bu-

nurilori cuprinse în testamentii, din dioa cererii în judecată, sai
din qioa în care eredele a consimţit a-i da legatulă. (Civ. 123,

485, ur; 854, 889) (Civ. Ir. 1005).

891. Când testatorele nu a, lăsatii eredi reservatari, legatariuli
universale va cere de la justițiă posesiunea bunuriloră cuprinse
în testamenti. (Civ. 653) (2).
892. Testamentulii olografi sai misticii, înainte. de a fi esecutatii, se va presenta tribunalului de judeţi în acolulă cârui s'a
deschisii succesiunea.

Președintele va constata prin procesii-verbale deschiderea testa-

(1) Pentru vorba erezi reservatari, vezi nota de la art, 844.
AŞ
(2) In legea francesă, art. 1006, în acestii cază, nu este trebuință
la justițiă,

de o cerere

|
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mentului şi starea în care l'a găsitii, şi va ordina depunerea lui
la grefa tribunalului. (Civ. 95, 859, 804, ur;) (Civ. Fr. 1007).

893. Legatariuli universale

care

va veni la moștenire, în con-

cursii cu un erede reservatariii, este obligati la datoriele şi sarcinele succesiunei personale pînă în concurența pârţii sale, şi i-

potecarie pentru
Fr. 1009).

toti.

(Civ.

550,

ur, 775, 841, ur, 89%) (Civ.

SECȚIUNEA Y.
Despre legaturile unei fracțiuni de moștenire.
894, Acestii legati pote ave de obiectii o fracțiune a moştenirel,
precum jumătate, a treia parte, sai tote imobilile sai tâte mobi-

lile, sai o fracțiune din imobile.(1)
Ori ce altii legatii este singulari.(?) (Civ. 550, ur; 887, 899, ur.)

(Civ. Fr. 1010).
895. Legatariulii unei fracțiuni de ereditate va cere posesiunea

de la eredii reservatari, în lipsa acestora, de Ia legatarii universali,
iar în lipsa și acestora din urmă, dela cei lălți eredi legitimi.
(Civ. 653, 659, ur, 841, ur; 890, 899) (Civ. Fr. 1041)
896. Legatariulii unei fracțiuni din ereditate este obligatii la
sarcinele și datoriele succesiunei testatorelui, personale în proporțiune cu partea sa, și ipotecariii pentru totă. (Civ. 550, 552, 715,
893, 897, ur.) (Civ. Fr. 1012).
897. Legatariulă universale, saii acela; ali unei fracțiuni a succesiunei nu se pote pune în posesiunea legatului, fără a se face,
dupe cererea lui, un inventariii ali bunurilori ce compunii legatuli, de judecătoria în ocolulă cării s'a deschisi succesiunea.
Legatariulă care va primi a intra în posesiunea bunuriloră fără
inventariii, va fi obligatii a plăti tâte debitele succesiunei, chiarii

de ar fi mai mari de câtii averea lăsată de testatore.

(Civ, 888,

ur; 894, ur.)
898. Legatariulu unei fracțiuni din moștenire pote pretinde fructele din dioa cererii în judecată, sai din dioa în care i s'a ofe-

rită de bună voie darea legatului. (Civ. 895, 896).

(1) Aceste: legaturi de o fracțiune de moştenire, s'a numită câte o dată de legiuitorii „legături cu titlu univerrale; (vezi şi art. 550, 115)
(2), Legatulă singulară s'a numită câte o dată legată particolară, (veri art,

1, 175),
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SECȚIUNEA VL
Despre legatele singulare.(*).

999. Ori ce legatii purii șisimplu dă legatariului, din dioa morții
dreptii transmisibile eregilori și renresentanţilori săi.
Cu tote acestea, legatariuli singulâre nu va putea intra în posesiune
testatorelui, unii dreptii asupra lucrului legati,

a lucrului legatii, nici a pretinde fructele sati interesele, de
câtii din dioa în care a făcut cererea în judecată, sai din
dioa

în care predarea legatului i s'a încuviințată

de

bună voiă. (Civ.

485, ur; 522, ur, 544, 890, 900) (Civ. Fr. 1014).
900, Interesele și fructele lucrului legatii devini

ale legatariu-

lui din momentulă morții testatorelui, şi daca dânsulă
cerere înaintea justiției(2):

n'a făcuti

I. Cândii testatorele a declarati esprese în testamenti că voesce a se urma ast-feliii;
II. Cândi s'a legatii dreptii alimente o rendită viageră saii o
pensiune. (Civ. 899, 1639, ur.) (Civ. Fr. 1015).
901. _Cheltuelile cererii pentru predare sunt în sarcina succesiunei, fără ca cu acâsta să se pâtă reduca reserva legale.

In cas cândă testatorele ar ordina alt-felă prin testamenti,
se va urma dupe voința lui, (Civ. 841, ur; 895) (Civ. Fr. 1016).

902. Eredii testatorelui saii ori ce altă pers6nă obligată a plâti
ună legatii, suntii personale datori a-lii achita, fie care în propor-

țiune cu partea, ce ia din succesiune.
Suntii datori ipotecarie pentru totii, pînă în concurinţa valdrei
imobilelorii ce deţină. (Civ. 550, 552, 653, 714, ur; 893, 89%,

ur; 1746, ur.) (Civ. Fr. 1017).

903. Lucrul legati se va preda cu accesoriele necesarie în
starea în carea se găsea la mârtea donatorelui. (Civ. 467, ur; 482,
ur; 904, ur; 923, 924, 1102) (Civ. Fr. 1018).
904. Când cel ce a dat legati unii imobile, a măriti în urmă
acest imobile prin alte acquisițiuni (3), aceste acquisiţiuni, şi de
ar fi alăture cu imobilele, nu potii fi socotite ca parte a legatului, de nu se face o nouă disposițiune pentru acesta.
(1). Legatulă singular sai parlicolar este acela prin care testatorele lasă legata,
riului unii lucru otărîtii din averea sa.
(2). Frasa „şi daca dînsulă n'a făcută, etc.“ este esprimată în testulă francesiă
chiară așia: „și fără ca diusuliă

(3) Acqnuisițiune:

să î făcut

aceea ce cineva dobindesce,

cererea

înaintea justiţiei.t
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Infrumusețările și construcţiunile noue, făcute
asupra fondului
legati, faci parte dintr'însult.
Asemenea face parte din legati adaosulii
testatorele a făcut
unul locă închisă întindândiă îngrădirile sale. ce (Civ.
903) (Civ. Fr.
1019).
304, Daca, înaintea testamentului sai în
urmă, lucrulii legată
a fostii ipotecatii pentru datoria Succesiune
i, sai chiar pentru altă datoriă, sai supusă dreptului de usufru
ctii, acela ce este datoră
a da legatulii, nu este ţinutii a libera
lucruli de acestă sarcină,
afară numai daca testat

orele l'a obliga
esprese(1) la acâsta. (Civ
551, 775, 923, 1792, 1799) (Civ. Fr. tii1020)
906.

Când testatorele, sciind, a dati legată
lucrul altuia, însărcinatulă cu acelii legată este dator
a da sau lucruli în natuTă, saii val6rea lui din epoca morți testatorelui
. (Civ. 907) (Civ
Fr. 1021).
:
907.Când testatorele, nesciind, a legati
ună lucru streini, lega-

tulă. este nul. (Civ. 906) (Civ. Fr. 1021).

908. Când legatulii dati este unii lucru
ne determinat, însărei
natulă cu legatulii nu este obligatii
cea mai bună, nu pote oferi însă nici a da un lucru de cualitatea
lucrulii celă mai rău. (Civ.
906, 907, 1103) (Civ. Fr. 1022).
909. Legatariuli singularii au este
obligatii a plăti datoriele succesiunei. (Civ. 551, 175)

(Civ. Fr. 1024)

SECȚIUNEA

VII.

Despre esecutorii testamentari(?).
910. Testatorele pâte numi unuli sai
mai mulţi esecutori tastamentari. (Civ. 911, ur.) (Civ. Fr. i 1025)
.
911.

Elă pâte să le dea, de arepti,
te numai din averea sa mobile, pent în posesiune, t6tă sai parru unii timpii Care nu va trece bete un ană de la mort

ea sa.

(Civ, 653, 891, 912) (Civ. Pr.
Eredele pâte să-i scOță din posesiun
e, oferindule sume în
destulătâre pentru nlata legatelo
ră de lucruri mobili, saii justi
ficândă câ a plătită aceste legaturi.
(Civ. 941) (Civ. Fr. 1027).
RR
1026).
912

(1) Esprese: anume, în adinsă,
(2) Esecatorii testamentarii este
acella, s&ă aceia, pe cari testatorel
e îi însâreinează cu aducerea întru îndeplinir
e a testaraențului seă,
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913. Acela.ce nu se pâte obliga nu pote fi nici esecutorii testamentariii. (Civ. 914, 915, 950, 1538) (Civ. Fr. 1028).
914. Femeia măritată nu pâte fi esecutoriă testamentariă de câtii
cu consimțimântuli: bărbatului.
Daca ea este separată de bunuri, sai prin contractulii de maritagii, sai prin sentință judecătorâscă, va put€ deveni esecutâriă

testamentariă, cu consimţimântuli bărbatului saii cu autorisațiunea

justiţiei, în casă de refusu din parte-i. (Civ. 201, 913, 949, 1538)
(Civ. Fr. 1029).
915. Minorele nu p6te fi esecutori testamentariii, chiar cu autorisațiunea tutorelui sai curatorelui să. (Civ. 342, 426, ur. 913,
950, 1538) (Civ. Fr. 1030).
916. Esecutorii testamentari vor cere punerea peceţiloră, daca

sunt și eredi minori, interdiși sai absinţi.

Ei vorii stărui a se face inventariulă bunurilorii succesiunei în
presenţa eredelui presumtivii(*), saiă în lipsă-i după ce i s'a făcută
chiămările legiuite,
Ei vor cere vindereă mișcătârelori în lipsă de sumă îndestulăt6re pentru plata legaturilori.
Ei vor îngriji ca testamentele să se esecute, şi în casii de contestaţiune asupra esecuțiunei, ei potă să intervină câ să susțină
validitatea loră.
Ei sunt datori, după trecere de unii anii de la mortea testatore-

103 da socotâlă despre gestiunea lori. (Civ. 730, 919) (Civ. Fr.
:" 917, Dreptulii(2) esecutorelui testamentariii
sei. (Civ 1552, 1559) (Civ. Fr. 1032).

nu trece la eredii

918. Daca sunt mai mulți esecutori testamentari cari aii primită

acestă sarcină, unulă singură va put6 lucra în lipsă-le.

Ei voriă fi responsabili solidari de a da socotâlă de mișcătârele
ce li s'aii încredințatii, afară numai dacă testatorele a despărțită
funcțiunile lori și dacă fie-care din ei s'a mărginitii în ceea cei
sa încredințati. (Civ. 1039, ur. 1543) (Civ. Fr. 1033).

919. Cheltuelele făcute de esecutorele testamentarii pentru punerea, peceţilori, pentru inventarii, pentru socoteli, și alte chel-

tueli relative la funcțiunile sale sunt în sarcina succesiunei.
916, 1729 $ 1) (Civ. Fr.

1034).

(1) Bredele presumtivă este ruda cea mai

aprâpe ce

esistă, și care, pentru astă

cuvint, se presuppune că are să vină la moseenire.
(2) Prin drepti aci se înțelege misiunea, puterile cu care oste

sutorele testamentară.

(Civ.

“

însărcinatii

ese-
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SECȚIUNEA VIUL.
Despre revocațiunea

testamenteloriă

și despre caducitatea

lori(1).

920. Unii testamentii nu pote fi revocatii, în toti sai în parte,

de câți sai prin uni actă legalisatii de tribunalulii competi
nte,
care actii va cuprinde mutarea voinței testatorelui, sai prin
ură
testamentă posteriore. (Civ. 302, 858, ur, 868, ur; 923) (Civ. Fr. 1035).
921. Testamentulii posteriore(2) nu revocă anume pe celi
ante-

riore, nu desființedă din acesta, de câtă numai acele

disposițiuni

care sunt nocompatibili, saă contrarie cu acelea ale testame
ntului
posteriore. (Civ. 802). (Civ. Fr. 1036).
922.

Revocaţiunea

tâtă validitatea

făcută prin testamentulii

ei, cu tâte că acestii

posteriore

actă a remasi

va avea

fâră efectiă,

din causa necapacităţii eredelui sai a legatarului, sai din
că acestia nu âii voită a primi ereditatea. (Civ. 858, ur; 920, causă
924
ur,) (Civ. Fr. 1037).

923. Ori ce instreinare a obiectului legatului, făcută,
cu ori ce
modii sai condițiune, revocă legatulă pentru totă ce s'a
înstreinati,
chiără cândă înstreinarea va fi nulă, sai cândii obliect
uli legată
va fi

reintratii în starea testatorelui. (Civ. 905) (Civ.
1038).
924. Ori ce disposițiune testamentariă devine caducâ,Fr.
(2) cândă
acela, în. tavârea cârui a fostii făcută, a murită
înaintea testa=
torelui. (Civ, 120, 925, ur.) (Civ. Fr. 1039). -

925. Ori ce disposițiune testamentariă, făcută sub condiți
une
suspensivă,(*) cade, cândi eredele sai legatariulă a muritii
înaintea îndeplinirei condițiunei. (Civ. 1004, ur; 1017,
ur.) (Civ.
Fr. 1040).
926. Disposiţiunea testamentariă făcută de la uni timpii înainte,() nu opresce pe eredele numiti, sai pe legatarii
de a ave

uni dreptă dobinditi din momentulii morții testatorelui, (Civ.
899,
1004, 1017, ur;
1022, ur) (Civ. Fr. 1041).

PI
O
INI

(1) Caducitate va să zică cădere, adică când ună testamen
ti remăne fără effecti,
(2) Aci din gregială de tiparii,

s'a uitat cuvintul,
(3) Devine caducă: remăne fără effectă,

(4) Pentru

înțelegerea, condittunei su-pensivă

vezi art,

(6) Ideea începutului acestui articolă este acâsta:
făcută sub o eondiţiune care îi suspendă numai
se va înțelege

mai

bine,

comparăndu-se

„care, &

articolulă

1004

şi 10i7,

“Disposiţiunea testamentară,
esecutarea, ect. “Acâstă idee
nostră

cu cellii

francesti,

12
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927. Legatulii va fi caduci, dacă lucrul legată a periti de toti
în vița testatorelui. (Civ. 1156, ur) (Civ. Fr. 1042).
928. Ori ce disposițiune testamentariă cade, când eredele numiti sai legatariulii nu va primi-o sai va fi necapabile a o primi
(Civ. 695, 808, ur; 930) (Civ. Fr. 1043).
929. Cândi din disposițiunile testamentarie va resulta, câ cugetuli testatorelui a fosti de a da legatariloră drepti la totalitatea obiectului legatii, atunci acela din legatari, care vine la legati,
ia totalitatea; iarii de primescă mai mulți legatari, legatuli se
împarte între ei, fâră a se scădea pârţile legatariloră necapabili
saii ale acelora cari n'aii priimitii legatul, sai cari ai muriti înaintea testatorelui. (Civ. 697, 1057, ur; 1200, 1202) (Civ. Fr. 1044, 1045)

930. Acel6și cause cari, după art. 830, şi după cel dintăiu două
disposițiuni ale art. 831 autorisă cererea de revocațiune a dona-

ţiunilorii

între vii, vori

fi primite

şi la cererea

revocaţiunei

dis-

posiţiunilori testameatarie, (Civ. 832—834, 931) (Civ. Fr. 1046).
931. Dacă cererea de revocaţiune este

întemeiată

pă o injuriă

gravă făcută memoriei testatorelui, acțiunea va trebui se fie intentată în cursă de unii ani din diua delictului. (Civ. 833, 930)

(Civ. Fr. 1047).

CAPU VIII.

Despre

donațiunile

făcute

soțilorii, prin

contractulii

dă

maritagii.
932. Donaţiunele fâcute soțilorii, sait unui dintr'inșii, prin contractulă de maritagii, nu sunt supuse la nici o formalitate. (Civ.

835, 933, ur.)

933. Donatorele p6te, în

casulii art.

ţiune şi bunurile sale viitore.
Donatorele în
bunurile sale.

precedente, să dea dona-

asemine casii nu mai pote

dispune

graţuiti de

Cândii donâtorele supra-viețuesce soțilorii, saii soțului donatarii, donațiunea este revocabile. (Civ. 932, 934, ur.)(1)

__934. Prin contractul de maritagiă, se pote face cumulativă(2)
donațiunea bunurilorii presenţi şi viitore, saii a unei pârți numai
dintr'aceste bunuri, cu îndatorirea însă de a se anecsa actului ună

(1) Atăt art. 932 căt și art. 933 aă modificat, în unii modă esențială, disposiţiunile legei francese din art. 1081, 1082 şi 1083.
(2) Cumulativă: de o dată, într'unitiă,

statii de

dâtoriele și sarcinele
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esistenți, la cari este

supusii dona

toreleîn momentulii donațiunei. In acestă casă donatariuli este
liberii să se lapede la mârtea donatorelui de bunurile viitâre, şi să
opr&scă numai pe cele presenți. (Civ. 821, 826, 835, 836, 933, 935)

(Civ. Fr. 1084).
935. Dacă statul de care se face mențiune în articolele prece-

denți, nu s'a anecsati actului ce conținea donațiunea bunurilorii
presenţi şi viitâre, donatariuli nu pote de câtă, sai a accepta sai
a se lâpăda de donaţiune în întreguli ei.
Cândii acceptă, nu pote cere de câtii bunurile esistenți la mâr-

tea donatorelui şi este supusi la tâte datoriele şi sarcinele succesiunei. (Civ. 827, 933, 934) (Civ. Fr. 1085).
CAPU

IX.

" Despre disposițiunile dintre soți, făcute sai în contractul
de maritagiă, sai în timpuli maritagiului.
936. Soții poti prin contractulii de maritagii să'și facă reci”
procă, saii numai unuli altui, ori ce donaţiune vorii voi. (Civ:
836, 937, ur; 1233, ur.) (Civ. Fr. 1091).
937. Ori ce donațiune făcută între soți, în timpul matitagiului
|
este revocabile.

Revocarea se pote cere de femee fără nici o autorisațiune.

pentru că în urmă

O asemine donaţiune nu este revocabile

născută copii. (Civ. 801, 826, 829, 836) (Civ. Fr. 1096).

s'aii

938. Soții nu potii, în timrulii maritagiului, să'și facă, nici prin
acte întră vii, nici prin testamentă vre o donaţiune mutuale şi re-

ciprocă printrunuli

și acelaşi actă.

(Civ. 857) (Civ. Fr. 1097).

939. Bărbatulii sai femeia care, avândi copii dintr'altă maritagii,

va trece în ali douilea saii sub-sequente maritagii, nu va pute dărui soțului din urmă de câtii e parte egale cu partea legitimă a copilului ce a luati mai puţinii, şi fâră ca, pici întruni casii, dona-

iunea să trecă peste cuartulii bunurilorii.

(Civ.

940, ur)

S$47,

(Civ. Fr. 1098).

940. Soții nu potă să'şi dăru6scă indirectii mai multă de câtă s'a

|
arătatii mai susi.
Ori ce donaţiune, deghisată(!) sai făcută unei persâne interpuse(2), este nulă. (Civ. 812, 937, 939, 941) (Civ. Fr. 1099).
(1) Deghisată: ascunsă.
(2) Persona interpusă este aceea care împrumută

face a se bucura de nisce

uvantage

numele

sei

spre a-lii

cui-va

ce nu ar fi putut, dobindi directă: aţia,
*
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941. Sunt

reputate pers6ne interpuse copiii ce soțuli
donatariii
are din altii maritagii, asemenea sunt
reputate şi rudele soțului donatarii, la a câror
i

ereditate

donațiunei. (Civ. 812, 940,

acesta

este

nota; 968,

chiămată

în

mormentuli

1200, 1202) (Civ. Fr. 1100)

TITLULU III,
Despre contracte

sasi convențiună.

CAPU 1.
Disposițiuni preliminarie.
942. Contractulă este acordulii între două săi
mai multe persâne
Spre a constitui, saii a stinge între dinșii uni
raporti juridic. (Civ:
644, 969, ur; 986, 7169, ur) (Civ. Fr. 1101),
943. Contractul este bilaterale sai sinalagmaticii
cândii pârțile
se obligă reciprocă una către alta, (Civ. 1020,
1179, 1294) (Civ,
Fr. 1102).
"944. Contractulă este unilaterale, cândii una
sai mai multe persue, se obligă câtre una sai mai multe pers6ne
fâră ca acestea
din urmă să se oblige. (Civ. 1180, 1181) (Civ. Fr. 1103)
945. Contractuli onerosi este acela în care fie-care
parte voescă
a'şi procu

ra

uni

avantagii.

(Civ.

1294,

1405,

1410) (Civ.

Fr
1106
946. Contractalii gratuit sai, de bine facere este
acela în care
uua din părţi voesce a procura, fâră equivalente(1)
uni avantagii
celeil-alte. (Cry, 1532, 1593) (Civ. Fr. 1105).

947. Contractuli cu titlu onerosii este comuiativă, atunci
Cândiă
obligaţiunea
unei pârți este” equivalentele obligaţiunii câlei-l-alte(*)
(Giv. 1294, 1405, 1411, 1491).
Contractulii este aleatoriii(5) cândii equivalentele depinde,
pântru una saii tâte pârţile, de unii evenimentă incertii. (Cuv.
1635)

(Civ. Fr. 4104).

PI
se socetescă pesone înterpuse, tatălă şi mama, copii
şi descendinții, soțul
persOnci incapabili, ect. (Vezi şi art. 812)
(1) Fâră equivalentii, ad că, fâră a priimi şi ea unii
altă avantagiă,
(2) În alte cuvinte, coniractulă este comutativă când
fe-care parte înțelege a
priimi o val6re egală cu ceea ce dă, aşia contractulă
de viodure esta comutativă, find-că fie-care din pârţi vrea să ia ună equivale
ntii la ceea ce dă.

(3) Pentru înţelegerea contracteloră aleatorii, vezi definițiunea
lori dela art. 1635,
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CAPU II.

Despre condițiunile esenţială, pentru validitatea
niloriă.
948. Condiţiunile

sunt:

convenţiu-

esenţiali pentru validitatea unei convenţiuni
!

1. Capacitatea de a contracta. (Civ. 949, ur.)
9 2. Consimțimântuli valabile ali pârței ce se
53, ur.)
|

obligă.

(Civ.

3. Uni obiectii determinati. (Civ. 962, ur.)

4. O causă licită. (Civ. 966, ur.) (Civ, Fr. 1108),

SECȚIUNEA 1.
Despre capacitatea
949.

Pâte

pârțilorii contractanți.

contracta veri-ce pers6nă cb nu este declarată necana-

bile de lege. (Cuv. 942, 948, 950, ur.) (Civ. Fr. 1123).
950. Necapabili de a contracta sunt:
|
1, Minorii; (Civ. 342, 390, 427—430, 433, 1157, ur. 1164)
2. Intergişii, (Civ. 435, ur; 445, 448, 449, 454, 458)
3. Femeiele măritate, în casurile determinate de lege. (Civ. 197,
199, 1248, 1249, ur; 1254, ur; 1281, 1283, ur: 1287, ur.)

4. a genere toți acei cârorii legea le a proibitii(?) Gre cari con=

tracte. (Civ. 390,419, 1307—1309, 1498, 1706, 1769) (Civ, Fr. 1124)
951. Minorele

de

nu

pâte ataca

angajamentulă

sei

pentru

causă

necapacitate, de câtii în casi de lesiune(?) (Civ, 1157. ur.)
952. Pers6nele capabili de a se obliga nu poti opune minorului, interdisului, femeiei măritate, necapacitatea lori. (Civ. 207,

1157, ur; 1164,

ur.) (Civ. Fr. 1195).
SECTIUNEA

ul.

Despre consimtimântii,

953. Consimţimântulă nu este valabile, cândiă este dati prin
erore, smulsi prin violință, saă surpriusii prin dolă(3) (Civ. 162,
190, 954, ur. 1352, ur; 1712) (Civ, Fr. 1109).

(1) Proibită: opritiă,
(2) Lesiune: vătămare, perdere,
(3) Dol: viclenie eu scopă de a înşela.

182

COD. CIVILE. — CART, IL. TIT. II,

954. Er6rea nu

produce

nulitate

de

câţi

cândi

cade

substanței obiectului convenţiunei. (Civ. 1352, ur.)

asupra

Erdrea nu produce nulitate, cândi cade asupră persnei cu care

sa contractatii, afară numai cândii

considerațiunea pers6nei este
(Civ. 162,

causa principale, pentru care s'a făcuti convenţiunea.
ur; 801, 961, 992) (Civ. Fr. 1110).

955. Violința în

contra

nulitate, chiară cândă

celui

este

ce s'a obligatii

esercitată de

aceea în folosulii cârii s'a fâcutii
953, 1851) (Civ. Pr. 1411).

este causă da
de câti

pers6nă

altă

convenţiunea. (Civ. 162, 190,

956. Este violință totii d'auna cândii, spre 4 face pe o pârs6nă
a contracta, i s'a insuflatii temerea, raționabile după dinsa, că va fi
espusă

saii averea sa unui rău considerabile şi presinte.

persona

Se ține comptii în acâstă materiă de etate, de secsii şi de con-

dițiunea pers6nelorii. (Civ. 957, ur. 1203) (Civ. Fr. 1112).

957. Violinţa este causă de nulitate a convenţiunei şi cândiă s'a

esercitatii asupra soțului sai a

soției,

asupra

ascendințilori. (Civ. 1202, 1203) (Civ. Fr. 1113).

descendințilori şi

958.

Simpla temere reverenţiară(!) fâră violință,

959.

Convenţiunea nu p6te fi atacată

convențiunea. (Civ. Fr. 1114).

pentru

dacă, după încetarea violinței, convențiunea
dacă

sâă tacită, sai

a trecuti

causă

pâte anula
de violință,

s'a aprobatii, espresii

defiptii

timpulu

nu

de

lese

pentru

restituțiune (Civ. 793, 961, 1190) (Civ. Fr. 1115).
960. Doluli este o causă de nulitate a convenţiunei când
mijlocele viclene, întrebuințate -de una din pârți, sunt ast-felii,
în câtii este evidente câ, fâră aceste machinațiuni, cea-l-altă parte
p'ari fi contractat.
Dolulu nu se presupune(*) (Civ. 953, 961) (Civ. Fr. 1116).
961. Convenţiunea făcută prin erdre, violință sai dolă, nu estâ
nula de dreptă, ci dă loci numai acţiune! de nulitate. (Civ. 959,

1157, ur; 1190) (Civ. Fr. 1117).

SECTIUNEA III.

Despre obiectul convențiunilorii,
962. Ubiectulii

convențiuniloriă

este

acela la care pârţile saii

(1) Prin temere reverentiarâ se înțelege acea temere
sonă din causa respectului, reverenției, ce-i datorăm,

morală ce avemă
,

(2) Adică dolulă, viclenia, nu se presupane, ci trebue a î dovedite

de o per-
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numai una din pârți s6 obligă. (Civ. 948, 963, ur.) (Civ. Fr. 1126).
963. Numai lucrurile ce sunt în comerciii

potii fi obiectulii unui

contractă. (Civ. 416, 478, 965, 1156, 1310, 1844) (Civ. Fr. 1128).
964. Obligaţiunea trebue să aibă de obiectii unii lucru deter-

minată, cel puţinii în speția sa.
Cuantitatea obiectului potii fi necertă, de este posibile determinarea sa. (Civ. 908, 948, 1103) (Civ. Fr. 1129).
965. Lucrurile fiitâre potă fi obiectulă obligațiunei.

Nu se pâte face renunțiare la o succesiune ce nu este deschisă,

nici se potii face învoiri asupra unei astfeli de succesiuni, chiarii
de sari da consimțimântulii acelui, a cârui succesiune este în
cestiune. (Civ. 5, 702, 1226) (Civ. Fr. 1130).

SECȚIUNEA IV.
Despre causa convențiunilorii.(1)
966. Obligaţiunea fâră causă sati fondată pe o causă falsă, sai

nelicită, nu p6te ave nici ună

efectii. (Civ, 948, 968, 993). (Civ.

Fr. 4131).
6.
presă.

Convenţiunea este valabile, cu tote

Causa este presumptă(*) pînă

ur.) (Civ. Fr.

1132).

la dovadă

968. Caiisa este nelicită, cândi
„este contraria bunelorii moravuri

620, 728. 1008, 1010, 1225,

că causa nu

este es-

.contrariă. (Civ. 1169,

este proibită de legi, cândi
şi ordinei publice. (Civ. 5,

ur) (Civ. Fr. 1133).

CAPU

III.

Despre efectul convânțiunilori.
SECTIUNEA 1.
Disposiţiună generali.
_969. Convenţiunile
țile contractante.

legali făcute

aii putere de lege

între pâr-

(1) Causa unei convenţiuni, este accea ce face pe o parte a se obliga.

(2) Adică causa este presupusă că esistă,
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Ele se poti revoca prin consimţimântulă mutuale sai din cause autorisate de lege. (Civ. 1523 $. 5, 1556) (Civ. Fr. 1134)
970. Convenţiunile trebuesci esecutate cu bună credință, Ele o-

bligă nu numai la, ceea, ce este espresi într'insele; dar la tâte urmările, ce equitatea, obiceiul saii legea dâ obligaţiunei, după na-

tura sa. (Civ. 969, 977, ur;

1899) (Civ.

Fr.

1134, $. 3, 1135).

971. In contractele ce aii de obiecti translațiunea proprietâţet,
sau unui alti drepti reale, proprietatea saă dreptuli se transmite

prin efectulit consimțimântului

pârţilori, şi

lucrul

remâne

în ri-

sico-pericolulii dobinditorului, chiarii cândă nu i s'a făcută tradi-

țiunea lucrului. (Civ. 1156, 1295) (Civ, Fr. 1138).
972. Dacă lucrul, ce cineva s'a obligată succesivi

două

persâne,

este

mobile,

preferită şi rămâne

dată posteri6re,

persână

propietară,

SECTIUNEA
Despre efectului convențiunilori

a

da

possesiune

titluli

seu

la
este

este cu

să fiă de bună credință. (Civ.

1391, 1899, 1909)

973. Convenţiunile n'a

în

chiarii cândă

numai posesiunea

472, ur; 1316, ur;

pusă

(Civ. Fr. 1141).

II,

în privința persânelori a treiu.

efecti de câti

între pârţile

contrac-

tante. (Civ. 974, ur; 1047, 1049) (Civ. Fr, 1165).
914. Creditorii potii esercita tote drepturile și acţiunile debito-

relui lori, afară de acelea cere

558, 571, 573, 169, 785, 833,
975. Ei poti asemenea,

tele viciune, făcute

de

în

debitore

sunt esclusivii

975, 1718, 1719)

personali. (Civ.

(Civ. Fr. 1166)

numele loră personale, să atace acîn

Prejudiţiuli

drepturiloră

loră.

(Civ. 552, 914, 976,—Co. 194, 195, 196) (Civ, Fr. 1167)
976. Gu tâte acestea sunt datori, pentru drepturile enunciate
la titlulă succesiunei, acela ală contractelor de maritagiii şi

drepturilorii respective ale soțiloră, să se conforme

cu reguiele

cu-

privse întrinsele, (Civ. 699, 785, 1257, ur, 1264, 1843) (Qiv. Fr.

1167, $. 2).

SECTIUNEA III.
Despre înterpretațiunea convențiuniloriă,
977. Interpretaţiunea contracteloră se face după
comună a pârţilori contractanți, iară nu după sensulă
ter minilori. (Civ. 969, 970) (Civ. Fr. 1156),

intențiunea
literale ali
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978. Cândii o clausă este priimitâre de două înţelesuri, ea se
interpretă în sensuli ce pâte av6 unii efect, iarii nu în acela ce
p'arii put€ produce nici unuli (Civ: Fr. 1157).
979. Terminii susceptibili de două înțelesuri, se interpretă în
Ințelesulă

ce se potrivesce

mal

multi

cu natura

contractului (Civ.

Fr. 1158).
980. Disposiţiunile îndoi6se se interpretă după obiceiul locului

unde s'a incheiati contrâctulii. (Civ. 983) (Civ. Fr. 1159).
981. Glausele obicinuite întruni contractii se sub ințelegă, de
şi nu sunt esprese într'insulu. (Civ. 970) (Civ. Fr. 1160).
|
982. '[6te clausele convențiunilori se interpretă unele prin

altele, dându-se fie-cârii

înţelesul ce resultă din actulă întregi,

(Civ. Fr. 1161).
983. Când este îndouială, convențiuneă se interprătă în favorea
celui

ce se obligă. (Civ. 980, 1312) (Civ. Fr. 1162).
984. Convenţiunea nu cuprinde de câti lucrurile, asupra câroriă
se păre câ pârţile 'şi-aii propusă u contracta, ori câții de generali

ară fi terminii
Fr. 1163).
985.

Cândi

cu

cari

întruni

s'a

închiăiati,

contractă,

(Civ,

1709, 1110) (Civ.

s'a pusii anume uni casti pentru

s se esplica obligaţiunea, nu se pâte susțin€ ca printr'acâsta
s'a
restrinsi întinderea ce îngajamentulii ari ave de dreptii
în cazurile

neesprese. (Civ, Fr. 1164).

CAPU 1V.

Despre quasi contracte.
986. Quasi-contractulă

este

unii faptă

care se nasce o obligațiune câtre o altă

licită și voluntari, din

persână

sai obligaţiuni

reciproce între pârţi(1) (Civ. 987, ur; 1198) (Civ. Fr. 1371).
987. Acela care, cu voință gere(2) interesele altui, fâră cunosci
nţa
proprietarului, se obliga tacitii a continui gestiunea
ce a începutii
şi a 0 sevirși pînă ce proprietarulii va pute îngriji elu
insuşi. (Civ.
988, ur) (Civ. Fr, 1372).
928. Gerantele este obligatii, cu tâte câ stăpînuli
a murită înaintea sevârșirei afacerii, a continui gestiunea pînă ce eredele
va put
lua

direcţiunea afacerii. (Civ. 987, 989) (Civ. Fr. 1373),

RR

e

(1) Quasi-contractulă este dar mai ună contractă; dar
nu este tocmai ună contraetă fiind-că nu este resultatulă unei convențiuni,
Natura obligaţiuniloră cari
se nascii din assemenea quasi-contracte sunt însemna
te în articolile cs urmâză,.
(2) — Gere: adminis

trează,

12*
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989. Gerantele
proprietarii. (Civ.
990. Gerantele
intervențiunea lui,
991. Stăpinulu

datori

este obligatii a da gestiunei îngrijirea unul
990) (Civ. Fr. 1374).
nu respunde de câtă numai de dolii, dacă
afacerea s'ari fi pututii cempromite. (Civ.
ale cârui afaceri aii fostă bine administrate,

a îndeplini obligațiunile

contractate

în

numale

sei

buni
fâră
989).
este

de

gerante, a-lii îndemnisa de tote acelea ce elă a contractatii personalminte, și a-i plăti tâte cheltuelile utili și necesarie cea

făcută. (Civ. 166, ur; 1549) (Civ. Fr. 1375).

992. Celii ce, din erdre sai cu sciinţă, priimesce aceea ce nui
este debiti(1) este obligatii a-lă restitui acelui de la care "li a
priimită. (Civ. 993, ur; 1092) (Civ. Pr. 1376).
993. Acela care, din erdre, credându-se debitore, a plătită o
datoriă, are drepti de repetițiune() în contra creditorelui.
Acesti dreptu înceteză cândă creditorele, cu bună credință, a
desființati titluli sei de creanță: dară atunci celă ce a plătită are

recursă în contra adeveratului debitore. (Civ. 992, 984, ur; 1092,
ur.) (Civ, Fr. 1317).
994. Cândi celă ce a priimiti plata a fostii de rea credinţă,

este datorii a restitui atâtă capitalulii câți şi interesele sai fruc-

tele din giua plâții. (Civ, 485, ur; 522, ur; 995, ur.) (Liv. Fr. 1378)

995. Cândă lucrulii plătiti nedebiti era uni imobile sai ună
mobile corporale, celi carelă a priimitii cu rea credință, este obligată ă-lă restitui în natură dacă esiste, sai val6rea lucrului
daca a periti sai s'a deteriorată, chiarii din casuri fortuite(3),
afară numai de va proba, câ la aceste casuri arii fi fosti espusii
lucruli fiindi și în posesiunea proprietarului.
Celii care a priimiti lucrulă, cu bună credință, este obligati

a-lă restitui,

nu respunde
Fr. 1379).

dacă

esiste, darii

de deteriorâri.

996. Cândii cel

este liberatii prin pârderea

(Civ.

ce a primiti

streiuată, este datorii
în restituțiune.

996,

ur;

lui, şi

1156, 1899) (Civ.

lucruli cu rea credință,

a întârce val6rea lucrului

Pa în-

din diua cererii

Când celii care lit a priimită era de bună credință, nu este
obligatii a restitui de câti numai preţiul cu care a vândută lu-

crulu. (Cu. 485, 971,

(1) Aceea ce nu-i este debită,
avea

sa

997, 1097) (Civ. Fr. 1380).
adică

aceea ce altulă nu-i

la.

-

(2) Dreptii de repetițiune: dreptii de a lua înapoi,

(3) Cazurile fortuite sunt întâmplările neprevezute

puterea ndstră.

datora, aceea ce nu

cari nu

depindă de voința şi
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997. Acela cârui se face restituțiunea trebue să despăgubâscă
pe posesorulii chiari de rea credință de tote cheltuelile făcute
pentru coaservaţiunea lucrului, sai

care ai crescuti preţuli lui.

(Civ, 994) (Civ. Fr. 1381)
CAPU

Despre

delicte

v.

si quasi-delicie(1).

998. Ori ce faptă a omului, care causâză altui prejudiţii, obligă pe acela din a cârul greşială s'uii ocasionatii, a-li repara.

(Civ. 999, 1162, 1198) (Civ. Fr. 1382).

999. Omuli este responsabile nu numai de prejudiţiuli ce a
causată prin fapta sa, dar şi de acela ce a causatii prin negligența
s6ă prin imprudința sa. (Civ. 998, 1000) (Civ. Fr. 1383).
1000. Suntemii asemine respunsabili de prejudiţiulă causatit prin
fapta persânelorii

lucrurile

pentru cari suntemii

ce sunt sub

obligați a respunde,

sai de

paza nâstră.

Tatăl, și mama după mortea

bărbatului, sunt responsabili

de

prejudiţiulă causati de coniii lori minori ce locuescii cu dânşii.
Stăpînii şi comitenţii,(2) de prejudițiulii causatii de servitorii.
şi prepușii lorii în funcțiunile ce li s'aă încredințată.
Institutorii şi artisanii, de prejudițiulă causati de elevii şi ucenici! loră, în toti timpulă ce se găsescii sub a lori priveghiare,
Tatălă şi mama, institutorii, şi artisanii, sunt ap&rați de responsabilitatea arătată mai susă, dacă probâză că nai putută îmnedica faptul prejudițiabile. (Civ. 326, 1001, ur, 1623, ur.) (Civ.
Fr. 1384).
1001. Proprietarul unui animale, sai acela care se servesce cu
densulii, în cursulii serviciului, este responsabile de prejudiţiulă
causatii de animale, saii că animalele se află sub paza sa, sai că
a scănatii. (Civ. 999—P. 385, g. 13, 389, $.3, 4,8; 393 $.2,
(Civ. Fr. 1385).
1002. Proprietarulii unui edificii este responsabile de prejudiţiuli causati prin ruina edificiului, cândii ruina este urmarea lip(i) Delictul este greșela voluntară şi cu întenţiune, prin care s'a adusi pagubă
altuia. Quasi-delietulă este greşiala provenită din imprudință scii negligență,
fără
intențiune, şi care a. causat o pagubă altnia—Legea regulsză la vale, căo.
greşială a nostră, fie cu rea intențiune s6ă nu, dâca a causat pagubă altuia
ne obligă a repara acea pagubă.
Ă
(2) Comitentiă, în cazul acesta, se numesce acella care insăreineză pe altulă cu
o affacere,
Şă
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sei de întreţinere, saă a
1483—P. 385, $. 5, 393
1003. Cânqi delictulă
multorii pers6ne, aceste

unui viţii de construcțiune. (Civ. 1435,
$. 4) (Civ. Fr. 1386).
”
sai quasi-delictulă este imputabile mai
persâne sunt ținute solidară pentru des-

păgubire. (Civ. 1039, ur).

CAPU VI.
Despre deosebitele spicii de obligaţiuni.
SECŢIUNEA 1.
Despre obligaţiunile condiţionali.

Ș$.1
Despre condițiume în genere şi despre deosebitele sale specii.
1004. Obligațiunea

este

pinde de uni evenimenti
1019) (Civ. Fr. 1168),

condiționale, cândii perfecțiunea ei de-

viitorii și necerti (Civ. 925, nr. 1017,

1005. Condiţiunea casuale este aceea ce depinde de asardi(1)
şi care nu este nici în puterea creditorului, nici înti”aceea a de-

bitorului. (Civ. Fr. 1169).
1006. Condiţiunea potestativă este aceea care face să depindă

perfectarea convenţiunei de ună evenimentii, pe care şi una şi alta
din părţile contractanți pote să'lii facă a se întâmpla, saii pote să'lă

împedice. (Civ. 822, 1010) (Civ. Fr. 1110).
1007. Condiţiunea mistă este aceea care depinde totii de o dată
de voința unei din pârțile contractanți și de aceea a unei alte pers6ne. (Civ. Fr. 1114).

1008. Condiţiunea imposibile, sâii contrariă bunelori moravuri,
sai proibită de lege, este nulă, şi desființâză convențiunea, ce

depinde du dânsa. (Civ. 5, 1009, ur.) (Civ. Fr. 1112).
1009. Condiţiunea de a nu face ună lucru imposibile nu face
ca obligaţiunea contractată sub acestă condiţiune, să fiă nulă.
(Civ. 1008) (Civ. Fr. 1473).
1010. Obligațiunea este nulă cândi s'a contractatii sub o condi(iune potestativă, din partea acelui ce se obligă. (Civ. 822, 1006,

11014) (Civ. Fr. 1174).
he
Asardă: întîmplare,

COD. CIVILE.—GART.
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1011. Împlinirea condiţiunei trebue să se facă

ai înţelesii pârţile să fiă făcută.

(Civ.

977,

condiţiunea

este considerată

întruni

ca neîndeblinită,

espirată fâră ca evenimântulii

astii-feli cumii

1012, ur.) (Civ. Fr.

1115).
1012. Cândii obligațiunea este contractată, sub

ună evenimeniii Gre-care se va întâmnla
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să se întâmple.

condiţiunea

câ

timoă ficsatăi,

dacă

timpulă

a

Cândi timpulii nu este ficsatii, condițiunea nu este considerată

ca cădută, de câtă când este sigurii câ evenimentuli nu se va
mai întâmpla. (Civ. 925, ur; 1013, 1200, 1202) (Civ. Fr. 1116),

1013.

Cândi

obligaţiunea

este

contractată sub condiţiunea câ

unii evenimenti n'are să se întâmple, întruni timpii defiptii, acestă condiţiune este îndeplinită, dacă timpuli a espiratii, fâră ca
evenimentulii să se fi întâmplată; este asemenea îndeplinită, dacă

înaintea terminului,

este sicurii, câ

evenimentulii nu se va mai în-

tâmpla; daca nt este timpi determinati, condițiunea este îndeplinită numai cândă va fi sicurii, câ evenimentul n'are să se mai

întâmrle. (Civ. 1012) (Civ. Fr. 1177).
1014. Condiţiunea este reputată ca îndeplinită, cândi debitorele

obligatii, sub acestă condiţiune, a împedicată

îndeplinirea ei. (Civ,

1010, 1200, 1202) (Civ. Fr. 1178).
1015, Condiţiunea îndeplinită are efectii din giua în care îngajamentulă s'a contractatii. Dacă creditorele a muritii înaintea

îndeplinirii
Fr. 1179).

condiţiunei,

1016. o reditorele

drepturile

“pote,

sale treci eregiloră

înaintea îndeplinirii

sercite tote actele conservatorie
(Civ. Fr. 1180).

săi. (Civ.

condițiunei,

să e-

dreptului săi. (Civ. 356, 131, ur.)

ş. 2.
Despre condițiunea suspensivă.
1017.

Obligaţiunea,

sub condițiune suspensivă,

este

aceea,

care
depinde de unii evenimentii viitorii şi necerte, Obligaţiunea condiționale

nu se perfectă de câtit după îndeplinirea evenimentului. (Civ.
1004, 1012, ur; 1018, 1022) (Civ. Fr. 1181).
1018. Cândiă obligaţiunea este contractată sub o condițiune sus-

vensivă, obiectulă

convenţiunei

rămâne

în risico-pericolulii

de-

- bitorelui, care s'a obligatii a îlă da, în casă de îndepliniră a condițiu
nei.
Dâca obiectulii a peritii, în întregulii seii, fâră greşiala debitorelui,

obligațiunea este stinsă.
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Deca obiectul s'a deteriorat, fără greşiala debitorelui, creditorele
este obligatii a "li lua în starea în care se găsesce, fâră şcădere în preţiii.
Dacă obiectuli s'a deterioratii, prin greşala debitorelui, creditorele are dreptuli sai să c6ră desființarea obligaţiunei, sai să ia
lucrul în starea în care s6 găsesce cu dauna interest. (Civ. 1015,

1020, 1156, ur.) (Civ. Er. 1182)

8.3,
Despre condițiunea resolutoriă,
1019. Condiţiunea resolutoriă este aceea care supune desființarea
obligațiunei la unii evenimenti viitoră şi necerti.
Ea

nu

creditore

suspende
a

esecuţiunea

restitui aceea

ce

a

obligațiunei,

ci numai

priimiti, în

casă

de

obligă pe
îndeplinirea

evenimentului prevăduti prin condiţiune. (Civ. 1012, ur; 1015, 1018,
1091) (Civ. Fr. 1183).
1020. Condiţiunea, resolutoriă este sub-ințel6să, totii d'auna, în
contractele sinalagmatice, în casii cândi una din pârți nu îndepli-

nesce îngajamentuli săi. (Civ. 832, 943, 1021) (Civ. Fr, 1184).
1021. intr'acestă cas, contractulă nu este deskinţatii de drepti.
Partea

în privința cârii angajamentuli nu s'a esecutată,

are ale-

gerea saii să sil6scă pe cea altă a esecuta convențiunea, când este
posibile, sait să'i cârâ desființarea, cu daune interese. Desființarea
trebue să se câră înaintea justiţiei, care, după circonstanțe, pote

acorda uni terminii pârții acționate. (Civ. 943, 1020) ((Civ. Fr 1184)
SECTIUNEA

II.

Despre obligațiune cu termini.
1022. 'Terminulii se deosibesce de condițiune, pentru câ eli nu
suspende îngajamentulii, ci numai amână esecuțiunea. (Civ. 1017,
1101, 1146) (Civ. Fr. 1185).
1023. Aceea ce se datoresce cu termină nu se pote cere înaintea terminului, dar ceea ce se plătesce înainte, nu se mai p6te re-

peti(1) (Civ. 1016, 1092) (Civ. Fr. 1186).
1024, Terminuli este presupusi toti-dauna

latii în

favârea debitorelui dacă

UW Repeţi: cere

înapoi,

(2) Stipulațiuue: tocmâlă, învoială.

nu

că

|
,
sa stipu-

reşultă din stipulațiune,(2)
?

COD. CIVILE.—CART. III. TITI,
sati din circonstanțe, câ este

(Civ.

primitii

si în favorulii

1115 3. 4—Co. 141, 182) (Civ. Fr. 1187).
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creditorelui

1025. Debitorele nu mai n6te reclama beneficiul terminului,
cândii este căduti în deconfitură(:), sai cândi, cu fapta sa, a
micşorată sicuranțele, ce prin contractă dedese creditorelui sei.

(Civ. 1323, 1661, 1673) (Civ. Fr. 1188).

SECȚIUNEA II.
Despre

obligațiunile alternative(?)

1026. Debitorele unei obligaţiuni alternative, este liberată prin
predarea unui din doue lucruri, ce era coprinse în obligațiune,

(Civ. 1027, ur.) (Civ. Fr. 1189).
1027. Alegerea oare

debitorele,

dacă nu

s'a acordati espresii

creditorelui. (Civ, 983, 1027. 1312) (Civ. Fr. 1190).
1028.

Debitorele

se pâte libera predândă

sai

pe unulii sai pe

altulă din lucrurile promise; nu pote însă sili pe creditore a
primi parte dintr'unulii și pârte dintr'altuli. (Civ. 1027, 1060,

1061, $. 3. 1100, 1101) (Civ. Fr. 1191).

1029. Obligațiunea este simplă, de şi contractată cu modii alternativii, dacă unulii din dou lucruri proniise, nu pâte fi obiectulă obligațiunei. (Civ. 963) (Civ. Fr. 1192).
1030, Obligaţiunea alternativă devine simplă, dacă unul din

lucrurile promise, pere sai nu mai pâte fi predată din ori-ce altă
causă şi chiarii cândi acesta s'aii întîmplati din greșala debitorelui. Preţul acestui lucru nu p6te fi oferiti în locu-i
Daca

amândout

lucrurile ai peritii, însă unul

dintr'insele prin

greşala debitorelui, elă va rlăti preţiuli celui carea peritii în
urmă. (Civ. 1029, 1156, 1311) (Civ. Fr. 1193).
1031. Cânâi, în casuli prevădutii de articolele precedenţi, ale-

gerea este, prin convențiune,

lăsată

creditorelui și numai unul

(1) Deconfitura este insolvahilitatea unui debitore care nu e comerciantii. Accea
ce e talimentulă pentru ună comerciantă, este deconfitura pentru anii ne-comerciantă, însă legea fâlimentului nu se aplică la cei în deconfitură, care remănă sub imperiulă dreptului comunii—în testulă francesă se află vorba falimenti, şi credem că din scăpare din vedere numai s'a pusi la noi envântulă
Geconfitură, cu atât mai multii că în art. 1393 şi 1673 Sa conservat vorba falimenţă; iar deconfitura în acelle articole, s'a tradusii cu vorba mat“ românescă
insolvabilitate.

(2) Obligaţiunea alfernativă este aceea care coprinde mai multe obiecte, însă care
se stinge prin darea unuia din acelle

obiecte;

care me Îndatoreță ați-da o casă stă 10,000 lei,

ast-felă este obligațiunea

prin
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din lucruri a perită: daca lucrulă a perită prin greșala debitorelui,
creditorele va lua pe cel rămasă; daca a peritii prin greşala
debitorelui, creditorele pâte cere saii lucruli remasii, sai prețulii
acelui ce a remasă; dacă amândouă lucrurile ai perită prin greşala
debitorelui, creditorele, după alegerea sa, pâte să câră preţiuli
unui din ele; dacă însă numai unuli din elea perită prin greșala

debitorelui,

creditorele nu pote cere de câtii prețiulii acestui lucru.

(Civ. 1030, 1156) (Civ. Fr. 1194).
1032. Dacă amândouă lucrurile ai

torelui, obiigațiunea

periti,

fâră

greşala

debi-

este stinsă. (Civ, 971, 1156) (Civ. Fr. 1195).

1033. Aceleşi principie se aplică, cândă obligațiunea ulternativă

cuprinde mai multii de două lucruri. (Civ. Fr. 1196).

SECȚIUNEA 1Y.
Despre
$. I, Despre

obligațiunile solidarie.
solidaritatea

între

creditori.

1034. Obligațiunea, este solidariă între mai mulţi creditori când

titlul creanţei dă anume drepti fie-cârui din ei de a cere plata
în totii a creanței, şi cândi(*) plata, făcută unui din creditori liberă pe debitore. (Civ. 1035, ur) (Civ. Fr. 1197).
1035. Pote debitorele plăti la ori care din creditorii solidari,
pe câți timpi nu s'a făcuti înpotrivă'i cerere în judecată din
partea unui din creditori.
Cu tâte acestea remisiunea(*) făcută de unuli din creditorii
solidari nu liberă pe

debitâre

_„1036. Actulii care

întrerumpe

de câtă

pentru

ditore. (Civ, 1064, 1158, ur.) (Civ. Fr. 1198)

partea

acelui

prescripţiunea în privința

cre-

unui

din creditorii solidari, profită la toți creditorii. (Civ. 1045, 1872,
1876) (Civ. Fr. 1199).
1037.

Creditorele solidarii,

care a

primitii tâtă datoria,

este

ținută a împărți cu cei-l-alți co-creditori, afară numai de va proba că obligaţiunea este contractată numai în interesuli sei. (Civ.
1034, ur.)

1038. Creditorele solidariă represintă pe cei alți cocreditori, în
(1) Prin fraze „și când“ se înţelege

„chiar și cândi,

(2) Brmisiumea unei datorii are locă când

unii creditorii descarcă pe debitorul

seii de obligaţiunea sa.—Le art. 1138, ur.
remitere in locă de remistune,

legiuitorulă

7'a servită cu vorba

COD. CIVILE. CART, Ul, TIT. Il.

193

tOte actele cari potii av€ de efectii conservarea obligaţiunei. (Civ.

1036, 1056)

Ş. II. Despre obligațiunea

solidariă între debitori.

1039. Obligaţiunea este solidariă din partea debitorilorii, cândă
toți s'a obligatii la același lucru, ast-feliii câ fie-care. pote fi

constrinsă

pentru

totalitate,

şi că plata făcută

de unulii din

bitori liberă şi pe cei-alți câtre creditore. (iv.

ur.) (Civ. Fr. 1200)

1040. Debitorii solidari

adecă:

unii pure(*),

alții

.

se poti obliga sub diferite

sub o condițiune

de-

1034, 1048, 1060,

şi alțiicu

modalitâţi,

termini.

(Civ. 1004, 1022) (Civ. Fr. 1201).
1041. Obligațiunea solidariă nu se presume, trebue să fie stipulată(*) espres6; acestă regulă nu înceteză de câtii numai cândii
obligaţiunea solidariă are loci, de drepti, în virtutea legii. (Civ.
347, 548, 918, 1543, 1551 —Co. 21, 135, 182) (Civ. Fr. 1202),
1042. Creditorele unei obligaţiuni solidarie, se pâte adresa la
acela care va voi dintre debitori, fâră ca debitorele să pâtă opune
beneficiulii de divisiune.(5) (Civ. 1065, 1666, 1667.) (Civ. Fr. 1203).
1043. Acţiunea intentată în contra unui din debitori, nu propresce
pe creditore de a esercita asemenea acțiune şi în contra celorii
alți debitori. (Civ. 1035, 1039) (Civ. Fr. 1204).
1044. Dacă lucrulă debitii(*) a perită din culpa unui sii mai

multoră debitori solidari, cel-i-alți debitori nu remânii liberaţi de

obligaţiunea de a plăti preţulii lucrului, dar nu sunt respundători
pentru daune.(5)
”
Debitorii

carii aă îutârgiati

Creditorele nu pâte cere

de a plăti, sunt în culpă.

daune

de

câtii numai în contra de-

bitorilori în culpă. (Civ. 1156) (Civ. Pr. 1205).
1045. Acţiunea intentată în contra unui din debitori intrerumpe
prescripțiunea în contra tutuloră debitorilorii (Civ, 1036, 1812)
(Civ. Fr. 1206).
1046.

Cererea

de dobindă

făcutăîn

contra

unui din debitorii

(1) Pure adică simplă, fără condiţiane,
(2) Btipulută: contractată, învoită,

(3) Prin beneficiuliăi de diviziune se înţelege facultatea de a pretinde ca Ș creditore
le
să--și împarță cererea sa, asia în căt fie care
numai partea sa din datoriă,
(4) Lucrul debiti este lucrulă ce datorăm. |

din cei

obligați

(5) Daune: pagnbe.

13

să plătâscă
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solidari, face a

curge

dobânda

(Civ. 1040, 1045) (Civ. Fr. 1207).
1047.

Co-debitorele

solidariu,

în contră

.

în

contra

tutuloră

dcbitoriloriă.

cârui

creditorele a

intentatii acțiune, pote opune t6te escenţiunile cari“ sunt personali,

precum şi acelea cari sunt comune tutulorii debitorilorii.
Debitorele acționatii nu pte opune acele escepţiuni, câri sunt
curati personali ale vre-unui din cei-lalți co-debitori. (Civ. 953,

966 ur; 1065,1091, 1126, 1136, 1140, ur; 1155,1215) (Civ. Fr. 1208),

1048. Când unulii din debitori devine crede unică
ală creditorelui, sai când creditorele devine unici erede ali unui din debitori, confusiunea nu stifte creanţa de cât pentru partea debi-

torelui saii a creditorelui. (Civ 1154, 1155, 1680) (Civ. Fr. 1209)
1049. Creditorele care consimte a, se împărți datoria în privinţa
unuia din co-debitori, conservă acţiunea solidariă în contra celoriI-alţi debitori, dar cu scăgdământulă pârţii debitorelui, pe care Pa
liberatii de solidaritate. (Civ. 1047, 1050,1064, 1141) (Civ. Fr. 1210)
1050. Creditorele care priimesce separati partea unui din debitori, fâră ca în quitanță să'şi reserve solidaritatea sai drepturile

sale în gentre, nu renunță la solidaritate de cât în privinţă aces-

tui debitore.

Nu se înţelege câ creditorele a renunțatiă la solidaritate în fav6rea unui debitore, cândii

priimesce

de la elii o sumă egale cu

partea ce e datori, dacă quitanţia nu qice că acea sumă este priiriită pentru

partea debitorelui.

Asemene din simpla cerere în judicata formată în contra unui
din debitori pentru partea sa, daca acesta a aderitii la cerere(1),
sai dacă nu s'a dati o sentință de condemnaţiune, nu se presu-

me renunțiațiunea la solidaritate în fav6rea acelui debitore. (Civ.
1049, 1200, 1202) (Civ. Fr. 1211).
1051. Creditorăle,

care priimesce separatii și fârâ reserva

soli-

daritâții porţiunea unui din co-debitori din venitulă renditei sai

: 1]

în dobindile unei datorii solidarie, nu perde solidaritatea de câti
pentru venitulă şi dobinda trecută, iar nu şi pentru cele fiitore,
nici pentru capitală, afară daca plată separată nu s'a urmati încursii
de dece ani consecutivi(*) (Civ. 1050, 1200, 1202), (Civ. Fr. 1212).
1052. Obligaţiunea solidariă, în privinţa creditorelui, se împarte de drepti între debitori, fie-care din ei nu este Qatoră unuli
câtre altulii de cât numai partea sa. (Civ. 78, 779, 1060, ur;

1108 $. 3; 1812) (Civ Fr. 1213).
m

—

|

(1) A adera la e cerere este a o priimi, a se învoi cu dînsa. a nu o mai contesta
(2) Consecutivi: d'arîndulă.

000. CIVILE.—CART.
1053. Co-debitorele

solidarii care a plătitii

tate, nu pâte repeti de la
partea
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debitulă în totali-

cei-lalți de câţi numai de lă

fie-care

sa,

Dacă unulii dintre codebitori este nesolvabile, atunci perderea
causată de nesolvabilitatea acestuia se împarte cu analogiă, între
cel-lâlți co-debitori solvabili, şi între acela, care a făcuti plata. (Civ.
778, 179, 1052, 1054, ur) (Civ. Fr. 1214).

1054, Căndii creditorele a renunţat la solidaritate în favOrea unui
sai mal mulţi din debitori, dacă unulii saii mai mulţi din cei-lalţă
codebitori devină

nesolvabili,

partea

acestora se va împărţi cua-

nalogiă între toți cer-lalţi co-debitori, coprindendu-se şi acei cari
aii fostii descărcaţi de solidaritate. (Civ. 1049, 1053) (Civ. Fr. 1215)
1055. Dacă datoria solidariă era facută numai în interesulii
unui

solidari,

din debitorii

acesta

în

față cu

cei-lalţi

codebitori

răspunde pentru t6tă datoria, câci în raportii cu elă, ei nu sunt
priviți de cătă ca fidejusori(1) Civ. 1669, ur; 1674).
|
1056. Creditorele solidariii represintă pe cei alti codebitori în

tâte actele, cari poti av6 de efectii stingerea saii împuţinarea obligațiunii (Civ. 1038,

1039).

SECȚIUNEA V.
Despre

obligațiunile

divisibili şi nedivisibili.

1057. Obligaţiunea este nedivisibile, cândă obiectuli ei, fâră a
fi denaturatii, nu sâ pâte face în părți nici materiali, nici intelec-

tuali. (Civ. 1058, 1060, ur) (Civ. Fr. 1217.)
1058. Obligaţiunea este încă nedivisibile, cândii obiectulă

este

divisibile, dar pârţile contractanți Pai priviti sub uni raportii de

nedivisibitate. (Civ, 1057, 1061, $. 3) (Civ. Fr. 2218).
1059. Solidaritatea contractată, nu dă unei obligaţiuni caracteriulă de nedivisibilitate. (Civ. 1041, 1060, ur) (Civ. Fr. 1219).

Ş. 1.— Despre efectele obligațiunei
1060. Obligațiunea primitâre

între creditore şi debitore

divisibile.

de divisiune trebue să se esecute

ca cum ar fi nedivisibile.— Divisibili-

tatea nu se aplică de câti în privinţa eredilori lorii, cari nu potii

cere creanța, sai cari nu sunt ţinuţi de a o plăti de câtii în pro-

(1) Prin fidejusore legea înţelege ehezași.
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porţiune cu pârţile lori

896, 1061, 1072,

ereditarie. (Civ. 653, 774, ur; 117, 893,

1101) (Civ. Fr. 1220).

1061. Priacipiuli din art. precedinte nu
eredilorii debitorelui:
1. Cândă

debitulă(') are de obiect

2. Cândă unul

din eredi

uni

se aplică în privinția
corpore

certă;

este însărcinați singură, prin

titlu,
cu esecutarea obligaţiunii.
3. Cândi resultă sai din natură obligațiunii, sai
lucrului ce ea are de obiectii, sai din scopul ce diu aceea a
pârțile 'şi ai
propusă prin contractii, eă intențiunea lori
a fosti: ca debituli să
nu se potă acgita în pârţi.
In celă întâii casi, eredele, care posede lucruli
i debită, pote fi

acționată pentru totalitate, remâindu-i
alți erefi.
In cel

recursii în contra celori-]|

d'alii donilea Casă, numai eredele

inată cu plata
debitului, și în celii d'alăi treilea casii, fiă careînsărc
erede
ționati pentru totalitate, r&miindu-i recursă în contra pâte fi aceredilorit
sel, (Civ. 178, 779, 1062, ur.) (Civ. Fr. 1221).

$ 2. Despre efectele obligaţiuniă nedivisibili.
1062: Fie-care

din cei cari ati contractatii împreună

uni debită
nedivisibile este obligată pentră totalitate, cu tote
că
obliga
ţiunea
nu este contractată sohdarii. (Civ. 642, 643,
1039, ur; 1057—
1059, 1063,

ur.) (Civ. Fr. 1222).

Bă

1063. Sunt obligați asemene în toti şi eregdii
contractat obligaţiune nedivisibile. (Civ, 1059, aceluia care a
1062) (Civ,
Fr. 1223),
1064. Fie care din eredii creditorelut pâte pretinde
în totalitate
esecutarea obligațiunii nedivisibili.
Uni singură erede nu pâte face remisiunea(*
tului, nu pâte priimi prețuli în loculă lucrului ) totalitâţii debi.
Daca unulii din eredi a remisii singurii debituli saii
a priimită
preţul lucrului, coeredele seii nu pote pretinde
lucruli nedivisibile de câtă cu scăderea Pârții eredelui care a făcută
remisiunea
saii care a primiti preţulii (Civ. 1049, 1050) (Civ. Fr. 1224):
1065.

Eredele debitorelui, fiindiă Chiămată în judecată
totalitatea obligaţiuni, pâte cere uni termini ca să pună pentru
în causă şi pe coeredii săi, afară numai dacă debitulă va fi de
naturăa
(1) Debitiă: datoriă.

.

(2) Pentru vorbe remimune vezi nota de la art,

1035
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nu put6 fi acgitati de câtii de eredele trasi în
judica
tunci pote să fie osânditi singurii, rămâindu-i recurs tă, care ai în contra
coeredilorii sti. (Civ. 1042, 1061, 1063, 1071)
(Civ. Fr. 1225).

SECTIUNEA

Despre

obligațiunile

VI.

cu clausă penale.

1066. Clausa penale este aceea, prin care o pers6nă, spre
a da
unei obligaţiuni, se lâgă a da uni
lucru în casii de neesecutare din parte-i. (Civ. 1068, ur.)
(Civ.
Fr. 1226).

asicurare pentru esecuțiunea

1067. Nulitatea obligaţiuni principali atrage pe actea
a clausei

penali.

Nulitatea clausei penali nu atrage pe aceea a obligaţiunii

principali. (Civ. Fr. 1227).
1068. Creditorele are facultatea de a cere de la debitor
ele, care
n'a esecutatii la timpă, sai îndeplinirea Clausei penali,
sâă aceeaa

obligaţiunii principali. (Civ. Fr. 1228).
1069. Clausa

penale este o Compensaţiune a daunelorii-interese,
ce_creditorele sufere din neesecutarea obligaţiunii
principali.

Nu pâte dar creditorele cere de odată şi penalitatea
și obiectulii
obligațiunii principali, afară dacă penalitatea nu s'a
stipulatii pentru

simpla întârgliare a esecutârii. (Civ. 1108) (Civ. Fr. 1229).
1070. Penalitatea pâte fi împuţinată de judecători
căndi obligațiunea principale a fostii esecutată în parte. (Ci.
1101) (Civ.
r. 1231),
|
1071. Cănd obligațiunea principale contractată cu
o clausă penale este
nedivisibile, penalitatea este debită prin contra
unui singuri din eredi, si se va put cere saii în totalit vențiunea
ate în con-

tra acelui care a comisii

de în proporțiune
tru totii.

contravențiunea, saii de la fie care ere-

cu partea sa

Acela din eregi, care a

ereditariă,

plătiti,

iară ipotecariă

pen-

are recursă

în contra eredelui
din faptulă cârui s'a îndeplinitii condiţiunea penalitâ
ţii. (Civ, 1011,
1044, 1062, ur; 1746) Civ. Fr. 1232)

1072. Cândi obligațiunea principale contractată
nale, este divisibile, nu rămâne supusi la penalit cu o clausă, pedele acelui debitore, căre a călcat legământuli, ate de câtă ereşi acesta numai
pentru partea la care este ținută în obligațiunea
princip
ale, fâră
a avea credito

rele vre o acţiune
tată obligațiuneu principale,
Acestă

regulă

priimesce

în contra acelora, cari ai esecu-

escepțiune în

casuli

când cugetulii
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pârțilorii a fostă ca plata obligaţiunii principali să nu pâtă fi făcută
în pârți, și unulă din coeredi a impedicat esecuţiunea obligațiunii
pentru totâlitate. In acesti casii creditorele pâte cere dela acesta
penalitatea

întregă,

iarii

de

la

cei-lalți

coeredi

numai

pentru

partea lori ereditariă, remâindiă recursuli ce aii în contra eredelui

care a impedicati
(Civ. Fe. 1238).

esecutarea

obligaţiunii. (Civ. 1058, 1060, ur.)

CAPU VII.

Despre efectele obligațiuniloră.
1013. Creditorele”
are dreptul de a dobindi îndeplinirea esactă
a obligațiunii, și în casi contrarii are dreptul la gesdaunare(!)

(Civ. 1074, ur; 1081, ur; 1084, ur)
1014. Obligaţiunea de a da coprinde pe aceea de a preda lucrulii, şi de a'lii conserva pînă la predare.
Lucrul

este în risico-periclulii creditorului, afară

numai

cândă

debitorele este în întârdiare; în acesti casii risico-periclulii este
ali debitorelui (Civ. 1079, ur; 1082, ur) (Civ. Fr. 1136).
1075. Ori ce obligaţiune de a face sai de a nu face se schimbă
în desdăunări, în casă de neesecuţiune din partea debitorelui. (Civ.
1076, ur; 1081, 1084, ur) (Civ. Fr. 1142).
1076. Creditorele pâte cere a se distrui(2) ceea ce s'a

făcutii,

a distrui

desdau-

călcându-se obligațiunea de a nu face, și pâte cere a fi autorisatii
elii însuși,

nâri. (Civ. 1075,

cu

cheltuiala

debitorelui,

10177) (Civ. Fr. 1143)

1077. Ne fiindi

îndeplinită

obligaţiunea

afară de

|

de a face, creditorele

pote asemenea sâ fiă autorisatii a o aduce elă la îndeplinire
cu cheltuiala debitorelui. (Civ. 1075, ur.) (Civ. Fr. 1144).
1078. Dacă obligațiunea, consiste în a nu face, debitorele, care
a călcat'o, este datorii a da despăgubire pentru simpluli faptă ali

contravențiunii

(Civ. 1075, 1084) (Civ. Fr.

1145).

1079 Dacă obligaţiunea consiste În a da sai în a face, debitorele se va pune în îutârdiare prin o notificaţiune ce i se va face

prin tiibunalulă domiciliului să.
Debitorele este de drepti în întârdiare:
1). În casurile anume determinate de lege;
-2). Când
(1) Desdaunare:

sa

contractații

despăgubire.

(2) A distrui: a sfărăma, a desființa,

espres6,

că

debitorele va fi în în-
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târdiare la împlinirea terminului, fâră a fi necesitate de notificațiune;
3). Cândii obligațiunea nu putea fi îndeplinită de cât în ună
timpă determinată, ce debitorele a lăsatii să trâcă. (Civ. 1074,

1075, 1361) (Civ. Fr. 1139).
1080. Diligenţa(1) ce trehue să se pună în îndeplinirea unei
obligaţiuni este toti d'auna aceea a unui bunii proprietarii.
Acâstă regulă se aplică cu mai mare sai mai mică rigore în
casurile anume determinate de acâstă lege.
1081. Daunele nu sunt debite de cât atunci, când debitorel
e
este în întărdiare de a îndeplini obligațiunea sa, afară numai de

casulă când lucrulii ce debitorele era obligatii, de a da saii,a face,

nu putea

fi datii nici făcută

de câti

într'ună

timpii Gre-care

cea

trecută (Civ. 1074, ur; 1078, ur.) (Civ. Fr. 1146),
1082. Debitorele este osânditii, de se cuvine, la plata de daune

interese, s6ii pentru ne-esecuțiunea obligaţiunii, s6u peatru întâr-

jiarea esecuţiunii, cu t6te că nu este rea
ară numai

dacă nu va

justifica

causă străină, care nu-i pâte fi

câ

credință din parte-i, a-

ne-esecutarea

provine

din o

imputată. (Civ. 998, 1069) (Civ.

Fr. 1147).
1083. Nu pâte fi loci la daune interese, când, din o forțiă
majore sai din unii casă fortuitii, debitorele a fostii popritii de
ada
sai

a face aceea la care se

obligase,

saii a făcută

aceea

ce'i

era
popriti. (Civ. 1156, 1342, 1357) (Civ. Fr. 1148).
1084. Daunele interese, ce sunt debite creditorelui, coprindiă
în
genere perderea ce a suferitii și beneficiulii de care a fostii
lipsiti,

afară de escepţiunile și modificațiunile mai josii menționate. (Civ.

Fr. 1149,
i
1085. Debitorele nu respunde de câtii de daunele interese
cari
aii fosti prevădute, sai: cari ai pututii fi prevădute la facerea
contractului, cândi neîndeplinirea obligațiunii nu provine din
dolulă săi. (Civ. 1086, 1344, ur.) (Civ. Er. 1150).

1085. Chiar în

casulii cândă

neesecutarea

obligaţiunii resultă

din dolulii debitorelui, daunile interese nu trebue să coprindă,
de
cătii aceea ce este o consecință directă și necesariă
a neesecutârii, obligaţiunii. (Civ. (1085 (Civ. Fr. 1151).
"1087. Când convențiunea coprinde, că partea
care nu va esecuta va plăti

o sumă 6re-care dreptă daune interese, nu se pote
celei-lalte pârţi o sumă nici mai mare nici mai mică (Civ.
1066, ur 1069, ur) (Civ. Fr. 1162).

acorda

(1) Deligenţa: silința,
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obiectii o sumă 6re

care,

daunele interese pentru neesecutare nu potii coprinde de cât dobinda legale, afara de regulele speciale în materiă de comercii 3
de fidejusiune(1) şi societate.
Aceste daune interese se cuvinii fără ca creditorele să fie ţinută
a justifica despre vre o pagubă; nu sunt debite de câtă din dlioa
cererii în judecată, afară de casurile în cari, după lege, dobinda

curge de drepti, (Civ..

399.

400,

420,

1078, 1079, 1081, 1504

1544, 1550, 1589—Co. 119) (Civ. Fr. 1153).

1089. Dobinda pe timpulă trecuti pote produce dobânaă, sai
prin cerere în judecată sai prin convenţiune speciale, numai
ca, în cerere saii în convențiune, să fiă cestiune de dobândă
debită celi puţini pentru unii anii întregă. (Civ. Fr. 1154).
- 1090. Cu tâte acestea, venilurile, pe timpulă irecutii, precumii,
arendi, chirii, venituri de rendite perpetue sai pe viâță, producii

dobindă din gioa cererii, saă a convențiunii.
Aceeași regulă se aplică la restituțiuni de fructe, și la dobinţile

plătite de o a treia

(Civ.

1089) (Civ. Fr,

pers6nă

1155).

creditorelui, în

comptuli

debitorelui

CAPU VIII.

Despre

stingerea

obligațiuniloră.

1091. Obligaţiunile se sting prin plată, prin novaţiune, prin
remitere voluntariă, prin compensațiune, prin confusiune, prin
predarea lucrului, prin anulare saii rescisiune, prin efectulii con-

dițiunii resolutorie, și prin prescripțiune. (Civ. Fr. 1234).

SECȚIUNEA 1.
Despre plată.
Ş. 1—

Despre

plată în genere.

1092. Ori-ce plată presupune o datoriă;
să fiă debitii este sunusii repetițiunii. (2)

ceea ce s'a plătită fără

Repetiţiunea nu este admisă în privința obligâţiuniloră naturali
cari aii fosti aquitate de bună voiă. (Civ. 992, 1023, 1169) (Civ..

Fr. 1235).

-

(1) fdrjusiune: chezășiă,
(1)

Repetițiuno: serere înapoi.
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1093. Obligațiunea pote fi aquitată de ori-ce pers6nă interesată,
precumi de uni coobligatii sait de uni fidejusore.
Obligaţiunea

p6te fi aquitată

chiari

de o pers6nă

neinteresată:

acâstă persOuă trebue însă să lucrede în numele şi peniru aquitarea debitorelui, sai de lucredă. în numele ci proprii, să nu se
subrâge în drepturile creditorelui. (Civ. 987, 1094 1107, 1108)
(Civ. Fr. 1236).
1094. Obligațiunea de a face nu se p6te aquita de altă persână
în contra voinţei creditorelui, cândi acesta are interes ca debi-

torele

chiar

s'o

îndeplinescă.

(Civ.

1075, ur.

1093)

(Civ. Fr.

1237).
oa, Plata, ca se fii valabile, trebue făcută de proprietarul
capabile de â înstrăina lucrului dati în plată.
Cu tâte aceste, plată unei sume în bani, sait altor lucruri ce
se consumă

prin

întrebuințare,

torelui, care le a consumpti
cutii de o pers6nă,

nu

pote fi repetită

contra

credi-

de bură credință, de și plata sa fă-

ce nu era proprietari,

saă

care

bile de a înstrăina. (Civ. 971, 1899, 1909) (Civ. Fr.

nu era capa-

1238).

1096. Plata trebue să se facă creditorelui, saii împuternicitului
sei, sai aceluia ce este autorisată de justițiă sai de lege a priimi pentru dînsulă.
Plată dată acelui ce n'are împuternicire de a priimi pentru creditore, este valabile, dacă acesti din urmă o ratifică sai profită

de dinsa. (Civ. 1097, ur; 1190, 1609) (Civ. Fr. 1239).
1097. Plata făcută cu bună credință acelui ce are creanța în

posesiunea sa, este

valabile

chiar dacă în urmă

posesorele arii fi

evinsu (1) (Civ. 993, 1096, 1337) (Civ. Fr, 1240).

1098. Dacă creditorele este necapabile de a priimi, plata ce i
se face nu este valabile, afară numai dacă debitorele probă că
lucrulă plătită a profitat creditorelui. (Civ. 390, 428, 445, 458,
1164, 1165) (Civ. Fr 1241).
1099. Plata făcută de debitore creditorelui seii în urma unui

sequestru sai oposiţiuni, nu este valabile în privinţa creditorilori
sequestranți şi oponenți;

său

silâscă a plăti

acestia poti, în virtutea

din nuoi;

dreptului

debitorele însă în acestă

lori,

casii, are

recursă în contra creditorelui. (Civ. 1152, 1616) (Civ. Fr. 1242).
1100, Creditorele nu pâtefi silită a priimi altii lucru de câtă

- acela ce i. se

datoresce,

chiar căndă

val6rea

lucrului

fi egale sai mai mare, (Civ. 1604—Co. 138) (Civ. Fr.

oferiti ară

1243).

(î) Evinsă: scosii din posesiune de câtre adoveratulă proprietară.

13*
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1101. Debitorele nu pâte sili pe creditore a priimi parte din
datoriă, fie datoria divisibile chiari.
Cu tâte aceste, judecătorii poti, în considerațiunea posiţiunii
debitorelui să acorde mici termine pentru plată și să oprescă esecuţiunea urmăririloriă, lăsândi lucrurile în starea în care se găsesci.
Judecătorii însă nu vori usă de acâstă facultate de cătii cu mare
reservă. (Liv. 1025, 1060—Co. 152) (Civ. Fr. 1244),
1102. Debitorele unui corpore certă și determinatii (1) este
liberatii prin trădarea lucrului în starea în care se găsea la predare, dacă deteriorârile ulteri6ri nu sunt ocasionate prin faptulii
sad greșala sa, nici prin aceea a persânelorii pentru cari este
responsabile, seii dacă înaintea acestorii deteriorâri n'a fostă în întăr-

diare. (Civ. 903,

1074, ur.

1079,

1105,

1156) (Civ. Fr.

1245).

1103. Daca datoria este uni lucru determinată numâi prin speţia sâ (2), debitorele, ca să se libereze, nu este datorii a-lă da de

cea mal bună

(Civ. Fr. 1246).

speția,

nici însă de cea mai rea. (Civ. 908, 969)

1194. Plata trebue a se face în loculii arătatii în convenţiune.

Dacă loculii nu este arătată, plata, în privinţa lucrurilori certe
şi determinate, se va face în loculi în care se găsea obiectul
obligațiunii în timpulă contractârii.

In ori-ce alti casii, plata se face la domiciliuiii debitorelui (Civ.

87, 1115 $-6,

1319, 1362) (Civ. Fr. 1247).

1105. Cheltuelele

bitorelui. (Civ, 4117,

pentru efectuarea plâţii

sunt în sarcina de-

1305, 1317) (Civ. Fr. 1248).

Ş. 2— Despre plata prin subrogațiune (3)

1106. Subrogaţiunca în drepturile creditorelui, făcută în folosulii

unei a treia persne

ce-i plătesce, este saii convenționale saii le-

gale. (Civ. 1107, 1108) (Civ. Fr. 1249).
1107. Acestă subrogeațiune este convenționale:

1-iii Cândii

(1) Este cineva datorii unii corpă certă și determinată, când este d. e. datoră,
(2)

cutare callă, cutare casă.
Este ună lucru determinati
calli, o casa.

numai

prin

speția sa, când zicem d. e, uni

(3) A subroga este a puna pe o persână în loculii altia; în cazulă nostră, subrogațiunea este transmiterea drepturilorii creditorului la o a treeă psrs6nă care
Va plătită,
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creditorele, priimindă plata sa de la o altă pers6nă, dâ acestei persâne drepturile, acţiunile, privilegile sait
debitorelui: acâstă subrogaţiune trebue
toti într'ună timpi cu plata.
2-lea Cândi

debitorele

se împrumută

ipotecele sale, în contra
să fie espresă şi făcută
cu o sumă

spre a'și plăti

datoria şi subrogă pe împrumutătorii în drepturile creditorelui. Ca

să fiă valabile acestă

subrogațiune,

trebue

să

se facă actul de

împrumutare şi quitanţa înaintea tribunalului, sâ se declare în actul de împrumutare că suma s'a luatii pentru a face plata, şi în
quitanță să fie declarati că plata sa fâcută cu banii daţi pentru
acâsta de noulii creditore. Acestă subrogaţiurie se operă fâră concursulii voinţei creditorâlui. (Civ. 1106, 1108, ur; 1670, 1737 $.2,
şi 5) (Civ. Fr. 1250).

1108. Subrogaţiunea se face de dreptă:
1-iă In folosuli aceluia care, fiindiă elă însuși creditore, plătesce

altui creditore ce are preferinţă; (Civ.
2-lea In folosulii aceluia

1723,

care, dobindindi

1778).
unii immobile

plătesce

creditoriloră cărorii acestă immobile era ipotecati; (Cuv. 4790,
ur; 1799),
3-lea În folosulii acelui care, fiindi obligatii cu alţii sai pentru

alţii la plata

datoriei, are interes

de

a o desface.

(Civ. 718,

1053, 1670).
4-lea In folosul eredelui beneficiarii, care a plătită din starea
sa datoriele succesiunii. (Civ. 713 Co. 154, 182, (Civ. Fr. 1251)
1109. Subrogaţiunea stabilită, prin articolii precedenţi, se operă

atâtii în contra fidejusorelui(?) căti şi în contra debitorelui. Ea nu

pote desființa dreptul creditorelui, cândii plata i s'a făcuti numai
pentru parte din datoriă; în acestii casii elu pote esercita, pentru
ce are a mai lua, acelşi drepturi, ce esercită şi subrogatuliy, pentru
partea plătită, celui cui a;făcutu o plată parţiale. (Civ. 1652, ur.)
(Giv. Fr. 1252).

Ş 3.— Despre împutațiunea
1110. Debitorele, avândi mai multe

plăţei(?)

datorii, ali cărora obiectii

este de aceeaşi spețiă, are dreptulii a declara, cândă plâtesce, care

(1) Fidejusore: garantă, chezaşiă.
(2) Prin imputattunea plâței se îrţelege aretarea ce face debitorulii de oreanța
ce a plătit; agia o pers6nă, datorindă mai multe sume de bani, către acelaţi
creditori, şi suma ce plătesce nefiind îndestulătâre spre a le acoperi pe tâte,
face impulave de plată, adică arată care din datoriele stlle a plătit.

*
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este datoria

ce

voiesce

a

desface.

(Civ. 1023, 1101, 1111, ur)

(Civ. Fr. 1253).
„111. Debitorele unei datorii pentru care se -plătesce
sait o rendită, nu pâte, fâră consimțimântuli creditorelui,
plata ce face pe capitalii cu preferinţă asupra renditei
bindei. Plata parţiale, făcută pe capitalii şi dobândă
mai întii asupra dobindei. (Civ. 1110, 1588, 1590,

1692) (Civ. Fr. 1254).

dobendă,
să impute
saă a dose impută
1639, ur:

1112. Cândii debitorele unori deosebite datorii a priimiti o
quitanță prin care creditorele impută aceea ce a luată speţiale

asupra unei din aceste datorii, debitorele nu mai pote cere ca imputațiunea să se fâcă asupra unei alte datorii, afară numai dacă
creditorele Pa amăgită sait Va surprinsi. (Civ. 14113) (Civ. Er. 1255).
1113. Cândii în quitanță nu se dice nimici despre imputaţiune,
plata trebue să se impute asupra acelei din. datorii ajunse la terminii pe care debitorele, în acelii

timpă,

avea

mai

mare

interesiă

a o desface. In casă de o datori ajunsă la termini şi alta neajunsă, de și acâsta din urmă arii fi mai puţină onerâsă(!), imputațiunea se face asupra celei ajunse la termină.
Dacă

datoriile sunt de egală natură,

împutaţiunea

se face asupra

celei mai vechi; dacă datoriile sunt în tote egali, imputaţiunea

se

face proporționale asupra tutora, (Civ. 1151, 1506) (Civ. Fr. 1256).

$ 4— Despre ofeviele de plată şi despre consemnațiune.
1114. Cândii creditorele unei sume

plata, debitorele pote să-i facă oferte
toreie de a priimi, să

consemne(3)

de bani refusă de a priimi

reali(2), și refusândă credi-

suma,

Ofertele reali, urmate de consemnaţiune, liber6dă pe debitore;
ele, în privință-i ţină locă de plată, de sunt valabile făcute, şi
suma consemnată, cu acesta modă, este în risico-pericolulii cre-

ditorelui. (Civ.

1116,

$ 2. 1632, $. 2) (Civ. Fr.

1115. Pentru ca ofertele să fiă valabili trebue:
1. Să fiă făcute creditorului, ce are capacitate

saii

acelui

1096—1099).

ce

are

dreptii

de a priimi pentru

1521).
de

a

dânsuli.

priimi,

(Civ.

(1) Onersă: impovărătore.
(2) Prin oferte reali se înțelegea când debitorele presintă creditorului într'ună
modă formală, suma ce are a-i plăti,
(3) A consemna o sumă, este a o depune în casa publică de depuneri și con-

semnațiuni, în modulii prevedută
Suptim,

p. 170),

în legea specială dp 1 Decem. 1864, (Vezi

COD. CIVILE. — CART. [Il. TIT. III

2.

Să

fiă

făcute

1093, 1095).

de

o

persână

capabile de
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a

plăti;

(Civ,

3. Să fiă făcute pentru t6tă suma esigibile, pentru rendite și
dobângi datorite, pentru cheltueli liquidate şi pentru o sumă 6re
care în privința

cheltuelilorii

neliquidate,

sumă

asupra

câreia

se

pâte reveni, după liquidarea acestori cheltueli; (Civ. 1100, 1101).
4. Terminuli să fiă împlinită, dacă a fostă stipulată în favorea
creditorelui; (Civ. 1023, 1024).

5. Condiţiunea sub

care

datoria s'a

contractati să se fi înde-

pliniti; (Civ. 1017, 1092).
6. Ofertele să fiă făcute în loculii ce s'a otâritii pentru plată, şi

dacă loculi

pentru

plată nu s'a

speciale, să fiă făcute sai

liulu seii, sai la domiciliulă

determinati prin o convențiune

creditorului în persână, saii la domici-

alesi

unii; (Civ. 87, ur; 97, 1104, 1121).
1. Ofertele

să fiă făcute

prin ună

petinte pentru asti-feli de acte;
8. Procesulii verbale încheiată de

număruli şi

cualitatea

moneteloră

pentru

esecuţiunea convenţi-

oficiârii publică,

ce era com-

oficiârulă publici; să indice

oferite,

să facă mențiune de

respunsulă creditorelui, şi să arâte dacă creditorele a subscrisă,
a refusatii, sau a declarati câ nu pâte subscrie. (Civ. Fr. 1258).

1116. Nu este necesari pentru validitatea consemnaţiunii ca ea

să fiă fostii autorisată de judecătorii; e destula:
1. Să fiă fostii precedată de o somaţiune significată(1) credito-

relui, în care să

se arte

are să fiă depusă;

diua, ora și loculă unde suma oferită

2. Ca debitorele să depună suma oferită în casa de deposite şi
Consemnaţiuni, cu dobânda ei pînă în qiua depunerii; (Civ.

1114, nota.)

3. Să se facă procesii-verbale de oficiârulii publici despre natura,
monetelorii oferite, despre refusuli creditorelui de a le priimi, sati
despre nevenirea sa, și în fină despre depunere; (Civ. 1115).

4. În casă de nevenirea creditorelui să i se semnifice procesul

verbale ali depunerii, cu
depusă. (Civ. Fr. 1259).

somaţiune

sarcina

făcute valabilă.

1117. Cheltuelile ofertelori
creditorelui,

de sunt

reali

de a

veni să 'Şi ia suma

și ale consemnațiunii sunt în
(Civ, 1105).

1118. Pe câtă timpi consemnațiunea nu s'a

a
Ra

Cn

primiţi de credi-

Sa ara

(1) A signifcao somaţiune cui-va este a-i face eunosentă,
prin ună agenti judecătorescii, de a face sii a nu face cara.
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.

206

CIVILE. — CART.

IU.TIT. II.

tore, debitorele pâte să iu înapoi suma depusă, şi într'acestă
casii codebitorii, sai fidejusorii săi nu sunt liberaţi. (Civ. 1039,
1119, ur; 1652, 1679) (Civ. Fr. 1261).
1119. Cândă debitorele a dobânditii o otărire ce are puterea
lucrului judecatii, prin care ofertele sai consemnațiunea s'aii
declarati bune şi valabili, eli nu mai pâte, chiariă cu consimţimântuli creditorelui, să și retragă suma depusă în prejudiciulă
sai fidejusoriloră săi. (Civ. 1047, 1201) (Civ.
Deea
e,

12602).

1120. Ureditorele, carea consimţitii ca debitorele săși retragă
consemnațiunea, după ce acâsta s'a declarată valabile printr'o

otărire ce dobândise puterea lucrului judecatii, perde dreptulii de
privilegie saii ipotece ce avea pentru plata creanții sale. (Civ.
1901, 1769, ur.) (Civ. Fr. 1263).
1121. Dacă lucrulii debitii este uni corpi certii car8 trebue a se
trăda în loculă unde se găsesce, debitorele este obligatii a soma pe
creditore să'li ia, printmună actă ce i se va notifica saii în pers6nă,
sati la domiciliuli sei, sai la domiciliulii alesii pentru esecutarea convenţiunii. După acâstă somaţiune, dacă creditorele nu'şi

ia lucrulii şi debitorele

acestă din

are trebuință de loculii unde este pusi,

pote lua

urmă

permisiunea justiţiei ca sălii depună

în

altă parte, (Civ. 97, 1104, 1632) (Civ. Er. 1264).

Ş. 5-— Despre

cesiunea bunarilori.(*)

1122. Cesiunea bunuriloră este abandonarea stârii sale întregi,
fâcută de debitorele, ce nu pote plăti creditorului, saii creditorilorii

sei. (Civ. 571, 573, 1123, ur.—Co. 284) (Civ, Fr. 1265).
1123.

Cesiunea

e voluntariă

bunurilor

1124, ur; 1196, ur.) (Civ. Fr. 1266).
1124, Cesiunea bunuriloră voluntariă

creditori de bună
vesultă

chiar

din

1125.

Cesiunea

stipulațiunile

bunurilorii

debitorelui nefericiti

pâtă redobindi

judiciariă.

(Civ.

este aceea ce se acceptă de

voie, şi care n'are alti efectii de câtii acela ce
convențiunii

debitore. (Civ. 969) (Civ. Fr. 1267).
acordă

sai

libertatea,

este

închiăiate între ei și

unii beneficiii pe care legea, "1

şi de bună credință, cârul,

i se permite

să dea

ca să'și

creditorilorii

sei

înaintea justiţiei tote bunurile sale, şi chiară în casă de stipulaţine contrariă. (Civ. 5, 1122— Co. 284) (Civ. Fr. 1268).
(1) Cesiunea bunuriloră are locă când ună debitore cenorositii, neputăndii plăti
ge e datoră, dă ereditorilorii sei tâtă starea sa, ca să se plătească dintriasa,
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1126. Cesiunea judiciară nu transmite creditoriloră pronrietatea; ea le dă numai dreptulii de a face să se vândă bunurile în

foiosulii lori, și de a le lua venituli pînă

la vândare. (Civ. Fr.

1269).
1127. Creditorii nu poti refusa cesiunea judiciară de câtă în
casurile esceptate de lege. Ea descarcă pe debitore de constringerea corporale; nulă liber6ză însă de câtă pînă în concurință

cu valGrea bunuriloră lăsate în disposițiunea creditoriloră, Cândii

bunurile nu sunt îndestulătâre, elii este obligati, de va dobindi
altele, să le lase şi pe acestea în disposiţiunea creditorilorii pînă
la plata datoriei îatregi. (Civ. 1122—Supl. Const. corp. p. 141).
(Civ. Fr. 1270).
SECTIUNEA

Despre
1128.

Novaţiunea

1) Cândii debitorele

datoriă nouă ce se

II.

novaţiuneţ:)

se operă în trei feluri:

contractă

în privința

creditorului

substitue(2) celei vechi care este stinsă;

sei

o

2) Cândi unii noii debitore este substituitii celui vechiii carele
este descărcatii de creditore;
3) Cândi, prin efectulii unui noii îngajamîntă, unii noii creditore este substituită celui vechii, câtre care debitorele este

descărcatii. (Civ. 1129, ur) (Civ. Fr. 1271).

1129. Novaţiunea nu se operă de câtii între persâne capabili de

a contracta. (Civ,

969) (Civ. Fr. 1279).

1130. Novaţiunea nu se presume. Voința de a o face trebue să

resulte evidente din acti.

(Civ. 1132, ur) (Civ. Fr. 1273).

1131. Novaţiunea, prin substituirea unui noi debitore, pote să
se onere fâră concursulă primului debitore. (Civ. 1093, 1128, ş.
2) (Civ. Fr. 1974).

1132. Delegaţiunea(*),

prin care unii

debitore qă: creditorelui

uni altă debitore ce se obligă câtre dânsulă, nu operă novaţiune,

(1) Novaţiunea este ună mizlocă de a se stinge o obligaţiune,
prin înlocuirea
unei îndatoriri vechi prin una nouă.
(2) A se substitui: a se pune în locă,
(3) Prin delegațiune se înțelege aci învoirea priu care unii debitore
dă creditorelui seii unii altă debitore ca să plătescă în locu-i.—Prin
delegațiune, în jurisprudință, se mai înțelege, întruni sensă generală, actulii
prin care se autorisă o porsână ca să priimscă de la alta Gie-care sumă,
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daca crediterele n'a declarată esprese, că descarcă pe debitorele
ce a făcutii delegaţiunea. (Civ. 1130, 1133, ur.) (Civ. Fr. 1275).
1133. Creditorele,
făcută delegațiunea,

ce a descărcatu

pe

debitorele

de

care sa

n'are recursă în contra acestui debitore,

dacă

debitorele delegati devine nesolvabile, afară de casulă cândiă prin
actii se reservă esprese acestă drepti, sai cândii delegatuliă este
declarati falitii sai cădută în deconfitură(1), în momentului dele-

gaţiunii. (Civ. 1132—Co. 185) (Liv, Fr. 1276).
1134. Privilegele şi. ipotecele creanţei celei vechi nu le are şi
creanța ce'i este substituită, afară de casulii cândi creditorele le
a reservati espresi. (Civ, 1128, 1135, 1153) (Civ. Fr. 1218).
1135. Cândă novațiunea se operă prin substituirea unui noi
debitore, privilegiele şi ipotecele primitive ale creanţei nu poti
trece asupra bunurilori noului debitore. (Civ. 1091, 1128, 1136,

ur.) (Civ. Fr. 1279).
1136. Cândă novaţiunea se operă

între creditore și unulă

din

debitorii solidari, privilegiele şi ipotecele vechei creanţe nu se pată
reserva de câtii asuvra bunuriloriă acelui care contractă noua da-

toriă, (Civ. 1047, 1131, 1137) (Civ. Fr. 1280),
1137. Codebitorii sunt liberaţi, prin novaţiunea fâcută între creditore şi unulii din debitorii solidari.
Novaţiunea făcută în privinţa debitorelui principale liber6ză cau-

ţiunile. (Civ. 1039, ur; 1136, 1619, ur) (Civ. Fr. 1281.)

SEOTIUNEA Ul.
Despre remiterea. datoriei.(*)
1138. Remiterea voluntară a titlului originale făcută de

tore debitorelui, da proba liberațiunii.

Remiterea voluniariă a copiei legalisate a titlului
presupune remiterea datoriei saii plata pînâ la proba

credi-

lasă a se
contrariă.

(Civ. 969, 971, 1169, 1200, 1202) (Civ. Fr. 1282, 1283).
"1139. Remiterea lucrului dati ca sicuranță ru este de ajunsă
ca să facă a

(Civ. 1286).

se presupune

remiterea datoriei. .(Civ. 1688,

ur.)

tt

(U Căderea în deconfiturâ este o espresiune francesă spre a esprima nesolvabi=
„litatea cellor ce nu sunt comercianți.
,
(2) Prin remiterea datoriei se înțelege fapta de a libera pe ună dobitore de da-

„teoria sas
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1140. Remiterea titlului originale sai a copiei legalisate a titului făcută unui din debitori, are acelaș: efectii în folosulii co-

debitorilori. (Civ. 1047, 1138, ur; 1141) (Civ, Fr. 1284).

"1141. Remiterea saii descărcurea esprese făcută în folosulii unui

din codebitorii solidari, libereză pe toți cei-alți, afară numai da.
ca creditorele şi-a reservatii anume drepturiie sale în contra acestoră din urmă.
Ia casulă din urmă creditorele nu potu cere plata datoriei de câtii

scădândi partea acelui

1054) (Civ. Fr. 1285).

cârui a făcuti

remitere. (Civ.

1047, 1049,

1142. Remisiunea saii descărcarea espres6 făcută
principale liberă cauţiunile. (Civ. 1679—Co. 288).

debitorelui

Aceea acordată cauţiunii nu liberă pe debitorele princinale.
Aceea acordată unei din cauţiuni, nu liberă, în totulu, pe cele-

alte. (Civ. 1674) (Civ. Fr. 1287).

Aceea acordată unei cauţiuni date.

nu liberă în nimici pe cele-alte.
Aceea ce creditorele

descărca

a priimitii

în

urmă prin act separati

|

de la o cauţiune

din chezăşia sa, trebue să se impute

şi să descarce

(Civ. Fr. 1288).

pe debitorele

principale

SECTIUNEA

asupra

pentruao

datoriei,

şi pe cele-alte

cauţiuni

1V.

Despre compensațiune(!)
1143. Cândii două persâne
între dinsele o compensațiune

felulii și în casurile esprese

sunt datâre una altei, se opereză
care" stinge amândouă datoriile în

mai josi.

Fr. 1289).
1144. Compeusaţiunta se operă
chiar cândă

debitorii

m'ari

sci

de

(Civ.

drepti,

nimicii

1144,

1508)

în puterea

despre

acâsta:

(Civ.

legii, și
cele două

datorii se stingii reciproce în momentulă cândi ele se găsesciă
esistândi de o dată şi pînă la concurența cotitâţiloră(2) lori respective. (Civ. 1060, 1101) (Civ. Fr, 1290).

1145. Compensaţiunea mare locii de câţ între două

d'o potrivă

au

de obiectiio sumă

de

bani,

o

datorii cari

cuantitate

Gre-care

(1) Conpensaţiunea este uni modă de stingerea, datoriei. Ea are locii când done
pers6ne sunt îa acellași timpi creditore și debitre una către alta: fie-care din
elle ține dreptă plata sumei cc are să ia aceea ce are să dea: şi creanțele
lori se află așia stinse prin compensațiune.
(2) Piin cotitaie se înțelege o parte 6re-care dintr'uniă totii,

14
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de lucruri fungibil(:) de

aceeaşi -speciă . şi cari

Icide(?) și esigibili(*)

ci

sunt d'o potrivă

Prestaţiunile(4) în fructe, ali cârorii :preţii este regulată. prin
mercuriali(?) se compensă cu sumele licide şi esigibili. (Civ. 1143)

(Civ. Fr. 1291).
1146,

Terminii

de

graţiă

nu

înpedică

compensațiunea:

(Civ.

1101) (Civ. Fr. 1292).
1147. Compensaţiunea se operă, ori câre ar fi causele unei sai

celei alte
1. Unei
s'a luati
2. Unei

datorii, afară de casurile:
cereri pentru restituțiunea unui lucru ce pe nedrepti
,
de la proprietari;
cereri pentru restituțiunea unui depositi neregulatii;

(Civ. 1591, ur.)
3, Unei datorii declarate nesesisabile(6) (Cix. Fr. 1293).

1148. Compensațiunea să operă în priviuţa cauțiunii, pentru ceea
ce creditorele datoresce debitorelui principale.
Compensațiunea n'are loci, în privința debitorelui principale,

pentru ceea ce creditorele datoresce cauţiunii. (Civ. 1047, 1662,
|
1681) (Civ. Fr. 1294).
1149. Debitorele care a accețtati pură şi simplu ca ună creditore

mai

să

facă

cesiunea

drepturilor sale unei alte persâne,

nu

pote invoca în contra cesionarului compensațiunea care ar fi

avutii locii în privința cedentelui, înaintea acceptaţiunii.
Cândi cesiuneu s'a notificat debitorelui, dar nu s'a acceptată

de diosuli, nu se împedică de cât compensaţiunea posterire aces.
tei notificațiuni. (Civ. 1144) (Civ. Fr. 1295).
1150. Cândă cele dou& datorii nu sunt platnice întracelasii
locă, nu se pote opera compensaţiunea, de câtii plâtindă cheltuelile

remiterei. (Civ. 1105) (Civ. Fr. 1296).

1154. Cândiă sunt mai multe datorii compensabili, datorite de
aceeași pers6nă, se urmâză, pentru compensaţiune, regulele stabilite

pentru imputaţiune de art, 1113. (Civ. Fr. 1297).

(1) Lucruri fungibile sunt acelea cari se consumă prin usi sai se pot înlocui
unele prin altele, precum grîne, bani, metaluri, licoruri set.—
,
(2) O datoriă este licidA când se seie că esistă datoria și câtă e datoria,
13) Datoria esigibile este aceea a cârii termenii a ajunsi stă a cării condiţiune
s'a împlinită, şi prin urmare a cării plată se pote cere.
(4) Prestaţiune: dare.
,
,
.
_
a
(5) Mereuriale sunt tablouri oficiale, cari constată prețulă curentă allă grînelor,
făinelorii, fructeloriă, ect.
SIR
E
(6) Prin datorii nesesisadile legea a voită a înțelege acelle creanţe să drepturi
ori obiecte, cari nu se poti urmări s6ă espropia de câtre creditori în totală
s6i în parte. Procedura va otări cari sant acelle creanţe, drepturi ori obiecte,
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1152. Compehsaţiunea n'are loci în prejudițiuli drepturilorii
dobândite de alte pers6ne. — Astii-feli, celii ce, fiindi debitore,

a devenitii creditore în urma sequestrului ce i s'a făcutii de o
altă persnă, nu pote invoca compensațiunea, în prejudițiulii sequestrantelui. (Civ. 1099) (Civ. Fr. 1298).
|

1153.

Acelii ce a plătitii o datoriă

stinsă, de

drenti,

prin

compensațiune, nu mai pâte, repetindii plata creanţei pentru care
ma invocati compânsațiunea, să pretindă, în prejudițiuli altorii
persâne, privelegiele sai ipotecele acestei creanţe, afară numai
dacu este o causă evidente,
ce l'a făcută să nu cundscă creanța care

trabuia să compense datoria sa. (Civ. 1144,) (Civ. Fr.

1299).
?

,

SECTIUNEA

Despre
1454. Cândii calitâți

YV.

|

confusiuneț1)

necompatibili se întilnescii pe capuli ace-

leaşi persâne se face o confusiune, care stinge âmendout drepturile,
activă şi pasivii. (Civ. 557, 565, 638, 1048, 1091, 11535) (Civ.
Fr. 1300).
1155. Confusiunea, ce se operă prin concursulii calitâţilorii de
creditore şi debitore principale, liberă cauţiunile;
Aceea ce se operă prin concursulă calitâțiloră de creditore sai
debitore şi cauțiune, nu aduce stingerea obligațiunei principali;
aceea ce se operă prin concursul calitâţilorii de creditore şi. debitore, nu profită codebitoriloră sei solidari, de câtă pentră porțiunea datorită de dînsuli. (Civ. 713, 714, 177, 781, 1048, 1060)

(Civ. Fr. 1301).

|

SECȚIUNEA VI.
Despre perderea

lucrului datorită, şi despre diferitele casuri

în cari îndeplinirea obligațiunei este imposibile.
1156. Cândii obiectulii obligațiunei este uni corpi certiă şi determinată, de pere, de se scâte din comercii, saii se perde astii-feli
(0) Confusiunea este unii modi de stingerea obligaţiuni loră. In dreptă, prin
contusiune se înțelege cănd calitatea de creditorii şi debitorei se întruneseă în
aceeaşi pers6nă; atunci drepturile se confundă şi creanţa se stinge. Agia dâca
sunții creditori stă debitoră allă lui Petru, și devină moscenitoruli lui, creanța

a stinsă prin confustune,

z3
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în cât absolută să nu se sciă de

esistența lut, obligaţiunea este

stinsă, daca lucrul a periti săi s'a perdutii, fâră greşala debitore-

lui, și îuainte de a fi pusă în întârdiare.

Chiarii cândi debitorele este pusă ta întârdiare, daca nu a luatii
asup ă'și casurile fortuite, obligațiunea se stinge, în casii cândă
lucrulă ar fi perită și la crâditore, daca i sară fi dati,
Debitorele este ținut de a proba casurile fortuite ce alegă. —
Ori în ce chipii ar peri sai s'ar perde lucrulă furată, perderea, sa

nu liberă pe celi ce l'a sustrasă de a face restituțiunea prețului.

Obligațiunea
Gre-care, ce nu
plinirea acestei
14169—P. 306,

se stinge tot-d'auna cândi printr'ună evenimentii
se pât€ imputa debitorelui, se face imposibile îndeobligaţiuni, (Civ. 927, 971, 998, 1078—1084, 1102,
ur.) (Civ. Fr.1302).:
+
SECȚIUNEA

VII.

Despre acțiunea de anulațiune sati rescisiune,
1157. Minorele ne emancipatii pote esercira acțiunea în rescisiune(?)
pentru simpla lesiune(2) în contra ori-cârei convențiuni, minorele

emancivatii,

în contra

ori-cârii convențiuni

ar trece

peste

capaci-

tatea sa ce este determinată la titluli minoritâții, tutelei și emancipa-

țiunii. (Civ. 390, 401—413, 427, 430, 433, 694, 749, 820, 1160,
ur.) (Civ. Fr. 1305).
1458. Cândiă lesiunea resultă dintr'unii evenimentă

casuale(*) şi

neascentati, minorele n'are acţiunea în rescisiune. (Civ. 1157)
(Civ. Fr. 1306).
1159. Minorele ce face o simplă declaraţiune câ, este majore, are
acțiunea în rescisiune(*) (Civ. 1157,

1162) (Civ. Fr. 1307).

1160. Minorele comerțiante, banchiâră sei

nea în

rescisiune

contra îngajamentelori,

artisană n'are acțiu.

ce sa luatii

pentru co-

merțiulii saii artea sa. (Civ. 433,—Co. 2. 3, 4) (Civ. Fr. 1308).
1161 Minorile n'are acţiunea în rescisiune contra convenţiuni-

lori făcute în contractul de căsătoriă, daca
(1) Acţiune în recisiune
ună actă.
(2) Lesiune: vătămare.
(3) Evenimenti

easuali:

este

cererea în jodecată
,

împregiurare

acesta s'a făcută cu
de a se anula sei desfiinţa
:

_
întîmplătore.

(4) Aceeaşi idee se esprimă în articolul jrancesă ast felă;: „Simpla declaraţiune
de majoritate, făcută de minore, nu-lii împedecă de a esercița acţiunea în

vescisiune;&

i
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consimțimântulă și asistența acelora, ală cârori consimțimânti
este cerutii pentru validitatea căsătoriei sale. (Civ. 131-134, 142,
1223, ur.) (Civ. Fr. 1309).

1162. Mioorele mare

acțiunea în rescisiune contra obligațiuni-

lori ce resultă din delictele sait quasi-delictele sale. (Civ. 998, ur
1159) (Civ. Fr. 1310).
|

1163. Minorile nu mai

p6te esercita acțiune în

rescisiune în

contra îogajamentului făcută în minoritate, daca Pa ratificată, după ce a deveniti majore, şi acâsta și în casulă cândi îngajamentulă este nulă în forma sa, şi în acela cândi produce numai l6siune. (Civ. 1190) (Civ.. Fr. 1311).
1164. Cândi minorii, interdișii, sai femeile măritate sunt admiși,
în acâstă cualitate, a esercita, acţiune de rescisiune in contra îngajamentelorii loră, ei nu întorci aceta ce ai priimiti, în urmarea acestori îngajamente, în timpulă minoritâții, interdicțiunii, sati
maritagiului, de câtii daca se probă câ aii profitatii de aceea ce
li s'a datii. (Civ 1098, 1169—Co. 110) (Civ. Fr. 1312).
1165. Majorele nu pote, pentru lesiune, să esercite acţiunea în

rescisiune. (Civ. 434).

1166. Cândii formalitâţile cerute, în privința minorilorii sai
interdisiloră, atâţii pentru instrâinarea immobililoră, câtă și pentru împărțele

unei succesiuni,

s'aii

îndeplinită,

ei sunt,

relativii

la aceste acte, consideraţi sa cumă le ari fi făcutii în majoritate
sai înaintea interdicţiunei. (Civ. 342, 401, 480, 435, 454, 149)
(Civ. Fr. 1314).

1167. În lipsa unui actă de confirmaţiune saii de ratificațiune,

este destulă ca obligațiunea să se esecute voluntarii, după epoca
în care obligaţiunea putea fi valabile, confirmată sai ratificată.

C nfirmaţiunea,

ratificațiunea

sai

esecuțiunea

voluntariă,

în

forma şi în epoca determinată de lege, ține loci de renunțare în
privința mijl6celoră și escepţiuniloră ce putea fi opuse acestni
act, îâră a se vătăma însă drepturile persânlorii a treia.

Confirmaţiunea

sai ratificațiunea, sati

unei donaţiuni, facute
după mârtea sa, ţine
riloră de formă, câtă
800, ur. 1157, 1168,
1168.

Donatorele

escuțiunea voluntiiriă a

de câtre eredi saii representanţii donatorelui,
loci de renunțiare atât în privința viţiuşi în privinţa ori-cârii alte escepțiuni. (Civ.
1190).

nu pâte renara,

prin

nici uni actă

confirma-

tivii, viţiurile unei donaţiuni îatre vii; nulă în privinţa formei, ea

trebue să se refacă cu formele legiuite. (Civ: 800, ur. 1167).
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CAPU IX.
Despre probațiunea

obligațiunilorii şi a plâți.

„4169. Celi ce face o propunere

înaintea judecâţii trebue să o

dovedescă. (Civ. 1170) (Civ. Fr. 1315).
|
1110. Dovada se pâte face prin înscrisuri, prin marturi, prin
presumţiuni, prin mărturisirea unei din pârţi şi prin jurămiîntă.
(Civ. 1169, 1171 ur. 1191, ur. 1199, ur.1204, ur, 1207, ur).

(Civ. Fr. 1316).

SECŢIUNEA I.
Despre inscrisuri
|

Ş. 1— Despre titlu autentici.
1171. Actulă autentici este acela ce s'a făcuti cu solemnitâțile carute de lege, de unii funcţionarii publicii, care are dreptii

de a foncţionă în loculă
(Civ. Fr. 1317).
1172. Actulă
sai a

unde

actuli s'a fâcută. (Civ. 1172 ur)
N

care nu pâte fi autenticu din causa

necapacitâţii

funcţionarului,

sai

din

necompetinţii

lipsă de forme,

valabile ca scriptură sub semnătură privată,

daca

este

s'a iscălită de

pârţile contractanţi. (Civ. 1176, ur) (Civ. Fr. 1318).
1173. Actuli autenticii are deplină credință în privirea ori cârii
pers6ne despre disposiţiunile și convenţiunile ce constată. (Civ.
653,

1174

Esecutarea actului autentică care este investită cu formula ese„cutoriă, va fi suspensă prin punereu în acusaţiune, cândi se in-

|

tentă o acţiune criminale în contra pretinsului autorii alii actului,

lare cândă în cursulă unei instanţe civili actulii se atacă de falsă,
tribunalele poti, după împrejurâri, a suspende provisoriă esecutarea actului. (P. 125, ur.—Pr. P. 60, ur. 226, 450, ur.) (Civ:

Fr. 1349).
1174.

Actuli

ată are totii

celi

autentici,

saii

celi

efectulii între pârți despre

sub

semnătură

pri-

drepturile şi obligaţiu-

mila ce constată, precum şi despre aceea ce este menționatii în
actii, peste obiectulii principale ali convenţiunii, cândă menţiona-

eaars

unit

raportă Gra-care cu acestii obiectii.

Dară menţionările cari ai

obiectă uni

faptă cu totuli străini

-
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de acela ali convenţiunii, nu poti. servi de câtii numai la unii
începută de dovadă. (Civ. 1171, 1176, 1197) (Civ. Fr. 1320).
1175, Actuli secretii (1) care modifică uni acti publică, nu pote
av6 putere de câtă între pârţile contractanți și succesorii lori
universali; unii asemenea actii nu pâte av nici unui efecti în

contra altoră persâne. (Civ. Fr. 1321),
$. 17.

Despre actele sub semnătură privată,

1176. Actuli sub-semnătură privată, recunoscută de
se opune, sai priviti, după lege ca recunoscutii, are
fectii ca actul autentică, între acei cari l'aii subscrisii
care represintă drepturile loră. (Civ. 1171, ur. 1177,

(Civ. Fr. 1322).

acela cărui
același eşi între cei
ur. 1191)

1117. Acela, cârui se opune ună actii, sub sembătura privată,
este datori, a ']ii recunâsce, sai a tăgădui curată scriptura saă
sub-semnătura sa.
Moscenitorii sei, cei-ce represinta drepturile aceluia ală câruia
se pretinde câ ără fi actulă, poti declara câ nu cunoscii scrintura
Saii sub-semnătura autorului lori. (Civ. 1178, ur.) (Civ. Fr. 1323).
1118. Când cine-va nu recunâsce scriptura şi sub-semnătura
sa, saă cândi succesorii săi declară că nu le cunosciă, atunci jus-

tiția ordonă verificarea actului. (Civ. Fr. 1324).
1179. Actele sub semnătura privată, cari cupriudă

convenţiuni

sinalagmatice,(?) nu sunt valabili daca nu s'a făcuţi în atâtea
esemplare originali câte sunt pârţi cu interesii contrarii. Este
de ajunsii uni singurii esmplarii original pentru tâte persânele

cari ai același interesi.
Fie-care esemplari trebue să
ginalilorii ce s'aii făcută.

facă

menţiune de numerulii ori-

Cu tâte acestea lipsa de mențiune câ orginalele s'a făcută în
numără îndoită, întreitii ş. c. |. nu pote fi opusă de acela care
a esecutatii din parte-i

convențiunea

constatată

943, 1190, 1197—0o. 38) (Civ Fr. 1325).

prin

actă (Civ.

1180. Actulă sub semnătură privată, prin care o parte se obligă
câtre alta a “i plăti o sumă de bani sai o cătime Gre-care, trebue
să fiă scrisii în întregulă lui de acela care l'a subscrisă, sai cel
(1)

Actă secretă. se mai numesee în. practică contra-epistole, stă ecntraînscrisă,
(2) Convenţiune sinalagmatică este învoirea care coprinde îndatoriri
reciproce
pentru fie-care din pârți,
Ia
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puţină acestă înnainte de a subsemna să adaoge la finele actului
cuvintele bumi şi aprobati, arătândi toti d'auna în litere suma sai
câtimea lucrurilori şi a apoi să iscălescă.
Nu sunt supuși la acestă regulă comerţianții, industrialii, plugarii. viârii, slugile şi Omenii

cari muncesci cu diua. (Civ 944, 1172,

1181—Co. 105) (Civ. Fr. 1326).
1181.

Cândi

suma arătată în acti este

este arătată în bună,

ma cea

mai mică,

obligațiunea

chiară cândiă actulă

gcrise în întregii de mâna

acelui

deosibită de aceea ce

se presume

Care sa

de nu se va proba în-care parte eate
1191, 1200, 1202) (Civ Fr. 1327).

câ este

pentru su-

precumii şi bunul sunt
obligati,

greșala.

afară numai

.(Civ. 983, 1180,

1182. Data scripturei private nu face credinţă în contra pers6-

nelorii a treia interesate, de câți din dioa în care s'a înfăţişată la o
dregătoriă publică, din dioa în care s'a înscrisă într'uni registru
publici, din dioa morții acelui saă unui din acei cari Lai subscrisi,

saii din dioa în care va fi fosti trecutii fiă și în prescurtare în

acte făcute de

oficiării

publici,

precumii

procese-verbali

pentru

punerea peceții saii pentru facere de inventarie. (Civ. 1176, 1441)
(Civ. Fr. 1328).
1183. Registrele comercianțilorii nu facii credinţă despre văngerile
ce cuprindii în contra persânejorii necomercianţi. — Dar judecătoruli pâte da jurămâutii la una sai la alta din pârți. (Civ. 1184,

1220—Co. 7, ur; 16.) Civ. Fr. 1329).
e
1184. Registrele comercianțilorii se credii în contra lori, dar celă
care voesce a profita de ele nu pâte despărţi cuprinderea lori,
lăsândi aceea, ce pâte â-i fi contrarii. (Civ. 1183, 1206—Qo. 11, ur;
105) (Civ. Fr. 1330).
1185. Registrele, cârțile saii chârtiele domestice, nu facii credință
în favârea acelui, care le a scrisii, dar ai putere în contra lui:
1. Cândii coprindă curati priimirea unei plâţi;
"2, Cândiă cuprindii mențiunea espresă câ nota sai scrierea din
ele s'a făcută ca să ţină locii de titlu în favârea creditorelui. (Civ.

33, 291, 1198 $. 4) (Civ. Fr. 1331).
1186. Ori-ce anotaţiune făcută de creditore în josulă, pe marginea, sai Ţe dosuli unui titlu de creanță este credută, cu tâte
„că nu este subsemnâtă nici datată de elu, cândii tinde a proba
liberaţiunea debitorelui.

Aceeași putere doveditâre are şi

scriptura

făcută de creditore

pe dosuli, marginea saii în josulă duplicatului unui actă sai quitanţe, dar numai cândi duplicatuli va fi în mânele debitorelui.

(Civ. 1200 $ 2; 1202) (Civ. Fr. 1332).
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$ IIl—Despre rebâge.
1187.

Rebogele,

cândii

crestăturele

după

amândoue

bucâţile

sunt egali şi corelative(1), sunt uni mijlocii de probare între pers6nele cari ai obiceiii u se servi cu unii asemenea mijlocii de

probaţiune. (Civ. 980) (Civ. Fr.
Ş. IV—Despre

1333).

copiele

titlurilor autentice.

1188. Cândii originalul esiste, copia legalisată nu pote face
credință de câtii despre ceea ce se coprinde în originale; înfăţi-

șârea Cârui se pote cere totii-d'auna. (Civ. 32) (Civ. Fr. 1334).

Cândii originalulă nu esiste, copiele legalisate de oficiârii publici competinți se credi, după distiacţiunile următore:
1: Copiele scâse din ordinea magistratului, pârțile fiindă față
sai chiămate, cu formele legali, precumii şi copiele scâse, fâră

intervențiunea magistratului, dar de faţă cu pârţile cari aii asistatii
de bună voia lori, aii aceeași credință ca și titlurile originali.
2. Copiele cari s€

vorii fi dati de

oficiării publici competinţi,

fâră intervenţiunea magistratului sai consimțimântuli pârţiloră,
facii aseminea credință după trei-deci ani, socotiți din d1oa în care
sait dati aceste copii. Cândi asemenea copii

voră fi date de mai

puțini de trei-deci ani nu facă de câtu ună începutii de dovada
3. Copiele legalisate de uni oficiâră publică

necompetirite,

potii face de câti unii simplu începuti de dovadă.
4. Copiele copielori nu ai nici o. putere probătâriă.

nu

(Cuv.

1173, 1197) (Civ. Fr. 1335).

$ V-— Despre acte recognitive(?)
1189. Actulii de racunâscerea unei datorii constatate prin ună
titlu precedente, nu face probă despre datoriă şi Du dispensă pe
creditore de a presenta titlulă originale de câtii în următorele casuri:

1. Cândi

actulii

de

recunâscere

cuprinde

datoriei, precum și data titlului primordiale, saii

2. Cândi actulă

recognitivi

uvândi

este ajutatii de posesiune şi de unuli
cunâscere conforme cu dînsuli,
v6

causa Şi obiectul

o dată de trei-deci

sait

ani

mal multe acte dere-

Actuli recognitivii, în cele doue casuri menționate, nu pâte a-

a

nici

uni
a

PR

efectit

OV DOO Retea

iespre

ceea

ce cuprinde

mai

multi

de câță

.

(1) Adică sunt de o potrivă și se alătoră întocmai,
(2) Actă recognitivii este actă de recundscere, precum îlă și numesce
legea la vaile,

14*
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titlulă primordiale, (1) saii despre ceea ce nu este în asemănare
cu acestii titlu. (Civ. 628, 1588, 1846, 1890) (Civ. Fr. 13317).

$.

VI— Despre actele confirmative.

1190. Actuli de

confirmațiunea

țiuni, în contra cârii

legea

saii ratificaţiunea unei obliga-

admite

acțiunea în nulitate, nu este

valabile de cât atunci cândi cuprinde obiectuli, causa și natura
obligațiunii, și cândi face menţiune de motivulii acţiunii în nulitate, precumii şi despre intențiuuea

se întemeia acea acţiune.

de a repara vițiulii pe care,

(Civ. 959, 961, 1163) (Civ. Fr. 1338).

SECŢIUNEA

II.

Despre marturi.

$. 1— Despre casulă

cândiă dovada prin
priimată.

1191. Dovada despre unii

lucru

re

marturii nu este

care de o sumă saii deo

valGre mai mare de una sută cinci-deci lei, chiari pentru depositi voluntarii, nu se pte face de câtii saii prin unii actă autentic, saii pria un acti sub semoitură privată.
Nu se va primi nici odată o dovadă prin mariutri, în contra,
sait peste ceea ce cuprinde actulă, nici despre ceea ce s'ari'pre-

tiade că sar fi disii înaintea,

la timoulii, saii în urma confecțiu-

nii actului, cu tote că ăr fi cestiune de o sumă sai o val6re mal
mică de una sută cinci-deci lei. (Civ. 1173, 1176, 1192, ur; 1416

1597, 1621.—Co. 40, 105) (Civ. Fr. 1341).

1192. Articolul precedinte se aplică şi în casulii cândi capitaluli unitii cu dobinda cuvenită trece paste suma de una sută

cinci-deci lei. (Civ. 1191) (Civ. Fr.

1349).

„1193. Celui care a formată cerere, în judicată, pentru o sumă
mai mate de una sută ciaci-daci lei, chiară d> va voi a-şi res-

trioge cererea la uaa sută ciaci-deci lei, au va fi primită a înfățişa dovadă prin marturi. (Civ. 1191) (Civ. Fe. 1343).

1194. Dovada prin marturi nu se pote admite nici în casuli
cândă cererea în judecată este pentru o sumă mai mică de una
1) Titla primordială este titlu primitivă s6u originală allă obligaţiunei,
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sută, cinci-deci lei, dar care este ună restă din o creanță mai mare, neconstatată prin înscrisii. (Civ. 1191) (Civ. Fr. 1344).

1195 Cândi în aceeași instanță o parte face mai multe cereri,

pentru cari nu are înscrisuri, dacă t6te aceste cereri unindu-se,
trecă peste suma de una sută cinci-deci lei, dovada prin marturi
nu pâte fi admisă, chiarii cândi creditorile arii pretinde câ, aceste

creanţe provinii din deferite cause, şi câ s'au născută

în diferite

_epoce, afară numai dacă creditorele a dobânditii aceste drepturi
de la alte persâne, prin succesiune, donațiune saii cu unii modă

dre-care. (Civ. 1196) (Civ. Fr. 1345).

1196. Tâte cererile, sub ori-ce titlu, cari nn suntu justificate
prin înscrisii, se vorii face prin aceeași petițiune. Ori-ce alte pretenţiuni posteriGre neprobate prin înscrisă și cari se putea face la

darea petițiunei nu

maj fi priimite.

voră

(Civ.

1195) (Civ. Fr.

1346).

ir, Regulele mai susii prescrise nu se aplică în casuli cândi
esiste ună începutii de dovadă scrisa.
Se numesce începutii de dovadă ori-ce scriptură a celui în contra cârui s'a formati

petiţiunea,

sait acelui

ce eli represintă,

şi

care scriptură face a fi de cregutii faptuli pretinsă. (Civ. 297,
308, 1174, 1188 $. 2) (Civ. Fr. 1347).
1198. Acele regule nu se aplică însă tot dauna când credi-

torului nu'i a fosti cu putință a'și

procura o dovadă scrisă des-

pre obligaţiunea ce pretinde saii a conserva dovada luată, precuri:

I. La obligaţiunile cari se nască din quasi-contracte şi din de-

licte sai quasi-dalicte; (Civ. 986 ur. 996, ur).
2. La depositulă necesariii, în casii de incendii, ruină, tumultit
saii naufragiu, şi la depositele ce facii călătorii în ospâtăria unde
tragi; despre tote acestea judecătorulii va ave în vedere calitatea

persneloră şi circumstanţiele faptului; (Civ. 1620, ur;).

3. La obligațiunile contractate în casii de accidente ne prevădute,

cândă nu era cu putinţă pârţilorii de a face înscrisuri,

4. Cândiă creditorulii a perduti titlulă ce'i servea de dovadă scri-

Se

o causă de forţă majore neprevâdută. (Civ. 1203) (Civ. Fr.

8).

SECȚIUNEA III.

Despre
1199. Presumpţiuuile

prtsumpțiuni.

sunt consecinţele, ce legea saii magistra-

tulă trage din unit faptii cunoscutii la uni fapt necunoscuti. (Civ.
1200, ur; 1203) (Civ. Fr. 1349).
*%

ae cară
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$ 1.— Despre presumpțiunile stabilite

de lege.

1200. Sunt presumpțiuni legali acelea cari sunt determinate
spe-

cială prin lege, prerumi:
1. Actele ce legea le declară nule pentru câ le prives
ce
în

făcute
fraudea, disposițiunilori sale; (Civ. 812, 845, 941—Co. 194).
2. In casurile cândă legea declară câ dobindirea
lui de
proprietate, saii liberațiunea unui debitori resultă din dreptu
Gre-cari îm-

prejurări determinate; (Civ.
3. Puterea doveditâre ce
ce face o parte; (Civ, 1204,
4. Puterea ce legea acârdă

(Civ. Fr. 1350).

590, 591, 1138, 1119, 1903—1905).
legea qâ mărturisiri, sai jurământului
ur; 1207, ur.)
autoritâţii lucrului judecată. (Civ. 1201)

!

1201. Este lucru judecatii atunci cândă a doua cerere în
judeca
tă are același obiecti, este întemeiată pe aceeași causă și este între

aceleași părți, fâcută de ele și în contra loră în aceeași cuali-

tate. (Civ. 711, 973, ur; 1034, ur; 1119, 1218) (Civ. Fr. 1351).
1202. Presumpţiunea legale dispensă de ori-ce dovadă
pe acela
în favârea cârui este făcută.
Nici o dovadă nu este primită împotriva presumpțiunii legali, când
legea, în puterea unei asemenea presumțiuni, anulă uni
act Grecare, saii nu dă drepti de a se reclama în judecată, afară
numai
de casurile, căndi legea a permisii dovadă contrariă, şi afară
aceea ce se va dice în privința jurămentului- şi mărturisirei de
ce
arii face o parte în judecată. (Civ. 286, ur; 390, 391, 812, 941,
1138,

1201, 1206, ur.) (Civ. Fr. 1352).

$ II—Despre presumpțiunile cari nu sunt stabilite de lege.
1203. Presumpţiunile, cari nu sunt stabilite de lege, sunt lăsate
la luminile şi înțelepciunea magistratului; magistratul
nu trebue
să se pronunţe de câţă întemeindu-se pe presumpțiuni, cari să
aibă o
greutate şi puterea de a nasce probabilitate; presumțiunile
nu sunt
permise magistratului de câtă numai în casurile cândă este
permisă

și dovada prin marturi, afară numai daca un actii nu este atacatii
câ sa făcutii prin fraude, dolii(1) sai violenţiă. (Civ. 1191, ur;
1198) (Civ. Fr. 1353).

2
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(1) Diferinţa între fraudă şi

doli este acâsta: Prauda este paguba
aducem
eni-va cu seopiă premeditat de a-lă vătăma; Dolulzi este mizlăcele cevielena
ce
întrebuințăm eu scopii de a încela,
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IV.

Despre mărturisirea

une

1204. Se pote opune unei pârţi
înaintea începerii judecâţei saă în

pârță.

mărturisirea ce a făcută sat
cursul judecăței. (Civ. 1170,

1200 $. 3, 1205, ur.) (Civ. Fr. 1354).

1205. Mărturisirea estra-judeciară(1) verbale nu pâte servi de
dovadă cândă obiectulii contestaţiunei nu pote fi doveditii prin

marturi. (Civ. 1191, ur; 1197) (Civ. Fr. 1355).

1206. Mărturisirea judeciară se pote face înaintea judecătorului
de însuși partea prigonitâriă, sai de unii imputernicitii speciale
ali ei spre a face mărturisire.
O asemenea mărturisire face deplină dovadă în contra acelui,
care a mărturisiti; nu se pote despărţi în contră-i și nu pote fi
revocată de eli, afară numai de va proba câ a făcut'o din ersre
de faptă. (Civ. 1184) (Civ. Fr. 1356).
SECȚIUNEA

1207.

V.

Despre jurământă,
Jurământulă judiciară este de doue speţii: (Civ, 1170

1200, $. 3).
1. Acela ce o parte prigonitre dă celei-l-alte;

se numesce decisoriii. (Civ. 1208, ur.)
2. Acela care judecătorul, de la

din părţile prigonitâre. (Civ. 1219,

$ 1—Despre

acesti jurământii

sine, dă la una sati cea-altă

ur.—P. 293) (Civ. Fr. 1351).

jurământul

decisoriii.

1208. Jurământulii decisorii pote fi datii în ori-ce felii de con-

testațiune. (Civ. 1175, 1209, ur; 1416—Co, 184) (Civ. Fr. 1358),

1209. Jurământul nu pâte fi dati de cât asupra unei fapte
personali a acelui, cârui se propune a jura. (Civ. 1212, 1906—

Co. 184) (Civ. Fr. 1359).

1210. Acesti jurământii pâte fi datii în totă cursul procesului,
cu t6te că nu esiste nici unii începută de dovadă despre cererea
sau escepțiunea asupra câril se propune jurarea. (Civ. 1197. 1214)

Civ. Fr. 1360).
1214. Acela, cârui se dâ jurământuli, daca au'liă primesce sai
nu'lă referesce() adeversarului săi, ori adversarul, care refusă

jurământul

ce-i s'a

referiti,

propunerile lori de apărăre.

(1)
(2)

vori câd6 în

(Civ, 1212,

pretenţiunea,

1221)

sai în

(Civ. Fr. 1361).

Mărturisire estra-judeciarel este aceea care se face înaintea începerei
judecății,
Reforesce: dă, propune,
:
.
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1212. Acela, cârui se dă jurământii, nu pote ali referi cândii
obiectulă jurământului este ună faptii personale ală lui, iar nu
şi ali celei-alte pârți. (Civ. 1209) (Civ. Fr. 1362.)
1213.

Cândii

o parte a jurati,

cea-altă nu mai

este primită

a

proba falsitatea jurământului. (Civ. 1200, 1202) (Civ. Fr. 1363).
1214. Partea care a datţii sau care a referitii jurământulit nu
mai pâte avlii retrage, daca adversarulă a declaratii câ este gata,

a jura. (Civ. 969) (Civ. Fr. 1364).

|

1215. Jurământulă făcutii saii refusată nu dă, o dovadă de eâti
în fav6rea sait în contra acelui care Va dati,saii în favâre ori în
contra eregiloră si şi acelori cari "li înfățişedă. (Civ. 969, 1216,
ur.) (Civ.
Fr. 1365).
|
1216. Jurământulii dati debitorelui de unuli din creditorii solidari şi făcutii, nu liberă pe debitore de câtă pentru partea acelui creditore. (Civ. 1035, 1215, 1217) (Civ. Fr. 1365 $. 2.)
1211. Jurământul dată de debitore unui din creditorii solidari
şi refusatii de acesta, liberă pe debitore numai pentru partea creditorelui care a refusati: a jura. (Civ. 1215, ur. 1218).

1218, Jurământul dată de unuli din creditorii solidari şi refusată

de debitore, saii jurământuli făcutii de

rea debitorului,

profită la

creditore, după propune-

toți creditorii

solidari. Jurământuli

datu debitorelui principale şi făcutii de elu, liberă şi pe fidejusore (chezașii). Jurămîntuli datu unui din debitorii solidari şi
făcută, profită şi celoriă alţi debitori. Jurământulii dată fide-jusorelui
şi făcută, profită debitorelui principale.
În aceste din urma două casuri, jurămăntulii codebitorului solidarii sai ală fide-jusorelui, nu profită celoriă alți debitori sâii
debitorelui principale, de câtă atunci, cănd jurământulă a fostă

datii asupra ființei. datoriei, iar nu asupra esistenţei solidaritâței
sai a cauţiune. (Civ. 1215, ur.) (Civ. Fr. 1365).

$. 11.—Despre jurământulă dati din oficiă.
1219. Judecătorul pâte da jurământii la una sau la alta din
pârţile prigonitâre. Acesti juramânti se dă sai spre a se complecta consciința magistratului, în decisiunea causei, sai spre a

put€ determina suma condemnaţiunei. (Civ. 1183, 1220, ur. 1417,
-Co. 16) (Civ. Fr. 1366).
1220. Judecătorulă nu pâte da din oficiii jurămentă, sail asupra cerarii saii asupra escepțiunei (1) opuse, de câti sub următâ-

rele două condițiuni:

1) Pria escepțiune în procedură se înțeiege î6te mizlocele de apărareee fie-care
din părți invocă sei discută mai nainte de a intra în fondulă procesului,
îi

a

a

.

.

x
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1. Ca cererea sai escepțiunea şă nu fiă pe deplină justificată
2. Ca cererea saii escepțiunea să nu fă cu totuli lipsiţă de probe.
Afară de aceste două casuri, judecătorulă nu pâte de câti sai
a adjudeca(1) saii a respinge curati cererea saii escepțiunea. (Civ.
1169, 1416) (Civ. Fr. 1361).
1221. Jurământulă dati din oficii unei din pârți, nu pâte fi
referiti de acestă parte celef-alţe. (Civ. 1211) (Civ. Fr. 1368).
1222. Jurământulă asupra valrei obiectului reclamatii nu pâte
fi dati de judecătoruli reclamantelui de câtii atunci, cândă constatarea acelei valori va fi imposibile de a se face cu altii mijlocii;
chiarii în aceată casi, judecătorulă este datori a determina suma
pină la care reclamantele va fi credutii pe jurământulii săi. (Civ.

1219) (Civ. Fr. 1369).

TITLU IV.
Despre contractulu de căsătoria şi despre drepturile respective

ale soțiloru.

CAPU 1.(5
1223. Legea gubârnză asociațiuneă conjugale(?), în privinţa averiloră, conformii regulelori prescrise în capulii următorii, daca
pârţile n'aii făcutii convențiuni speciali. (Civ. 942, 969, 1224,

1233, ur.) (Civ. Fr. 1387).
1224. Veri-ce conveaţiuni matrimoniali

întru câtă acelea nu
familiei,

sai

vâtămă

drepturile

de capiă ali asociațiunii

sunt

libere între soți,

bărbatului
conjugali,

de capi

si întru

ali

câtii nu

derâgă la disposiţiunile proibitive ale acestui codice. (Civ. 19,
ur; 325, ur, 341, 345, ur; 349, ur; 422, ur) (Civ. Fr. 1383).
1225. Nu

potii soţii,

în

contractulii

lori de căsătoriă,

să mo-

difice drepturile ce dă legea, la titlu IX şi X din Cartea I, acelui

dintre

soți care

supra-viețuesce

ur; 343, ur) (Civ. Fr.

1226. Nu

vorii put€

1388).

celui-alti.

(Civ. 325,

ur; 338.

asemenea să facă nici o convenţiune saii

renuațiare, care ară avâ de obiectă să schimbe ordinea legale a suc-

(1) A adjudeca o cerere, este a o priimi de bună. (2) S'a uitat de a se pune ună îitla la acestă capitolă. Titiulă însă naturală
cată să se afla aci este: »Disposiţiuni generale,
(3) Asociaţiunea conjugală: căsătoria, unirea soțiloră, familia,

ee
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cesiuniloră între dînşii şi descendinții lori. (Civ. 659, ur; 702, 808,
936, ur; 965) (Civ. Fr. 1389).

1227. Cândii pârțile declară în contractulă lorii de căsătoriă câ

adoptă regimele dotale, asociaţiunea conjugale, in privinţa averilori, se va regula intru t6te după cele prescrise la capul următorii.

(Civ. 1233, ur.)
1228. Convenţiunile matrimoniali vorii fi făcute prin tribunaliă,

maj înainte de celebrarea căsătoriei, după formele stabilite în
Codicile de. procedură, sub pedâpsa de nulitate. (Civ. 1229, ur.

Co. 65, ur).
1229. Schimbârile ce arii face la acele convenţiuni, mai nainte
de celebrarea căsătoriei, suat suppuse la acelaşi formalitâţi, ca
şi convenţiunile matrimoniali.
Deosebitii de acâsta, ele nu vori fi valabili, daca nu se vorii face
în presinţa şi cu consimțimântulă simultaneii ală tuturoră pers6nelori cari ai figurată ca pârţi la contractulii de căsătoriă. (Civ.
131, 1230, ur) (Civ. Fr. 1396).
|
1230. Schimbările făcute conformii regulelori cuprinse în prece-

dintele articol, nu vorii fi valabili in privința unei ali treilea per-

s6ne, dacă nu vorii fi trecute în josuli

contractului de căsătoriă.

La casă de contravenţiune, tribunalulii și grefiârulii voriă fi su-

puşi la acţiune recursoriă civile pentru daune interese,(1) deosebită
de alte pedepse, dacă va fi unii asemene casă. (Civ. 1229) (Civ. Fr.

397),

1231. Minorele, care este capabile de a

se căsători, este capa-

bile a face şi ori ce convenţiuni relative la contractuli sei de
casătoriă. Acele convențiuni de dinsuli făcute sunt valabili, dacă

a fostii asistată, la facerea loră, de

persânele

ală cârori

țimânti este necesariii pentru validitatea căsătoriei. (Civ.

342, 1161) (Civ. Fr. 1398),

1232. Regimele căsătoriei,

din diua celebrârii căsătoriei

fiă

legale, fiă convenționale, începe

înaintea

se pote stipula că eli va incepe

consim-

127, ur;

după

oficiârului stârii civili: nu
uni

termini

Gre-care

sai

la implinirea vre unei condițiuni. (Civ. 1233, ur) (Civ. Fr. 1399),
CAPU II.

Despre regimele dotale.
1233. Dotea este averea ce se aduce bărbatului, din partea sai
(1) Prin acţiune recursoriă ciuile
pe caile civile a unui magistrati

pentru daune interese, se înțelege armărirea
(prise & partie), spre a-i cere despăgubire,
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în numele femeii, spre a-li ajuta să susțină sarcinele căsătoriei.
(Civ. 1234, ur.) (Civ. Fr. 1540).
1234. Este dotale totii ceâa ce femeia își constitue areptii dote.

Este asemenea dotale, în lipsă de declarare contrariă, toti ceea
ce se dâ femeii, în contractulii seii de căsătoriă, saii de unii ali

viitorul ei bărbată.

treilea sai de

(Civ. 1235, ur; 1283) (Civ.

Fr, 1541).

SECŢIUNEA 1.
Despre constituțiunea
1235. Constituţiunea de dote
viitoriă

a femeii,

s6ăi numai

numai o parte din averea
unii obiectă individuale.

dotii.

coprinde t6tă averea

presinte şi

t6tă averea presinte ori viitOriă, saii

viitriă saii chiar numai

presinte ori

Constituţiunea, făcută în terminii generali, de tâtă averea femeit

nu cuprinde averea sa viitâriă. (Civ. 983, 1234, 1283) (Civ.
Fr. 1549).
1236. Dotea nu pâte fi constituită nici adăugită în timpului

căsătoriei. (Civ. 1227, 1228) (Civ. Fr. 1543).

1237. Dacă tatăl şi mama constituescii împreună o dote, fâră
a distinge partea fiă cărui, dotea se consideră constituită în por-

țiuni egali.
Dacă dotea este constituită

numai de

tată pentru partea sa şi

a mamei, acâsta, chiarii presinte de ar fi fostii la facerea contractului și chiară de lar fi subscrisii, nu va fi de locii îndatorată,

ci dotea va rămân întregă în sarcina tatălut. (Civ. 1238) (Civ.
Fr. 1544).
1238. De şi fiia dotată de tatălii saii și de mamă sa arii avâ

averea sa propriă de care se bucură, dotea se va lua din averea
constituitorilorii(1), daca nu este stipulaţiune contrariă. (Civ. 338,

421) (Civ. Fr. 1546).
|
1239. Cândii celii remasiă în viâță dintre soți constitue

o dotă

din bunuri paterne și materne, fâră a specifica porțiunea fiă-câruia,
dotea se va lua mai ântâjii din partea ce are viitoruli soții în
averea defunctului(*) şi, la neajungere, din averea soţiului consti-

tuitoră. (Civ. 1238) (Civ. Fr. 1545).
1940.

Cei

ce

constituescii o

dote

sunt datori să răspunâă de

(1) Prin constituitori, aci, se înțeloge înzestrători,
(2) Defancti: reposatiă,
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evicţianea(!) şi de viţiele

obiecteloriă

constituite,

după

regulele

stabilite la titlul pentru vângare. (Civ. 1337, ur; 1352, ur.) (Civ.

Fr. 1541).

|

1241. Dotea care consiste în capitalii, produce de drepti dobândă,
din giua căsătoriei, în contra celorii ce ai promis?0, chiară de ar
fi uni terminii pentru plată, dacă nu este stipulațiune(*) contrariă.

(Civ. Fr. 1548).

|

.

SECTIUNEA

Ii.

„Despre condițiunea averii dotali în timpulii, căsătoriei,
1242. Numai

bărbatuli

are

administrațiunea

averii dotalt în

timpulii căsătoriei.
Elă singurii are drepti de a urmări pe debitorii şi pe deținatorii averil dotali, de a lua fructele și dobândile şi de a primi
capitalurile.
Cu t6te acestea se pâte stipula în contractulă de căsătoriă,
câ femeia va priimi ea însă-și, pe fie-care anii şi sub quitanţele
ei singure,

o

parte din veniturile

sale pentru întreţinerea şi tre-

buinţele sale personali. (Civ. 1243, ux, 1754, ur) (Civ. Fr. 1549).
1243. Bărbatuli este supusi, în privinţa averii dotali, la tote

obligațiunile unui usufructuariii.

Eli este r&spundătoră de tâte prescripţiunile

averii dotali,

precum

şi de

stricăciunile

avere din a sa negligență. (Civ. 540,

ur.) (Civ. Fr. 1262).
1244,

Bărbatulit

dotii mişcătâre a

prin
Fr.

coniractulă

quăstigate asupra

întemplate

545, ur;

1244,

nu este datorii să dea cauţiune

în

aceeași

1215, 1154,

pentru

primirea

femei, dacă nu s'a supusi la acâstă îndatorire

de

căsătoriă.

1550).

(Civ.

541,

1243,

1245)

(Civ.

1245. Dacă dotea saii parte din dote consistă în obiecte mișcă-

t6re, prețuite prin contractul

de căsătoriă, barhatulă se face pro-

țuirea vu face văndare. (Civ.

1246, 1272, ur.) (Civ. Fr. 1551).

prietari acelori obiecte, remâindii debitorii de nreţuli lori, afară
dacă s'a cuprinsă în contractul căsătoriei declaraţiunea că pre1246. Preţuirea nemișcăt6relorii, făcută prin contractulă de că-

sătoriă, nu strămută proprietatea lor la bărbati, dacă nu este de-

claraţiine espresă de această.
(3) Evicțiune: deposedare.
(4) Btipulațiune: învoire,

(Civ. 1245) (Civ. Fr. 1552).
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1247. Nemişcătorulii, quăștigatii în timpulii căsătoriei prin bani
dotalj, nu devine dotale dacă nu s'a stipulatăi în contractulă de

căsătoriă aseminea întrebuințare a banilori dotali.
De aseminea,

nu

devine dotale

immobiluli

ce

sari

da

spre

plata dotii care a fosti constituită în bani. (Civ. 1307) (Civ. Fr,
553)..
|
1248. Nict hărbatulii, nici femeia, nici amăndoui Împreună nu
poti, în timpulii căsătoriei, a înstreina, nici a ipoteca immobilulii
dotale, afară de casurile prevădute prin art. 1249(1), 1250, 1252,

1253, 1254. (Civ. 1255, ur.) (Civ. Fr. 1554).
1249. Dotea mobiliară care, după distincţiunea art. 1245 şi 1246,

este proprietate a
cu

femeiei, nu p6te fi alienată de

autorisațiunea bărbatului,

sai,

acestă de câtă

la casii de refusă

din partea

acestui, cu permisiunea judecâţei (Civ. 199, 201, 1248, 1250, ur)
(Civ. Fr. 1535).
1250. Femeia p6te, observăndă formalitâţile prescrise prin articolulii precedente, să dea immobilulii sei dotale:
1. Pentru căpătuirea copiiloră sei dintr'o căsătoriă anteridre;
2. Pentru căpătuirea copiilorii comuni amboră soțilori (Civ.

199, 1249, 1951) (Civ. Fr. 1556).

1251. Când femeia înstrein€dă o avere dotale cu permisiunea
justiţiei, în casii de refusii de autorisare din partea bărbatului,

acesta conservă de dreptă folosinţa lucrului înstrăinată. (Civ. 199,
201, 1249) (Civ. Fr. 1555).

1252. Immobiluli dotale pâte fi înstrăinati, cândi înstrăinarea
sa esta permisă prin contractulă de căsătoriă (Civ. 1223, 1246,

1248) (Civ. Fr. 1557).

1253. Immobiluli dotale pte asemene, consimţindiă femeia, a se
instrăina cu permisiunea justiţiei şi după formele vendăriloriă publice:
1. Spre a scâte de la închisâre de bărbatii sai pe femeiă;
;
2, Spre a procura alimente fameliei în casurile prevădute prin
“art. 185, 181 gi 188 de la titlulă despre căsătoriă;

3. Spre a plăti datoriele femeiei saii ale celorii ce aii constituitii
dotea, când acele datorii aii dată anteridre câsătoriei; (Civ, 1114, 1182).
4. Spre a face

reparațiuni mari neapărate

immobililoră dotali; (Civ. 546, 1243).

pentru

conservarea

5. In fine, cândi acelă immobile se stăpinesce în indivisiune ca

Slțil și este recunoscuti că nu se pâte împărți. (Civ, 136, 1388),
In casă cândă licitaţiunea pentru causa aici espresă arii fi pro„ Vocată de o a treia pers6nă, în putârea art. 128 şi 1388, consimep
ap aaa PERO PRURIT

(1) din gregială se citează aci art, 1249,

de cea immobiliară,

care tractează de dota mobiliară, iar nu
*
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țimântulă femeiei
neapărată.
In tote casurile,

pentră

înstrăinarea immobilelui

|
ceea ce prisosesce din

dotale nu ste

prețulă vengdârei peste

trebuințele recunoscute va remâns dotale şi se va întrebuința spre
cumpărare de altii immobile, de se pâte. (Civ. Fr. 1558).

_ 1254. Immobilulii

dotale pâte fi schimbati cu consimţimântulii

femeiei, pe altii immobile, de valâre celi puțină de patru cincimi
din val6rea sa, justificându-se de utilitatea schimbului, dobindinduse autorisațiunea justiţiei, şi după o prețuire prin esperți numiți
din ofiiciă de tribunaliă.
In acestă casii, immobilulă primită în schimbi va fi datale; adau-

suli în bani ce s'ară pute lua pe lîngă immobilulit primiti, va fi
aseminea dotale; şi se va întrebuința spre cumpărare de immobili,

de se pâte. (Civ. 1405) (Civ. Fr. 1559).

1255. Dâca, afară de casurile escepționali mai sus arătate, femeia

sai amândoui soţii împreună fostrăin€ză immobilulă dotale, femeia

sai moștenitorii sei pote face a se revoca înstrăinarea, în cursii de

dece ani după desfacerea căsătoriei.

_- Femeia va av6 acelaşi drepti în curs de dece ani după separațiunea, patrimonieloriă.(*) Bărbatulă va put€ şi elii însuşi să facă

a se revoca alienațiunea în timpului căsătoriei, remâindă cu tâte

acestea supusii la daune-interese câtre cumpărătorii, daca nu va fi
declarati în contractă câ immobilulă vândută este dotale. (Civ.

207, 1164, 1190, 1242, 1248, 1256, ur.) (Civ. Fr. 1560).
1256. Dacă dotea este în pericolii de a se perde, şi desordinea
dare-averiloră bărbatului este ajunsă la așa gradii în câtii este
îndoiosă câ âverea sa ară put fi îndestulă pentru veri-ce acțiune
ce femeia arii put să aibă la timpulă cuvenitii, în contra averii
bărbatului, ea va put6 urmări separarea patrimonieloră(*). (Civ.

1255, 1251) (Civ. Fr. 1443).
1257. Numai femeia vâte să câră separațiunea patrimonielorii.
Creditorii personali ai femeii nu o potii cere de câti cu consimţimântulii sei.

Cu tâte acestea, în casii de falimentii sai de nesolvabilitate a
bărbatului, creditorii femeiei potii esercita drepturile acesteia pînă
li suma la care se redică creanțele lorii. (Civ. 1256, 1258—Co.

300-—304) (Civ. Fr. 1446).

(1) Separaţiunea patvimoniiloră este despărțirea averei femei de a bărbatului;
când adică femeea îşi retrage zestrea.
(2) Cod. Caragea art. 37, part. 3. Cap, 16: „Când bărbatulă se va dovedi

risipitorii, s6ă îngreuiată cu datorii, pote
ia, zestrea sâii să ceră siguranța ei,“

muerea

cu mizloculă judecății să şi
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1258. Separațiunea patrimonielorii nu se pote face de câtă prin
judecată; veri-ce separaţiune de patrimonie între bărbată şi femeiă,
făcută de bună voiă în timnulă căsătoriei, este nulă. (Civ. 207,

1256, 1257, 1259, ur.) (Civ. Fr. 1443).
1259.

socoti

Cererea
formată

pentru
de

câtu

separațiunea
după

patrimonielorii

ce o va fi autorisati

nu

se va

presedintele

tribunalului.
Atâţii acea cerere, cândii ar fi autorisată, câtii şi otărirea ce
ar interveni, vori trebui să fiă publicate, dură formele și li
epocele prescrise în codicile de procedură, sub pedâpsa de nulitate,
care va pute fi opusă atât de creditorii bărbatului, câtii şi de
însuși bărbatul. (Civ. 1258) (Civ. Fr. 1445).
1260. Confesiunea(!) bărbatului nu va put face probă, chiar
daca nu s'ar afla creditori. (Civ. 1204, 1258).
1261. Creditorii bărbatului poti interveni în instanță spre a
contesta cererea pentru separarea patrimonieloră. (Civ. 974) (Civ.
Fr. 1441).
1262. Separaţiunea patrimonielorii, de și pronunţată de judecată,
va fi nulă, dacă, în cursii de o lună de la pronunțarea otăririi şi

în urma publicâriloriă de cari se face

mențiane

la art. 1259, nu

se va fi începutii esecutareu otărîrii.
Acea esâcutare se va face prin plata reale, a drepturiloră femeii,
în măsura averii bărbatului, constatată prin actii autentici, saii
prin urmăriri începute și neîntrerupte. (Civ. 1171, 1307) (Liv,

Fr. 1444).
”
1263. Otărîrea care a pronunţată separarea patrimonielorii, are
efectă dia diua cândă s'a formati cererea, fâră însă ca acesta să

se întindă la actele de administrațiune ale bărbatului, făcute în
urma cererei şi mai înainte de otărîre. (Civ. 1258) (Civ. Fr.

1445 $. 2).

1264. Creditorii bărbatului

potii

ataca separațiunea de patri-

monie, pronunţată şi chiar esecutată cu fraude în contra drepturilorii lori. (Civ. 915) (Civ. Fr. 1447).
1265. Femeia care a qutştigati senarațiunea

|
de patrimonic,

de averea sa mobile şi chiar a o înstrăina; dar nu

pâte înstrăina,

dobândesce libera administraţiune a avutului stă. Ea pâte dispune

immobilulii fâră consimţimântuli bărbatului săi, sai, la casă de
refusi, fâră autorisaţiunea judecâţii. (Civ. 197. 199, 201, 1270,
1285) (Civ. Fr. 1449).
1266. După

separațiunea
rs

(3) Confesiune: mărturisire,

patrimonielorii, femeia

este datore si
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contribug, după puterea mijlOcelorii sale și ale bărbatului, la
sarcinele casâi şi la crescerea copiilorii comuni. Ea este datâre să
întâmpine aceste sarcine în totii numai cu al săi, dacă bârbatului
nu "i a mai remasă nimici. (Civ. 185, 194, 1265, 1270, 1284)

(Civ. Fr. 1448).
1267. In casi de separațiune de patrimonie, bărbatali

nu este

respundătorii pentru îutrebuințarea ce ar pute face femeia cu prețuli
immobilului săi înstrăinată prin autorisațiunea judecâţei, afară
numai

dacă

a

luati

parte

la contractii, sau dacă

este probată că

prețul a fostii primiti de dinsulă, sai s'a întrebuințată în folo-

sulă săi.

Dacă îns6 vândarea
țimântulii s&ă, ori

immobilului

numai

în

fembiei s'a făcută cu consim-

presința

sa, elii este resnundătorit

de neîntrebuințarea prețului, dar nu resnunde nici o dată de utilitatea întrebuinţârii lui. (Civ. 1265, 1270) (Civ. Fr. 1450).
1268. Inchiriarea sai

arendarea

ce face

bărbatulii

de averile

dotali ale femeii pe mai multi de cinci ani, nu sunt obligătârie,
iu casii de sevarațiune de patrimonie saii de desfacerea căsătoriei,
pentru femeiă saii pentru moștenitorii săi, de câti pină la împlinirea de cinci ani de la începutulii lorii, sai pină la îmrlinirea

veri cărui periodi cincinale

urmâtoră

în care se află pârţile, la

epoca separațiunii de patrimonie saii a desfacerii căsătoriei. (Civ.
211, ur; 1256, ur; 1269, ur) (Civ. Fr. 1429)(1)
1269. Reînnoirea de arendare sait de închiriare a averilori dotali,
făcută de bărbatii înaintea espirârii contractului cu mai multă de
doui ani pentru bunurile rurali și cu mai multă de ună ani pen-

tru case, remâne fâră

efecti

pentru

femeiă

sait moștenitori sti,

dacă, în momentulă separaţiunii de patrimonie sai ali desfacerii
căsătoriei, încă ma începută a se pune în lucrare. (Civ. 1268)

(Civ. Fr. 1430).
1270. Separațiunea de patrimonie între bărbati şi femei pâte
inceta şi regimele creatii prin contractulii de căsătoriă pote fi restabiliti, cu consimțimântuli ambori pârțilorii.
(1) Cod. Caragea art. 9. part. 3. cap, 4: “Când prin contractul de închiriere sâii de
arenduire se atinge interesele unei al treilea pers6ne ce are ună nstăgădaită
drepti asupra lucrului, cum este: nevirsniculă pe moscenirea sa, creditorulă
pe luerulii ipotecaţă, contractulă trebue să fie respectată numai ps ună sorocă
da trei ani, fără a fi îndatoratii arendagiuli
s6ă chiriagulă a plăti noului
stâpînii alți bani în socotela acei arendi sâă închirieri, daca o dată a plătit'o

celui d'întîiii stăpînii, en desluşirea următâre:
„« «e « €) Inchiriarea sii arenduirea contractată
de zestre, nu

va putea

avea

tărie,

de câtii

numai

pînă la desfacerea ei prin bisericâscăz otărîre,

de bărbată pentru lucrulă
pe

cât va ţinea

|

căsnicia

şi
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Ac6stă restabilire nu se pâte face de câtă prin tribunală, după
formele prescrise în codicele de procedură.

In acestă casi tâte suut puse în starea de mat înainte, ca şi cum
n'ar fi fostii separațiune, fără însă a se atinge întru nimici efec-

tulă actelorii făcute de femeiă, în urmarea art. 1265, 1266, și 1267:

Veri ce convențiune, prin care soții arii modifica regimele creată
prin contractulă lori de căsătoriă, este nulă. (Civ. 1223, ur;
1226, ur: 1228, ur, 1232, 1256, ur.)
SECȚIUNEA

III.

Despre restituțiunea dotiă(!)
12171. Obligațiunea de a restitui dotea ia nascere sai prin des-

facerea căsătoriei sai prin separațiunea de patrimonie, sai prin
absința unui dintre soți. (Civ. 98, ur; 106, ur; 211, ur, 1256 ur.)
1272. Dacă dotea consiste în immobili, saă îu mobili, cari după
cele legiuite în art. 1245, şi 1246, ai fostii remase în proprietatea

femeii, bărbatul sai moştenitorii săi potă fi constrinși a o restitui

îndată ce obligaţiunea de restituire a luati nascere. (Civ. 1271
1213, ur) Civ. Fr, 1564).
1273. Dacă dotea consiste în bani sai în alte immobili cari aă
fostă trecuti în proprietatea bărbatului, conformă art. 1245 şi 1246,
obligațiunea de restituire are termină de ună anii din momentulă
de cându a luati nascere.
Acea obligaţiune, în casă de separațiune de patrimonie, vastrebui să fiă plătită sau asicurată îndată fără nici o distincţiune (Civ.
1211. 1274, ur) (Civ. Fr. 1565).
1274. Dacă mobilile, a cârora proprietâte a rămasă a femeiei,
aii perită prin usi şi fâră culpa bărbatului, acesta nu va fi datoră

să îutorca de câtă pe cele remase şi în starea în care se voră afla,
Cu

tote acestea femeea va

avea

facultate, în ceea ee privesce

rufele, vesmintele şi alte obiecte de întrebuinţarea sa personale,
să ia pe cele ce servescii la usulii săi actuale, fâră a distinge
dacă chiar acelea ai fosti constituite ca dote sai dacă ai fostă

făcute în timpulă căsătoriei,

(Civ. Fr

vescă lu usulă săă

saii a cere

1566).

Asemenea şi în casulă cândă acelea ai fostii constituite estimate, femeea va av6 facultatta a lua în natură lucrurile cari ser———

ee

eee

actuale,

estimațiunea celorii con-

ae

(1) Restitnțiunea dotei; întârcerea înapoi a zestrei.
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stitaite ca dota, rămâindu

de restituitii. (Civ. 528,

1275, Dacă dotea

rendita(*) care au
bărbatului,

să se prindă acea sumă

1245 —0Co. 303).

cuprinde

perită, în

obligaţiuni

toti

sai

acesta nu va fi respuvdători

saii

constituțiuni

de

în parte, fără negligența
ci

se va libera restituindă

contractele. (Giv. 527, 1243. 1639) (Civ. Fr.
1276. Dacă dotea cuprinde uni usufructi,
tenitorii sei voră fi obligaţi să restitue numai
d nu şi fructele din timpulă căsătoriei. (Civ.
]

în restul dotii

1567).
bărbatulă saii moşdreptuli de usufruc527, 1243) (Civ Fr.

.

1277. Dacă căsătoria a ţinuti dece ani de la împlinirea termi-

nilorii puse pentru plată dotii, femeia saii moştenitorii săi o voră
put€ repeti de la bărbatii, la epoca restituţiunii, fără să fiă datori
a proba

că elii a priimit-o. Bărbatulă

nu se va

put6 apăra

de în-

datorirea de a o restitui, de câti dacă va proba câa făcuti cuvenitele diligenţe spre a'şi o procura și câ aceleu au remasiă fără

efectii. (Civ. 1200, 1202, 1275) (Civ. Fr. 1569).
1278.

Dobingile şi

iructele

dotii sunt de

drepti

datorite de

bărbatii sai de moștenitorii sâi, din dioa evenimentului care a
daţi mece la obligațiunea restituțiunii. (Civ. 1271, 1274) (Civ.
(Civ. 1510).
1919. Dacă căsătoria se desface prin mârtea bărbatului, femeia
are alegerea de a cere, pentru cursulii anului de dolii, sei. do-

bindele ori fructele dotii sele, saii alimente din succesiunea

băr.

bat lui sâă.

In t6te casurile, abitațiunea în cursulii acelui ani și vestmintele

de doliii trebuesci a se procura femeiei din succesiunea

lui săi. (Civ. 1241, 1274) (Civ. Fr, 1570).
1280.

Căndii

sarcinile căsătoriei încetâză

tele immobililoră dotali se
între moștenitorii loră, în

pentru

bărbatu-

bărbată,

fruc-

împartă între bărbată şi fimeiă sai
proporțiunea timpului câtă a durată

bucurarea bărbatului de dote în cursulii celui după urma ani.

Anulii începe în diua căndii sa
324, 525, 1271) (Civ. Fr 1514).

celebrată

căsătoria, (Civ. 484,

1281. Femeia are ipotecă legale, supusă cu tâte acestea la înscripţiune, asupra immobililoră bărbatului seii, pentru dotea cea
alienabile. In nici unii casă femeia nu va pute renunța la acestă
ipotecă, sub pedânsa de nulitate. (Civ. 197, 199, 207, 4242, ur.

1753, 4754, ur.)()

(1) Cod. Caragea, art. 23, part. 3, Cap. 8: „Zestrea sa protimisesce celloră cu
zălogi dupe nuntă împrumutători,, —art, 24: „Zestrea se protimisesce - de căt

țâtă fâră zălogă datorie.“
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1282.

Dacă, în momentulă când tatălă sali mama
a constituită
fiice! sale o dote, bărbatulă era deja nesolvabil
e
şi
nu
avea nici
arte, nici profe
siune, fiica dotată

nu va fi datdr

e să reporteze la
succesiunea tată-sâii sai mamei sale de
câtă acțiunea ce are sai
ar putea av6 în contra bărbatului pentru
restituţiu
Dacă bărbatulă a devenită nesolvabile în timpu nea dotii.
l căsătoriei, sati
dăcă avea

o arte sau n profesiune care * ținea
de avere, perderea
dotii cade numai asupra femeiei, (Civ. 751, locii
ur.) (Civ. Fr. 1513).

SECȚIUNEA IV,
Despre averea

parafernale,

1283. TOte averea femeii care nu este dotale
este paraternă saă
(Civ. Fr. 1574),
1284. Dacă tâtă averea femeii este parafernal
e și dacă, în contractulă de căsătoriă, nu este convențiune
care să determine por-

avere estradotale(1) (Civ. 1234)

țiunea contributivă a femeiei la sarcinele
riei, fkmeia va
Contribui cu atreia parte din veniturile sale, (Civ.căsăto
185)
1285. Femeia are administrarea şi folosința averei(Civ. Fr.1575).
sale parafernale. Ea nu pte aliena acea avere, nici a
sta în judecată pentru
dînsa, de cătii cu antorisaţiunea bărbatului, sai la
casă de refusă
din partea acestui,
cu permisiunea judecâței. (Civ.
1234) (Civ. Fr. 1576).

197, 199,

201,

1286. Deca femee

a dă bărbatului sei procurațiune ca să administreze averea parafernală, bărbatulu va
avea, către femeea sa
t6te obligaţiunile
unui mandatarit. (Civ. 1539, ur.) (Civ. Fr. 1577),

Disposițiună particolare.
1281. Supuindu-se regimului dotale, soți poti
cu tâte acestea
să stipuleze o societate de aquisițiuni
(2) ale
cele următ6re: (Civ: 1288, ur) (Uau. Fr. 1584). cârii efecte sunt
a
a
a

A

(1] Averea parafernă sei estradotală
a femei se numea maj nainte esoprică,
(2) Prin acestă sucietate de dequisiţiună, care
se introduce din noă in regimulă
hostrii dotale, se înţelege, ca, in liinitele
Ikgsi, soții îşi păstrează proprivstatea
esclusivă a unor b:inuri, iar bunurile câte
ei | dubiudescă în tinpulă câsătoriei, adică aquis.țiunile, devină ptoprictatea
comună a ambilor soți şi fiecare din ei

este

proprieturi

pe

jumătate

în

assemenea

bunuri.

lar averea

jâ*
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1288. Soții cari stipuleză, în contractulă lori de căsătoriă, o
societate de aquisiţiuni, păstreză, fie-care pe sâma sa, datoriele
sale actuali şi viitâre, şi mobilile respective presinţi și viitâre.
(Civ. 1287,1289) (Civ. Fr. 1498).
1989. Dacă mobilile, esistenţi la epoca căsătoriei, sai cari aii

cădută unui

dintre

soți mai în

urmă, n'aii fosti constatate prin

iaventariii regulată, ele vori fi socotite ca aquisiţiuni. (Civ. 1288,
1290) (Civ. Fr. 1499).
1290. Tâte câte soții vori qu&știga prin industria lorii, saii amândoui împreună sai: fie-care în parte; tâte fructele şi veniturile
averii dotuli şi ale celei parafernali cari se vorii economisi, voră
forma fondulă comune alu acestei societâți. (Civ. 1288, ur; 1291,

ur.) (Civ. Fr. 1498),
1291. La incetarea

care se face

sarcinilorii

menţiune în

căsătoriei,

fondulă

comune

de

articlulă precedinte, se va împărţi pe

jumătate între soți saii între moştenitorii lori, după regulele şi
cu urmârile stabilite pentru împârţirea succesiunilori. (Civ. 1280,
1290, 1292, ur.) (Civ. Fr. 1498).
1292. Îmrărțiala nu se va face de câtă după restituțiunea dotii,
şi după ce amândoui soții voră lua din fonduli comune sumele

ce'zi datorescă recinrociă. (Civ. 1291, 1293) (Civ.

Fr. 1498).

1293. În casă cându amândoui soţii voră av6, pentru drepturi
ale lori personali, a prelua valori din fondulii comune, femeia sai
moştenitorii sei vori trece înaintea bărbatului. (Civ. 1292).
TITLULU Y.

Despre vinderi.
CAPU

Despre natura

1.

şi forma vințlertă.

1294. Vinderea este o convenţiune prin care două pârţi se obligă
între sine, una a transmite celei alte proprietatea unui lucru și

acâşta a plăti celei d'intâiă preţulii lui. (Crw. 942, ur; 947)

(Civ.

Fr. 1582).
19295. Vinderea este perfectă între pârți și proprietatea este de

drepti strămutată li cumpărătoră, în privința vengătorului, îndată
ce pârţile sai învoită asupra lucrului şi asupra prețului, de şi
îmcrulă încă nu se va fi predaţă şi preţuli încă nu se va fi nume-

ratu. (Civ. Fr. 1583).
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În materia de vindere de immobile

drepturile cari resultă din

vinderea perfectă între pârţi, nu poti a se

transcrinţiuneu actului, unei ali treilea

opune, mai nainte de

pers6ne care arii ave și

ară fi conservati, după lege, Gre-cari drenturi asupra immobilului vândută (Civ. 644, 971, 1801, 1802, ur).
1296: Vinderea se pote face sai purâ(î) săi sub condițiune. (Civ.
1004—1021, 1022 ur. 1302).
Ea pâte avă de obiectii două saii mai multe lucruri alternativ6
(Civ. 1026, 1033).
În tote casurile efectele sale sunt regulate după principiele ge-

nerali ale convenţiunilor. .(Civ. 942) (Civ Fr. 1584).
1297. În casii de vindere făcută prin dare de arvună, convenți-

unea
1,
2.
3.
4.

accesoriă a arvunei nu va putea ave nici uni efectii:
Dacă convențiunea principale a vinderei este nulă,
Dacă vinderea se esecuteză;
Dacă vinderea se resilisză(2) prin comuni consentimentă,
Dacă esecutarea vinderi! a deviniti neposibile fără culpa nici

unei dia pârţi.

Arvuna în aceste casuri se va înapoia saii se va prinde în presDă
taţiunile(2) reciproce, după împrejurâri (Civ. 1298).
1298. Daca vinderea, nu s'a esesutatii prin culpa unei din pârțile contractanți, acesta va perde arvuna dată sai o va întOrce îndoită având'o primită, decă partea care nu este în culpă nu ari

alege mai bine să ceră esecutarea vinderii (Civ. 1297)(4)
1299. Dacă s'a vândutii marfe cu grămada

fectă, de şi marfele n'aă fostă încă cântărite,
surate. (Civ.. 1300) (Civ. Fr. 1586).

vinderea este per-

numerate sait mă-

1300. Daca însă maârfele nu s'a vândutii cu grămada, ci după
ragreutate, după numeri, sai după măsură, lucrurile vândute
,
cântărite
fi
voră
ce
pivă
ulul
văndâtor
ali
-periclii
visiculii
în
mână
toră
cumpără
pe
împedică
nu
numerate sak măsurate; dar acâsta
de a cere şi a dobândi, la casă de neesecutare, saii predarea
Jucrurilorii vândute sai daune-interese, dacă se-cuvine (Civ. 1018,
1299) (Civ. Fr. 1585).

(1) Put va să zică curată şi simplă, fără condițiune.
(2) Aresilia:

a desființa.

(3) Prestaţiune: dare.
ţi
(4) Cod. Caragea z:t. 31 part. 3 cap. 2: „De se va face vinzare cu arvună
se
de
iar
atăta;
încă
plătesce
mai
și
arvuna
înapoi
dă
i,
vinzăturul
se va căi

va căi oumpărătorulă o-perde.

E]
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1301. în vrivinţa vinul

ui, a oliului şi a altoră asemini. lucruri
tari, dană obiceiă, se gustă mai "nainte
de a se cumpăra, vinderea nu esiste pîvă ce cumpărătorulă
nu le a gustati și n'a declarată căi convini. (Civ. 96) (Civ. Fr. 1587).
1302. Vinderea făcută pe incercate
este toti-d'auna presuvusă
condiționale piuă la fcercare
.

1588),

(Civ. 1017, 1018, 1296) (Civ. Fr,

1303. Prețul văndârei trebue să fiă serios

ii și determinată de
pârți. (Civ. 964, 1304) (Civ. Fr. 1591),
1304. Cu tâte aceste determinarea preţu
bitratulă unei ali treilea pers6ne. (Civ. lui pote fi lăsată la ar1303) (Civ. Fr. 15992).
1305. Spesele văndărei sunt în sarcina
de stipulațiune contrariă, (Civ. Fr. 1593) cumpărătorului, în lipsă
,
CAPU

II.

Cine pote cumpăra sa vinde.
1306. Poti cumpăra şi vinde toți cârora nu
le este opriti prin
lege. (Civ 1248, 1307, ur;—Co. 191) (Civ.
Fr, 1594).

1307. Vâng6rea

nu se pâte face între soţi de câtă pentru causă
1. Când, în casă de sevarațiune de patrimonie
, unulii dintre soți

de liquidaţiune şi anume:

dâ celui-l-altă, drepti plata une! datorii,
o avere a sa;
2. Cândi bărbatală cede femeii, chiar
ă neseparâtă, din averea
sa, pentru o causă legitimă precumii pentr
u uni immobile ce era
datoră să-i eumpere cu bani dotali, sai
pentru o sumă ce'i datorea ;

3. Când femei

a cede bărbatului seii, din
drepti plata unei sume promise bărbatului ca avutulă sei proprii,
dote.
In t6te casurile moscenitorii reservatari ai
pârţiloră contractanţi
ai drept

i de a ataca asemeni onerațiuui
fcie indirecte. (Civ. 1247) (Civ. Fe. 1595). dacă ele ascundă bene-

1308. Sub pedâpsă de nulitate, nu se potii
face adjudecatari nici
directe nici prin pers6ne întrepuse: (Civ. 812,
940, ur.)
1. Tutoril, ai averii celorii de sub a, lori
tutelă; (Civ. 390).
2. Mandatarii, ai averii ce sunt însărcinați să
vâodă; (Civ. 1539),
3. Administra
torii,

al averii comunelorii

credinţate îngrijirii lori.

sau stabilimenteloră

în-

4. Uficianţii publici, ai averilor Statului ale câror
i vândâri se
facă printrioșii, (Civ. Er. 1596).
1309, Judecătorii şi suplenţii, membrii ministeriu
lui publică şi

COD. CIVILE.—
advocaţii
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nu se potii face cesionari
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de drepturi litigi6se(1),

sunt de comnetința curții de arelii în a cârii circonscripțiune
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cari

îşi

esercită funcțiunile lori, sub red6psă de nulitate, spese şi daune-

interese. (Civ. 1402, 1403, 1404) (Civ. Fr. 1597).

CAPU

III,

Despre lucrurile cari se poti vinde.
1310. T6te lucrurile cari sunt în comereiii potii să fie vândute,
afară numai daca vre o lege a opntii acâsta. (Civ. 416, 478, 571,
573, 647, 963, 965), (Civ. Fr. 1598).
1311. Daca în momentulă văndârei, lucrul vândută era peritii
în toti, vinderea este nulă. — Dacă era periti numai în parte,
cumpărătorul are alegerea între a se lăsa de contractii, sai a pretinde reducerea preţului. (Civ. 962, 1030—1196) (Civ. Fr. 1601).

CAPU 1V.

Despre obligațiunile vEngâtoruluă.
SECŢIUNEA 1.

Disposițiuni. generali.
1312. Vengătorulii este datorii să esplice curatii îndatoririle ce
înțelege a lua asunră-și,
Veri-ce clausă obscură saii îndoui6să se înterpretă în contra vân-

dătorului. (Civ. 977, ur; 1027) (Civ. Fr. 1602).
1313. Vângătorulă are doue obligaţiuni rincinali, a preda lucrulă şi a respunde de dinsuli. (Cuv. 969, ur; 1314, ur; 1336) (Civ.
br. 1603).
SECȚIUNEA

II.

Despre predarea lucrului.
1314 Predarea este strămutarea lucrului vândută în puterea şi
(1) A-se face cesionariăi de unii drepti litigiosă, este a priimi de la uni alţuli
sub ună titlu 6re-care, unii dreptă care se află în judecată,
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posesiunea tumpărătorului.

1315.

Obligațiunea de

(Civ. 969, ur; 1345, ur) (Civ. Fr. 1604).

apreda

imobilele

se

îndeplinesce,

din

partea vândătorilui, prin remiterea chiăieloriă, daca e vorba de o
clădire, sau vrin remiterea titlului de proprictate. (Civ. 1314, 1316)

(Civ. Fr. 1605).

.

1326. Predarea lucrurilorii mobili se face: Saii prin tradițiune reale; saii prin remiterea chiâiloră clădirii,
în care se află puse; sai prin simplulă consimțimânti ali păr-

țilorii, dacă

sau daca

strămutarea nu se pâte faceîn momentulii vândârii,

cumpărătorulă

le avea în puterea

sa, la facerta

vândârii,

cu vre unii altii titlu. (Civ. 972, 1315) (Civ. Fr. 1606).
1317. Svesele predârii sunt în sarcina vândătorului, şi ale re-

dicârii în sarcina cumpărătorului, dacă nu aste stipulaţiunea conteariă. (Civ, 1105, 1313) (Civ. Fr. 1608);
ă
1318. Tradiţiunea lucrurilori necorporali se face, seii prin remiterea titluriloră, saii prin usulii ce face cumpărătorul de diîn-

sele, cu consimțimântulii
Fr. 1607).
1319.

Predarea

trebue

vânătorului.

(Civ.

1391,

ur.)

(Civ.

să se facă la loculii, unde se afia lucrulă

vândută în timpuli vend&rii, dacă părțile nu sai învoită altii-felii.
(Civ. 1104, 1121) (Cir. Fr. 1609).
1320. Dacă vând&torulă nu face prâdarea în timpul determinată

de iimbe pârțile, cumpărătorulă va av6 facultatea de a alege între
a cere resoluţiunea(*) vâodării sai punerea sa în posesiune, dacă
întârgiârea nu provine de câtă din faptul veng&torului. (Civ.

1021, 1365, ur.) (Civ. Fr. 1615).
.
1321, In t6te casurile, vângătorulii trebue să fii condemnati la

daune-interese, dacă urmeză vre-o vătămare pentru cumpărătorii
din nepredarea lucrului la timpi. (Civ. 1020, 1075, 41079, 1081,

ur. 1320) (Civ. Er.

1641).

1322. VEngătorulă nu este datorii să predea lucruli, daca cumpărătoruiă nu plătesce vreţiulă şi nu are dati de vândători unii

termini pentru plată. (Civ. 1023, 1361, ur.) (Cuv. Fr. 1612).
1323. Eli nu va fi datură să facă predarea, chiară de ar fi şi
datii uni termină pentru plată, dacă de la

părătorulă a cădutii în falimenti, sai in

vândătoruli se află în pericolă de

a perde

vândâre în coa cum-

nesolvabilitate, în câtă
preţiulii, afară numai

dacă cumpărătorul va da cauțiune câ va plăti la termină.
1025, 1364) (Civ. Fr. 1613).

(1) Resoluțiune; desfințare,

(Civ.

. LV. TIT. V.
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1324. Lucrulii trebue să fiă predati în starea în care se afla în
momentulă v&ndârii. Din acea di tâte fructele sunt ale cumpără:
torului. (Civ. 483, ur, 522—525, 544, 972, 1018) (Civ. Fr. 1614).

1325. Obligaţiunea de a preda lucrulă coprinde accesoriele saie
şi toti ce a fostă destinati la usulu sei perpetui. (Civ. 467,ur;

482, 458, ur; 903) (Civ. Fr.

1615).

1326. Vândătorulii este datorii să
vândută

în măsura

determinată

predea

coprinsulă

lucrului

prin contractă, însă cu modificârile

mai josi arătate. (Civ. 1321, ur.) (Civ. Fr. 1616).
1321. Dacă vândârea unui imobile s'a făcuţă cu arătare de
coprinsulu sei, şi pe atâtii măsura, vângătoruli este datori să

predea cumpărătorului, dacă acesta cere, coprinsulă arătati în
contracti. Neputânai, saă cumpărătorul necerândă, vândătorulii
este datorii să sufere oscădere proporționale la preţiii. (Civ. 1326,

1328. ur; 1334, 1347, ur.) (Civ. Fr. 1617).

1328. Dacă, din contră, în casulă art. precedente, sarii găsi că
coprinsuli lucrului e mai mare de câtă celă ar&tati în contractă,
cumpărătoruli pâte sai a complini preţuli după numărul mesurelori aflate, saii, dacă escedentele coprinsului aflatii se redică la

o a două-gecea rarte a coprinsului declarati în contractă, a strica vânderea. (Civ. 1321, 1329, 1334)

1329. In t6te casurile de vândtre

(Civ.

facută

Fr 1618).

altă felă de câti pe

atâtii măsura, fie vândarea de uni corpi certi şi limitati, fie de
mai multe fonduri distincte și separate, fie concepută cu espresiunea mesurei înaintea desemaârei obiectului sau din contră,
nică vândătorulă n'are drepti la adausi de preții pentru ascedente
nici cumpărătorulă, la scădere, pentru lipsă, de câtă în casulă
cândă escedentele saii lipsa preţuesce o a dou&-decea parte din
prețulii totale ali vănderii. (Civ. 1327, ur; 1330, 1333) (Civ.

Fr. 1619).
1330. Disposiţiunile celori trei articole precedenţi nu se vorii
aplica de câtă în lipsa de stipulaţiune contrariă între părți. (Civ.

1397—4329).

1331. Cândii, după art. 1328 şi 1329, este casii de a se adăugi
preţ uli pentru escedente de măsuri, cumrărătoruli are facultatea

de a alege, între a-strica vânderea si a împlini preţulă. Suplimen-

tulă preţului se resvunde cu dobândă, dacă cumpărătorului a păstratii immobilele. (Giv. 1328, 1363) (Civ. Fr. 1620).
1332. In tâte casurile cândă cumpărătorul are drepti de a stri-

ca vândârea, vândătorulii este datori să'i restituâscă, deosebită de
preţă, dacă Pa priimiti, spesele contractului. (Civ. 1328, ur, 1341)
(Civ. Fr. 1621.
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1333. Dacă s'aii vândutii doue fonduri

V.

|

printr'ună singură

tractă, dreptii unii singurii preţă, cu ar&tare de măsura

Şi coprinsulă unui este mai mică de cătii celă

declarati,

con-

fie-cârul,

alu
celui-laltă mai mare, se va face compensaţiune între preţul 6răescedentelui și preţului linsei, şi acţiunea v6ndstorului pentru
adăugire
săi a cumpărătorvlui

pentru scădere

de preţă va fi supusă

regule.loră mai suse stabilite. (Cv: 1327, ur) (Civ. Fr. 1623),
1334. Acţiunea vâodătorului pentru complinirea, prețului
, şi a

“cumpărătorului Pentru scăderea prețului

tractului, se prescrii printr'ună

1328, 1331) (Cuv. Fr. 1622),
1335.

Perclulă

anu

sat

din diua

pentru stricarea con-

contractului,

totale sau parţiale ali lucrului

vândută

(Civ.

mai'na-

inte de predare, se judecă dupa regulvle generali ale obligaţ-unilor
iă
convenționali. (Civ. 971, ur; 1015, 1156, 1358) (Civ. kr. 1624),
SECTIUNEA

III.

Despre respunderea vânătorului.
1336. Vengătorulă respunde câtre cumpărători:

1. De linistita posesiune a lucrului, și
2. De viţiele aceluiași lucru. (Civ. 1313,

1320, 1337, ur) (Civ.

Fr. 1625).

$ I—Respunderea de eveciune(!)
1331. Vândstorulii este as drepti obligatii, după natura contractului de vângere, a respunde câtre cumparătorii de evicțiunea totale

sau parțiale a lucrului vândută, sai de sarcinile la cari s'ariă pretinde supusii acelu obiecti și cari n'arii fi fostă declarate la facerea
contractului. (Civ. 757, ur; 1341, ur) (Civ. Fr. 1626).

1338. Pârţile votă, prin convenţiune,

sa să stârgă

«bligaţiunea

1339, 1354) (Civ. Fr. 1627).

dea

1359. [n nică uni modu vângătoriulă

răspunderea

personale ali

pentru

evicţiurea

să adauge,

&spunde de

care

nu se pâte sustrage de la

ară

resulta

său: veri ce convențiune Cuntrariă

1338, 1340) (Civ. Fr. 1628).

să micşorede

evicţiune. (Civ. 969,

-

dintr'ună faptă

este

nulă.

(Civ.

(1) Prin ebicțiune se înţelege deposedarea luorului în 'favârea udeveratului proprietară. Priu urmare a respunde de evieţiuni este a respunde de linistita
posesiune a lucralui,
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1340. Stipulaţiune prin care vângătoruli se descarcă de respunderea pentru evicţiune, nu'lă scutesce de a restitui prețiuli, în
cagă de evicţiune, afară numai daca cumpărătorul a cunoscută, la
facerea vendării, pericululu evicțiunii saă daca a cumpăratu pe
respundeare sa propriă. (Civ. 1337, ur, 1349, 1353) (Civ. (Er.
1629).

2) Cândă vândătorulă este răspundătorii de evicţiune, cumpărătorulu, daca este evinsi(:) are dreptulă a cere de la vângttorii:

A-iă Restituţiunea preţului: (Civ. 1342).

2

Fructele, dacă este datoria le întrece

proprietariului care

Pa evinsă; (Civ. 465, ur. 1324),
3
Spesele instanției deschise de dinsuli în contra vândăto-

riului și ale celei deschise de evingătoră(*) în contra sa; (Civ. 1669)

4,
Daune interese și spesele contractului de vindere (Civ.
1084, ur. 1305, 1357) (Civ. Fr. 1630),
1342. Dacă, la epoca evicțiunii, lucruli vendutii se află de o
valâre inferidre saii a suferită deteriorațiuni ori prin negligenţa
cumpărătoriului,ori prin evenimente independinți de

cumpărătorii,

vând&torulă nu se pâte apăra de a restitui prețiulu întregă (Civ.
1343, ur.) (Civ. Fr. 1631).

1343, Dar dacă

ce

afăcută

cumpărătorulă a trasii fol6se din stricăciunile

lucrului, vândâtorul are

dreptulă a opri din preţi o

sumă egale cu acele folâse. (Civ, 1342) (Civ. Fr. 1632).

1344. Dacă lucrul vândută sa află, la epoca evicţiunei, de o
valGre mai mare, din ori ce causă, vândâtoruli este datoră să

plătescă compărătorului, pelingă preţul vendârii, escedentele valorii în timpulă evicțiunii, (Civ. 1341, 1348) (Civ. Fr. 1633).

1345. Vengă&torulu este datorii să întârcă cumpărătorului, &lii
Insuşi, sai prin evingători, t6te spesele necesarie, utili și de

întreținere ale aceluia. (Civ. 166, ur, 771) Civ. Fr. 1634).
1646 Dacă v&ndătoruli a vândută cu rea credință fonduli al-

tuj, elu va fi datori să întârcă cumpărătorului tOte spesele ce va
fi Beata, chîară şi cele de simplă plăcere. (Civ. 485) (Civ. Fr.
1635).

1347. Dacă cumpărătorulă este

evinsii numai de o parte a lu-

crului, şi acâsta are în privinţia totului, o aşa însemnătate în
cătă cumpărătorulă n'ar fi cumpărată lucrulu fără acea parte,

elă pâte strica vânderea. (Civ. 1348, ur. (Civ. Fr. 1636.)

(1) Evinsii: deposedată.

-

(1) Evingătoră este celă ce a făcută cerer6 de a se

deposeda cumpărătorulă

16
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„1348. Dacă,

în cedi de

evicțiunea unei pârți a fondului. vân-

duti, nu se strica v&ndârea, compărătorulă are dreptulă a cere
val6rea, în momentulă evicțiunii, a părți de care a fostă evinsi,
iurii nu o parte proporţionale din preți, ori de a crescutii sai de

a scăduti imobilele în valâre de la vindere în coa. (Civ, 1321,
1344, 1347) (Civ. Fr. 1637).
1349. Dacă immobilele vândutii se află însărcinaţi de servituţi

neaparenți, nedeclarate de vângătorii şi de o așa importanță, în
câtă se pote presupune că cumpărătorulă n'ari fi cumpăratii. de
le ari fi cunoscutii, eli pâte cere, saii stricarea contractului saii
o îndemvitate. (Civ. 622, 13417, ur. 1352) (Civ Fr. 1638).
1350. Cestiunile de daune-interese ce arii resulta din neesecu-

tarea. vinderii, şi cari nu siint prevădute aici, se voră decide după

regulile generali ale convenţiuniloră. (Civ. 1020, 1021, 1081-1090)

(Civ. Fr. 1639).
1351 Dacă

cu evingătoruli

cumpărătorulă s'a judecati pînă la ultima instanțiă

săi, fâră să chiâme în causă pe

văndătorii, şi a

fostii condemnatii, văngdâtorulii nu mai răspunde de evicțiune, de
va proba câ era mijlâce să se chestige judecata. (Civ. 1201)

(Civ. Fr. 1640).

Ş I1. Respunderea de vițiele lucruhă vendută.
1352. Văngătorulii este supusă la răspundere pentruviţiele ascunse

ale lucrului

vândutii dacă, din causa acelorii, lucrulă nu este bună

de întrebuințată, după destinarea sa, sai întrebuințărea sa e atâtă

de micșorată, în câtii se pâte presume câ curmpărătorulii.
nu Vară
fi cumpărati, sai n'ară fi datii pe dâusuli ceea ce a dati, dei-

ară fi cunoscutii viţiele. (Civ. 954, 1336, 1353 ur.) (Civ. Fr. 1641).
1353. Vângătoriulii nu e respundătorii de viţiele aparenți şi des-

pre

cari

cCumpărătoriuli a putută

1340, 1349) (Civ. Fr. 1642).

singurii să se convingă. (Civ.

„4854, Elă este respungătorii de viţiele ascunse, chiar şi cândă
“mu le-a cunoscută, afară numai dacă, în caduli acesta, nu se va
fi învoiti cu cumpărătorulă ca să nu respundă de viţie. (Civ. 1338,

ur; 1340, 1355) (Civ. Fr. 1643)
„1355. În cadunle art. 1352 şi 1354 cumpărătorul pâte sai a
întorce lucruli şi a-şi repriimi preţulă, sai a opri lucrulă şi a
cere înapoiarea unei pârți din preţi arbitrată prin esperți. (Civ.
1349) (Civ. Fr. 1644)
1356. Dacă vendatorulă cunoscea viţiele lucrului, elă este da- |

toră, pe lîngă restituțiunea preţului, de t6te daunele interesele câ-
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tre cumpărătorii. (Civ. 1084, 1086,

1357. Dacă
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1341 ur;) (Civ. Fr. 1645).

vândătorulii nu cunoscea

viţiele

lucrului,

el: nu:

pâte fi apucati de câti pentru restituţiunea preţului și pentru spesele făcute de cumpărătorii cu ocasianea vândârei (Civ. 1085, 1305,

1341) (Civ, Fe. 1646).

|

1358. Dacă lucrulă a periti din causa viţieloră sale, vândătoruli e datori a întârce cumpărătorului preţulii şi a-lă desdauna,
conformii celorii două articole precedenţi.
Se
Dar predarea lucrului prin cadii fortuită va fi pe sema cumpărătoriului. (Civ. 1083, ur, 1156) (Civ. Fr. 1647).
|

1359. Acţiunea pentru viție redibitorie(1) trebue să fiă intentată

de cumpărătorii în scurti terminii, după natura viţiului, obiceiul
din partea locului şi distanță. (Civ. 980) (Civ. Fr. 1648)

1360. Acestă

1649).

acţiune nu esiste în vândările publice. (Civ. Fr.
CAPU V.

Despre

obligațiunile

cumpărătorului.

1361. Principala obligațiune a cumpărătorului este de a plăti
prețiulă la diua și la loculă determinate prin contractii, (Civ. 1104,
1322, ur. 1364, ur-Co. 293, 315) (Civ. Fr. 1650).

1362, Dacă nu s'a determinati

nimică în privința acesta prin

contractii, cumpărătorul este datorii a plăti la loculi și la timpulu în care se face predarea lucrului. (Civ. 1104, 1319, 1322)

(Civ. Fr. 1651).

1363. Cumpărătoriului datoresce dobânda prețiului vândârii pînă
la plătirea capițalului, în cele trei următOre casuri:

Dacă acesta s'a

coprinsii a nume în contractă; (Civ. Fr. 969),

Dacă lucrulii vândută şi predată produce fructe
turi; (Civ. 522, ur, 1324)

saii alte veni-

Dacă cumpărătoriulii a fostă interpelatii(2) a plăti. (Civ. 1079).
In acesti după urmă casii dobinda nu curge de câtă din momentulii interpelârii, (Civ. 1088) (Civ. Fe. 1652).

1364. Dacă cumpărătoriuli este turburati, saii are cuvânti de
â se teme că ar fi turburată prin vre-o acţiune, saii ipotecariă,
rc ———

(1) Prin viţie sedibitorie, ceca ce e sinonimă cu viție. ascunse, se înțelege
ucelle
defecte sâă cusururi ascunse alle lucrului vîndută, pe cari cumpărătorulă
nu
le a putut cunâsce, şi cari poti da locă la desfinţiarea vînzărei.
(2) Prin interpelare aci se înțelege o somațiune s6ă încunostiinţiare,
în formă, spre a cere plata.
i
“
%

.
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saii de r6vendicaţiune(:), elit pâte susninde plata prețului pină co

vândătoriulă va face să înceteze

turburarea

sai va da cauţiune,

afară numai dacă se va fi stipulată că plata să se facă chiară de
ari urma turburare,. (Civ, 1322, ur; 1407, 1652) (Civ. Fr. 1653)
1365. Dacă cumpărătorulă nu plătesce preţulă, vâodetorulă pâte

cere resoluțiunea vândării. (Civ. 1021. 1320, 1366, ur) (Civ. Fr.
1654),
1366. Resoluţiunea(2) vândării de immobile se pronunțiă îndată,

dacă vândătorulă este în periclu de a perde lucrulă şi prețiulii.
Dacă asemine periclu nu esiste, judecătorul pote da cumpărătorului unii termină mai multi sai mai puţină lnngii, după împrejurâri, fără să pâtă da în nici unii casii unii al doilea termin.
(Civ. 1021, 1101).
" Trecând acelă termini, fără ca cumpărătoruli să plătâscă, se

va pronunţa resoluțiunea vândârii. (Civ. 1367) (Civ. Fr. 1655)
1367. Cândi la o vângare de immobilj, s'a stipulată ca în lipsă
de plata

prețului

în terminulă

defiptă,

vâodarea

va fi de drenti

resolvată(3), cumpărătorulă pâte plăti după espirarea terminului,
pre câti timpi nu este pusi de vândâtorii în întârdiare priatr'o
interpelațiune în formă; dar după asemine înternelaţiune, judecătorulă nu'i pâte da termini. (Civ. 1019) (Civ. Fr. 1656).

1368. Acţiunea vândătorului nentru resoluţiunea vândării este
reale. Cu tâte acestea vândătoruli nu se va put€ prevalida de
dreptulii seii, în contra autoritâţii publice, nici în contra adjude-

cătariloră în vângâri silite, de câti conformandu-se, pentru acesti

după urmă casii, regulelorii prescrise în procedură.

1369. Acţiunea

ia acelaşi

modi

resolutâriă

de conservare

creată

prin art. 1365 este supusă

ca şi privilegiuli

vâodătorului.

Ea

nu pâte fi esercitatii, după stingerea acestui privilegii, cu vătămarea unei a treilea, persâne, care a quăscigati de la cumpărăforiă drepturi asupra immobilelui vândutu, şi care s'a conformat
legilor ca să păstrede acele drepturi. (Civ, 1122. ur.)

1370. La văndâri de denariate(*) și de lucruri mobili, vânderea

se va resolvi de dreptă şi fâră interpelațiune, în folosul vendătorului, după espirarea terminului pentru redicarea lori. (Civ.
1020, 1365, Co. 293, 315) (Civ. Fr. 1657).
(1) Cererea de revendicaţiune se face din partea acelluia ce se pretinde proprie-

tarii gi reclamă a intra în posesiunea lucrului seă.
(2) Resoluţiune: desființare.

-

(3) De dreptă resolvată: de sine desființiată,
(4) Prin cuvîntulă denartalii se înţelege, produale,'cura griii, orză, cet.
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VI.

văndereă prin

causele de

rescumpărare.

anulare sai de resoluțiune co-

prinse în acesti titlu, și de cele comune la t6te convenţiunile,
contractul de vândtre se pote reşolvi şi prin facultatea de rescumpărare ce "şi pote reserva vândâtorulii. (Civ. 950, 1020, 1157,
1301—1309, 1311, 1320, 1328, 1331, 1347, 1349, 1355, 1365,
1372, ur.) (Civ. Fr. 1658).
1372. Facultatea de rescumpărare este uni pacti: prin care

vândătorulă

îşi reservă

dreptuli a lua înapoi

lucrulă vândută,

restituindii prețuli principale şi plătindi cele aici mai josii legiuite

pria articolul 1317. (Civ. 923,

1019, 1373, ur.) (Civ. Fr. 1659).

1373. Facultatea de rescumpărare nu pâte fi stivulată cu termini

mai lungii de cinci ani, sub pedâpsă
(Civ. 1374, ur.) (Civ. Fr. 1660).
-1374.
nici de
1315.
esercita
prietarii
1376.

de a fi redusii la cinci ani.

Terminulă odată defipti de pârți nu se mai pâte prelungi
ele însăşi nici de judecătorii. (Civ. 1373) (Civ. Fr, 1661).
Dacă vândătoruli, în terminuli prescrisii, nu începe a
dreptulii seu de rescumpărare, cumpărătorulii remâne pronerevocabile. (Civ. 1445) (Civ. Fr. 1662).
Terminulii curge în contra tuturorii persâneloriă, chiari

în contra

minorului, care

contra cui se
Fr. 1663),

va

cuveni.

va pute av6

(Civ.

343,

acțiune

390,

427,

recursoriă(1) în
ur;

454) (Civ.
-

1317. V&ngătorulă care voesce a esercita pactul săi de rescum-

părare, trebue să întârcă preţului în capete, snesele contractului
văndârii, spesele reparaţiunilorii necesarie, spesele renaraţiunilorii
utili pină la suma adausului de valâre proiusă printr'insele.
Elii nu pote intra în posesiune de câtii după ce a îndeplinită
tâte aceste obligaţiuni. (Civ. 1019, 1372) (Civ. Fr. 1673).
1318. Cumpărătorulii cu pact de rescumpărare, esercită tâte

drepturile vângătorului sei. Eli pâte
devăratului

proprietari,

câ ai drepturi

prescrie atâti în contra a-

câți și în contra

sai inotece

asupra

celoră

ce ară

pretinde

lucruliă vândută. (Civ. 557,

649, 1800, 1847, 1890, 1895) (Civ. Fr. 1665).
1379. Eli pote opune, creditoriloră vEndâtorului săi beneficiul

de ordine sait discuțiune.(*) (Civ. 974, 1662, ur.) (Civ. Fr. 1666).
(1) De despăgabire.

(2) Beneficiul de discuțiune este facultatea ce se acârdă chezașiului de a îndatoxa pe

creditorulă

care

îlă urmăresce,

de a urmări şi a

vinde

mai întiiă

averea debitorului principală, Acestă dreptă se specifică lămurită în art, 1662,
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1380. Cândi văngătorulii reintră, în urmarea

pactului de res-

cumțărare, în drepturile sale de mai "nainte . asupra imobilelui,
acesta îi revine liberă de tâte sarcinile şi ipotecele de cari cumpărătorulă Pariu fi încărcată.
Eli este datorii însă se esecuteze contractuli de închiriare sai
de arendă ce arii fi făcutii cumpărătorul fără fraude (Civ. 1372;
1410, ur. 1746, ur. 1710).
, 1381.

Vengdătorulii

cu pactii de rescumpărare

pote

esercita

ac-

țiunea sa în contra unui ali douilea cumpărătorii, chiarii şi cându facultatea de rescumpărare n'ariă fi fostii declarată în celui

dală-douilea contractă (Civ. 913, 1019, 1770) (Civ. Fr. 1664).
1382. Dacă

celii ce a cumpăratii,

cu pactă

de rescumpărare,

o

parte nedivisă a unui immobile, s'a făcuti

adjudecatari ală tuto-

tă în contra, sa, va put6 obliga, pe vândătorii

cândi acesta va voi a

roru celorlalte pârți ale aceluași immobile, la licitaţiunea provocaesercita

dreptulă

s&ă de rescumpărare,

să ia immobilele

întregi.

(Civ. 1:83, ur; 1388, ur) (Civ. Fr. 1667)
1383. Dacă mai mulți aii vândută în unire, printr'uni singură

contractii, unii immobile comune, acţiunea de rescumpărare nu se

va Dut6 esercita de fie-care de câtă pentru partea, sa. (Civ. 1057,
1385) (Civ. Fr. 1668).
1384. Se va urma totii asemena cândă celi ce a vândută
singuri

uni

immobile, a lăsatii mai

mulţi

moscenitori:

nu

va put

fie care moscenitorii a esercita acțiunea de rescumoărare de câti

pentru partea ce ia în succesiune. (Civ. 1060, ur; 1383, 1385)
(Civ. Fr. 1669).
1385, Dar în casulii celoră doue articole precedinți, cumpărătoriul pote cere ca toți covândătorii sai toți comoscenitorii să se
înțelegă spre a lua immobilele întregă; dacă aceştia nu se înţelegi.

cumpărătoruli va fi scutitii de a da numai parte din immobile,
(Civ. 1065, 1386) (Civ. Fr. 1670).
,
1386. Dacă vândarea unui immobile ali mai multori nu s'a
făcutii în unire şi pentru totii immobilele de o dată, ci numai fie
care a vândutii partea sa,
țiunea de rescumpărare,

fie-care
pentru

va put€ esercita separată ac-

partea

ce avea,

Și cumpărătoriulii nu va put6 constrînge pe celii ce o esercită
ca să ia immobilele întregii. (Civ. 1385) (Civ. Fr. 1671).

1381. Dacă cumpărătoriuli a lăsat mai mulţi moscenitori, ac-

_țiunea de rescumpărare nu se va pute esercita în contra fie cârui
de câtii pentru partea sa, în cadi cândiă lucrulii- cumpăratii este

încă neîmpărţitii, sai împărată între toți.
Dar daca la împărțâla

moscenirii, lucruli cumpăratii a căguti
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numai în partea unul dintre moscenitori, acțiunea de rescumpărare
pote fi intentată în contra acelui pentru totii, (Civ. 777, 1060,
1061, $ 2,) (Civ. Fr. 1672).

CAPU vu.
Despre

hcitațiune,

1388. Dacă unii lucru comunii alii mai multorii nu se pâte
împărţi uşorii şi fără perdere;

Sai dacă într'o

cari nici unulii din

Vângerea

unorii

împărțelă

împărțitori

asemini

de

bună voiă sarii afla lucruri pe

n'ari put6, saii

lucruri

prețulu se va împărţi între copropietari.
ur) (Civ. Fr. 1686).

n'arii voi a lua,

se va face cu
(Civ.

1389. Fie care din proprietari pote cere

licitaţiune şi

728, ur; 736, 1389,

a se chiăma la

licitațiune străini(1): vori trebui de nepăratiă să se chiâme,
dacă unul
din coproprietari este - minoră. (Civ. 404, 454, 1148,
786, 791)
(Civ. Fr. 1687).
1390. Moduli şi formalitâţile pentru licitațiune sunt
titlul “despre succesiuni, şi în Codicele de procedu arătate la
ră. (Civ.
128
— 750, 856—812) (Civ. Fr. 1638).

CAPU VIII.

Despre sirămutarea creanţelori și altorii lucruri necorporali.
1391.
acțiuni,
miterea
1392.

La strămutarea unei creanţe, a unui dreptii sai a unei
predarea între cedente(2) şi cesionarii(*) se face prin retitlului. (Civ. 1106, ur; 1132, 1810, 1314) (Civ. Fr. 1689),
Celă ce vinde o 'creanţiă, saii veri-ce altii lucru necor-

porale este datorii să respungă de esistența sa valabile în
folosulă
sti, în

momentul vândării, de şi vend6rea n'arii coprinde
acestă
îndatorire de respundere. (Civ. 1338, ur; 1393, ur)
(Civ. Fr, 1693).
1393. Cesionarulii nu pote opune dreptulii săi
la o
s6nă de cătă după ce a notificată debitorului cesiune a treia pera.
Ia

n

a

DOME

O

(1) Prin străini aci se înțelege persâne ce nu
sunt coproprieiară s6ă devălmag
în lucrul ce se vinde. De aceea ar f fost mai
esacti ca le începutul articolului să se zică, precum e în testulă francesă:
„Fie care din coproprietari, act. &
(2) Cedente este cellă ce tansportă obiectu
lă stă dreptulă—(3) Cesionară, este
cellă ce priimesce transportul,
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Acelaşii efectii va av& acceptațiunea cesiuuei făcută de debitorii întruni acti autentici. (Civ. 1149, 1171, 1394-Co. 34, 131)
(Civ. Fr. 1690).
1394. Cu tâte acestea ver-ce actii saii otărtre care constată o
cesiune saii o quitanță de chiriă saii arendă pe doui ani viitori,
To izebni să fiă transcrisi pe registrele oficiului ipotecarii. (Civ.
1395. Decă, mai 'nainte de notificarea cesiunii făcută de cedinte
sai de cesionariii, debitorelui, acesta plătise cedentului, liberarea

sa va fi valabile. (Civ. 1097, 1149, 1393) (Civ. Fr. 1691).
1396. Vinderea saii cesiunea unei creanţe coprinde accesoriela

creanţei, precumii cauţiunea, privelegiulă
1106, ur. 1744) (Civ. Fr. 1692).

și

ipoteca. (Civ. 903,

1397. Văndătoriuli, saii cedentele unei creanție nu respunde de

solvabilitatea debitorului, de câtu dacă s'a îudatoritii a nume la
acâsta şi numai pîvă la suma preţului de diusuli primiti. (Civ,
1398) (Civ. Fr. 1694).
1398. Cândi a priimită asupră-și respunderea pentru solvabilitatea debitorului, acestă îndatorire se înțelege contractată numa!
în ceea ce privesce solvabilitatea actuale a debitorului, nu şi cea
viitâriă, afară de casulu cândi ze stipul6ză anume contrariuli.
,
(Civ. 1133, 1397) (Civ. Fr. 1695).
1399. Celui ce vinde o moscenire, fără a specifica cu amănuntulă
obiectele într'însa coprinse, nu raspunde de câtii de cualitatea sa

de moscenitori (Civ. 641, 1392, 1400, ur.) (Liv. Fr. 169).
1400. Dacă

s'a folositii de fructele vre-unui fondă,

sai a primită

plata vre unei creanţie ereditaria,saă a vândută lucruri de ale succesiunii, este datori să întârcă tâte acestea compărătoriului, dacă nu şi
le a reservatii anume la vândâre. (Civ, 1399, 1401) (Civ. Fr. 1697).

1401. Cumnărătorul este datori și elă să întârcă vândătorului

sumele plătite de

acesta pentru datoriele şi sarcinile succesiunii,

şi să “i ţină sema de sumele

de cari era el insuși

creditori ală

succesiunii, dacă nu e stipulațiune contrariă. (Civ. 1400) (Civ. Fr.
1698).
1402. Celi în contra cârui esiste uuii drepti litigiosă vândutii,
se va put6 libera de cesionarii numerăndu'i prețul reale ali ce-

siunii, spesele contractului şi dobînda din giua căndi cesionarulii
a plătitii prețulă cesiunii. (Civ. 1309, 1403, 1404) (Civ. (Fr.
1699).
1403. Lucrulii se

socotesce litigiosi cândiă esiste

procesi

sai

contestaţiune asupra fondului dreptului. (Civ. 3402) (Civ Fr. 1700).
1404, Disposiţiunele articolului 1402 înceteză:

:

COD. CIVILE, CART. Ul. TIT. VII,
i, Când
prietariă ali
2. Cândi
3, Cândi

cesiunea
dreptului
s'a făcutii
s'a fâcuti
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s'a făcutii la unii comoscenitor sai coprocedată;
la uni creditorii spre plata creanței sale.
câtre posesorulii! fondului asupra cârui e-

siste dreptuli litigiosi. (Giv. 1403) (Civ. Fr. 1701).
TITLU

VI.

Despre schimbi.
1405. Schimbulă este unii contractă
respectivi

uni

06.

Schimbulii

1702).

lucru

pentru

altulu.

prin

care pârţile îşi dai

(Civ. 1406,

ur)

(Civ.

Fr.

se face prin singurulii consimţimîntă, întocmai

ca și vândarea. (Civ. 644, 971. 1295) (Civ. Fr. 1703).

1407. Dacă unulă din copermutanți a priimiti lucrul

în schimbi, și în urmă prob6ză că cel-l-altii contractante

dată lui

nu este

proprietarii ali acelui lucru, nu pâte fi constrinsii a preda pe
celui de dinsuliă promisă, ci numai a întârce pe celă primiti. (Civ.
1322,

1364)

(Civ.

Fr,

1704.)

|

1408. Copermutantele(1) evinsii(2) de lucruli primită în schimbi,

pote cere daune interese sau întOrcerea lucrului sti.

(Civ. 1084,

ur; 1341) (Civ. Fr. 1705).

1409. Tâte cele alte regule prescrise pentru vândare, se aplică
şi la contractulă de schimbi. (Civ, 1294 ur) (Civ. Fr. 1707).

TITLU

VIl.

Despre contractulă de locațiune(3)

„CAPU 1.

i
!

i
4
i

Disposițiuni generali.

|
|

i

1410. Obiectuli contractului de locaţiune este ună lucru sai o
lucrare (Civ. 1411, ur) (Civ. Fr. 1708.)
1411. Locaţiunea lucruriioră este unii contractă prin care una
(1) Copermutante este cellă
deposedată,
(3) Locaţiune: închiriere,

ce a făcut schimbulă cu cellă-l-altă. —

(2) Evinsă

16%

|
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din pârțile contractanți se îndatoresce a assigura

VII,

celei lalte folo-

sința unui lucru pentru unii timpi determinati, drepti unii preţi
determinati. (Civ. 942, ur; 1413, ur) (Civ. Fr. 1709).

1412. Locaţiunea lucrârilori este unii contractii prin care una

din pârţi se îndatoresce drepti ună. preții determinati, a face
ceva „pentru cea-laltă parte. (Civ. 942, ur; 1410, ur (Civ. Fr.

1710.
1413. Locaţiunile sunt de mai multe feluri şi ai regulele lorii
proprie.
Se chiamă închiriere, locaţiunea edificielori şi aceea a mișcătârelori; (Civ. 1416, ur.)
Arendare, locaţiunea fondurilori rural;

Prestaţiune a

lucrârilori,

(Civ. 1416, ur; 1454, ur.

locaţiunea muncei

și a serviciului;

(Civ. 1470, ur.)
Antreprisă, luarea sevârșirii unei lucrâri drepti unii preţiii determinată, cândă materialulă se dâ de acela pentru care se asecutează o lucrare. (Civ. 1470, ur) (Civ. Fr. 1711).

1414. Se consideră ca o locaţiune ori ce concessiune

timpurară

a unui immobile drepti o prestaţiune(1) anuale, ori sub ce titlu
ari fi făcută,
O asemenea concesiune nu trece câtre cessionariii nici o proprietate, chiari cândi sari fi stipulati contrariul, ceea ce va fi

fâră nici uni effectă. (Civ. 1411).
:
1415. Locaţiunile ereditare asta-ţi în ființă cunoscute sub nume

de emfiteuse, ori embaticii (besmanii) se păstredă. Ele se voră regula după legile sub cari sai născuti(2).

Pe viitorii ele nu se mai poti înființa.
CAPU

il.

Regule commune la locațiunea edificieloră și a fonduvilorii
rurală.
1416. Dacă contractul făcutii verbale n'a priimiti nici o punere în lucrare, și una din pârți îli nâgă, nu se pâte priimi proba prin marturi, ori câtii de mică fă preţiulii şi char cândi s'ară

dice că s'a fostă dati arvună.

(1) Prestaţiune: dare.

(2) Vezi Cod. Caragea,

part. 3, cap. 5, și legea din 15 Maiii

1843,

Pentru o-

rinduial+ ce are a se păzi la darea locuriloră cu ambaticii în fiitoră de către,
Monastirile închinate şi ncînchinate, precum şi de- către schiturile
celle
slobode.*
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Numai celui ce n6gă contractulă se pâte deferi jurământi.

1191, 1208, 1219, 1220, 1417) (Civ. Fr. 1115).

(Civ.

1417, Urmândă conitestaţiuni asupra prețiului contractului verbale,
a cârui punere în lucrare a începutii,, şi nefiindii nici o quitanţă,
proprietarul jurândi va fi creduti, dacă locatariuli(!) nu preferesce a cere o estimaţiune prin esperţi. In casuli din urmă, spesele espertisei cadi în sarcina lui, dacă estimaţiunea întrece pre-

țiulă celii reclamă. (Civ. 1219, ur; 1416) (Civ. Fr. 1716).

1418. Locatariulă are dreptulă de a sub-chiria oria sub-arenda
și de a cede contractuli sâi către altulii, dacă o aseminea facul-

tate nu “i-a fostii interdisă.
Ea pâte fi interdisă în totii ori în parte; acâstă înterdicere nu
se presume, ci trebue să resulte din o stipulațiune speciale. (Civ.
1021, 1429, 1434) (civ. Fr. 1717).
1419, Disnosiţiunile articolelorii relative la contraciele de arendare a averiloră dotali ale femeilorii măritate, se vorii aplica şi
la contractele de arendă ale averilori minorilorii. (Civ, 390, 427,

454, 534. 1268, 1269) (Civ. Fr. 1718).
1420. Locatoruli(2) este datorii, prin însuși natura contractului,
fâră să fiă trebuinţă de nici o stipulaţiune speciale:

1. De a trăda locatarului lucrulii închiriat sai arendată; (Civ.

1314, cu, 1421),

2. De a "li menţin6 în stare de a pute servi lă întrebuințarea
pentru care a fostii închiriată saii arendatii. (Civ. 1421),
3. De a face ca locatariulii să se pâtă folosi neîmnedicată în
totă timpulă locaţiunii. (Civ. 1422, 1439) (Civ. Fr. 1719).
1421. Locatoriulii trebue să trădea lucrulii în așa stare în câtii

să notă fi întrebuințată.
In cursul locaţiunii, trebue să facă tote

acele reparaţiuni ce

potă fi necesarie, afară de micele reparațiuni (raparaţiuni locative) cari, prin usii(5), suntă în sarcina locatarului. (Civ. 1420,

1423, ur.) (Civ.

Fr. 1720).

1492. Locatariulii trebue să fie garantatii pentru tote stricăciunile şi viţiele lucrului închiriată ori arendati ce "1 împedică întrebuințarea, chiar de şi nu ait fostii cunoscute locatarului la
timpul locaţiunii.

Dacă din aceste viţie şi defecte derivă pentru locatarii o daună
dre.care, locatorulii este datoriii a'lii desdauna. (Civ. 1352—1360,
1420,

1426, ur.) (Civ. Fr. 1121).

(1) Zocatariulu: chiriaşi,
(2) Zocatură: îuchirietoră.

3) Prin usă; din obiceiii,
+3
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TIT.

locaţiunii, lucrulă

datii se strică în totalitate

prin

casă

VII.

închiriații

fortuitii,

ori

aren-

contractul
este de

dreptii desfăcutii. Dacă însă se distruesce(1) îu parte, locataviulă pâte, după împrejurâri, să câră o scădere din preţiă, ori

desfiiațarea contractului.
In amândouă

casurile nu i se dă nici o desdaunare. (Civ. 1083,

1156, 1425, 1439) (Civ, Fr. 1792).

1424. Locataruli(2) nu pâte, în cursulii locaţiunii, să schimbe for-

ma lucrului închiriată sai arendată. (Civ. 1420, 1429, 1430) (Civ.
Fr. 1723).

1425. IDacă în cursulă

locaţiunii, lucrul închiriată

dati are nevoiă de reparațiuni
nă la finele

contractului,

saii aren-

urgenți, ce nu se poti amâna pi-

locataruli

trebue

să

sufere

strimtori-

vea Ce i se căşuneză ori ce felu fiă ea, și fiindă lipsită chiariă,
pe timpul facerii lorii, de întrebuințarea a o parte din lucrulă
închiriată saii arendatiă.

Dacă însă aceste reparațiuni continuescii

patru-deci

dile, prețiulu locațiunii se va

timpului în care,

şi a pârții

lucrului

buinţare a remasii lipsiti.
Dacă reparaţiunile suntii de aşa

mai
scădea

închiriată

multi

de

câtii

în proporţiunea

de a cârii între-

|
felă în câtă locatariulă și fa-

milia să se afle în neputințiă de a locui,
larea contractului. (Civ. 1083, 1421, 1423)
1426. Locatoriuli nu este respundătoră
burarea cașunată lui prin fabtulă unei a

eli va put cere anu(Civ, Fe. 1724).
câtre locatarii de turtreia persâne, care per-

s6nă nu'și sprijină aceli fâptie pe unii dreptii asupra lucrului în-

chiriatii saă arendati; locatarulu are însă facultatea de a reclama în

contră-le
1427.
ţa sa, în
re drepti

în numele sei personale. (Civ. 1427, ur.) Civ. Fr. 1725).
Dacă, din contră, locataruli a fostă turburatiă în folosiuurmarea unei acțiuni relative la provietatea lucrului, ala o scădere în proporţiune cu dreptulii închinârii sai a

renrârii, întru câtă însă aii îasciințatii pe locatorii de acestă molestare.
(5) şi îmnedecare. (Civ. 1082, ur. 1341, 1351, 1428) (Civ, Fr. 1726).
1428.

Dacă acei

ce ai căsunatii

turburare

cu de la sine putere,

pretindii a avâ vre uni drepti asupra lucrului, ori dacă locatarulă esle chiămată înjudecată pentru a fi condemuată a perde
lucrulă în totalitate sai în parte, sai pentru a suferi eserciţiulii
unei servituți, eli trebue să îasciinţeze pe locatoriii spre a fi
garantată contra unei asemenea turburâri şi, dacă vrea, pote să
(î) A se distrui a se atica a se sfărăma,
(2) Aci dim gresiala de tipară, eredemiă, se zice locatară, chirisșiă, câci trebue a
se zice, cum e si în testul francesă, Zocatoră, închirietoră,

(8) Moleature: vătămare:

-

COD.
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fie scutită de orl ce chiămare în judecată, ar&tândii însă pe locatorulă în a cârul nume posede: (Civ. 1426, ur) (Civ. Fr.
1727).
d, Locatarulii are două îndatoriri principali :

- 1.) Trebue să

întrebuințede lucruli închiriată saii arendatii ca

ună buni proprietarii și numai la destinaţiunea determinată prin
contractă; 6ră în lipsă de stipulațiune speciale, la destinațiunea
presumotă

după

circonstanțe;

2) 'Trebue să plătâscă preţulii

locaţiunei

la terminele

nicite. (Civ. 1430, ur; 1439) (Civ. Fr. 1728).
1430. Dacă locatarulii usă de lucrul închiriatii ori
altii felă de cumi

stator-

arendatii în

se arâtă în contractii, sati în unii modii din ca-

re arii put€ să resulte o vătămare pentru locatoriii, acesta, dubă
împrejurâri, pâte cere desființarea contractului. (Civ. 1429) (Civ.

Fr. 1129).

1431. Locatarulă trebue

să

restitue lucruli

to

starea în care

Pa priimită conformii inventariului, dacă s'a fostii făcutii uni asemenea între dinsulă și locatoriă; nu este resnunțiătoră înse de
perderea, saii deteriorarea provenite din causa vechimei sai a unei
forţe majore. (Civ. 1429, 1432, ur; 1488) (Civ. Fr. 1730).
1432. În lipsă de inventariă se presume câ locatarulă a ptriimitii
lucruli închiriată ori arendatii în starea în care locatorulă era
datorii ală

trăda,

și trebue săli

afară numai cândă ari put€ proba
(Civ. Fr. 1731).
1433. Locatariulă
usurpaţiuniloră.

Urmândi

terminulă

e

ce s'ari fi

condiţiune,

|
închiriatii contra

lucrulii

”

este

datorii a însciința pe locatoriii în

pusii spre

respungători

aceeași

contrariulii (Civ. 1421, 1431)

datorii a apăra

usurpațiune,

toriă, rămâne

restitue în

de

cercetare.—Călcandii
daune

şi spese.

1434. Locataruli este respundătorii de

întâmplate în cursuli: folosinţei

acâstă da-

(Civ. 1429,

1434).

stricăciunile şi perderile

sale, întru

câti

nu probă câ ai

urmatii fâră, culpa sa.

Asemenea este respundătorii şi de stricăciunile şi perderele
căşunate de persânele familiei sale sai de sublocatarii. (Civ,
1000, 1429) (Civ. Fr. 1732,

1435

1735),

Este respundătorii de incendii,

cendiulă s'a înt&mplati

prin casă

dacă

fortuită, sai

nu probedă că inforță majoră, sai

prin defectii de construcțiune saii câ foculi a venită de la o casă
vecină. (Civ. 1083,1102,

1156,

1434) (Civ. Fr.

1733).

1436. Locaţiunea făcută pentru uni timpi determinati incetegă
de la sine cu trecerea terminului, fără să fiă trebuință de o pre-

alabile însciințare.

254
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Dacă contrăctuli a fosti fâră terminii, congediulii
(1) trebue să
se dea de la o parte la alta, observându-se

terminele definte de

obiceiulă locului. (Civ: 1437. ur) Civ. Pr. 1736, 1737).

1437. După espirarea termenului stipulat prin contractuli de
locațiune, dacă locatarulă remâne și e lăsatii în posesiune, atunci
se consideră locațiunea ca reînoită, efectele ei însă se reguleză

după disposiţiunile articolului

relativii la locaţiune fâră terminii.

(Civ. 1436) (Civ. Fr. 1138).
1438. Cândi s'a notificatii congediulii, locatarulii, chiar dacă ar
fi continuitii

a se servi

de

obiectului

închiriat sai

arendati,

p6te opune relocaţiunea tăcută. (Civ. 1437) (Civ. Fr. 1139).

nu

-

1439. Contractulă de locaţiune se desființedă cândă lucrulii &
periti în totală saii s'a făcutii netrebnicii spre obicinuita întrebuințare.
In casii căndă una din pârţi nu înplinesce îndatoririle sale princinali, cea altă parte pote cere desființarea contractului. (Civ.
1020, 1156, 1423) (Civ. Fr. 1741)
1440. Contractulă de locaţiune nu se desfiinţedă prin mortea

locatarului,

nici

Ir. 1942).
1441, Dacă

prin

aceea

|
locatoruli

cumrărătorulii este datori

a

locatorului.

vinde lucruli

să respecte

(Civ.

1485)

închiriat ori

(Civ.

arendatii,

locaţiunea făcută înainte

de vândâre, întru câtii a fostii făcută prin uni acti autenticii saă
prin act privati, dară cu dată certă, afară numai cândi desființarea ei din causa văndârei sari fi prevedutii în însuşi contrac:
tulă de locațiune. (Cv. 972, 1171, 1182, 1420, 1442) (Civ.

Fr. 1143).
1442 Dacă în contractulii de locaţiune s'a prevădutii desfiinţarea lui din causa văndârei, atuncea locataruli are drepti a cere
desdaunarea

de la locatorii, afară

numai

cândi

sari

fi stipulatii

contrariuli. (Civ. 1441, 1443) (Civ. Fr. 1744).
1443. Cumpărătorulu ce voesce să facă întrebuințare de facultatea reservată prin

contractuli

de

locaţiune de â da congedii,

trebue să vestescă mai ântâiii pe locatarid.—Chiriaşuli va fi vestitii mai'nainte

cu timpulii

cerută de obiceiulii locului: arendașuli

celii puținii cu ună ană. (Civ. 1436) (Civ. Fr: 1748).
1444. Arendașii ori locatârii nu poti fi dați afară mai "nainte
de a fi desdăunaţi

de câtre locatori,

de câtre cumpărători.

iară cândii acesta nu o face,

(Civ. Fr. 1749),
n

(4) Prin congediii se înţelege insciințarea de încetarea închirierei,
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1445. Cumpărătoruli cu pacti de rescumpărare nu pâte să dea
afară pe locatarii mai "nainte de a fi devenitii proprietarii nere-

vocabile prin trecerea terminului rescumpărârii. (Civ, 1375, 1378,
1436, 1441) (Civ, Fr. 1751).

CAPU ul.
Despre regulele particularie la închiriare.

1446. Contractulii de închiriere se pâte desființa cândii locata-

vulă nu mobileză în deajunsit

suficiente pentru plata chiriei

.

Fr. 1152).

casa,

afară numai dacă qâ garanțiă

(Civ.

1439, 1445, 1652, ur.) (Civ.

1447. Reparaţiunile mici, numite locative, ce rămâni în sarcina
locatarului, dacă nu s'a stipulată din contră, sunt acelea pe cari

obiceiulă

următârele:

locului le

consideră de

astii feli, și între altele sunt

Reparaţiunea vetrei sobelorii, a gurei

lori, a capaceloră scl, a

stricârii tencuelei din partea de josii a părețilorii

camerelorii şi a

altoră locuri de locuință pînă la înălțimea de unii metru;
La parchetă și duşumele, întru câti numai unele bucâți sunt
stricate;

A
causa
pâte
A

geamurilorii, întru câtă sfărimarea lorii nu ară fi urmati din
unei întâmplâri. estra-ordinarie ori forțe majori, de care nu
fi responsabile locatarulii;
ușeloră, ferestrelorii, brâscelorii, verigelorii şi altii felii de

încujători. (Civ, 1421, 1432, 1448) (Civ. Fr. 1754).
1448. Nici una din reparaţiunile reputate locative nu cadi în

sarcina locatarului, cândiă stricăciunile ai fostii causate prin vechime
saii forțiă majore. (Civ. 1431, 1432, 1447) (Civ. Fr. 1755).
1449. Curaţirea puţuriloră și a plimbătorilori este în sarcina
locatorului. (Civ. Fr. 4756).
1450. Inchiriarea mobililoră destinate pentru mobilarea unei
case întregi, a unui apartamentii ori magasinii, se consideră făcută
pentru durata ordonariă a inchiriârii caselor, apartamentelori,

magasineloră,
Fr. 1757).

după

obiceiul

1451. Inchiriarea unui

locului.

apartament

făcută pe ună anii, cândă s'a stipulatii

(Civ.

980,

1436)

mobilată se va

(Civ.

considera

atâta chiriă pe ani; deo

lună, cândă s'a stipulată atâta chiriă pe lună;
De o di cândă s'a stipulată atâta chiriă pe di.
Dacă nu esiste nică o îniprejurare din care să se probe câ in-

chiriarea

s'a

făcutii pe un anii, pe o lună,

saii pe o di, sd va

256
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făcută

conformi

obiceiului locului.

980, 1436,

(Civ.

1452) (Civ. Fr. 1158).

1453. Dacă locatarulă, şi după espirarea terminului locaţiunii,
continue a remân€ în casa saii apartameutulii închiriate, fâră nici
o împedicare din partea locatorului, ellii se consideră câ voesce a

le ocupa sub acelea-şi condițiuni şi pentru ună timpă determinati

de obiceiulii locului, și nu p6te nici să 6să, nici să fiă congediatii
înainte de a se fi făcuti vestirea terminuli obicinuită în localitate. (Civ. 980, 1436, 1431) (Civ. Fr. 1759).

1453. Dacă contractulă de închiriare se desființiază pentru culpa

chiriaşului, acesta e datori de a plăti chiria pe totă timpulă necesariii pentru o nouă închiriare, şi daunele ce arii fi proveniti

din r6ua întrebuințare

a lucrului închiriată.

(Civ. 1084, 1430,

1439) (Liv. Fr. 1760).
CAPU

1V.

Despre regulile particularie la arendare.

SECŢIUNEA 1.
Arendarea pe bună.
1454. Dacă, prin contractul de arendare, se arată o îutindere
mai mică sai mai mare de câtii are fonduli în realitate, arenda

nu se va scădea şi nu se va spori de câtă în casurile şi după re-

gulele coprinse la titlulă

vinderii,

articolulă 1327.

(Civ. 1328—

!
1333) (Liv. Fr. 1765.)
1455. Dacă arendașuli nu înzestreză moşia cu vitile şi înstru-

mentele necesarie pentiu esploataţiune; dacă nu o cultivă de feliu, dacă nu o cultivă ca uni buni proprietarii, dacă face din
moşia, areudată o întrebuinţiare diferită de aceea ce a fostii destinată, sait în genere

dacă

nu îndeplinesce

clausile arendârii

aşia

în câtii din acâsta să derive o daună pentru locatoră, acesta pâte,
după împrejurâri, să câră desființarea contractului.

In tâte casurile susii dise, arendașulii este respungători de dau-

pele provenite din neîndeplinirea contractului (Civ. 1075, 1084,
1429, 1430, 1439) (Civ. Fr 1766).
1456. Fiă-ce arendașu este datori să'şi stringă recolta numa!
în locurile obicinuite spre acesti finită întru cât nu a urmată o

stipulaţiune diferită. (Civ, 1465, ur) (Civ. Fr. 1167),
1457. Dacă arendarea s'a făcută pe mai mulți ani şi dacă în

cursulă ei sa perdută prin casă fortuită tâtă recolta unui anii,
s6i celli puținii jumătate din ea, arendaşiulii pote să câră ună scă-

COD. CIVILE.= CARU, ML UT VI.
dământi din arendă, afară numai
cedenţile recolte.

931

cândi s'a compensată

prin pre-

Acestă scădământi nu se va.put€ determina de câti ia finele
contractului de arendare, atuncea însă se va face compensaţiunea
prin recoltele tuturoră

aniloră

de arendare.

Pină atuncea însă judecătorul

pote după arbitrulă sei, să facă

uni scădâmentu provisorii, în vroporţiunea

daunei suferite (Civ.

1423, 1458, ur.) (Civ. Fr. 1769),
1458. Dacă arendarea nu s'a făcută de câtii pe ună ani și
tâtă, recolta sai celui puţinii jumătate din ca s'a perdută, arenda-

şulii va câ'6ta uni scăţământii
1457, 1439, ur.) (Civ. Fr. 1770).

1459. Nu seva face scădământă
întîmplată după culegerea lor. (Civ.
1460. Arendaşulu pâte prin o
casurile fortuite. (Civ. 1461) (Civ.

1461. Sub

proporționale

cu arenda (Cir.

cândii perderea fructeloră se va fi
465, 1156, 1437,) (Civ.Fr. 1171).
clausă esprese, să ia asupră-şi
Fr. 1172).

stipulațiunea articolului

precedente nu se cuprinda

de câtă casurile fortuite ordinarie cum: grindină, brumă s. c. ].
Nu se cuprindii sub dinsa casurile fortuite, estra-ordinare cum:

devastațiune din resbeli, inundațiune neobicinuită în ţ6ră, afară nu-

mai

cându sari fi lăpădată de dreptulu de

scădământă

din mo-

tivulii casurilori fortuite, prevădute și neprevădute (Civ. 1460)
(Civ. Fr. 1773).
1462, Arendarea fără termini a unei moșii se consideră făcută
pentru toti timpulă necesariii ca arendașuli să culâgă tote fructele ei. (Civ. 1436, 1463) (Civ. Fr. 1774).
1463. Contractului de arendare târă terminii incetedă de la sine

cu espirarea

osițiunea
Fr. 1115).

timpului pentru care se consideră

articolului

1464. Dacă dupe

făcutu, după

precedente. i(Civ 1436, 1462,

espirarea

arendării făcuta cu

dis-

1464) (Cir.

termini, aren-

dașuli continue şi se lasă în posesiune, atunci se formâză o nouă
arendare cu «fectuiă arătată la articululu 1462, (Civ, 1437, ur.
1452, 1463) (Cuv. Fr. 1116).
1465. Arendașulu ce ese trebue să dea, celui ce vine după din
suli, încăperile cuviinci6se și alte îulesniri pentru muncăle anului
următorii, și vice-versa arendașulă ce vine trebue să lase celui ce
ese încăperile cuviinci6se si alte îniesniri pentru consumarea
forajelori
(1) şi pentru strîngerea recoltelorii ce ară fi mai remasă

a se face. (Civ. 1456) (Civ. Fr. 1777).

(1) Prin foraje se înțelege fineţe, fotăi ce o trebnineiosii pentru bran
consumă vegetale,

i?

vitoloră ea
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SECȚIUNEA II.
Arendarea pe fructe

1466. Disposiţiunile în genere pentru locaţiunea lucruriloră şi
în particulară pentru arendarea pe bani se aplică şi la arendarea

pe fructe, cu modificâțiunile următre. Civ. 1454— 1465, 1467, ur),

1461. Dacă arendându-se moşia s'a stipulatii ca arenda să se
plătescă în o parte din fructe, ori-ce sub arenduire este oprită,

dacâ nu sa rermisi anume (Civ. 1466, 1468).
1468. Urmândii

sub-arendare nepermisă,

proprietarul

are dre-

tă de a'și lua înderâtă folosința moșiei sale, și de a fi satisfăcută

de daune-interese ce ari proveni de la neindeplinirea contractului. (Civ. 1467, 1469).
1469. Perderea recoltei, prin casuri fortuite, în toti ori în parte, cade în sarcina ambeloră părți, fără a da dreptă nici uneia
din ele a trage la respundere pe cea-l-altă.
Nu va privi însă pe proprietarii perderea recoltei după stringirea ei, dacă arendașuli s'a fosti pusti în întârdiere cu trădarea

părți! cuvenite acelui. (Civ. 1469).
CAPU

V.

Despre locațiunea lucrăriloriă
1410. Esistă trei feluri de locaţiuni a lucrărilor:
1. Aceea, prin câre persOnele se obligă a pune lucrârile loră în
serviciului altori; (Civ. 1471. ur.)
2. Aceea a cărăușilori și a căpitanilorii persâneloră de corabil,
cari se însărcin6ză cu transportul pers6nelorii saă a lucruriloră
(Civ. 14174, ur.)

3 Aceea a intrepridătorilorii de lucrâri. (Civ. 1478, ur.) (Civ.

Fr, 1179).

( 1471. Nimeni nu pote pune în serviciul altui lucrârile sele de
câtă pentru o înterprindere determinată saă pe ună timpi mărgi-

vită (Civ. 620, 970, 1472, ur) (Civ. Fr. 1780).

1412. Patronulu(%) se crede pe cuvântuli săi:
- Pentru cătimea salariului(£);

Pentru plata salariului anului espirată şi pentru aconturile date
e are:

(1) Patronu; stăpînă- (2) salarii: simbriă,

1729, $-4) (Civ. Fr. 1181),

tea

pe anulu curgâtori. (Civ. 1208, 1219,

din

capuli

despre deposită și

secuestru

relative la stăpâni! de oteluri se vor aplica și la cărăuşii şi căpitanii de corâbii, întru câtii privesce paza şi conservaţiunea lucru-

riloră încredințate lori. (Civ 1191, 1198, 1623—1625, 1130. $.6:
Co. 94, 95, 99—P. 309 $. 4; 389, $. 2) (Ciw. Fr. 1782).

1474. Cărăuşii și căpitanii de corăbii sunt r&spundători nu nu-

mai rentru lucrurile ce aă încărcată în bastimentulă sai carul
lor, dar şi pentru acelea ce li-s'aă rămis în portă sai in magazinele de depositii, spre a fi încarcate în bastimentuli saii caruli

lori. (Civ. 1000, 1475,—C0.-93, ur. 99, ur.) (Civ..Fr. 1183).

1415. Ei sontii respundători de perderea şi stricăciunea luceruriloră încredințate loră, cândi ei nu probă câ sai perdută ori

vai stricati din causă de forță majore

sai casuri fortuite. (Civ.

1083, 1156, 1232,—Co. 94 ur, 99) (Civ. Fr. 1184).
"1476. Iutrepringătorii de transporturi publice pe uscată şi pe
apă trebue să ţină uni registru de bani, de efectele şi pachetele
su cari se însărcinâză. (Civ. 1191, 1198—Cn. 7, ur; 92, 97 ur;
103) (Civ. Fr. 1185).
1471. Intreprindătorii de transporturi si de trăsuri publice, cum
şi patronii bastimentelor mai sunt supuşi şi la regulamentele particularie cari aii putere de lege între dânşii şi cel-l-alţi cetăţeni.
(Civ. 1416 - Co. 103—P. 309 $-4 389 Ş.-2, 3) (Civ. Fr. 1186.)
1418. Când se comite cuiva facerea unui lucru se pte stipula
ca el să pună numai lucrulă stii, saii meseria sa, sa să procure
şi materia. (Civ. 1413, 1470, 1419, ur.) (Civ. Fr. 1787).
lucrătorulii dă materia, daca lucrul pere, fiă în
1479. Cândă
ori ce chipi, înainte insă de a să fi tri:ati(1), dauna remâne în
sarcina sa, afară numai dacă comitentele(?) a întârdiatii de a-l
priimi. (Civ. 1018 1079, 1081, 1316, 1319) (Civ. Fr 1788).
1480, Cândii meseriaşuli pune numai lucrulă sei, saii industria
sa, dacă lucrulii pere, dauna nu cade în sarcina lui, de câtă nu-

mai dacă va fi urmată din culpa sa. (Civ. 1156, 1481) Civ. Fr.1789).

1481. In casulă art. precedente, dacă lucruli pere, de şi fâră
culra lucrătorului, înainte însă de a fi fostă trădatii şi fâră ca comitentele să fi întârdiatii de a'li verifica, meseriaşulă nu are nici
unii drepti de a pretinde salariulă sei, afară cândă numai lucruJi a perită din causă unui vițiu ali materiei. (Civ. 1079, 1156,
1483) (Civ. Fr. 1790).
1482. Cândă e vorba de unii lucru ce se măs6ră, sait care are

(1) A se trăda,

adică

a se da în măna

cellui ce Va

(2) Comitente este acella care a comandat lucrulă,

comandat.

e: nt e
pe e a
de — RAE

1413. Disposiţiunele
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mai multe bucâţi, verificaţiunea se pâte face în pârţi, şi se presume făcută pentru tte rârţile plătite, dacă comitentele plătesce
lucrătorului în proporțiunea lucrului facută (Civ. 1200, 1202,) (Civ.

Fr. 4191).

1483 Dacă, în cursii de dece ani numărați din diua în care s'a
isnrăvită clădirea unui edificii sai facerea unui altă lucru tasemnătorii, unulu ori altuli: se dăremă în totii ori în parte, sai ame-

nință învederatii dărâmare, din causa unul viţii de coanstructiune

sad a pămentului. întrenrindătoruli şi architectulii remâne respundlătoră de daune, (Civ. 1481, 1737 $ 4, 5) Civ. Fr. 1192).

- 1484. Intreprindătoruli sai architectuli care s'a însărcinată a

da gata uni edificii dură uni plani statornicitiă şi desbătuti cu
comitentele, nu pâte cere nici o snorire de plată, nici sub pretestii de scumpire a muncei manuali ori a materielori, nici sub

pretestii că s'au făcută la planulă dis schimbâri și adăogiri, dacă aceste adăogiri și schimbâri n'a fostii în scrisii aprobate şi pre-

țuli

lori

defiptă

cu

comitentele.

(Civ. 1206,

(Civ. Fr. 1793).
1485. Contractulii de locaţiune a lucrârilorii

1208,

17317 $. 4)

se desființeză cu

mOrtea meseriaşului, arhitectului, sati întrepringătorului. (Cv, 1094,

1440, 1486) (Civ. Fr. 1795).
1486. Comitentele încă este datorii

să plătescă erediloră lorii,

în proporţiunea prețului defipti prin convenţiune, val6rea lucrâri-

loră făcute şi aceea a materialelori

lori pregătite,

întru

câtă

însă acele

făcute

gi aceea a materiale-

lucrâri şi materiale poti fi

folositâre rentru dinsuli. (Civ. 1455) (Civ. Fr. 1796).

1487, Intreprindătorulă respunde de lucrârile pers6nelorii ce a
întrebuințată. (Civ. 1000) (Civ. Fr. 11917).

1488. Zidarii, lemnarii, şi cet alți lucrători întrebuinţaţi la clă-

direa unui edificii sau la facerea unei alte lucrâri date în apalti(1), potii reclama plata loră de la comitente, pe atâti pe câti

acesta ar datori întrepringătorului în momentuli reclamațiunii.
(Civ, 974, 1737 $. 4, 5) (Civ. Fr. 179.)
1469. Zidarii, lemnarii și cu cei-alți lucrători cari contracteză

directă cu ună preţ

otărîtă, sunt Priviţi ca

îatreprindători ren-

tru partea de lucru ce ia asupră-le. (Civ. 1490) (Civ. Fr. 1799.)
1490. Disnosiţiunile

articolilori

precedenţi din acesti capi se

aplică și la dinşii. (Civ. 1489, (Civ. Fr. 1799).
(1) In apaltă: în întreprindere.
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Despre contractul de societate.

CAPU 1.
Disposițiuni generală.
1491. Societatea(!) este

unii contractii prin care două sai maj

multe persâne se învoescii să pună ce-va în comuni, cu scopii de

a îmnărţi
1492 —Co

folâsele cn arii put deriva.
17, ur.) Civ. Fr. 1832),

(Civ. 474, 942,

943,

941,

1492. Ori ce societate trebue să aibă de obiecții unii ce licită(*)
şi să fiă contractată spre folosul comunii ali pârţilori.

Piă care membr! ală unei societâți trebue să pună în commun
sai: bani, sai alte lucruri, sai industria sa. (Civ. 5, 962, 968,

1008, 1503, ur; 1513) (Civ. Fr. 18383.)
CAPU

11.

Despre diversele feluri de socieldji.
1493. Societâţile sunt universali sai particulari, (Civ. 1494, ur,

1499, ur.) (Civ. Fr. 1835),

SECȚIUNEA 1.
Despre societâțile universal.
1494. Societâţile universali șotă fi de două feluri:
Societatea tutulori bunurilorii a membriloră ei; și societatea universale a quătiguriloră. (uiv. 1495, ur.) (Civ. Fr. 1836).
1495. Societatea tuturori bunurilorii presenți este aceea prin
care membrii ei punii la mijlocii t6te averile mobili şi immobili
ce nosedii,

și tâte quăstiguriie ce ar pute resulta din cele.
lu c ntractuli: socictâții, ei poti copr.nde orice altă felu
de quă:tiguri, bunurile însă ce vori pute dobândi prin succesiune
sai donati-

une nu voră intra, (Civ. 965, 968, 1003, 1287, ur) (Civ. Fr. 1837).
1496. Societatea universale a qusst'gurilorii este aceea prin
membrii ei pună la mijlocă questigurile din industria lori, care
ce
cu or ce titlu ar dobândi în cursulă societâţii.
a
(1) Societate: 1ovârășiă.

(2) Unii ce licită este aceea cg este ertat de
moravuri şi ordinei publica,

iege, ce nu e coirariii

bumeleră
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Averea mobile, ce posede fie-care din asociați în momentulii contractului, intră în societate; immobilile loru îns& personali nu intră de cătu pentru folosinţă, numai. (Civ. 472, ur. 517,ur. 149,
1509, 1511) (Civ. Fr. 1838),
1497. Făcânduse uni simplu contractă de societate universale,

fâră nici o altă declarațiune, atunci se înțelege câ s'a formată
- numai 0 societate universale de quăstiguri. (Civ. 1496) (Civ. Fr.

1839).

1498. Contractul de sosietate universale se pâte face numai între
pers6nele capabile de a da saii a priimi una de la alta, şi care ai

falcutatea de a st avantaja reciprocă în prejudiţuli altoru persâne(1).
(Civ. 808, ur. 812, 841, ur; 939 ur) (Civ. Fr. 1840).

SECȚIUNEA. II.
Despre societate particulară.
1499.

Sociâtatea particulariă este aceâa ce are de obiecti 6re-

cari lucruri

determinate saii

962, ur; 1493, 1500—Co.

1500. Asemenea,

usulă lori, ori fructele lori. (Civ.

17, ur.) (Civ. Fr. 1841).

societate

particulariă

este şi aceea formată

prin uni contractă, prin care mai multe persâne se alcătuesci,
saii pentru o întreprindere determinată, sai pentru eserciţiulii
unei meserii sai a unoră profesiuni. (Civ. 1499—Co. 17-63)
(Civ. Fr. 1842).

CAPU III.

Despre obligațiunile, asociațilorii, între ei înşii şi în privința
E

ii

ti

. i

aa

altorii.

13 SECTIUNEA, 1
mi

' Despii indatovirile asociațiloriă între ei înşii.

- 501. Sotibtâtea începe ta momentul fâberii contractului, dacă
ră SE stipuleză ună altă timpii. (Civ. 969) (Civ.E. 1843).
1502. Dacă nu s'a stipulatu nimici îă priviăța “durâtei, societâ-

ţii, 'âtunci ea se. presume cobtractată pentib tâtă viâța asociațilofii,
că singura râarginire toprinsă în articofulu, 1527.
1) În testul francesi,

-

frasa;

tie It

LE DI IEC IA

aci

dirt“d ap HZ

„şi cari, ati facultatee de a să avărităgăă

Cata sigia: "i chir nu "dt
(paguba) altor persone.“

pbprite % 36 ivantăgie "1
iii
Ie

6ăt.,

ti

db

prățiătjluli)
Billa

i
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Daca însă ca are de oblectii o afacere ce nu dură de câți unii
timpii determinată, atunci se presume contraciată pentru totii tim-

puli câtă va ţin€ acea afacere (Civ. 728, 1523, ur) (Cuv. Fr. 1844).
1503, Fiă-care

asociati, în

privința

societăţii,

se

consideră

ca

unii debitore de totii ceea ce a promisi de a pune în comuni.
Dacă s'a promisă uni obiecții determinati: de care societatea
a evinsi,(1) asociatulă, ce Pa pusi în comuni, e respundători

câtre societate în feluli precum vân dătorul este câtre cumpărătorii (Civ.

971,972, 1315, ur; 1336, ur; 1426, ur; 1492, 1504 ur) (Civ Fr. 1845)

1504. Asociatuli care era datori a pune în comuni 0 sumă de
bani, și care a'a făcut'o, de drepti şi fâră nici o cerere, remâne
debitore de dobănda acestei sume, din diua în care trebuia să o
plătâscă, fâră a fi scutită și de plata de daune-interese, dacă s'ar
cuveni.
.

Asemenea se va urma și în privinţa acelorii sume ce arii fi luată

din casa societâţii, a cârora dobindă va începe a se socoti din
diua luâri! lori pentru uni folosi ală săi particulară. (Civ. 1081,
1084, 1088, 1492) (Civ. Fr. 1846).

1505. Asociaţii cari s'ai îndatorati a pune în comuni industria

loră, voră trebui

acelu felu de

să dea

industriă

s6mă de

ce este

tâte

quăstigurile

obiectulă societâţii.

făcute prin

(Civ. 149%,

1503, 1511) (Civ. Fr. 1847).
1506. Cândi uni asociaţă este pe s6ma sa creditore de o sumă

esigibile ali unei

pers6ne,

cu o sumă esigibile,

debitore va trebui

atunci

debitâre asemenea
aceea ce

să se socotâscă

primesce

atâti

şi câtre societate
de

la

uni așa

în creditul societăţii

câtă și în alu sei propriă, în proporțiuea ambilori credite,
chiară cândiă prin quitanța dată s'arii specifica câ primirea s'a

făcută numai

pe sâma

creditului s&i

particulari,

Dacă însă prin quitanţa dată s'arii specifica câ primirea s'a făcută numai în contuli creditului societâţii, atunci se va urma
după ucâstă declsraţiune. (Civ. 1110, ur; 1507) (Civ. Fr. 1848).
1501. Cândi unulă din asociați și-a primiti partea sa întregă
din creditulii comuni, și debitorele a devenitii apoi nesolvabiie,
acestă asociati va trebui să pună în comuni ceea cea primită,

chiară cândă ari fi dată o quitanță, anume pentru partea sa
(Civ, 1506) (Civ. Fr. 1849).
1508. Fe-care asociată remâne r&spundători câtre societate de
Îi

(1) B'a svinsă: s'a deposedată,
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daunele căşiunate(*) prin culpa sa.
compense

cu

fol6sele

aduse

ULTIT, VUi

Aceste daune

societâţii

prin

nu poti să se

industria

afaceri. (Civ. 1081, ur; 1145) (iv Fr. 1850).
1509. Lucrurile, a cârora folosință nnmai ai fostă
mună, dacă sunt corpuri certe şi determinate ce nu
prin întrebuințare, remâni în pericolulă asociatului
Dacă aceste lucruri se consumi, sau couservîndule se

sa în alte

pusă în cose consumi:
proprietari.
deterioreză,

dacă aii fostii destinate spre vândâre, sai s'a pusi în comună în
urma unei estimațiuni înscrise în uni inventarii, atunci ele re-

,
mâni în pericolulă societâţii.
Dacă lucrului a fosti preţuitii, asociatulii nu pote pretinde altă

de câtii preţulă lui (Civ. 526, 549, 1102, 1156, 1503, 1523) (Civ.

Fr. 1851),

1910. Unii asociatii are acțiune contra societâţii nu numai peu-

tru restituțiunea

capitalelori

cheltuite

în

contulă

ei, dar

încă

pentru obligaţiunile contractate de bună credinţă pentru afacerile

sociali, şi pentru pericolele nedespărţite de administrațiunea lori.

(Civ. 779, 991, 1054, 1088, 1504) (Civ. Fr. 1852).
1511. Cândă prin contiactuli de societate nu se

determină

partea de quăstigii saii perdere a fiă-cărui asociatii, atunci acea
parte va fi provorționată cu suma pusă în comuuă de fiă-care.
in privința acelui

ce n'a pusi

în comună

de câtă

industria sa,

partea de quăstigă sai perdere se va regula ca partea acelui ce
ari fi pusi în comuni valGrea cea mai mică. (Civ, 4491, 1496,

1505, 1521) (Civ, Fr. 1853).
1512 Dacă asociaţii, pentru determinarea pârțiloră, s'aii învoită

a se raporta la judecata unui din ei saii
tunci nu se va admite nici o reclamaţiune

a unui ali treilea, acontra unei asemeneă

determinâri, afară numai când va fi învederată contrariă equitâţii.
In acestă privință nu se va

trecerea de nouă-deci dile

pline

admite

nici o reclamaţiane, după

numărate din diua în care asv-

” ciatulă ce se pretinde daunată a aflati despre c asemenea deter-

mivare, ori cândi

din

vartea

sa a începută

este

convențiunea

a o esecuta. (Civ.

969, 1304) (Civ. Fr. 1854).
1513. Este nulă contractul prin care unii asociată îşi stipuleză
totalitatea quăstiguriloriă.

Asemenea

nulă

prin

care s'a stipulatii ca

unulă saii mai muiți asociați să fiă scutiţi de a participa la per-.

dere. (Civ. 5, 969, 1008, 1492, 1511) (Civ. Fr. 1835).

1514. Asociatulă însărcinată cu administraţiunea în puterea unei

—

(1) Câșiunată e identică cu câusatiă, pricinuită,

a]
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clause speciali a contractului de societate, pâte să facă, şi fără
învoirea celori alți asociaţi, tâte actele ce depind de la administraţiunea sa, întru câtii le face fără dolă.
Acestă facultate nu i se pote revoca în cursulii societâţii fără o

causă legitimă; dacă însă i s'a acordati acesta prin uni actii
posterioru contractului de societate, atuncea se pâte revoca ca unii
simplu mandată. (Civ. 969, 1515, ur; 1520, ur.) (Civ. Fr. 1856).
1515, Cândii mai mulţi asociați sunt însărcinaţi cu administra-

țiunea, fâră ca să fiă determinate funcțiunile lorii, ori fâră ca să

fă stipulată câ unulă nu pâte să facă nici unii actă fâră cel altă,

atunci fiă-care din ei poti face în deosebi tâte actele dependinți
de acestă adiministraţiune.

(Civ.

1517) (Civ, Ve.

1857).

1516. Dacă sa stipulati câ unulă din administratori să nu potă

face nimici

o nouă

fâră celi altă, atunci

convențiune,

cându acesta aru fi în

unulă

face nimică

în

singuri

absenţa

neposibilitate de a lua

traţiune. (Civ. 1520) (Civ. Fr. 1858).
1517.

nu va put6, fâră

celui-altă,

parte la

chiari

adiminis-

În lipsă de stipulațiuni speciali în privinţa modului

de a-

diministraţiune, se vorii observa următorele regule:
1. Se presume câ asociaţii şi au dată reciprocă facultatea de a
administra unulu pentru altuli. Fapta unui obligă și pe cel-alți
asociaţi, fâră ca el să fi fostă întrebaţi; aceştia însă sai unulu din
ei poti în toti d'auna a se opune ia o așa operaţiune înainte de
a fi fosti făcută. (Civ. 1510, 1515, 15209,
2. Fiă-care

asociati

pote să se

serve de lucrurile

societâții,

întru câti le întrebuințeză la destinațiunea lori statornicită

prin

usi, întru câtu nu face daună societâţii, şi întru câtă nu împedică

şi pe cei-alți asociați în esercițiulă dreptului lorii,

3. Piă-care asociată are dreptului de a obliga pe co-asociaţi să

contribue la

cheltuelele

mnecesarie

pentru

păstrarea

lucruriloră

societâţii. (Civ. 991, 997).
4. Unulu dia asociaţi nu pote face nici 0 inovațiune asupra
immobililoră societăţii, chiari cândi o ari crede avantagi6să ei,
dacă cei-alţi asociați nu se învoescu la acâsta. (Cuv. 1519) (Civ.
Fr. 1859).
1548. Asociatulă ce nu este și administrătoră nu pâte nici
vinde, nici obliga lucrurile, chiari mobili, ale societâţii. (Civ,
1514, 1511 $. 1.) (Civ. Fr. 1860).

1519. Fie care asociati, pote, fâră învoirea asociațilori, să "şi
asocieze o a treia persână în privința pârţii ce are în societate;
nu pote însă, fără învoirea acâsta,a-lu asocia şi la societate, chiară

cândă

ară ave administraţiunea

ei. (Giv.

1517) (Civ, Fr. 1861).
147*
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SECȚIUNEA II.
Despre

obkigaţiunile

asociațilorii

câtre a treia Pârs6nă.

1520. În ori-ce societâți, afară de cele comerciali, asociaţii

sunt solidari

respundători

pentru

debitele

sociali, şi

nu

nici pâte

unulii să oblige pe cei alți, dacă acestia nu "i arii fi dati împuternicire. (Civ. 1041, 1517, 1534—Co, 21, ur.) (Civ. Fr. 1862).
1521. Cândi mai mulți asociați s'aii îndatorită câtre unii credi-

tore, fiă-care remâne respundători câtre acesta cu o sumă şi parte
egale, ori care ari fi capitaluli, afară numai cândă anume s'a
stipulată câ fiă care remâne respundătorii în proporţiunea capita-

lului pusă în societate. (Civ. Fr. 1863).

1522. Stipulaţiunea anume rostită că s'a contractii

une pe sema societății

îndatoresce

numai pe

o obligați

asociatulii cuntrac-

tante şi nu pe cel-alți, afară numai cândă acestia ! ară fi împuternicită la acâsta, sai cândă ari fi reşultătă unii profitii pentru

societate. (Civ. 974, 991, 1520) (Civ. Fr. 1864).
CAPU
Despre

diversele modură

după

1V.
cari încetâză societatea,

1523. Societatea, înceteză:
"1. Prin trecerea timpului pentru care a fostă

1524, 1527, 1529).

contractată; (Civ.

2. jr desființarea obiectului saii desevârşirea
1525).
3. Prin mârtea unui din asociaţi; (Civ. 1526).
4. Prin interdicțiunea,

185, 435, 1529).

sai

nesolvabilitatea

—

afacerii,

(Civ.

unul din ei;

(Civ.

5. Prin voinţa espresă de unulii saii mai mulți asociați de a nu
voi a continui societatea. (Civ. 1527, ur.) (Civ. Fr. 1865).

1524. Prorogaţiunea(!) unei societâţi contractate pentru uni
timpă determinatii, nu pâte fi probată de câtii prin acel6şi medie,

prin cari pâte fi. probatii însuși contractulă societâții. (Civ.
1119—Co. 45) (Civ. Fr. 1866).
1525. Cândii unulii din asociați a promisă de a pune în comună
proprietatea unui lucru, dacă acesta a perită
(1) Prorogaţiune: prelungire,

înainte de a fi fostă

COD. GIVILE.—CART. 11. TIT. VII.
în faptă

conferit,

ciațilorii.
Asemenea

societatea încetâză în privinţa

înceteză

societatea

în ori ce
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tuturoră aso-

casii

prin

perderea

lucrului, cândă numai folosinţa a fostii pusii în comuni.

Nu se desface însă societatea prin perderea lucrului a cârui
proprietate s'a fostii pusi deja în comună. (Civ. 644, 971, 1018,

1156, 1295, 1311, 4423, 1503, 1509, 1529) (Civ. Fr. 1867).
1526. Dacă s'a stipulatii ca, în casii de mârte a unui din aso-

ciați, societatea trebue să continuescă cu credele seii, sai că tr&-

bue să continuescă nimai între asociații
urma

intocmai.

In casulii

ali douilea,

rămași

eredele

în vi6ţă,

se va

defunctului

nu are

dreptii decâti la împărțirea societâții după starea în care a fostii
în momentulii

morții asociatului,

participând

și la tâte drepturile

ulteriori, îns& numai întru cât sunt o consecință necesariă a ope-

rațiunilorii făcute înaintea morții asociatului care succede. (Civ.
1523 $. 3) (Civ. Fr. 1868).
1527. Desfacerea societâţii pria voinţa unei pârți urmeză numai
atuncea cândi durata ei este nemărginită;
renunţiarea notificată a tutirorii pârțiloră,

ea st efectuză prin
întru câtii se face cu

bună credinţă şi la timpii. (Civ. 1502, 1523 $. 5, 1528) (Civ. Fr.
1869).
1528, Renunţiarea nu este de bună credință cândii asociatuli o
face în scopii de a'și însuși singurii profitulă

ali dobândi în comuni,

Este făcută fâră timpi,

societâţii cere

(Civ. 1527, 1899) (Civ. Fr. 1870).
1529. Desfacerea societâții făcută pentru
cere de

asociaţii

cândă lucrurile nu le mat află

întregimea lori, şi interessuli

natii nu se pte

ce

unul

speră
în tâtă

amănarea desfacerii.

unii

timpii

din asociați înainte

de

determiespirarea

terminului pusii, afară numai cândi esistă juste motive cum: în
Casulii cândit unuli din asociați nu'şi îndeplinesce îndatoririle sale,
saii cândi o infirmitate de tâte dilele îli împedică de la îvgrijirea afacerilorii sociali sai în alte casuri analoge.
Apreciaţiunea unorii aşa motive e lăsată la prudința judecăto-

rilori. (Civ. 128, 1020, 1523, $. 1, 1527) (Civ. Fr. 18171.)
1530. La împarțirea averii societâţii între asociaţi, se aplică regulele relative la Împârțirea ereditâţii, la forma acestei împărțiri
şi la obligațiunile ce resultă între eredi. (Civ. 728, ur; 774, ur;
186, ur; 790, ur; 1737, $. 5) (Civ. Fr. 1872).
1531. Disposiţiunile titlului presente se aplică la societăţile comerciali, întru câtă Lu sunt contrarie legilori şi usuriloru com- merciali. (Civ. 17—63) (Civ. Fr. 1813).
xi
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COD. CIVILE.—CART. III. TIT. IX.
TITLU IX. .

Despre

mandatii.

CAPU

1.

Despre natura mandatului.
1532. Mandatul

este unii contractă în puterea cârui o persână

se obligă, fâră plată, de a face ceva pe sâma unei alte persânt de
la
care a priimitii tosărcinarea. (Civ. 942, 948, 987, ur;
1533, ur, — Co. 87) (Civ. Fr. 1984).
1533. Mandatuli pâte fi esrresă sai tacitii.

991,

Si priimirea mandatului pote să fie tacită și să resulte din ese- |

cutarea lui din partea mandatarului(1).. (Civ. 944, 1190, 1191, ur;
1197, 1203, 1532) (Civ. Fr, 1985).
1534. Mandatulu este fâră plată, cândă nu s'a stipulată contrariulă. (Civ. 4412, 1540) (Civ. Fr. 1986).
1535. Mandatuli este speciale pentru o afacere, sai pentru oricari anume afaceri, ori este generale pentru tâte afacerile mandantelui. (Civ. 1536, ur) (Civ. Pr. 1987).
1536. Mandatul conceputi(2) în termeni generali coprinde nu-

mai actele de administraţiune.

Cândii e vorba de înstrăinare ipotetcariă,

acte ce treci peste administraţiunea

sati de facerea

ordinară,

unorii

mandatul trebue

să fiă speciale. (Civ. 362, 427, 1268, ur) (Civ. Pr. 1988).
1537. Mandataruli nu pote face nimici afară din limitele mandatului săi: facultatea de a făce o transacțiune(?) coprinde pe aceea de a face unii compromisi(4)
(Civ. 986, 1545) (Civ. Fr.
1989.
1533. Femeile şi minorii emancipaţi potii fi aleşi mandatari; man-

danteie însă nu are o acţiune contra mandatarului minorii decâtii du-

pă regulele generali relative la obligațiunele

minorilorii; iar în coa

tra femeii măritate care a priimiti mandatulii fără âutorisațiune

bărbatului, de cătii după regulile stabilite la titlulă

despre

con-

(1) Mandatar este cellă ce priimesce mandatuiii. Mandante este
cellă ce dă
" manadatuliă“
(2) Conceputii: formată, redactată.
(3) Transacţiune: învoire prin care se termină o contestaţiune născută,
sâii sepreîntimpină o contestațiune e se nasce.
.
(4) Compromisii este învoirea prin care părțile încredințiază pricina loră
la
judecata arbitriloră-La Francesi se află particula „ua “inaintea vorbei coptinds
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tractulă de căsătoria şi drepturile resvective a le soțilori. (Civ,
199, 201, 427, 1157, 1164, 1223, ur) (Civ. Fr. 1990).
CAPU

II.

Despre îndatoririle mandatavului.
1539. Mandatarulii este îndatoritii a esecuta mandatulă atâtii
timpi câtit este îusercinată, și este respundătorii de daune-interese
ce arii putâ diriva din causa neîndeplinirii lui.
Este aseminea îndatoritii a termina afacerea începută la mârtea

mandanțelui, dacă din întârdiare arii put€ urma pericolii. (Civ.
970, 1075, 1084,. 1552, 1556, 1559) (Civ. Fr. 1991).
1540. Mandatarulă este respungdători nu numai de dolii dar
înca şi de culpă(!) comisă în esecutarea mandatului
Pentru

culpa,

cândi

mandatulii

este fâră plată, respunderea se

aplică cu mai puţină rigurositate de câtă în casii contrarii (Civ.
989, 1308, 1508, 1534) (Civ. Fr. 1992).
1541. Mandatarulii

este datorii,

ori-cândii i se va

cere,

a 'da

s6ma mandantelui de lucrările sale, şi de a-i remite toti aceea ce
arii fi primitii în puterea mandatului, chiari cândi ceea ce ari fi

priimită nu s'arii fi cuvenită mandantelui. (Civ. 992, 1544) (Civ.
Fr. 1993).
1542. Mandatarulii este respundătorii
substituită în gestiunea sa:(2).

4

pentru acela

pe care a

Cândii nui s'a concesii facultatea de a'şi substitui pe cine-va

2 Cândi

i s'a concesii o așa

facultate

fâră

aretarea

pers6nei,

şi cea al6să de dânsulii era cunoscută de necapabile și nesolvabile:
In tâte casurile mandantele pote să intenteze directii acțiunea
contra pers6nei ce mandatariulu 'şi a substituitii. (Civ. 1000, 1488,
Co. 95) (Civ. Fr. 1994).
1543. Când prin unii âctii sati constituită mai mulţi mandatară saii procuratori, nu esiste solidaritate între d&nșii, afară nu-

mai cândi a nume s'a stipulati (Civ. 918, 1041,

1995).

1544. Mandataruli

1555)

(Civ. Fr.

e datorii a plăti dobângi pentru sumele în-

(1) Dolă: viclenie spre a încela—Calpă: vină.
(2) A substitui pe altulă în gestiunea sa este a pune pe altulă în locul
să administreze,

seă cs
|
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trebuințate în folosul seă, din diua întrebuinţârii loră; iarit
dile sumelorii remase, din dliua cândiă i s'aii cerut acele dobâa
sume
(Civ.

1079, 1088, ur.) (Civ. Fr. 1996).
1545. Mandatarulii care a datii parții cu care a contractatii
în

aseminea calitate, o îndestulă notiţiă de puterile primite, nu e ţi-

nutii a garanta acea ce s'a făcutii afară din marginile mandatului,
afară numai cândii s'a obligatii pe sine însuși în numele sai. (Civ.

1537, 1546) (Civ Fr. 1997).

CAPU II.

Despre obligațiunele mandantelui,(*)
1546. Mandantele este îndatorată a în deplini obligaţiunele con-

tractate de câtre mandatarii în limitele puteriloră date.
|
Nu este îndatorat pentru totii aceeă ce mandatarulii ari fi fă

cut

afară din

limitele

puterilor

ficată espres€ saii tacit6. (Civ.
1998).

sale, afară numai căndi

a raţi-

991, 1190, 1537, 1545) (Civ. Fr.

1541. Mandantele trebue să desdauneze(?) pe mandatari de an-

ticipaţiunile(?) și spesele făcute pentru îndeplinirea mandatului Şi
să'i plătâscă onorariulii daca i s'a promisi. (Civ. Fr. 1190, 153 ,
1540, 1548, 1550, ur) (Civ. Fr. 1999).
1548. Cândii nu se pote imputa mandatarului nici o culpă, man,
dantele nu pâte să se scutâscă de asemene desdaunare şi plată,
chiari când afacerea n'a reşită, nici să reducă suma chieltuelilori sai a anticipaţiunilorii pe cuvântă câ ară fi putută fi mal

mică. (Civ. 1547) (Civ. Fr. 1999).

1549. Mandantele trebue asemenea să desdauneze pe mandatără

de perderile suferite cu
daca nu i se pote

ocasiunea îndeplinirii

imputa

nici o culpă. (Civ.

însărcincrilor sale,
991,

1540, 1618)

(Civ. Fr. 2000).
1550. Mandantele trebue să plătescă mandatarului dobânda
sumelorii anticipate, socotită din diua plăţilor probate. (Civ. 1544,
1589) (Civ. Fr. 2001).
1551. Cândii mai multe persâne, pentru o afacere comună, ai
numiti unii mandatarii, fie-care din ele este respundătâriă soli-

dariii pentru tote efectele mandatului. (Civ. 1039, ur; 1062, 1543,
1548—Co. 89) (Civ. Fr. 2002).

(1) Mandante

este cellă ce a dată mandatulă.

Lo

(2) A desdauna: a daspăgubi.—3) Auticipațiuni însemnsză aci sumele ce s'a dat

înainte,
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CAPU

21

1V.

Despre diferitele moduri după cari mandatul, înceteză.
1552. Mandatulii se stinge:
1. Prin revocaţiunea mandatarului; (Civ. 1514, 1553, ur).
2. Prin renunţarea mandatarului la mandatii, (Civ. 1556).
3. Prin mârtea, interdicțiunea, nesolvabilitatea şi falimentul
ori a mandantelui, ori a mandatarului. (Civ. 448, 988, 1539,

1559) (Civ. Fr. 2003).

1553 Mandantele p6te, cândii voesce, revoca mandatulii şi constrănge, la casă, pe mandațarii de a"! remite însrisulă de impu-

ternicire. (Civ. 1514, 1555)

(Civ. Fr. 2004).

1554. Revocaţiunea mandatului, notificată numai mandatarului,
nu se pâte opune unei alte pers6ne care în nesciința de acesta,

a contractată cu densulii cu bună
dantele

credință; în acesti

câsii mau-

are recursii contra mandatarului seii. (Civ 973, 1539, 1546

1553) (Civ. Fr. 2005).
1555. Numirea unui noi
cuprinde în sine

revocațiunea

mandatariă

pentru

mandatului

dati

aceeaşi
celui

afacere,

ântâiii, din

diua în care i sa notificati (Civ, 922, 1202, 1554) (Civ. Fr. 2006).
1556. Madatariului pâte renunția la mandată notificândii mandantelui renunțarea sa. .
In așia casii mandatariulii remăne câtre mandante respundătorii

de daune, dacă

renunţiarea sa le

cașiuneză,

âfară numai

cândi

elii se află în neputința de a-şi continui mandatulă fâră
o daună în-

semnătria. (Civ. 987 ur. 1084, ur. 1552, ur) (Civ. Fr. 2007).

1557, E validă aceea ce face mandatariulii în numele mandantâlui, atâtii timpă câtă nu cunâsce mârtea lui, saii esistența
unei

din Causele ce desființeză mandatulii (Civ. 1558) (Civ. Fr. 2008).

1558. In casurilă aretate în articululii precedente, sunt valide
contractârile mandatariului cu alii treilea pers6ne cari
sunt de
bună credință (Civ. 1554, 1557) (Civ. Fr. 2009).
1559. In casi de mârte a mandatariului, eredii lui
trebue să
însciințeze pe mandante, și pînă atunce să îngrijâscă
de
ceea ce
împrejurâsile reclamă pentru interesele acestui. (Civ.
369, 653
987) Civ. Fr. 2010).

?
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TITLU X.

DESPRE COMODATU.()
UAPU

1.

Despre natura comodatului.
1360. Comodatuli este unii contractă prin care cine-va împrumută
altui ună lucru spre a se servi de dinsulii cu îndatorire de a-lă

înapoia (Civ. 1100, ur, 1561, ur) (Civ. Fr. 1875).

„1561. Comodatulă este esenţiale gratuită. (Civ. Fr. 1876).
1562.

Imprumutătoruli remăne

proprietari

lucrului dată îm-

prumutiă (Civ. 1564, ur) (Civ. Fr. 1877).
1563. Obligaţiunile ce se formză în puterea comodatului
cu la eredii comodantelui și ai comodatarului.(*).

tre-

Dacă însă împrumutarea s'a făcută în privința numai a COmo-

datarului

și numai

persânei

lui, eregii lui nu poti să continu6scă

a se folosi de lucrul împramutată.

(Civ. 1560)

(Civ. Fr. 1879).

CAPU LU.
Despre obligațiunile
1564. Comodatariuli

este

comodataruluă.

datori să

îngrijescă,

ca uni bună

proprieturiă, de conservarea lucrului împrumutată, şi nu pâte să
se servâscă de câtă la trebuinţia determinată prin natura lui,
sai prin convențiune, sub pedepsă de a plăti daune-interese, de

se cuvine. (Civ. 1084, 1429, 1565, ur.) (Civ. Fr. 1880).
1565.

Dacă

comodatariuli

se

servesce

de lucru la o

respundători

de

perderea

căşiunată,

altă tre-

buinţă, ori pentru uni timpi mai îndelungati de câti se cuvine,
atunci remâne

chiari

prin

casă fortuită. (Civ. 1082, 1083, 1156, 1430, 1564) (Civ. Fr. 1881),

1566. Dacă lucrulii împrumutații pere prin uni casă fortuită de
la care comodatarulă Vară fi pututi sustrage, subrogându'i(*)
(1) Comodatulă este, dupe cum se zice în art. 1660, unii împrumută de ună lu“eu, mobile sâii immobile, pentru 6re care timpă, şi cu condiţiune ca cell ee
se împrumută să întârcă înapoi acelaşi lucru, iar nu altulă assemenea.
(2) Comodanie legiuitorulă a numită pe celă ce împrumută; comodatariă pe cell
ce se împrumută.
(8) Bubiogândă: punăndiă în locă,
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ună lucru ală sei, dacă elă neputândă

X.
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scăpa unul din doue lu-

cruri, a preferitii pe ali seii, atunci este respundătoră 1e perderea
celui altă (Civ. 1082, 1084, 1156) (Civ. Fr. 1882).
1567. Dacă lucrulă s'a preţuitii cândi s'a împrumutatii, atunci,

pentru

perderea

lui, căşiunată

chiară

prin casi fortuiti, remâne

respundetorii comodataruli, intru câtii nu s'a stipulată contrariulăi.
(Civ 969, 1562) (Civ, Fr. 1883).

1568. Dacă lucrul se deterioredă

cu ocasiunea îatrebuințârii

pentru care s'a dati cu împrumutare, și fără culpă din partea
comodatarului, acesta nu e respundători, (Civ. 998, ur; 1102)
(Civ. Fr. 1884).
1569. Comodatarulii, fâcândă spese necesarie la usulii lucrului

imprumutati,

nu

Fr. 1886).

pote să le

repete(1)

(Civ.

1561, 1574)

(Civ

1570. Comodatarulă pote să rețină lucrulii sub cuvântii de compensațiune pentru creanţa ce are asupra comodantelui -(Civ. 1145,
1147, Ş 2, 1514) (Civ. Fr. 1885).
1571.

Dacă

mai multe persâne aii luati împreună

cu împrumută

totă acelaşi lucru, ele sunt solidariă obligate câtre comodante.
(Civ. 1039, 1041, 1061) (Civ. Fr. 1887).

CAPU

Despre obligajiunile

In.

comodantelui.(*)

1572. Comodantele nu pâte să ia îndărâtă lucruli împrumutată,
înainte de trecerea terminului cuvenitii, sai, în lipsă de convențiune, înainte de a fi servită la trebuinţă, pentru care s'a datii cu
împrumută. (Civ. 969, 1023, 1025, 1573, 1581) (Civ. Fr. 1888).
1513. Dacă însă în curgerea terminului sai mai 'nâinte de a

se fi îndestulată trebuința comodatarului, comodantele însuși ară
căd6 în o trebuinţă mare şi neprevădută de acelă lucru, judecătorulă pâte după împrejurâri să oblige pe
pune.(5)

(Civ.

1023,

1572)

(Civ. Fr.

comodatariii la restitu-

1889).

1574. Dacă în curgerea terminului, împrumutatulă a fosti
pentru păstrarea lucrului, să facă Gre-cari spese estraord silită
inarie,
necesarie și așa de urgeuți în câti să nu fi putută preveni
pe

comodante, acesta va fi datori a i le înapoia. (Civ. 1569, 1618).
(Civ. Fr. 1890).
|
(1) Repeta:

cere

înapoi,

(2) Comondante: împrumutătorii— Comodatariă: împrumutată,
(3) La restituțiune: la dare a lucralui înapoi,

18
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1575. Dacă lucrulă împrumutată are așia defect în câtă să
pâtă dauna(!) pe aceli ce se servesce de dinsulii, comodantele
remâne r&spundâtori de daune, dacă cunoscândă acele defecte nu
a prevestiti pe comodatariii. (Civ. 998, 1580) (Civ. Fr. 1891).

TITLU XI.
Despre

împrumută.

CAPU 1.
Despre natura imprumutului.
1576.

Imprumutulă

este ună

contractă

prin

care

una din

pârţi

dâ celei alte re-care cătime de lucruri, cu îndutorire pentru
dânsa de a restitui totă atâtea lucruri de aceeași speciă şi cualitate. (Civ. 526, 1103, ur; 1577, ur) (Civ Fr. 1892).
1577. in puterea împrumutului, împrumutatuli devine proprietarulă lucrului priimită care, perindă, fiă în orl-ce modă, pere în

contul seă (Civ. 1095. 1562, 1578) (Civ. Fr. 1893).
1578. Obligaţiunea ce resultă din unii împrumută în bani este

totă d'auna pedtru aceeasi suină numerică arătată în contractii.
Intămplându-se

o sporire sai 0 scădere a

prețului

moneteloră,

înainte de a sosi epoca plăţii, debitorele trebue să restituească
suma numerică împrumutată şi nu este obligată a restitui acâstă

sumă de câti în

speciele aflătâre în cursi în

momentul plăţii.

(Civ, 1579) (Civ. Fr. 1895).
1579. Regula coprinsă în art. precedente nu se va aplica la
împrumutâri de vergi metalice sai producte.
În acestă casă debitorele nu trebue să restituescă, de câtii a-

ceeași cualitate şi cuantitate
preţiului lori.

ori-care ari

fi suirea

său căderea

Asemene cândi s'a făcută împrumutulă în monete de aură ori
argintă şi s'a stipulată o restituţiune în aceeași speciă și cualitate,
sai se va altera valrea intrinsecă a moneteloră, sai nu se voră
pute găsi, sai voriă fi scâse din cursă, se va .restitui equivalentele

prețului intrinsecă ce acele monete avuseseră în timpuli în care
aă fostii împrumutate. (Civ. 1100, 1578) (Civ. Fr. 1896, 1897).
a
AURORA
a a a
a

(1) Duuna:

pagubi,
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II.

împrumutătorului.

1580. Împrumutătoruli este supusă la răspunderea prevădută la
articolului 1575 pentru comodatii. (Civ. Fr. 1898).

1581.

:Împrumutătorulă nu

pâte, mai "nainte

de termini, să

câră lucrulă împrumutată. (Civ. 1023, 1025, 1572, 1573, 1584)
(Civ. Fr. 1899).
1582. Nefiindă defiptă terminulă restituţiunii, judecătorulă pâte
să dea împrumutatului ună terminii, potrivită cu împrejurârile.

(Civ. 4101, 1572, 1583) (Civ. Fr. 1900).

1583. Dacă însă s'a stipulatii numai ca împrumutatulă să
plătescă cândă va put€ sai cândă va av6 medie,(1) judecătorulii
va prescrie uni termini de plată după împrejurâri. (Civ. 1101)
(Civ. Fr. 1901).

CAPU
Despre

III.

obligațiunea împrumutatului.

1584. Imprumutatulă este datori să

restituscă

lucrurile îm-

prumutate în aceiaşi cuantitate și cualitate şi la timpulă stipulat,

(Civ. 1404, 1576, 1578, 1579, 1585, ur.) (Civ. Fr. 1902).
1585. Cândi este în neposibilitate de a îndeplini datoria prescrisă

prin

art.

precedente,

va

plăti

va'Grea

lori,

calculată

timpulă și loculu îa care urma a se. face restituţiunea.

după

Dacă nu s'a determinati nici timpulă nici loculi plăţii împrumutului, plata urmeză a se face de câtre imprumutati după va16r€ curente din timpuli în care şi în loculă unde s'a contractată

(Civ. 1404, 1583) (Civ. Fr. 1903).
1586. Dacă împrumutatulă

nu

întârce

la timpul stipulati lu-

crurile împrumutate sai valdrea lori, trebue să plătscă şi dobândi,
de la diua cereri! prin judecată a împrumutului. (Civ. 4034, 1088,
1589) (Civ. Fr. 1904).

(1) Mezie: mizlâce.
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CAPU

1V.

Despre împrumutul cu. dobândă.
1587. Se râte stipula dobâni pentru uni împrumută de
bani,
de denariate (zaharele) sai de alte lucruri mobili. (Civ. 472, ur;
1088, ur; 1588, ur.) (Civ. Fr. 1905).

1588. Îmnrumutatuli care a apucatii de a plăti dobândi ce nu

sai stipulată, saii mai mari de câtă s'aiă stipulată, nu mai pâtea
le repeti, nici a le imputa asupra capitalului. (Civ. 992, 1092,

1111) (Civ. Fr. 1906).

1589. Se defige o dobândă de dâce la sută în tâte casurile unde
nu s'a otărită de pârţi quantulă el. (Civ. 1587).
1590. Adeverinţa dată

pentru canitalii

fără reservă

a dobân-

diloră este o presumţiune de plata lori şi scutesce de dinsa. (Civ.
1114, 1200, 1202) (Civ. Fr. 1908).
TITLU XII.
Despre depositiă și despre secuestnu,
CAPU 1.
Despre
1591.

depositii în genere.

Depositulă în genere este ună actă prin care se primesce

lucrulă altui spre a/liă păstra şi a'lă restitui în natură. (Civ.

1604) (Civ. Fr. 1945).

1593,

1592. Depositulă este de două feluri: deposită propriă disă si
sequestru. (Civ. 1593, ur; 1626, ur) (Civ. Fr. 1916).

CAPU U.

Despre deposituli proprii, lisă.
SECȚIUNEA

1.

Despre natura depositului.
1593. Depositulă este ună contractii esențiale gratuită, care nu
pote av€ de obiectiă de câtii lucruri mobili.

COD. CIVILE—GART.

Eli nu este perfecti de
lucrului.
Tradiţiunea se tnlocuesce

Il. TIT. XII.

câtă cândă
prin

s'a făcută

singutuli

ai

tradițiunea(!)

consimțimântă, dacă

lucrulă ce este u ze lăsa în deposită se află deja în mâna depo-

sitarului sub ori ce altă titlu. (Civ. 1314, ur; 1591) (Civ. Er.
1917, 1919).
1594. Deposituli este voluntariii sait necesarii. (Civ. 1593,

1595, ur; 1620, ur) (Civ. Fr. 1920).

SECȚIUNEA

II-

Despre depositulă voluntari.
1595. Depositulă voluntarii se formeză prin consimţimântulă
celui ce dâ și celui ce primesce lucrul în deposită (Civ. 948,

1596) (Civ. Fr. 1921).

1596. Deposituli
câtre proprietarulă

voluntarii se face în totă d'aună numai de
lucrului deposită, sati prin consimțimântul

si espresu. ori tacită. (Civ. 1610)

(Civ. Fr.

1597. Depositulii voluntarii nu se pâte
(Giv. 1180, 1196, 1198, 1204, ur; 1598)
1598. Dacă deposituli s'a făcutii de
câtre una necapabile, aceea ce a facutii

1922).

face de câtă prin înscrisă
(Civ. Fr. 1923).
câtre o pers6nă capabile
depositulă are numai âc-

țiune de revindicaţiunea lucrului deposiţi, pe câtiă timpii se află
in mâna depositarului, saii acţiune de restituțiune pe câtii acesta
s'a folositi. (Civ. 949, ur; 1164, 1597) (Civ. Fr.

SECTIUNEA

1926).

III.

Despre îndatoririle depositarului(*)
1599. Depositaruli trebue să îngrijescă de paza lucrului devositi, întocmai precumii îngrijesce de paza lucrului sei. (Civ.

1564, 1566, 1600, ur) (Civ. Fr. 1927).
1600. Disposițiunea articolului precedinte trebue

cu mai mare rigdre:
1. Când depositaruli s'arii fi oferiti a primi uni

să se aplice
depositii;

(1) Tradiţiunea: darea, sâi predarea.

(2) Depositariă este acella care priimesce
--cellă ee faee - depositală,

unii lucru în deposită-Deponente este
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2. Cândi s'ari fi stipulati vre o plată pentru paza depositului;
3. Cândi deposituli s'a făcuti numai în folosulă depositarului;
4. Cândi sari fi alcătuitii esprese ca depositarulă să fiă răspundătorii de ori ce culpă. (Civ. 1593) (Civ. Fr. 1928).
,
1601. Depositaruli nu respunde nici o dată de stricăciunile
provenite din forță majore; afară de casuli cândi a fosti pusă
în întârdiare pentru restituţiunea lucrului depositi. (Civ. 1079,
1082, 1083, 1156, 1604) (Civ. Fr. 1929).
:
1602. Eli nu pote să se servâscă de lucrulii depusă fără per-

misiune espresă saii tacită a deponentului. (Civ. 1081, 1088, 1591)

(Civ. Fr. 1930)
1603. Nu pâte de
positati, dacă i s'ai
pertă sigilată, (Civ.
1604. Depositarulă
mită,

felii să caute a vede lucrurile ce i s'aii deîncredințatii în o ladă închisă sati sub 0 coFr. 1931).
trebue să înapoeze toti acelă lucru ce a prii-

Unii depositii de bani, când depositarulă, conformă articolului
1602, făcuse întrebuințare de dânsuli, trebue să se restituescă în

acele monete în cari s'a făcutit, atâti în casulă de sporire câti
şi în acela de scăderea valdrii lori, (Civ. 4147, 1591, 1605, ur).
(Civ. Fr. 1932).
1605. Depositarulă nu e datorii de a restitui lucrulti depositatii
de câtii în starea în care se află la timpuli înapoiârii. Stricăciunile survenite fâră faptuli sei, rămână în sarcina deponentelui.
(Civ. 1102, 1156, 1601) (Civ. Fr 1933).
1606. Depositaruli cârui s'a luată prin forță majore lucrul depositatii, şi care a priimită în locu-i o sumă de bani, sai ori-ce alti
lucru, trebue să restituâscă aceea ce a priimitii. (Civ. 1156, 1601,
1607) (Civ. Fr. 1934).
1607. Eredele depositarului, care a vândută în bună credință
lucrulii ce n'a sciutii câ este dâpositatii, este datorii numai să res-

tituescă prețulii priimitii, saii să cedeze acţiunea sa contra cumpărătorului, dacă prețulă nu arii fi fostă plătită. (Civ. 972, 1604,
1606) (Civ. Fr. 1935).
1608. Depositarulii trebue să restituâscă fructele produse de lu-

crulă depositată şi culese de dânsulă.

Eli nu e datori de a plăti nici o dobândă pentru banii -ce i sai
denositată, afară numai din diua de cândii a fostă pusă în întâr-

giare:de a'i restitui.
Fr. 1936)..

(Civ, 1079, 1088,

1593, 1602, 1604)

1609. Denositarulii nu trebue să restituâscă

lucrulii

(Civ,

depositatiă

de câtii acelui ce i l'a încredințată, sai acelui în alii Cârui nume

COD. CIVILE
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s'a făcutii depositulii, sai persânei arătate spre a'li primi.
(Civ,

1096, 1610) (Civ. Fr. 1937).

1610. Depositarulă nu pote pretinde ca deponentele
să probe
câ lucrulii depositatii este proprietatea sa.
Cu t6te acestea, dacă descopere câ lucruli este de furati și
ci-

ne este adevăratuli

proprietarii,

trebue să vestescă

acestuia

de-

positulii ce i s'a făcut, interpelându-li a'li reclama în unii
ter-

minii determinatii și îndestulătorii fâră prejudițiulă disposiţiuniloră

codicelui penale.
Dacă acela care a fostii vestitii de ac6sta, neglege reclamarea
depositului, depositarulii este bine liberati prin trădarea deposi-

tului în mâna acelui

de la care

s'a priimiti.

1909, 1910) (Civ. Fr. 1938).
16114. In casă de mârte a deponentelui,
pâte restitui de câtii ercdelui.

(Civ. 1596, 1616,

lucrulii depusă

nu se

Dacă sunt mai mulți eredi, lucrul depositată trebue să se

restitu6scă, fiă-cărui din ei o parte pe câti ii se cuvine.
Dacă lucrulii nu se pâte impărţi, eredii trebue să se unâscă
îutre dinşii asupra modului primirii lui. (Civ. 653, 1060, 1064)
(Civ.
Fr. 1939).
1612. Dacă deponentele, prin schimbarea statului seii,
a perdută
administraţiunea bunuriloră sale, după facerea deposit
ului, acesta
nu se pote restitui de câtii persânei însărcinate

cu administrațiu-

nea averii deponentelui. (Civ. 390, 445, 454, 458) (Civ.
Fr. 1940).
1613. Dacă deposituli a fostă făcuţi de către unii
tutore saă

administratore în asemenea însușire, şi udministraţiunea
incetată în momentală restituțiunii, acesta nu se pote facesa dea fostă
câti
câtre persâna ce a fostă represintată, saii către noului ei
representatore. (Civ. 1612) (Civ. Fr. 1941).
1614. Dacă prin contractul

de trebue

de devosită s'a stipulati loculi un-

să se facă restituțiunea,

depositaruli trebue să trans-

porteze acolo lucrulii depositatii: spesele însă ce s'ari
în greutatea deponentului. (Civ. 969, 1104, 1618) Civ. face sunt
Fr. 1942).
1615. Restituţiunea trebue să se facă, dacă prin
contractii nu
s'arâtă loculă, acolo unde se află lucruli depositată.
(Civ. 1104,
1614) (Civ. Fr. 1943),
1616. Deposituli trebue să se restituâscă deponentelui
îndată
ce s'a reclamati, chiari cândă sari fi stipulatii prin
contractă
ună anume termini pentru restituțiunea lui; se escept
ă însă casulă cândi, în formele legali s'a notificată depositarulu
i ună actă
de sequestru sai de oposiţiune la restituţiunea sai
la strămutarea
lucrului depositatii. (Civ, 1079, 1099, 1147, 1617)
(Civ. Fr. 1944)
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1611. Se stinge ori-ce îndatorire a depositarului,

dacă se des-

copere şi se probeză că ela este însu'și proprietarulă lucrului depositati. (Civ. 1154, ur; 1169, 1909) (Civ. Fr. 1946.)

SECȚIUNEA 1.
Despre îndatoririle deponentelui.(1)
1618. Deponentele este îndatorită a întârce depositarului tote
spesele făcute pentru păstrarea lucrului depositatii; şi alu desdauna de t6te perderile căşunate lui din causa depositului. (Cuv.
991, 1619, 1730, $ 4) (Civ. Fr. 1947),
1619. Depositarulii pote să oprâscă deposituli pină la plata integrale cuvenită lui din causa depositului. (Civ. 1147, 1730, $. 3)
(Civ. Fr. 1948).

SECTIUNEA

YV.

Despre deposituli necesariii.
1620. Deposituli necesari

este

acela ce se face sub sila unci

tatâmplâri, cumiă unii focii, o ruină, o predare, uni naufragiă sati

altă evenimentă
(Civ. Fr. 1949.)
1621.

Proba

neprevădută de

prin marturi

forța

majore.

este admisă

(Civ. 1621, ur).

pentru

depositulă

nece-

sari, și chiară în casulă cândi val6rea depositului ari trece peste
o sută cinci-deci lei. (Civ. 1198) (Civ. Fr. 1950).
1622. Deposituli necesară este supusii la t6te reguiele depositului voluntarii, şi fără prejudițiuli disposițiuniloră art. 1198,
(Civ. 1596) (Civ. Fr. 1951).

1623. Ospâtătorii ori

tâte lucrurile aduse

în

hangii

respundi,

localuli

unori aşia lucruri trebue

să se

lori

Ei respundi

de furtulă

torului, în casă când furtulu saă

vitori, ori de cei
streinii ce le

însărcinați cu

fcecuenteză.

(1) Deponente

(Civ. Fr.

saii stricăciunea

depositulii

1959).

lucruriloră călă-

stricăciunea s'a comisă de ser-

direcțiunea ospetărielori, ori de

(Civ. 1623,

Fr. 1953).
1625. Ei nu sunt respundători

depositarii, pentru
călător;

considere ca uni depositii nece-

sarii. (Civ. 1198, 1621, 1730 $.6, 1903)
1624.

ca

de uni

de

1625—P.

furturile

este persâna care a făcut depositulăi,

309, 389) (Civ.

comise
cu

mâna

"00D. CIVILE.

CART, 1, TIT. XII.

înarmată sai în alt-felă cu forță majore.
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(Civ. 1623, ur.) (Civ.

Fr. 1954),

CAPU

Despre

III.

sequestru,

SEOTIUNEA

1.

Despre diversele feluri de sequestruri.
1626. Sequestrulii este convenționale saii judiciari. (Civ. 1627,

ur; 1632, ur.) (Civ. Fr. 1955.)

SECTIUNEA

Despre

sequestru

II.

convenționale.

1627. Sequestrulii conventionale este depositulii unui lucru în
litigiă,() făcutii de una sait mai multe persâne, unui ali treilea,
care ia asupră'şi îndatorirea de a-lii restitui, după terminarea
procesului, celui cârui va declara judecătorulii câ se -cuvine. (Civ.
542, 1628, ur.) (Civ. Fr. 1956).

1628. Sequestrulă pote să

nu fiă gratuitii.

(Civ.

1593,

1600)

(Civ. Fr. 1957).
|
1629. Căndă este gratuitii, se aplică asuprăi regulile depositului

De

disi, cu

deosebirile ce se vori arăta mai josii. (Civ Fr.

1958).

1630. Obiectulii sequestrului poti fi bunuri mobili saii immobili.
(Civ. Fr. 1959).
1631. Depositarulă,
hberatii

însărcinată cu

de dînsul înainte

de terminarea

ună

sequestru,

nu pâte fi

procesului, de câtă atunci

Cândiă t6te pârţile interesate vori comsimți, sai când va urma
ocausă ce se va juleca delegitimă. (Civ. 969, 1616) (Civ. Fr. 1960).

“SECȚIUNEA Ul.
Despre sequestru judeciarii.
1632. Afară de casurile statornicite de codicile de
"civile, judecătorul pâte ordona sequestrulă:

procedură

(1) Ta litigii: în judecată,

18%
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1. A unui immobile saă a unui încru mobile pentrua cărui proprietate ori posesiune se judecă două saă mai multe persâne.

HI. A lucruriloră oferite de unii drbitore spre liberarea sa (Civ,

542, ILid, 1116, 1121—Co 102) (Civ. Fr. 1961).
1633 Derositulii judeciari dă nascere la obligaţiuni reciproce
între sequestranți şi depositari
Derositarulă trebue să se îngrijască de păstrarea lucrului sequestrati ca ună bunu proprietară.
Trebue să "la dea de față pentru vândâre spre îndestularea seqiestrantelui, ori snre a'lu restitui pârţii de la care s'a sequeatrată, în casă de revocaţiune a sequestrului.
Srquestrantele este datori să plâtâască depositarului salariul

statornicită

de lege,

saii, în

lipsa, pe câti îlă va otărt

judecăto-

rul (Civ, 1632) (Civ. Fr. 1962).
1634, Sequestrulă judeciarii se dâ saii persânet asupra cârii
s'aă învoită ambe pârţile interesate, sai unei pers6ne numite din
oficii de autoritatea judeciară.
Și într'ună

casă

şi

într'altuli,

âcelă

ce a

luată

în

pâstrare

lucruli, este supusii tuturorii îndatoririloră ce nască din sequestrii

convenţionale. (Civ. 1116, 1627, ur.) (Civ. Fr. 1963).
TITLU

XII,

Despre Contractele aleatorie.

CAPU 1.
Despre contractele aleatorie în genere.
1635. Contractulii aleatoriii este convenţiunea reciprocă ale cârii

efecte în privința

beneficielorii

țile, sai pentru una saă mai
menti necerti. (Civ. 947).
Astă felă sunt:

şi a perderilorii

pentru

tâte pâr-

multe din ele, depind de un

eveni:-

I. Contractulii de asicurare (Co. 489, ur.)

Il. Imprumutulă nauticii; (Co. 468, ur.)
III. Joculă şi prins6rea, (Civ. 1636, ur).
IV. Şi coatractuli de rendită pe vicța. (Civ, 1639, ur).
“Ceie două d'âutâii se regul6ză după legile comerciului

timiă. (Civ. Fr. 1964).

CAPU

mari-

Il.

Despre joci şi prinsdre.

1656. Legea nu Qă nici o acțiune spre plata unui debită din joc

COD. CIVILE.— CARTII. TIT. XUI
sai din-prinsre.
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350, 389 $. 6) (Civ. Fr. 1965).

jocurile ce

contribuescă la

eserciţiula

corporale, cum: armele, cursele cu picioruli, călare saii cu carulii,

şi alte aseminea.”
Cu tâte

acestea

judecătorul pote să resningă

cererea

căndii

suma pusă la jocă sau la prinsore arii fi escesivă(1) (Civ. 1636) (Civ.

Fr. 1966);

1638. Pergătorulă
plătitu de bună

nu pote în

voiă, afară numai

nici un casii
în casulă

repeti

cândi

ceea cea

qu&stigătoruliă

a întrebuințată doli, încelăciune saii amăgire. (Civ. 953, 960, ur)

(Civ. Fr 1967).

CAPU

UI.

Despre contractulă de rendită pe viâţă.

SEOȚIUNEA 1.
Despre natura contractului de rendită pe viâță.(?)
1639. Rendita pe vicță se pâte înființa cu titlu onerosi. (Civ.
474, 523, 527, 550, 947, 1646) (Civ. Fr. 1968).
1640. Ea se pâte constitui şi cu titlu gratuită prin donaţiune
între vii sai prin testamenti;

Trebue însă atunci să fiă revestită de formele cerute de legi
pentru asemenea acte. (Civ. 800, ur, 813, ur; 858, ur; 164i, ur.)
(Civ. Fr. 1969),

1641. Rendita pe vi6ță înființată prin donaţiune saii testamentii

este supusă la reducțiune, dacă întrece porţiunea disponibile;
este nulă dacă se face în fav6rea unei persne necapabili de a
priimi. (Civ. 751, ur; 808, ur; 812, 934, 939, ur. 1642) (Civ.
Fr, 1970).

.

1642. Rendita, pe viță se pâte înființa în fovOrea persânei ce a
plătită preţulii, sai a altei a treia ce nare nici ună dreptă Ja
rendită.
In casulii din urmă, de și întrunesce însuşirile uuei liberalitâți,

totuşi nu este supusă formelorii

stabilite

pentu donațiune; însă

este în totulii supusă disposiţiuniloră articolului precedente. (Civ.
751, 1640, 1641) (Civ. Fr. 1971, 1973).
(1) Escesivă: pr6 mare.
SI
(2) Prin rentă stă renditA se înţelege aceea, ce ni se plătesce anuală pentr: o
sumă împrumutată s6ă o valdre înstreinată,
.
:
_
-

=>
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1643. Ea se nâte înființa în favrea
persâae. (Civ. Fr. 1972).

une!

sai

mai

multoră

1644. Este fâră lucrare ori ce contractii de rendită pe visță,
înfiinţati în favorea unei persâne care era deja mârtă în momentulă

faceiii contractului. (Civ.
1645. Contractulă de
afectatede o blă de care
de la data contractului,

Fr. 1974).
rendită pe visță, în favârea unei pers6ne
a murită în iatervalu de două-deci dile
este nulă. (Civ. 1644) (Civ. Fr. 1975).

SECȚIUNEA II.
Despre efectele contractului de rendită pe viâță între părțile
contractanţi.

1646. Acela

în a cârii

o rendită pe viță,

pote

favâre s'a
să

câră

înființată

sfărimarea

cu titlu onerosi,
contractului,

dacă

inființătorulă ei nu dâ asicurârile stipulate pentru esecutare. (Civ.
1020, 1025) (Civ. Fr. 1977).
1641. Singura neplată a terminilorăi

dreptii celui în a cârui
capitalului,

saii

favore este

reintrarea

în

espirate a renditei nu dâ

înființată, să c6ră întârcerea

posesiunea

fondului

îustrăinată.

Eli are numai dreptulă de a face să se sequestreze şi să se vângă averea debitorului săi, și a cere ca, neconsimțindă debitorulă,

să se

reguleze,

din

produsulă

vinderii, o sumă

suficiente spre

plata terminilorii. (Civ. 1020, 1365, 1648) (Civ Fr. 1918).
1648, Îuființătorul renditei nu pote să se libereze de plata ei,

oferind înapoiarea capitalului și renuuțândă

nuitâțilorii(*)

plătite,

cârorii favore

s'a

ori

înființati

câtă de

rendita,

la repetiţiunea(!) a-

lungă fie vi&ţa
și ori câtă

aceloră în a

de

onerâsă

fie

prestaţiunea(3) renditei. (Civ. 1635, 1647) (Civ. Fr. 1979):
1649. Rendita pe gicța se dobândesce de proprietarulă ei în
proporțiunea dilelorii ce a trăită.
Dacă însă s'a stipulat ca terminii ei să se plătescă anticipatiă,
atunci se consideră de quăstigati fie care termină din diua în

care a veniti plata lui. (Civ. 523, 525, 527) (Civ. Fr. 1980).
1650, Numai în casuli în care rendita pe vidţiă s'a înființatii
cu titlu gratuită, se pâte și stipula ca dânsa să nu fiă supusă
sequestrârii. (Civ. 1640, ur.) (Civ. Fr. 1981).

() Repetiţiune: cerere înapoi,
|
,
(2) Annuităţi: aceea ce s'a plătit pe fie care ani,
(3) Prestaţiune: darea, predarea.

COD. CIVILE. - CART. iIL. TIT.
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ne vicțiă nu pote să câră terminile

espirate de câti justificândi esistența sa, ori esistenţa pers6nei
în favârea cârii s'a fosti înființatii. (Civ. 1169, 1907, ur.) (Civ.
Er. 1983.
TITLU

X1V.

Despre fidejusiune (cauțiune)(!)
CAPU

1.

|

Despre natura și intinderea, fidejusiuniă.
1652. Celi ce garantâză o obligaţiune, se l6gă câtre creditori
de a îndeplini însuși obligaţiunea pe care debitorul nu o în-

deplinesce (Civ. 944, 946, 1662, ur) (Civ. Fr. 2011).
1653. Fidejusiunea nu pâte esiste de câtă pentru o obligațiune

validă(=)

Cu tote acestea se pâte face cineva fidejusorele unei obligaţiuni
ce pâte fi anulată în virtutea unei escepțiuni personali debitorelui,

cum de pildă în casulii de minoritate. (Civ. 207, 448, 950, ur;
1047. 1681) (Civ. Fr. 2012),

1654. Fidejusiunea nu pâte întrece datoria debitorelui, nici pote
fi făcută sub condițiuni mai ontr6se(3)

P6te fi însă numai pentru o parte a
mai puțină grele.

datoriei şi sub condițiuni
|

Cauţiunea ce întrece datoria sai care este contractată sub con-

dițiuni mai onerâse e validă numai pină în măsura obligațiunii
priucipali. (Civ. 1066, 1087, 1675) (Civ. Fr. 2013).
1655. Ori-cine pote să se facă fidejusore(4) fără ordinea şi
chiari fâră sciința acelui pentru care se obligă.

Asemenea se pâte face nu numai pentru debitorele principale,
dar și pentru fidejusorele acestui. (Liv. 946, 1669, ur; 1680) (Civ.
Fr. 2014),

1656. Fidejusiunea trebue să fă espresă şi nu se pote întinde
peste marginile în cari s'a contractat. (Civ. 1169, 1191, ur; 1654)
(Civ. Fr. 2015).
(1) Fidejusiune s6ă cauțiune va să zică cherăşiă.
(2) Cavântală valida însemnegă aci valabilă,

(3) Conditiuni mai onerdse, adică condițiuni mai grele.
(4) Fidejusore: chezaşiii,
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1657. Fidejusiunea nedeterminată
se întinde la t6te accesoriele unei
primei reclamațiuni, şi la tâte cele
dejusoralui. (Civ. 1046, 1654, 1658)

a unei obligaţiuni principali,
datorii, şi încă şi la spesele
posteriori notificâri făcute fi(Civ. Fr. 2016).

1658. Indatoririle fidejusorelui treci la eredi, afară de constrîngerea corporale, chiarii dacă îndatorirea era asigurată prin con-

stringere cornorale. (Civ. 653, 1060, ur;

Corp. pag. 141) (Civ. Fr. 2017).

1675—Supl.

IL. Constr.

1659. Debitorele obligati a da siguranță trebue să presinte o
pers6nă capabile de â contracta, care să posâdă avere indestulă

spre a garanta o obligațiune, si care să aibă domiciliul în teritoriulii juridicționale ali curtii apelative la care trebue să se dea
(Civ. 87, 950. 1104, 1660, ur) ( Civ. Fr. 2018).

1660. Solvabilitatea unui garante se măs6ră numai după nemişcătârele ce poti fi ipotecate, afară e casulă cândă datoria

este mică

sait afacerea

este

comerciale.

poti lua în considerațiune nemișcătârele

acesti

Spre

finită nu se

în litigii, nici acele si-

tuate Ja o așa denărtare, în câtă să devină fârte deficili lucrârile
esecutive asupră-le. (Civ. 1659, 1664) (Civ. Fr. 2019).
1661. Dacă fidejusorele, căpătatii de creditorii de bună voiă sai
judecătoresce, a deveniti apoi nesolvabile, trebue să se dea unii
altul,
Acestă regulă nu se aplică în singurulii casti în care fidejusorele
sa dătii numai în puterea unei convenţiuni prin care creditorele

a cerutii de fidejusoreo anume pers6nă. (Civ. 1133) (Civ. Fr. 2020).

CAPU II.
Despre efectele fidejusiuniă.

SECŢIUNEA 1.
Despre

efectele _fidejusiunii între

credilore

jusore)(1)

şi cauționatori

(fide-

1662. Fidejusorele nu este ţinută a plăti creditorului de cât
când nu se pâte îndestula de la debitorulii principale asupra averi! câruia trebue mai ântâii să se facă discuţiune(), afară nu1) Canţionatorii, fidejusore: chezaşiă.
(2) A se face diseutiune

asupra averci unui debitore,

însemneză a lua şi a vin-

de averea acellui 'debitore. Prin nrmare se zice că chezașiulii are beneficiulă, de

discutiune, adică, că în momeniulăi cănd se urmăresce de creditori elii îlă obligă ea să discute, adică să ia şi să vinză mai întiiii averea debitorelui, ţi a-

poi să se întârcă la diasulă, cherașii.

COD. CIVILE. —
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mai când însuşi a renunțat la acesti beneficii, saă
„obligată
solidariă cu datorniculă. in casulii din urmă efectul s'aobliga
ţiunii
sale se reguledă după nrincipiele statornicite în
privinţa datorieloră solidarie. (Civ. 1039, ur; 1042, 1663, ur) (Civ.
Fr 2021).
1663.
Creditorulii nu este îndatorată să discute averea
debitorelui principale, dacă garantulă nu o cere de
lucrâri indreptate contra sa. (Civ. 1662, 1664) la cele d'ântăiii
(Civ. Fr, 2022).
1664. Fidejusorele care cere discuțiunea trebue
să indice cre-

ditorelui averea debitorelui

cuviincise

pentru

principale şi să

anticipeze spesele(4)

punerea în lucrare a esecutârii,

Nu se va ţin€ în sâmă asătarea bunuriloră debitorului
principale
situate afară din teritoriul juridicționale alu curţii
apelative în
care trebue să se efectueze plata, sau a bunuriloră în
litigii,
ori a bunilori deja ipotecate pentru sicuranța
dătoriei, care nu
mâi sunt

Fr. 2023).

în

posesiunea

debitorelui.

(Civ.

1660,

1665)

(Civ.

1665. De câte ori cauţionatorulii va arăta bunuri în
cuprinderea
articolului precedente și va anticipa și spesele cuviin
ci6se pentru
discuţiune, creditoruli rcmâne câtre garante respundâto
ri pînă la
Val6rea bunurilorii arătate, în casă de nesolvabilitate
a debitorului
rincipale survenită prin amânarea urmăririi. (Civ.
1664) (Civ.
r. 2024).

1666. Cândii mai multe persâne

creditore
obligată
(Civ. Fr.
1667.

ai garantată unuli şi acelaşi

pentru una şi aceeași datoriă, fie care din ele remâne
pentru datoria întrâgă. (Civ. 1039, ur. 1108, 1667 ur.)
2025).
|
Cu tote acestea fie-care din pers6nele arătate în
articu:

lulii precedente,

întru

câtu ma

renunțati

la beauificiul

pote cere.ca creditorulă să devidă mai întâit acțiunea divisiunii,
sa, și să
0 reducă la proproţiunea fie-cărui.
Dacă unii din garanți era nesolvabili, în timpulii în care unulii

din ei obținuse divisiunea, acesta remene obligati
în proporțiunea
unei aseminea nesolvabilitâți; dacă însă nesolvabilitat
ea a Supra-

venită după divisiune, atunci nu mai pâte fi respundătoră
pentru
acesta (Civ,

1042, nota. 1668) (Civ. Fr. 2026).
1668. Dacă creditorele însuşi și de bună voiă a împârţi
tă acţiunea
sa, nu mai pote să se lapede de acâstă divisiune, de

de timpulii în care a primit'o, unii din canționatori şi, aimai 'nainte
fostu nesolvabili. (Civ, 1049, 1050, (Civ. Fr. 1027):
roate

(1) A anhiciza spesele va să zică a plăti de mai
nainte cheltuelile euviiuci6se, act,

TE rai

i

|
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SECȚIUNEA IL.

Despre

efectele

fidejusiunii între debitori
(fidejusore).

și cauționatortă

1669. Cauţionatorulii ce a plătit are regresi(') contra debitorelui princirale, atâtii cândi a garantată cu sciința debitorelui
câtii şi pe nesciinţa lui.
Regresulii se întinde atâtii asupra capitalului câtii şi asupra
dobângiloră şi a speselori; cu tâte acestea garantuli nu âre
regresii de câtă pentru spesele făcute de dinsulu după ce a notificatii debitorelui principale reclamațiunea pornită asupră-i.
Fidejusorele are regresi și pentru dobânda sumei ce a plătită,
chiar cândii datoria nu producea dobândă, și încă și pentru
daune-interese dacă se cuvine.

Cu tâte acestea dobândile ce ară fi fostii datorite creditorului
nu vorii merge în favârea garantelui de câţii din giua în care s'a
notificatii plata (Civ. 991, 1084, 1088, 1108, ur. 1657, 1672) (Cu.

Fr. 2028).

1670. Cauţionatorulă ce a plâtiti datoria întră în dreptul ce

avea creditorulii contra datornicului. (Civ. 1108, Ş. 3; 1682) (Civ,
Fr. 2029).
1611. Căndi sunt mai mulți debitori principali solidari pentru
una şi aceeaşi datoriă, fidejusorele ce a garantată pentru ei toți,
are regresii în contra fie-cârui din ei pentru repetiţiunea(') sumei
totali ce a plătită. (Civ. 1053, 1108) (Civ. Fr. 2030).
ce a plătită prima dată, nu are regresii con1162. Fidejosurele
tra debitorelui principale ce a plătită de a doua ră; are însă
acţiunea de repetiţiune contra creditorelui.

Cândi fidejosurele a plătitii,

fără să fi fostă urmăriţi şi fără

să fi însciințată pe datorniculă principale, nu va ave nici iai
regresă contra acestui în casulă cândă, în timpul plății, dator-

niculi ară fi avută megii de a declara stinsă datoria sa, îl remâne însă dreptulă de a cere înapoi de la creditore banii dați (Civ.
991, 1092. 1351) (Civ. Fr. 2031).
1613. Fidejusorele, şi fără a fi plâtiti, pote să reclame desdaunare de la debitore:
n
(1) Are regresă însemnează aceea ce se

are d:eptulii de a urmări.
(2) Repehţiune: cerere înapoi,

obicimuesce a se zice are recuraă, adică

“COD. CIVILE—CART.

Il. TIT. XIV.
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1. Cândi este urmârită în judecată pentru a plâti (Civ 1666).
2. Cândii debitorului se află falită sai în stare de nesolvabili-.
tate; (Civ. 1025
— Co. 185, 192).
3. Câadii debitorali s'a îndatorată de a-l libera de garanțiă
totr'uni termini determinati și acesta a espirată; (Civ. 969).

4. Cândă

datoria

a

deveniti - esigibile

prin sosirea scădinței

stipulate; (Civ. 1684)
5. După trecere de dece ani, cândi obligațiunea principale nu
are uni termini determinati de scădință, întru câtă însă obligațiunea principale nu ari fi fostii de așia fel în câți să nu pâtă
a se stinge înaintea unui termini determinatii, cum de esemplu

tutela, ori întru câtă nu s'a stipulati contrariuli. (Civ. Fr. 2032)
SECTIUNEA

III.

Despre efectele fidejusiunii între mul mulţi garanţi.

1674. Cândi mai multe pers6ne aii garantatii pentru unulă şi
același debitorii şi pentru una și aceeași datoriă, garantele ce a
plătită datoria, are regresii contra celori alți garanți pentru porțiunea ce privesze pe fiă-care.
Cu tâte acestea nu âre loci regresulii de câtă cândii garantulă
a plătită în unulă din casurile ar&tate în articolulii precedente.
(Civ. 178, 1053, 1108, 1109, 1666, 1613) (Civ. Fr. 2033).

CAPU

III.

Despre fidejusiunea legale şi cea judecătorâscă:
1615, De câte ori o pers6nă este obligată de lege sait de judecâtorii a da o garanță, garantele ce se oferesce trebue să aibă

condițiunile prescrise de art. 1659

şi 1660. Fidejusiunea judecă-

torescă trebue încâ să p6tă fi supusă la constringere corporale.
(Civ. 15, 106, 109, 541, 566, 682, 718, 1364—Supl. L. Const.

Corn. Pag. 141—Co. 116, 146, 192, 210) (Civ. Fr. 2040).

1676. Celii ce e datorii să dea o garanță, e liberă să dea unit
amanetii() saă altă asigurare care să se găsâscă suficiente pentru

asigurarea creanței. (Civ. 1685, ur) (Civ. Fr. 2041).

(1) Amanetulă este aceea ce se mai

numesce și gagiii.

19
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1677. Garantele

judecătorâscii

debitorului principale. (Civ. 1662,

nu pote cere discuţiunea averi!
1678) (Civ. Fr. 2042).

1678. Cel ce s'a făcntii garante numai pentru fidejusoruli jude-

cătorescii, nu pote să c€ră descuţiunea averii debitorelui principale şi a fidejusorelui. (Civ. 1655) (Civ. Fr. 2043).

CAPU

IV.

Despre stingerea fidejusiuneă
1679. Obligaţiunea ce nasce din fidejusiune se stinge prin acele
cause prin care se stinge şi cele-l-alte obligaţiuni (Civ. 1044, 1045,

1091, 14137, 1142 ur. 1148, 1155, 1216, 1218) (Civ. Fr. 2034).
1680. Confusiunea urmată între datorniculi principale şi fide-

jusorulă seii, prin eregirea unuia de câtre altulă(1) nu stinge acțiunea creditorulni contra acelui ce a garântalii pentru fidejusore.

(Civ. 653, 1091 1154, ur. 1655) (Civ. Fr. 2035),

1681. Garantuli se pote servi în contra, creditorului de tâte escepțiunile datornicului principala inerente datoriei(2); însă nw'i pâte
opune acele ce sunt curatii personali datornicului(Civ. 1047, 1093,

1118, ur. 1142, 1148, 1155, 1215, 1653, 1682, ur.) (Civ. Fr. 2036).

1682. Canţinatoruliă se liberâză de garanţia sa, când nu pâte să
intre în drepturile, privilegiele şi ipotecele creditorului din causa

acestuia. (Civ. 1108, Ş. 3. 1670) (Civ. Fr. 2037).

1683. Dacă creditoruliă primesce de bună voiă unii immobile saii
altu lucru în plata datoriei principali, canţionatoruli remâne libe

rată chiaru căndu creditorulă a fosti evinsii din aceli lucru. (Civ.
1095, 1100, 1128) (Civ. Fr. 2038).
1684. Prelungirea
datornicului

terminului

principale, nu

acordatii de creditorii în favârea

liber€ză pe

fidejusore

care pote în acesti casă sâ urmărâscă pă
(Civ. 1673) (Civ. Fr. 2039).

de

garanță

sa,

debitore pentru plata,

TITLU XV.
.
1685. Amanetuli

Despre amanetu'(5)
este unit contractă prin care datorniculi remite

(1) Prin espresiunea erezirea unuia de catre altul legiuitorulăa voită să zică „cănd
unul devine moscenitornlii celui-l-altă.“
(2) Inerente datoriei: cari suntă legate de datoriă,
(3) Amanetă: gagii,

00D. CIVILE. — CART. II. TIT. XV.
creditorului săii uni lucru mobile spre
16 90, 1730 $. 3. (Civ. Fr. 2073).
1686. Amanetulă

dă
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siguranța datoriei

(Civ.

creditorului dreptu de a fi plătiti din lu-

cruli amanetului cu preferință înaintea altorii creditori.

Ca să resulte preferință, se cere ună act înregistratii în regulă
ce să enunție suma datorită, specia și natura lucrurilorii amanetate
sai o discripţiune de qualitatea, greutatea şi măsura lori.
Facerea

unui actă

înprivinţa

mobililorii

înscrisă şi înregistrată

nu este

neapăratii de

câtă cândă datoria trece peste une sută cinci-deci lei. (Civ. 1119,
14182, 1191, ur. 1197, 1198, 1203, 1688—Co. 91) (Civ. Fr. 2014).
1687. Preterinţa arătată în art. precedente nu se pâte înființa
necorporali

cum

creanțele mobiliarie, de cătă

prin unii acti în regulă înregistraţi şi notificată debitorelui creanței date în amaneti (Civ. 1107, ş. 2. 1688, 1692) (Civ. Fr. 2075),
1688 In tote casurile însă acesti privilegii nu subsiste asupra
amanetului de câti cândă sa dati şi a remasii în posesiunea cre-

ditorului sai a unul al treilea alesii de părți (Civ. 1316, 1391,
1730, Ş. 1, 2, 5) (Liv Fr. 2076),

1689. Creditorulii, la casit de ne-plată, nu pote să dispună de
amanetă, are dreptuli însă să ceră de la judecătorii ca amanetulii
să "i remînă lui, drepti plată, şi pînă la suma datoriei, cu aleei
dobindi, de se cuvine, după o estimaţiune făcută de esperţi, ori

să se venză la licitaţiune.
E nulă ori-ce stipulațiune

sai a-şi apropria

prin care

amanetulii saii a

creditoruli s'ar autorisa

dispune de

dinsuli fără

for-

malitâţile susă arătate. (Civ. 968, 1008, 1690, 1701) (Civ. Fr. 2018).

1690 Pănă la espropriațiunea debitorelui, de este să se facă,
elă remâne proprietarul amanetului. (Civ. 1599, ur, 1685, 1701)

(Civ. Fr. 2079).

1691. Creditorulă respunde, după regulele stabilite la titlulii Despre
contracte şi obligaţiuni în genere, de perderea saii stricăciunea ama
netului provenită din culpa sa. (Civ. 999, 1081, ur, 1102, 1156).

Aseminea şi debitorele trebue să întârcă creditorelui t6te spe-

sele utili şi cele

necesarie făcute pentru conservarea amanetului.

Civ. 991, 1574, 1618, 1699, 1730, Ş. 4) (Civ. Fr. 2080).
1692. Dacă s'a dati drepti amanetii o creanță ce produce 'dobidi, creditoruli trebue să țină în sâmă, aceste dobindi asuvra
dobindiloră ce ari fi datorite.
.
Dacă datoria, pentru a cârii sicuranţă s'a dati amanetii o cre-

anță, nu

produce

amanetate se

ea însă-şi dobîndi, atuncea dobingile

creanţe!

ținii în semă asupra capitalului datoriei. (Civ. 1060,

1101, 1111,.1589, 1687, 1697) Civ, Fr. 2081).

%
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1693.

Dacă

creditorele

abusă

de

1. TIT. XVI.

amaneti,

debitorele

pote

să

ceră ca aceli amanetii să se pună sub sequestru: (Civ. 1685),
1694. Debitoruli nu pâte pretinde restituțiunea amanetului de
cătii după ce a plătită în tutregă canitalulă, dobîndile şi spesele
datoriei pentru a cârii siguranţă s'a fosti dati amanetulă.
Dacă acelaşiii debitore ar fi fâcutii o altă datoriă câtre acelașii
creditorii după tradiţiunea amanetului,şi o asemenea, datoriă ar fi devenită esigibile înainte de șlata primei datorii, creditorulii nu va put
fi constrinsii să libereze amanetulă mai'nainte de a se fi plătită
ambe creanțele, chiarii căndi nu sar fi stipulati de a subordina
amanetuli la plata datoriei a doua. (Civ. 558, 1619, 1686, 1700)
(Civ. Er. 2082).
1695. Amanetulii este nedivisibile, de şi datoria este divisibile

între eredii debitorelui, ori între aceia ai creditorelui.

Eredele debitorelui, ce nu și-a plătitii partea sa de datoriă, nu
pote cere restituţiunea părţii sale de amanetii atâtă timpii câtă
datoria nu este plâtită în întregulii ei
Şi vice-versa, eredele creditorelui care şi-a primiti partea să,
de datoriă, nu pâte să restituiască amanetulă cu daunarea coeredilor sei încă neplătiți. (Civ. 1057, ur. 1702) (Civ. Fr. 2083).

1696. Disposiţiunile

precedinți

nu se aplică în materii de co-

merci, nici la casele de împrumută pe amanetă, în privinţa cârori se va urma după legile şi regulamentele relative la dinsele.
(Co. 89, 91, 289—294) (Civ. Fr. 2984).

TITLU XVI.
Despre antichrese
1697. Antichresea este uni contractii, prin care creditorele do-

bândesce dreptuli de a'și apropia fructele unui immobile, remisii()
lui de datornicii, cu îndatorire de a le imputa(?) pe fie care ani
asupra dobindilori, de sunt datorite, şi apoi asupra capitalului
creanței sale. (Civ. 1698, ur) (Civ. Fr. 2085).
1698. Acesti contractit trebue să fiă făcutii înscrisă şi transcrisi(3) întru câtii este o datoriă mai mare de una sută cinci-

geci lei. (Civ. 1179, 1191, 1197,

(1) Remisii: dată,
(2) Imputa: a scădea.

1198, 1686)

,

,

(Civ. Fr. 2085).

,

(3) Prin transcrisă legiuitoruli a înțelesă aci înregistrată ca _și în art, 1680.

i
UR
::iiiiii
00D. CIVILE. — CART. II. TIT. XVII.
1699. Creditorulă, dacă nu

s'a stipulatii

contrariulă,

293
este da-

torii se plătescă dârile și sarcinele anuali ale imobilelui ce posedă
în antichrese. Asemenea trebue să

ingrijâscă de întreţinere şi să

facă reparâţiunile necesarie şi utili ale immobilelu;, la din contră, remâne respundetorii de daure interese.

|

Tote spesele reiative la obiectele susii-arătate se vorii preleva
asupra fructelori(2) (Civ. 991, 1084, 1691 1700) (Civ. Fr. 2086)

1100. Debitorele nu p6te reclama folosința immobilelui datii în

antichrese, mat'nainte de a fi plătit t6tă datoria. Creditorele însă
ce voesce a se libera de îndatoririla enumerate în articolul precedinte, pâte toti dauna, întru câti n'a renunțatii esprese la acesti dreptii, sili pe debitore să'şi priimescă îndărâti folosința

DEP

Do

UI

I

immobilelui. (Civ. 1694) (Civ. Fr. 2087).

1701. Creditoruli nu devine proprietari ală immobilelui prin
singura neplată a datorie! la terminuli stipulată; ori ce clausulă
contrariă este nulă.
La neplată, pote să câră espropriaţiunea debitorului după for-

mele legali. (Civ. 1689, 1824, ur) (Civ. Fr. 2088).
1702. Disposiţiunile art. 1695 se aplică la antichrese întocmai
ca la amanetii. (Civ. Fr. 2090).

1703. Creditorulii antichresistă conservă asupra fondului şi cele
altă privilege şi ipotece, legali formate şi conservate. (Civ 1698,

1122, ur; 1146, ur—l10. 194) (Civ. Fr. 209),
TITLU XVII.
Despre transacțiune(*)

1704. Transacțiunea este ună contractii prin care pârţile termină
ună procesii începută

saii

preîntîmhină

ună

procesă ce pâtă să

nască. (Civ. 943, 945, 947, 1179, 1191, 1197, 1198) (Civ. Fr. 2044)
1105.

Transacţiunea

trebue să

fiă

constatată

prin acti scrisii,

(Civ. 1704) (Civ. Fr. 2044).
1706. Transacțiune poti face numai acei ce poti: disnune de
obiectul coprinsii în ea,
„Acei însă ce nu potă dishune de obiectulii coprinsi în transacțiune, nu poti transige de câtii în formele stabilite de legi speciali.

“(Civ. 413, 419, 427-430,
231, 278) Civ. Fr. 2045).
a

a

433,

445, 448,

454; 126, 19248—to.

tt

(1) Be voră preleva asupra fructelor,
(2) Trunsacţiune: învoire,

va să zică: se vor lua din fruete,
ă
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1707. Se pâte transige asupra unei ăcţiuni civili ce derivă din
o infracțiune. (Civ, Fr. 2046).
1108. In transacțiune se pote stipula o penalitate contra acelui
ce nu se va ţine de dinsa (Civ, 1021, 1069) (Civ. Fr. 2047)
1709. Transacţiunile se mărginescii numai la obiectuli lor; renuntiarea, făcută în tte pretenţiele și acţiunile, coprinde numai

aceea ce se reportă la pricinele asupra câroră

a urmată transac-

țiune. (Civ. 977. 984, 1710) (Civ, Fr. 2048).
1710. Transacţiunea nu se întinde de câti asupra pricineloră

- de cari tratâgă, fie intenţiunea pârţilori manifestată prin espresiuni speciali saii generali, ori resulte ea ca o consecinţă necesariă din ceeu ce s'a espresi. (Civ. 977, 1109) (Civ. Fr. 2049).
1711. Transacțiunile ai între pârţile contractanţi puterea unei
sentințe neapelabili. (Civ. 1200. $. 3; 1201) (Civ. Fr. 2052).

1712. Este admisibile acţiunea de nulitate contra unei transac-

țiuni pentru erdre

asupra

pers6nei saii a obiectului

(Civ. 954, 1717) (Civ, Fr. 2053).

în procesii.

1713. Asemine sepâte ataca transacţiunea făcută spre esecutarea
unui titlu nulă, afară numai cândii pârţile ar fi tratati espres6
despre nulităte. (Civ. 966, 1190, 1711) (Civ. Fr. 2054).

1114. Transacţiunea făcută pe documente dovedite în urmă
false, este nulă. (Civ. 966, 1712, 1116) (Civ. Fr. 2055).

de

1715. E aseminea nulă transacţiunea asupra unui procesiă finită
prin

sentință

ncapelabiie

despre

n'avea cunoscință.

care

pârţile sai

una din ele

Cândi sentinţa necunoscută pârţilori ar fi încă apelabile transac-

țiunea, va fi validă. (Civ. 954, 966, 1712) (Civ. Fr. 2056).

1716. Cândiă pârțile aii transigitii în genere asupra tutorii afacerilorii ce ar put6 să esiste între dînsele, documentele ce le

arii fi fostii

necunoscute

lori

în

timpulă

transacţiunii

și cari

Sar fi descoperitii în urmă, nu constituescii uni titlu de anulare a

transacțiunii, afară numai atunci

fapta unei din

cândi

pârţile contractanţi.

Insă trânsacţiunea va finulă cândi

unii singurii obiecti

și s'ar dovedi, din

ar fi fostii ascunse prin

ea nu ar coprinde de câtă
documentele în urmă des-

copetite, câ una, din pârţi nu avea nici unii drepti asupra acelui

obiecti. (Civ. 1711, 1714) (Civ. Fr. 2057).

1117. Invederata greșălă în socoteli, urmată la facerea transacțiunii, nu păgubesce pe nici una din pârți, şi trebue să se repareze.

(Civ. 1712) (Civ. Fr. 2058).

COD.

CIVILE.—CART.
TITLU

II. TIT. XVIIL

XVIII.
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|

Despre privilege și ipotece.(1)

CAPU 1.
Disposițiuni generală.
1718. Ori-cine este obligatii personal, este ţinută de a implini
îndatoririle sale cu tâte bunurile sale mobili şi immobili, presenţi

şi fiitre. (Civ. 1719, 1824, ur.) (|. Bel. art. 7—Civ. Fr. 2092).
1119. Bunurile unui

debitore

servescii spre

asicurarea

comună

a creditoriloră sei, şi preţuli loră se împarte între ei prin analogiă, afară de casulă cândii esistă între creditori cause legitimâ
de preferință. (Civ. 1718, 1120, 1824--Co, 295, ur, 305, ur).
Bel. art. 8—Civ. Fr. 2093).
1720. Causele legitime de preferință sunt privilegiele şi ipotecele. (Civ. 494, 171, 1685, ur; 1722, ur; 1746, ur.) (|. Bel. art,

9—Civ. Fr. 2094).

1121. Cândă unii immobile, recolte, saă alte bunuri mobili voră
fi fostă asecurate în contra incendiului, sai în contra ori-cârui
altii casă fortuitiăi, suma, ce se va datori de câtre asicuratoriă, va
trebui, dacă nu va fi fostă cheltuită în repărațiunea obiectului

asicurată, să fiă afectată la plata

creanțeloră privilegiate și ipo-

tecarie, după rangulă fie-cârii din ele.
Asemenea se va urma şi cu ori-ce despăgubire va fi datorită
de câtre o a treia pers6nă, pentru perderea, totale sai deteriorațiunea obiectului însărcinată de ună privilegii sai ipotecă. (|,

Bel. art. 10).

CAPU II.
Despre privilegie.

1722. Privilegiulii este uni drepti, ce dâ unui creditori câlitatea creanței sale de a fi preferită celorii alţi creditori, fiă chiarii
ipotecari. (iv. 1685, 1730 $. 3, 1738) (1. Bel. 12—Civ. Fr. 2095).
m
(1) În acâstă materiă de privilegie şi ipotece se coprindă
țiuni introduse în Belgiea
dar şi noi, dupe trebninţă,
tare: „|. Bel.“; şi pentru
articolele correspunzătâre

mai multe modifica-

prin legea din 16 Decem. 1851. Ne vom raporte
la acestă lege citănd articolele ei sub acâstă scurinteresulă studiului comparativii, vom înserana şi
din legea francesă reformată prin legea belgă,
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1723. Între creditorii

diferitele

calitâţi

ale

— CART. Ul. TIT. XVIII.
privilegiați

preferința

privilegielori. (Civ.

se reguleză

după

1729—1736)

(. Bel.

13—Civ. Fr. 2096).
1724, Creditorii privilegiați, cari ai acelaşi rangă ai de o
potrivă drepti lu plată. (Civ. 1723) (|. Bel. 14—Civ. Fr. 2097).
1125. Privilegiele tesaurului publică şi ordinea în care se esercită ele, sunt regulate prin legi speciali.
Tesanrulă publici nu pâte vubţine uni privelegiii în contra

drepturilorii

persâneloriă ali

treile

dobândite mai "nainte.

(Civ.

1730 $. 8; 1753) (|. Bel. 15—Civ. Fr. 2098).
"1196. Privilegiele potă fi atâtii asupra mobililoră câți şi asupra

immobililoră. (Civ. 1728—17317) (|. Bel. 16—Civ. Fr. 2099).
SECŢIUNEA

1.

Despre privilegiele cari se întindii asupra mobililori şi immobiilori.
1797.

Cheltuelele

de

judecată

sunt

privilegiate

atâtii asupra

mobililori câtă şi asupra immobililori, în privinţa tutori creditorilorii în interesul cârori ai fustă făcute. (Civ. 1729, 1731)
(|. Bel. 17).
”
SECŢIUNEA II.
Despre privilegie asupra mobililoră.

unorii

1128. Privilegiele sunt sai generali, asă speciali asupra
mobili (Civ. 1729, 1730) (|. Bel. 18-Civ. Fr. 2100).

$. 1— Despre privilegie generală asupra mobilloră.
1729. Creanţele privilegiate asupra tutori mobililori suntă cele

mâi josă aretate, şi se esercită în ordinea următâre: (Civ. 461,
412, ur. 1723, 1730, ur).
,
comun

alii cre-

ditorilori; (Civ 98, 99, 723, 919—0o. 205, 305),
2. Cheltuelele îngropârii în raportă cu condițiunea

,
și starea

1. Cheltuelele

de judecată făcute în

defunctului. (Civ. 1279).

3. Cheltueiele bâlei
anii. (Civ. 339, 1904).

celei

4. Salariele Gmeniloră de

după

servicii

restul datoriei din anuli curente,

intereculi

urmă

|

_

făcute în cursă de ună

pentru

ună ană trecută și

000. CIVILE.—CART.
Sălatiali de şese luni ală

0 ludă ală lucrătorilor

LII, TIT.

XVIII,

|

937

calfeloră de prăvăliă, și sâl&tidlu pe

cu diua. (Giv. 1474, ur.)

5. Preţulă obiecteloră de subsistențiă date debitorelui şi familie
sale în cursii de șese luni.
Cândă valbrea immobililorii n'a fostă absorbită de cre&nțele

privilegiate şi ipotecarie, partea din prețulii lori ce mai remâne
se va afecta cu preferință la plata creanțelorii arătate prin pre-

senitele ârticoli. (Civ. 570, 572, 1183, 1187, 1725, 1903) (|. Bal.
19—Civ. Fr. 2101),

$ 2. Despre privilegie asupra

dre-câroriă mobili.

1130. Creanţele privilegiate asupra, Gre-cârori mobili unt:
1. Chiriele şi arendele. Cândii contractul este autentici,
saă
are 0 dată certă, proprietarulă are privilegii pentru ttă
chiria

sau arenda

pe

anul

corente,

y.recumi

şi pe

totă

timpulă

ce
remâne a curge pînă la espirarea contractului.
Cândii contractuli nu e autentică saii nu are data certă,
preprietarulă are privilegiă numai pentru chiria sai arenda
pe
anulu
curinte
şi pe anuli

viitoră.

În casuli d'intâiii, dacă prin contractulti de arendare
sait închiriare nu va fi fostii espresi proibită sub-arendarea sui
sub-închiriarea, cel-l-ălți creditori ai debitorului poti retnchiria
casa sai
rearenda moșia pentru timpul ce mai remâne a curge
după contractă;dar sunt obligați de a plăti proprietarului
totă ce “i este
datorită.
|
Obiectele asupra cârorii se esercită privilegiulă sunt:
Pentru casă, tâte mobilile din ea.

Pentru moşia, tâtă recolta
servesce la espl6tarea moșiei.

anului curente precumii şi toti ce

Acelaşi privilegiu are locă pentru reparațiunile locative
și pentru toti ce privesce esecuţiunea contractului,
Preprietarulă pâte sequestra mobilile cari se află
în casa sa
sait pe moşia sa, cândi ele ai fostă duse în alti
locă,
fără consimțimântulă săi, şi proprietarulu conservă privileg
iula seă pe aCeste mobili, întru câti timpă le ai revendicatţă(1),
adică, cândii

suntu în cestiune mobilile unei moșii, dacă
cererea sa
în termină de patru-deci dile, și cândăi suntu a înfăcutii
cestiune mobilile unei
case, în termini de cinci-spre-dece qule. (Civ. 4171,
1176,
1182, 1416, ur, 1421, 1429. 1446, ur).

(i

(ID A revendica este a reclama lucrulă seă care se află
în măna

altuia,

19
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2.. Sumele datorite șentru semânţe, saă pentru cheltuiala recoltei anului corente, asupra prețului acestei recolte, şi sumele
datorite pentru instrumente de esploatațiune, pe preţulă acestori
instrumente; în ambe aceste casuri, cu preferința chiari îaaitea
proprietarului moşiei pentru privilegiuli: arendei (Civ. 1734).
&: Creanţa pe amanetulii ce uste în posesiunea creditorelui (Civ.
1685, ur).

6 Oibirelele făcute pentru conservarea lucrului. (Civ. 991, 991,

1691).

5. Preţulii pentru lucruri mobili neplătite, dacă se află încă în
posesiunea debitorului, chiară şi în casulă cândii a cumpărată cu
terminii de plată,

Dacă v&ndarea s'a făcută fără termini de plată, vângăterulii pote

chiarii să revendice obiectele vândute, pe câti timpii se află în
posesiunea cumpărătorului, şi pâte să împedice revinderea aceloriă

lucruri, dacă însă s'a făcută

cererea sa în termină de optă dile
lucrurile se află încă

după trădarea

lucruriloră, și dacă

starea în care

se găsea la timpului trădării lor.

totă în

Perderea acţiunei de revendicare aduce cu sine şi perderta
acțiunei resolutorie(!) a contractului văndăârii, în privinţa celoriil-alţi creditori. (Civ. 1021, 1370).
6. Creanţele ce are ună hangiii în acestă cualitate asupra efec-.
telorii voiajorilori, ce se află în ospătăria sa (Civ. 1198 $. 2;

1686, 1303).
7. Creanţa cheltueleloii de transportii și a cheltuelelori accesorie

asupra lucrului transportati, întru câtii timpi acela ce l'a transportată, îlii are în posesiunea sa, şi în cele dou&-deci şi patru ore ce
vori urma trădârii lucrului la destinatariuli sai, dacă acesta din
urmă a, conservată posesiunea lucrului. (Civ. 1429, ur. 1688—

Co. 102, ur).
8 Creanţele resultândi din abusuri şi prevaricațiuni ale funcţionarilorii publici, în esercițiulii funcţiunii lorii, asupra cauționamân-

tului loră, precum şi asupra dobindilorii, ce ari fi produsi acelu cauționamântii. (Civ. 1725, L. Bel. 20—(Civ. Fr. 2102).
$ I11. Despre rangul privilegielorii asupra mobililoră la casă de
concursii între ele.

4131. Cheltuelele de judecatâ vinii înaintea tuturoră

creanţe-

loră în interesuli cârora au fostă făcute. (Civ. 4729 $. 1) (|. Bel.21).
(2) Prin actiune resolutoriă se înțelege aci dreptulă
fractului vîngărei,

de a cere

desfiinţarea coR

COD.

CIVILE.—CART. Lil. TIT. XVIII.

1132. Cheltuelele făcute pentru
intea privilegielorii anteriori.

293

conservarea lucrului trecă ina,

Ele trecii, în tâte casurile, chiari înaintea privilegieloră

coprinse

la numerii 3, 4 şi 5 ale articolului 1729. (Civ. 1130 $. 4).
Bel. 22).
1733. Creditorele amanetari, hangiuli și cărăușulii sunt prefe-

riți

vângd&torului

unui

obiectii

mobiliarii

care

sicuranță, afară de casulă cândii ei, priimindi
câ preţulii, era iacă datoriti.

le

servesce

de

lucrul, ai sciută

Privilegiulă vândătorului nu se esercită de câtii după acel ulii
proprietarului casei saă moșiei, afară de casuli cândă vândătorulii,
la transportarea lucruriloră în locurile închiriate, a făcută cunoscutii proprietarului câ preţulii încă nu îi sa plătită. (Civ. 1685,

ur; 1130) (1. Bel. 23).

- 1134. Sumele datorite pentru semințe, saă pentru cheltuelile
recoltei de peste anii se plătescii din prețuli acestei recolte; și

sumele datorite pentru utensile,(!) cari servescii la esploataţiunea

moșiei din prețulii acestorii utensile, cu preferință în ambe aceste
casuri înaintea privilegiului proprietarului moșiei. (Civ. 1730, $ 2)

(L. Bel. 24).

1735. Privilegiulă cheltuelelorii de îngropare trece

înaintea tu-

turorii celorit -l-alte privilegie. (Civ. 1729, Ş 2) (L. Bel. 25).

1736. Cele-l-alte privilegie generali sunt rrimate de câtre pri-

vilegiele speciali (Civ, 1729, 1730) (L. Bel. 26).

SECȚIUNEA LUI.
Despre privilegie asupra immobililoră.
1737. Creditorii privilegiați asupra immobililori

sunt:

1). Vendătorulu

plata prețului;

pe immobilulu

daca S'aii făcutii mai multe
masii datorită preţului în

se preferesce celui de

ali

vândută

vângâri

succesive pentru care a r&-

totalii saii în

douilea,

pentru

parte, ântâiuliă vândătorii

celi de alii douilea celui da

ali treilea şi aşa înainte. (Civ. 1021, 1365, 1740).
.
2). Acei ce ai datii banii cari ai serviti la aquisițiunea(?)
vpui immobile. Trebue însă să fiă constatată întruni modit
(1) Utensile, adică unelte, stă, precum iegiuitorulă la numită mai susă, instrument
e

Lucru,

(2) Aqutsiniune: dobindire,

î

300

COD. CIVILE.—GABŢ. [Il. TIT, XVIII.

autențicii,

prin

actulii

de

imprumutare,

câ

suma

era

desti-

nată a fi întrebuințată la acâsta; asemenea trebue să fiă constatată prin quitanța vândătorului câ plata preţului s'a făcută cu
bani! împrumutați. (Civ. 1107 $. 2; 1171).
3). Coeredii asupra immobililoră succesiunii pentru garanția
împărțelei făcute între ei şi a sumeloră cu cari a remasii datori
unul

câtre altuli (Civ. 728, 736, 142, 778, 7817, ur. 1741)

4). Architecţii, antreprenorii, petrarii şi alți lucrători întrebuin-

țați pentru a zidi, a reconstrui, saii a repara edificie, canaluri
sai alte opere, cu condițiune însă ca prealabilmente să se fi închiăiatii unii procesii: verbale

de

câtre un

esperti

numiti

de tri-

bunalulă de primă instanţă în circonscripțiunea cărui sunt situate

edificiele, constătătorii stârii și felului lucrăriloră ce proprietarulă
va declara câ are de gindi a face, şi numai în casulii cândii a-

cele lucrâri ară fi fostii primite celi multă în cursii de șâse luni,
după terminarea lori, de câtre espertă asemenea numiti: de tribunali. Dar privilegiuli acesta nu pâte trece nici o dată peste
valorile constatate prin ală douilea procesi verbale, ci se ya re-

duce la adausulii de valGre ce va fi esistândii la epoca alienârii(!)
immobilelui ca resultată ali lucrârilorii esecutate. (Civ, 1483, ur;

1488, ur; 1742).

|

5). Acei ce aii împrumutatii bani pentru a îndemnisa pe lucrâtori, se bucură de acelaşi privilegiii, îusă numai la câsuli cândi

întrebuințarea acelorii bani va fi constatată într'uni modă auten-

tică prin actul de împrumutare, şi prin quitanța-lucrătorilori, în
moduli în care s'a vorbiti! mai susii despre acei cari aii împru-

mutatii bani pântru aquisițiunea unui immobile. (Civ. 1107, 1174,
1142) (Civ. Fr. 2103),
SECTIUNEA

IV.

Cumti se conservă privilegiele.
1738. Intre creditori,

privilegiele

în privința immobililoră de câtă

nu

atunci

produci

nici ună efectă,

cândii ele s'aii adusă la

cunoscința publică, prin

inscripţiune, și 'numai de la data acelei

inscripțiuni în registrele

tribunaleloră

de prima

pentru acâsta, după modulii determinată

rele escepțiuni ce
Bel

urmeză. (Civ.

29—(Civ. Fr.2106).

(1) Altenare: înstreinare,

1722,

instanță

destinate

de lege, afara de singu-

ur;

1745, 1780, ur) (L.
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1739. Sunt scutite de formalitatea inseripţiunii, creanțele
tate la articolulă 1729. (Civ Fr. 2107).
1740. Văndâtoruli priveligiati conservă privilegiulit sei
transcripţiunea

titlului care a

transferitii

proprietatea

ar&prin

cumpără-

torului, şi care titlu constată câ i-se datoresce întreguli prețiii
sai parte din elă; asemenea şi acela care a dată bani pentru
cumpărarea unui immobile conformă alinatului 2 de la art. 1737
conservă privilegiul seii prin transcrințiunea titlului care constată destinațiunea împrumutârii și trecerea asupra sa a tutulorii
drepturilori vândătorilori. (Civ. 1021, 1365, ur; 1137, Ş. 1; 1745)
(Civ. Fr, 2108).
1741. Coeredele sai copărtașuli ia o îmoărțelă conservă privilegiulii s&i asupra

bunuriloră

coprinse în fiă-care lotii, saii asu-

pra lucrului pusă în licitațiune, pentru toti ce are drepti a reclama în acâstă calitate prin inscripţiunea acestui privilegiă în ter-

minii de şese-deci dile socotite - de

la data

actului de împărțelă,

saii de la data adjudecaţiunii prin licitaţiune; în cursulă acestui
timpă nici o ipotecă nu pâte fi constituită în prejudițiulă coeredelui sai copărtaşului creditoră asupra nici unui bunii care se

găsesce cuprinsă în masa

Comună. (Civ. 728,

1731, $. 3) (Civ. Fr. 2109).

1142,

Architecţii,

antreprenorii,

petrarii

trebuințați pentru a zidi, a reconstrui,
canaluri, săii alte opere, și acei cari ai

142, 748, 787, ur;

şi alţi

lucrătorii în

sai a repara edificie,
împrumutată, pentru 4

indemnisa pe persOnele de mai susă, cu bani a cârorii întrebuințare
se constată conform alineatului 5 de la articolulă 1737, conservă
privilegiulă lori prin iascripțiunea proceselorii verbali ale esper-

țiloră menţionate la alineatulă 4 ală

Ş. 4, 5; 1188, 1745) (Civ. Fr. 2110).

articolului 1737. (Civ, 1737

1143. Creditorii și legatarii, cari ceri separațiunea patrimoniuluj

defunctului, conservă privilegiul lori asupra immobililorii suecesiunii în fația creditorilori, eredilorii saii representanțiloră defunctului, prin înscripțiunea acestui privilegii în termină de şese
luni de la data deschiderii succesiunii.
Inaintea espirârii acestui termini, nici o ipotecă stabilită de

câtre eredii sau representanții

defunctului asupra acelorii bunuri

spre prejudiţiulă creditoriloră sai legatarilorii succesiunii, nu pâte
avea efect. (Civ, 781—183, 902, 1138, 1745) (Civ. Fr. 2114).

1144. Cesionarii acestori diverse

întru t6te aceleaşi drepturi,

creanţe

cari le avea

privilegiate, esercită .

şi acei ce le aii cedati

aceste creanţe. (Civ. 1106, ur; 1391, ur.) (Civ. Fr. 2112).
1745. 'Tâte creanţele privilegiate supuse la formalitațea iNSGripe

.
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țiunii, în privința, câroră nu s'ară fi îndepliniti condiţiunile privilegiului, nu încetâză cu t6te acestea de a fi creanţe: ipotecarie;
însă ipoteca în privinţa tutoră persâneloră ală treile nu datâză de
câtă de la epoca inscripțiuniloră” cari vorii trebui făcute, după
cumi mai josi se va arăta. (Civ. 1725, 1778) (Civ. Fr. 2113).

CAPUIII.
Despre

ipotece.

1146. Ipoteca este unii dreptii reale asupra

tate la plata unei obligaţiuni.

immobililoră afec-

Ipoteca este din natura ei nedivisibile, şi subsiste în intregimea
că asunra tutorii immobililorii afectate, asupra fiă-cârui, şi asupra
fiă-cârii porţiuni din acele immobili. (Civ. 1062, ur.).
Dreptulii de ipotecă se conservă

asupra

immobililorii

in ori-ce

mână va trece. (Civ. 1790, ur; 1800) (Civ. Fr. 2114).
1741. Dreptuli de ipotecă nu se pâie constitui de câti în

casurile şi cu formele prescrise ds lege. (Civ. Fr.

2115).

1748. Ipoteca este saii legale sai convenționale. (Civ. 1749, ur;
1153, ur, 1769, ur.) (|. Bel. 43—Civ. Ir. 2116).
1749. Ipoteca legale este aceea. cari ia nascere în virtutea unei
disposițiuni specialia legii. (Civ. 902, 1138, ur; 1153).

]noteca convenționale este
țiunea pârţilorii, cu formele
(|. Bel. 44—Civ. Fr. 2117).

aceea care ia nascere din convenprescrise de lege. (Civ. 1769, ur.)

1150. Se potii ipoteca:
1. Immobilile cari sunt îu comerciă, cu accesoriele lorii, ce după
lege se privescii ca immobili, (Civ. 462, ur; 963, 1777).

2. Usufructulă asupra acestorii immobili şi acesorie. (Civ. 411,
488—492) (Civ. Fr. 2118).
1151. Mobilile nu potii fi ipotecate. (Civ. 472, ur; 1909) (Civ.
Fr, 2119).
.
1152. Nu se aduce nici o modificațiune prin acestă codice
disposițiunilori legilori maritime în privința navelorii și bastimen-

teloră de mare. (Co. 349—355)

(uiv. Fr. 2120).

SECȚIUNEA
Despre spotecele

14753. Drepturile
ipotecă sunt: .

şi creanțele

cari

1.
legali.

se asicură de lege prin o
-

00D.
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1242, «ur; 1281, 1754, ur.)
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bunurilorii

2). Ale minorilorii şi interdişilorii asupra
(Civ, 343, 348, 390, 415, ur; 435, 454).
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bărbatălui. (Civ.

bunurilorii tutorelui.

3). Ale Statului, ale comunelori și stabilimenteloră publice
asupra bunurilor perceptoriloră şi administratoriloră centrali.

(Civ. 1125) (Civ. Fr. 2121),

$ I.— Despre sicuranţele femeilorii măritate.
1754.

Femeia

va av6

o

ipotecă

speciale

asupra

bunurilor

ce

suntă afectate prin contractuli de căsătoriă pentru asigurarea
dotei alienabili.
Ipoteca se va inscrie de bărbată înaintea celebrării căsătoriei,

și nu va av6 efectii de câtii de la data acelei înscripțiuni.
Inscripţiunea va pute fi cerută șide femeiă. (Civ. 1242, ur;
1281, 1753, 1755, ur.)(|. Bel. 64).
1155. Prin contractulă de căsătoriă se voră specialisa immobilile ipotecate, obiectele dotaii garantate şi suma pînă în concurința câria se va put6 lua inscripțiune ipotecariă. (Civ. 1224, ur;

1156, ur.) (|. Bel 65).

1756 În lipsă de stipulaţiuni esprese de

de căsătoriă sait

cândi

garanțele

tract nu voră fi indestulătârie,

ipotecă în contractulă

determinate prin âcestă con-

femeia

va putea în timpuli că-

sătoriel în virtutea autorisațiunii date de câtre preşedintele tribunalului domiciliului săă, și pînă la concurința sumei dotei âlienabili să câră inscripțiunea ipotecariă asupra unuia sai mai multe
immobili anume determinate ale bărbatului sei. (Civ. 1224, 1755,
1157 ur) (L. Bel. 66).
1757. Femeia va put€ încă, chiar în casii de convenţiune contrariă, dară cu autorisațiunea preşedintelui tribunalului domicilialui sei, să c6ră în timpulă căsătoriei inscripțiuni ipotecarie asupra immobililorii bărbatului seii, pentru ori-ce pretențiuni ar put€
av€ în contra lui în virtutea fGiei sale dotali. (Civ. 1756, 1758)

(L. Bel. 61).
1158, Inscripţiunile luate în virtutea articlelori 1756-1757 vori
areta speciale fie-care immobile, şi vori determina sumele pentru
cari FE cerute acele inscripțiuni. (Civ. 1759, ur; 1180) (L.
el.
68).
_1759. In tOte casurile determinate mai susă în cari femeia măritată are drepti de a cere inscripţiunea de ipotecă asupra bu-

narilorii im mobili ale
drepti, îlă

va pute

bărbatului,

eserciia în

dâcă

numele

ea nu va esercita acesti
ei acelii co a constituită
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dotea, şi îi lipsă acestia, chiară procurorele

XVI.

tributialulai de prima

instanță a domiciliului femeii. (Civ. 1154, ar.) (1. Bel. 69, 70).
1160. Femeia nu va put6 renunța nici într'ună câsii în fav6rea

bărbatului sei lă inscripţiunile luate în virtutea ârticolelorii prece-

dinți. (Civ.

1754-—1759) (|. Bel. 71).

„4761. Bărbatul

va put6 contesta valdreă dotii alienabili, pentru

care s'a luati inscripțiune de

femeiă după

săvârşirea căsătoriei.

In casulă acesta tribunalulă va decide întrună modă sumariii asupra contestațiuni, numindi esperți pentru estimațiurea dotii
alienabili, şi ascultândă reportuli lori precumiă și conclusiunile

procurorelui. (Civ. 1756, ur.) (|. Bel. 12),

$ 2— Despre garanţiele ce sunt obligați a da tutoriă
înteresele minoriloră și nterglişiloriă.
1162. Inaintea

intrării

tutorilorii

în adiministraţiunea

în

tutelei,

consiliulă de familiă va lefige suma pentru care se va lua inscripțiunea ipotecariă, va arăta anume immobilele tutorelui asupra

câroriă acestă inscripțiune se va
La determinarea sumei

cere.

inscripțiunii,

av6 în vedere starea minorelui
rilori de cari se compune

consiliul

de familiă va

sai a interdișilori, natura vulo-

acestă

stare

şi eventualitâţile de res-

ponsabilitate la cari p6te fi supusă tutorele.

Consiliuli de familiă după împrejurâri pâte decide ca suma inscripțiunii să nu fiă mal

mare

de

câtii venitulă

pe unii ani

ali

stârii minorelui sait alu interdisului. (Civ. 90, 454, 1763, 1780)
(E. Bel. 49).
1763. Deliberaţiunea consiliului de familiă va fi motivată și
dată după ce tutorele va fi

(LU. Bel. 50).

ascultată

sai

chiămată, (Civ. 1762)

1164. 'Futorele va put contesta valorea venitului pentru care s'a
cerută inscripțiune la tribunaluii de prima instanţă, Ja care casii
tribunalul va, urma în tocmai ca la articolul. 1761. (Civ. 1762,

ur; 1780) (|. Bel. 51). |
N
1165 Înscripţiunea va fi luată de tutore în virtutea deliberațiunii pensii de familiă. (Civ. 1762, ur; 1766, 1780) (.
Bel.

d).

1766. Consiliulă de familiă va pute
din membrii s&i sai ori ce altă pers6nă
unii. (Civ. 1765, 1780) (1. Bel. 53).
1167. Cândi tutorele este tatălă sai
ipoteca legale nu va av€ locii. (Civ. 352,

numi speciale pe unulii
pentru luarea inscripți|
mama remasă în vi6ţă,
ur; 1753 Ş. 2).
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$ III.— Despre garanțiele ce sunt obligați a da Statulu
i,

comuneloriă şi stabilimentelori publice perceptorii şi administrato
riă
contabilă.

1768. Ipoteca legale a Statului, a comunelorii şi stabili
menteloriă
publice asupra bunurilorii perceptoriloră şi administrato
riloră pu-

blici, nu se pote stabili de câtă asupra
nu şi a celoră fiitâre. (Civ, 1753 $. 3.).

bunuriloră presenți iară

SECȚIUNEA II.
Despre ipotecele convenţionali.
1169. Cine are capacitatea de a înstrăina
ună
“Iă gi ipoteca. (Civ. 401, 430, 454, 538, 1749 immobile pâte a
—Co. 194) (Civ.
Fr. 2124),
1770. Acei, cari ai asupra unui immobile ună
dreptă suspengă
prin
0 condiţiune, sai resolubile(1)

în 6re cari

casuri, sai supusă
la o acţiune de rescisiune,(*) nu potă consi
mți de câti o ipotecă
supusă aceloraşi condițiuni sau aceloraşi rescis
iuni. (Civ. 769, 1017,
1019, 1157, ur; 1365, 1771, 1116) (Civ.
Fr. 2125)

1771. Banurile

minoriloră şi ale interdisilorii nu potă fi ipotecate da câti pentru causele Şi cu formele
342, 343, ur; 401, ur; 430, 445, 454, 458) prescrise de legi. (Civ.
Fr. 2126).
1112. Ipoteca convenționale nu va pute (Civ.
prin actii autentici. (Civ. 1171, 1748, 1776) îi constituită de câtă
1113. Ipotecele consimţite în ț6ră străină (Civ. Fr. 2127).
nu poti av6 efecti în
România de câtă după ce actele, prin cari
s'a consimţită ipoteca,
se voru îi vidatu de președintele tribunalul
bunuriloră şi se va â luati inscripţiune. ui civile ali situațiunii

Acestă magistrati va verifica dacă
ipotecel unesci tâte condiţiunile cerute deactele de constituțiunea
legile locului unde s'aă
facuti spre
a

fi

autentice. (Civ.

11, 1789)

(1.

Bel. 77—Civ,
1174. ipoteca convenționale nu este
valubile dacă prin actulă
de consttuţiune al ipotecei nu se
specifică anume natura şi
situaţiunea fie-cârui immobile. ală debitorelui,
asupra cârui se
consimte ipoteca creanței. (Liv. 1149) (1.
Bel. 78—Civ. Fr. 2129).

Fr. 2128).

a
A

ate

(1) Besolubile: care se pote dsafiinţa.
(2) Actiune de rescisiunc, adieă cerere ds
anulare,

29
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1775. Bunurile viitâre ale debitorului nu potă fi obicctulii unei
ipotece. (Civ. 965) (|. Bel. 718—Civ. Fr. 2129).

1716. Ipoteca convenționale nu pote fi valabile de câtă atunci

când suma,

pentru

minată prin acti.

care

ipoteca

este

constituită, va fi deter-

-.

Dacă creanța, este condiţionale se va menţiona condițiunea în
inscripțiane, (Civ. 1004, 1017, 1019, 1710) (|. Bel. 80 —Civ.
Fr, 2132).
4117. Ipoteca

se

survenite în urma

ur,

490,

ur;

498,

întinde

asupra

constituirii

904,

tuturorii

immobilelui

1737

$. 4;

amelioraţiunilorii

ipotecati.

(Civ. 462,

1150,

1114) (Civ..

1742,

Fr. 2133).
SECȚIUNEA

Despre rangul
1118. Intre creditori,
are rangă de câtă din

III.

îpoteceloră între ele.

ipoteca, fiă legale fiă convenţionale, nu
diua inscripțiunii sale în registre. (Civ.

1138, 1145, 1119, ur.) (|. Bel. 81—Ciw. Fr. 2134).

1719. Ipotecele înscrise în registre aceeaşi di ai același rangă.

(Civ. 1778, 14180) (|. Bel. 81—Giv. Fr. 2147).

CAPU 1V. Despre

modulă

inscripțiunii

privilegielorii și ipoteceloră.

1780. Inscripţiunile se faci la grefa tribunalului districtului în
care sunt situate bunurile ipotecate
Drepturile de privilegie și ipotece cari nu sară fi înscrisă înaintea morţii debitorelui, nu vorii mai put6 fi înscrise de cât după
trei luni de la deschiderea succesiunii. Inscripţiunile nu vorii
produce nici unii efectă cândi vori fi fosti luate în intervalală
de timpi în cursul cârui actele făcute înaintea deschiderii falide lege, nule. (Civ. 1738, 1178, 1790,
mentelorii sunt declarate,
ur) (L. Bel. 82—(Civ. Fr. 2146).

1181. Spre a opera

pers6nă

sai

prin

inscripţiunea,

mandataii

senta președintelui tribunalului
prin

care se constitue

ipoteca.

cu

actulă
Totă

creditorele şi debitorele, în

procure

autentice,

vor

pre-

autentici ali convenţiunii

odată

creditorele va

face şi

alegere de domiciliii la vre unii locă din circonscripțiunea tribumalului. (Civ. 1740, 1712, 1782) (L. Bel. 83—(Civ, Fr. 2148).
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1782. Preşedintele găsindii actulii tavestitii cu tâte formele ce-

rute de lege pentru inscripțiune, va ordina inscripțiunea sa, după
care se va certifica pe actuli originală data şi numărul de ordine, sub care s'a înscris în registru. (Civ. 1780, ur).
1183. In tote câsurile de inscripţiune a unei ipotece legali sai
â unui privilegii, este destulii ca creditorele sait mandatariulii
s6i singurii să se presinte înaintea preşedintelui tribunalului şi
să c€ră inscripțiunea ipotecei saii a privilegiului s&ă în virtutea
titlului din care decurge acea ipotecă sui aceli privilegii (Civ.
1753, ur, 1769, ur).
1184. Inscrinţiunile asupra bunurilorii unei persâne mârte, potii
fi cerute numai de creditore. (Civ. 180, 1181) (L. Bel. 86—Civ.
Fr. 2149).
1185. Creditoruli privilegiată sai ipotecari, înscrisă pentru
unii câpitală sai pentru o rendită care produce interese, are drepti
ca interesele datorite pe trei ani să aibă același rangi ca şi capitaluli, fără prejudițiuli inscripţiuniloră ce pâte lua pentru interese după trei ani, și cari vori av6 rangă din diua inscripţiunii
lori. (L. Bel. 81—Civ. Fr. 2151).
1186. Inscrinţiunile conservă dreptuli de privilegii şi de ipo-

tecă în cursă de cinci-spre-dece ani din diua în care s'a făcută
inscrințiunile. Efectuli loră încetedă dacă inseripțiunile nu ai

|
fostii reînoite înaintea espirârii acestui termină.
Cu t6te acestea inscrințiunile luate în favârea minorilorii, inter-

dişilori, a femeiloră
alte stabilimente

măritate, a

publice,

sunt

Statului,

dispensate

comunelori și celorii

de a

fi reînoite pină

după uni ani de la încetarea tutelei, disoluțiunea căsătoriei săi
încetarea din funcțiune a funcţionarului (Civ. 1180, 1787) (L.
,
Bel. 90—Civ. Fr. 2154). .
11871. Inscripţiunea reînoită trebue să indice inscripțiunea

pri-

mitivă ce se reînoesce. In lipsă de o asemenea indicaţiune, creanța ipotecariă va ave rangi de la inscripțiunea din urmă. (Civ.
1186) (L. Bel. 9%).

CAPU V.

„Despre stergerea și reducțiunea

înscripțiuniloriă

1788. Inscripțiunile vorii fi sterse sai reduse prin consimțimân-

tulă pârțiloră interesate, capabili de a consimți la acesta, sai

în

virtutea unei sențiuţe date în ultimă instanță, sau care a dobândită puterea lucrului judecati. Mandatuli dati spre. a face o
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stergere sai reducţiune trebue să fiă

espresi și

autentici. (Civ.

953, ur; 1201, 1789, 1800, $. 2) (L. Bal. 92—Civ. Fr. 2151).
1789. Actele făcute în ț6ră streină care constată consimţimântuli peatru stergerea sait reducțiunea unei inscripțiuni nu sunt
esecutorie în România,

de câtă după ce sai

tele tribunalului situațiunii bunuriloră,
tatea, acelor acte (Civ 1773, 1788).

vidati

de președin-

care va verifica autentici-

CAPU VI.
Despre efectulă privilegilorii şi ipotecelorii în contra personeloră ali treilea care dețină immobiluli.
1790. Creditorii care ai privilegii sai ipotecă înscrisă asupra
unui immobile, îlii urmărescă în ori ce mâni ari trece (Civ. 1738,
ur. 1746, 1718, 1791, ur) (Civ. Fr. 2166).
1791. Dacă persâna a treia cari deţine immobilulă nu îndeplinesce formalitățile mai josii stabilite pentru a purga(“) proprietatea
sa, ea rămâne îndatorită, prin singuruli efecti ali înscrivțiuniloră, în
calitatea sa de detentore a immobilului, la tâte datoriele ipotecare, şi se bucură de toți termenii de plată ce-i avea şi debito,
rele primitivă. (Civ. 1108, 1801, ur) (Civ. Fr. 2167).
1192. Detentorele(2) este ţinutii în acelaşi casă saii de a plăti
tâte capitalurile şi interesele esigibii, la ori ce sumă sară urca,
sai de a lăsa immobilulii ipotecatu fără nici o reservă (Civ. 1185,
1793) (Cuv. Fr. 2168).
1193. Căndi detentorele nu îndeplinesce una din aceste obligaţiuni ve

deplinii, fie care

creditorii ipotecar

are

dreptuli

de a

cere vănderea immobilelui ipotecatii pentru creanța sa. (Civ. 1722,
1146, 1195) (Civ. Fr. 2169).
1794. Cu tâte acestea detentorele care nu este personale obligatii pentru creanța ipotecară a creditorului, pâte să se opună la
vânderea immobilelui ipotecată ce "i a fostă transmisă, dacă ai
mai rămasi alte immobiii ipotecate pentru acâsta datoriă în posesiunea principalului sai principalilorii debitori, şi pâte să ceră

discuţiunea prealabile după formă regulată la titluii „Despre cauționământi.“ In timpuli acestei descuţiuni se va opri vândarea
IRI
ODA
MI PI

(1) A purga ună imobilă este a-lă libera de privilegele stă ipotecele ce poti
î asupra lui.
(2 Prin defentore se înțelege persGna a treia care ține imobilulă suppusii i-

potecci sâii privilegiului.

:
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immobilelui ipotecată. (Civ 1662, ur. 1153, 1193) (Civ. Fr. 2170).
1795. Cătă pentru lăsarea() immobilelui ipotecatii, ea pote să
fie făcută de către ori ce detentorii care nu este personale obli-

gată la datoriă şi care are capacitatea de a înstrăina. (Civ. 1169)
(Civ. Fr. 2112).
1196.

Detentorele

pâte să lase

immobiluli chiarii

după

ce a

recunoscuti obligațiunea sai după ce a fostii condemnatii în acessă cualitate; lăsarea immobileloră nu îmnedică nici pe detentori,
pină la

adjudecaţiune,

de a

lua immobiluiă

înapoi

plătindă

datoria şi cheltuelele. (Civ. 1795, 1797) (Civ. Fr. 2113),
1197. Lăsarea

immobilului

ipotecati

sa face prin

la grefa trebunalului situațiunii immobilelui.

tâtă

declarațiune

Tribunalulii va închiăia actă despre acâsta.
După cererea celui deligente dintre cei interesați, se va numi
unii curatori immobilelui părăsită, și se va urmări v&ndarea sa
după formele prescrise pentru espropriaţiuni. (Civ. 725, 1780, 1824,

ur) (Civ. Fr. 2174).

1198. Servituţile și drepturile reali ce avea asupra immobilelui

detentorile

înaintea

posesiunii

sale, renaseii

după

părăsirea

sai

adjudecațiunea immaobilelui. (Civ. 576, 636 ur. 1091, 1795) (Civ.

Fr. 2111).
1199. Detentorele care a plătitii datoria ipotecară, sait care 4
lăsatii immobilele ipotecati, saii care a suferită espropriațiunea
acestui immobile, are recursii în garanţă, de drepti, în contra debitorelui principale. (Civ. 551, 905, 1108, 1336, ur. 1795, ur)

(Civ. Fr. 2168).

CAPU

VIL.

Despre stingerea privilegielori şi a 2potecelorii.
1800. Privilegile şi ipotecele se stingi:
i. Prin stingerea obligaţiuni principali;

1134).

(Civ. 1031,

1107, ur.

2. Prin renunțarea creditorului la ipotecă; (Civ. 1788).

3. Prin

îodeplinireă

formalitâţiloră și condiţiunilorii

detentorilori pentru purgarea bunuriloră
1801, ur).
4. Prin prescripțiune (Civ. 1837, ur).
(2) Vorba de Zdsare este

lulă

îlă părăsesce

privilegiată,

ca

sinonimă

să scape

aci cu părăsire,

de

urmărirea

dobândite

adică

cellă

creditorului

prescrise

de

ei; (Civ.

ce

are imobi-

ipotecară

saă
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_ Prescripţiunea este quăstigată debitorelui,
se află în posesiunea

sa, prin

espirarea

pentru bunurile cari

timpului

defiptii pentru

prescipțiunea acțiunilorii ce resultă din ivotecă saii din privilegii.
Câti pentru bunurile cari se găsescii în mânile unui ală treilea
detentore, prescripțiunea "i este quăstigată prin espirarea timpului
regulată pentru prescrinţiunea proprietâţii în fav6rea sa: în casuli
cândă prescripţiunea presupune ună titlu, ea nu începe a curge

de

câti

din diua

cândi

detentorele

sa

înscrisă în registrele

tribunalului ca nuoi proprietari. (Civ. 1890).
Inscripţiunile luate de creditori
nu întrerupii cursulii prescrip-

țiunii stabilite

prin

lege în

fav6rea

debitorelui, saii în favorea

unei ală treile pers6ne detentâre a immobilelui.
1863) (|. Bel. 108—Civ. Fr. 2180).

CAPU
Despre moduli
1801. Tâte

(Civ. 1780, 1786,

VII.

de a purga proprietâțile
îpotece.

actele translative de bunuri

de

privilegie

şi drepturi

şi

cari se poti

ipotecu, se voră transcrie pe regiatre ce se vori ține spre acesti
sfirşiti la grefa tribunalului în ocolulă câruia sunt bunurile

situate. (Civ. 818, ur; 1740, 1750, 1802) (1. Bel. 1—Civ. Fr. 2181).
i: 1802.

Ori-ce

act

de

înstrăinare

a

drepturilori

articolul precedinte nu se va put€ opune
de nu

se va fi făcuţi

transcripțiunea

menționate în

pers6nelori ali treile,

cerută prin aceli

articolă.

(Civ. 1801, 1803).
1803. Transcripțiunea prescrisă prin articolulii 1801 transmite
dobânditorului drepturile ce înstrăinătorulă avea asupra proprietâţii immobilelui, dar cu privilegiele şi ipotecele_cu cari immobilulă era însărcinată. (Civ, 644, 974, 1740) (Civ. Fr. 2182).
1084. Dacă noul nrovrietarii voesce a fi aptrată de urmăririle
autorisate prin Capuli Vi ali presentelui titlu, este ținută, în

cursulă lunei de la transcrirţiunea actului de transmisiunea proprietâţii, de â notifica creditoriloră la domiciliele ce'și ai alesi
cândi ai luată inscripțiunile ipotecarie:
1. Contractulă de dobândirea immobilelui.

2. Unii certificatii de transcripţiunea lui.

3. Unii tabelii în trei colne din care cea d'intâiii va coprinde
nudâta ipotecelorii şi aceea a inscripțiuniloru; cea de ali doilea,

mele creditorilor, și cea de ali treile sumele
(Civ. 1805, ur; 1813) (Civ. Fr, 2183).

creanțelori înscrise
|
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declara prin acea notificaţiane câ

este gata a plăti îndată datoriele și sarcinele ipotecarie, numai
pînă la concurinţa preţiului stivulată prin actul de înstrăinare sa
pină la valGrea Ja care va preţui itomobiluli, dacă este dăruită
fâră distincțiune între dătoriele esigibili sai neesigibili. (Civ. 11791,
ur; 1804) (Civ. Fr. 2184).
1806. După ce nuoulă proprietarii a făcută notificațiunea prescrisă în terminulă defpti prin articoluli: 1804, şi dacă prețiulii

stipulatii nu pote aconeri tâte datoriele privilegiate şi ipotecarie,
ori-ce creditorii ală cârui
immobilelui

în vângere

titlu este înscrisă,

prin licitaţiune publică,

pâte

cere punerea

cu îndatorire:

1. De a comunica astă cerere noului proprietarii în cursă de
patru-geci gile de la notificaţiunea ce acesta 'i a făcută;

2. De a se supune a sui prețulii immobilelui cu a decea parte
mai multi peste preţulă stipulati în actulă de înstrăinare.

Tâte acestea se vori comunica după cererea înscrisu a creditorului atât noului proprietari câtă şi înstrăinătorului immobilelui, prin tribunalulă unde s'a făcută transcripțiunea actului de
înstrăinarea immubilelui.
i

Tote acestea sub pede să de

nulitate. (Civ. 1804, 1807) (Civ.

Fr. 2185).
1807. Dacă creditorii nu vorii cere punerea în,licitațiune în terminulă și cu formele prescrise în articolii precedenţi valrea,
immobilelui va remân6 definitivă defirtă la prețiulă stipulati prin
contractă, saii la suma estimaţiunii în casă de donaţiune, şi n0ulii proprietarii va remânea lberati de ori-ce privilegiu şi ipotecă,
plătindi preţulă creditorilorii după ordinea inscripţiunei loră,
sali depunându-li la casa de deposite și consemnațiuni (civ. 1114,

ur; 1800, Ş. 3; 1806) (Civ. Fr. 2186).
1808. In casă de revândâre, ea se va face cu formele prescrise

pentru espropriaţiunile forțate, după stăruința sai a creditorului
care a cerută revendrea sai a noului proprietari (Civ. 1824)
Acela din acestia care va stărui pertru vândâre, va îngriji a se
pune în afiptele de publicaţiune prețulii stipulati prin contractii
saii declarati după estimaţiune, și suma cu care creditorele s'a 0-

bligață a sui acestă preță (Civ. 1806 $, 2) (Civ. Fr. 2181).
1809. Adjudecatarulă este datori, peste preţulă adjndecaţiunii,

a restitui dobânditorului irmmobilelui sai donatorelui deposedati
tote cheltuelele ce acesta a făcută cu formarea contractului sai,

pentru transcripțiunea lui, acelea ale notificaţiunii, şi cele făcute
de elă la vângârea prin licitaţiune. (Civ. 1341, 1402, 1798,) (Civ,
Fr. 2188).
”
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1810. Dacă immobilele în urmare licitaţiunii
supra

dobînditorului

s'a adjudecati 'a-

immobilelui sait a donatorelui, acesta nu

este

obligată de a transcrie jurnalul de adjudecaţiune. (Civ, Fr. 2189).
1811. Retragerea creditorului care va fi cerută punerea în licitaţiune, nu va pute stavili sub nici unii cuvântă adjudicaţiunea

publică, dacă nu vorii consimţi toți cei-l-alţi creditori privilegiați
saii ipotecari (Civ. Fr. 2190).
1812. Dacă adjudecaţiunea se va face asupra acelui care cumpărase immobilele, atunci va av6 recursu în contra vândătorului
spre a fi desdaunati

de

suma care escede preţulă stipulati

prin

actului de vândsre, şi pentru dobinda acestui escedente. (Civ. 1337,

ur. 1813) (Civ. Fr. 2191).
1813. În casu când titlulă noului proprietari ară coprinde immobili şi mobili, saă mai mute immobili din cari unele ipotecate
şi altele neipotecate, situate în aceeași sai în diferite circonseripţiuni de tribunale, tâte înstrăinate cu ună singuri preţă sai pen-

tru prețuri deosebite şi separate, sai câ aceste immobili sunt co-

prinse, saii câ nu sunt coprinse în aceeași esploataţiune, în acesti
casii prețulă immobilelui asupra câruia sunt luate inscripţiuni se

va determina cu anologiă dură prețuli totale, și va fi declarată în
notificaţiunea ce n ioulă proprietari este obligatii a face conformi
cu articolului 1804.

Creditorele care a cerutii punerea în licitațiune nu este datori,
în nici unii casii, a face suirea prețului cerută prin articolulă
1806 pentru mobili sai pentru alte

immobili de

cate creanței sale.

Noului proprietarii îi remâne toti
utorelui seă spre a fi desdaunatii de

din causa divisiunii aquisițiunii sale

câti cele ipote-

dauna recursiă în contra avătămarea ce ar suferi, sai

saă din causa divisiunii es-

ploatațiunilori. (Civ. 1790, 1806, 1830) (Civ. Fr. 2192).
1814. Nici uni immobile nu pâte fi liberatii de ipotecele legali,

de câtii

supunându-se

ipotecei

valore, sai depunându-se, la
o sumă

ega;e

cu val6rea

uni

casa de

altii

immobile

deposite şi

creanței asicurate

prin

de

aceeaşi

consemnaţiuni,
ipotecă.

Formele ce urmâză a se observa la mutarea ipotecei de pe ună
immobile pe altul, se voră determina prin legea de procedură.
(Civ. 1753, 1800).

Disposițiune transitorie.
1815. Femeile căsătorite pină la promulgarea acestei legi, voră
fi datore în cursă de ună anii de la acestă epocă a cere ingcrip-
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țiune asupra immobililoră bărbaţiloră pentru
asigurarea dotei loră,
conformă regulilor prescrise prin acesti Codice
. (Civ. 1154-1761).

CAPU IX.
Despre publicitatea registreloră şi despre respo
nsabilitat
rilorii de tribunale însărcinați cu ținerea regist ea grehereloră.

1816 Grefieri! tribunaleloră suntă ținuți de a

elibera tuturori
aceloră ce ceră, copiă de pe actele tranerise
în registrele lor, și
de pe inscripiţiunile esistenți, sati certificati câ
nu esiste nici o in-

scripțiune. (Civ. 1804, 1822) (Civ. Fr, 2196).
1817. Ei sunt responsabili pentru ori-ce
prejudiții ar rasulta.:
1). Din omisiunea pe registrele loră a trănscripț
lori de mutaținue ale proprietâţii, şi a inscripţiuni iunilori actelor luate în biurourile trebunalului;
2). Din lipsa de menţiune în certificatele lori a
unei saă mai
multori inscripţiuni esistenți, afară de casulă
er6rea provine din aretâri nesuficienți cari nupotă să lefăcănd
imput
ate. (Civ.
1780, ur) (Civ. Fr.

2497).
1818. Immobilulă în privința cărui grefie
ruli ari fi omisă în
certificătele sale una sai mai multe sarcin
ă înscrise, remâne cu
tâte acestea încărcatii cu tâte sarcinile înscrise,
remânândă însă
noului cumpărători care a fostă indusă în
er6re recursi în contră
grefierului pentru daunele ce i s'aii causatii prin
omisiune, precum

și recursă contra vendătorului pentru întârcerea preţul
ui şi daunelori jaterese, (Civ. 1746, 1778, ur. 1790,
1804, 1822) (Civ. Fr.
2198).
1819.

In nici unii cast, grefiierii trebunalelorii
nu poti: refusa
nici întărgia transcripțiunea actelorii de mutațiune
ale proprietâțiloră, înscr

ipţiunea privilegielorii şi drepturiloriă ipotec
arie, nici
eliberarea de certificate ce se ceri de pârți, nici
prese
ntare
a registreloră orginale cândi se ceri de părţi,
sub pedâpsă de respundere
de daune intere

se câtre pârți; dreptu care, la casă de refasu

sai
nemotivată, se va încheia îndată asupr
a cererii părțiloră
verba

întârdiare

procesi
respectivă

le despre acesta de câtre procucorele
tre bunalului
(Civ. 1084, 1780, 1801) (Civ. Fr. 2199).

1820. Grefierii trebunaleloră voră A ținuți
tru pe care voră înscrie di cu di şi în ordine de a av6 ună regisnumerică depunerile ce li se vorii

fi făcutii de actele de mutaţiune ale propri
etâțiloră destinate de a fi transcrise; ei vorii
elebira deponentelui ună
biletă
de recunâscere,

care va purta

numerulă

de ordine sub ca-

20%

NE|
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re s'a înscrisii depunerea în registru, și ei nu vorii put transcrie,
în registrele destinate pentru acâsta, actele de mutaţiune ale proprietâţilor de câtii cu data și după ordinea în care s'a făcută depunerea acelorii acte Ia grefă. (Civ. 818, 1740, 1781. ur. 1801, 1822)
(Civ. Fr. 2200).
1821. Tâte ragistrele de trauscripţiune și inscripțiune vorii fi
şnuruite, numerotate şi parafate pe fie-care pagină de câtre presedintele tribunalului. (Civ. Fr. 2201).

1822. Grefierii sunt ținuți de a se conforma, în esercițiulii func

țiunei lori, tuturorii desposițiunilorii capitolului presente, sub
pedepsă de amendă de la cinci sute pînă la trei mii lei pentru
ântâia contravenţiune, şi de destituire pentru a doua contravențiune, fără prejudiţiuii daunelorii interese câtre părți cari voriă fi

plătite înaintea amendei.
1823.

Menţiunile

(Civ. Fr. 2202).

de deposită,

inscrințiunele

şi transcripţiunele

se vorii face, în registre, în șiri, fără nici uni loci albi, nici înterlinii, sub ped&psă în gontra grefierului de o amendă de la una
miiă ciuci sute pînă la cinci mii lei şi de daune înterese câtre

pârți cari vorii fi plătite înaintea amendei (Civ. 1822) (Civ. Fr.

2203),

|

TITLU XIX.
Despre espropriațiunea silita
1824. Creditorele pâte urmări espropriațiunea:
i. A bunurilorii immobili şi a accesorieloră reputate
cari sunt proprietâtea debitorelui sei.

immobili
|

_2. A usufructului ce are debitorele asupra bunuriloră de aceea-

şi natură. (Civ. 462, ur. 490, ur. 517, ur. 1718, ur. 1750, 1825)
(Civ. Fr. 2204).
"1825. Cu tâte acestea partea nedivisă(1) a unui cosrede în im-

mobilile unei succesiuni nu pâte fi pusă în vând&re de câtre creditorii sei personali înaintea împărțelei saii a. licitaţiunii ce poti .
provoca creditorii, dacă vori găsi de cuviință, saii în Care aii
dreptul de a intervini. (Civ. 785, 974) (Civ. Fr, 2205).
1826. immobilile unui minore, chiară emancipati, saii unui interdisi, nu pote fi pusii în vândare înaintea vEndârii mobililori

sale (Civ. 342, 42i, ur. 454, 1827) Civ. Fr. 2206).

(1) Partea nedevisă este aceea ce se zicea mai nainte parte în devălmăşiă.
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1827. Discuţiunea(1) prealabile a mobililorii nu este cerută lu
espropriațiunea immobililori posedate în nedivisii de câtre unii
majore şi ună minore sait

interdisii, dacă datoria le este comună;

aseminea discuțiunea nu se cere nici în casulii câadi vrmăririle aii
fostă începute în contra unvi majore saii înaintea pronunțiârii
interdicțiunii. (Civ. 1826) (Civ. Fr. 2207).
1828. Creditorele nu r'6te urmări vândârea immobililoră cari nu
"i sunt ipotecate de câtii la casulii cândii bunurile ce-i sunt
ipotecate nu ajungi spre plata creanţii sale. (Civ. Fr. 2209).
1829. Vândsrea silită a bunuriloră situate în diferite districte
nu pote fi provocată de câtii succesivi, afară de cusulă cândă
acele bunuri fâcă parte din una şi aceeași esploatațiune. (Civ. 1830).
Vândârea se urmăresce înaintea tribunalului în circonscripțiunea
cârui se găsesce centrulă esploataţiunii, saă, în lipsa unui aSemenea centru, partea bunurilori ce presintă celă mai mare

venitii. (Civ. Fr. 2210).

1830. Dacă bunurile ipotecate creditorelui şi bunurile ce nu'i
sunt ipotezate saii bunurile situate în diferite districte faci parte
din una

şi aceeaşi

esploatațiune,

vânderea

unuia

şi altora se va

armări la ună locii, dacă o cere debitorele. (Civ. 1311, 1813, 1829)
(Civ. Fr, 2211).
1831. Dacă debitorele justifică, prin contracte de arendă autentice, câ venitulă curată ală immobililorii sale pe timpi de
unii anii este de ajunsii pentru plata caritalului datoriei, dobtn-

diloră şi

cheltueleloră, şi dacă elii

dâ

delegațiune

creditorelui

de a percepe acelă venitii, tribunaluli pote suspende urmăririle,
cari urmăriri poti fi însă continuate dacă se presintă vre unii obstacolă saii vre o oposiţiune la plata datoriei. (Civ. 1101, 1132,

ur; 1171) (Civ. Fr, 2219).

|

1832. Veudârea silită a immobililori nu pâte fi provocată și
urmărită de câtă în virtutea unui titlu autentici şi esecutoriii
pentru o datoriă certă și liquidă.
Dacă datoria, consiste în sume neliquidate, urmăririle suntii
valabili, dar adjudicaţiunea nu se va pute face de câti după
liquidaţiune. (Civ. i171) (Civ. Fr. 2213).
1833. Cesionarulă unui titlu esecutoriii nu pote urmări espropriaţiunea de câtă după significațiunea făcută debitorelui despre

cesiuneă titlului. (Civ. 780, 1391, ur; 1144) (Civ, Fr. 2214).

(1) Pentru înțelegerea vorbei, discuțiune,
acestei vorbe

în

articoluli

nostru

vinde mai înțiiii mobilele, ect,“

vezi

nota

este ca cum

de la

art.

gâr fi zisă:

-

1662;

înțelesulii

„Beneficiul de a se

.
+ă

-
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1834.

Adjudicațiunea

nu se pâte

face de câtă după o sentință

definitivă în ultimă instanţă sai trecută în putere de lucru judecată.

(Civ. 1201) (Civ. Fr. 2215).

1835. Urmăririle nu poti fi anulate sub pretestii că ereditorele
arii fi începuti a cere urmărire pentru o sumă mai mare de câtă

ceea ce este datorită. (Civ. Fr. 2216),

1836. Ori ce urmărire de espropriaţiune trebue să fiă precedată

de o somaţiune de plată făcută din partea creditorelui, debitorelui
în pers6nă saii mandatarului seă. (Civ. Fr. 2217).

TITLU XX.
DESPRE PRESQRIPTIUNE.(!)
CAPU 1.

Disposițiuni preliminarie.
1837. Prescripţiunea este uni mijlocii de a dobândi proprietatea

saă de a se libera de o obligațiune, sub

prin

condițiunile determinate

acâstă lege. (Civ. 645, 1091, 1800, 1846, ur.) (Civ. Fr. 2219).

1838.

Nu

se

pâte

renunța

la

prescripțiune

de

împlinirea el. (Civ. 5, 965, 1839, ur.) (Civ. Fr. 2220).
1839. Renunţiarea la prescripţiune este sai espresă

Renunțiarea

tacită resultă dintrunii faptă

câtă

după

sai tacită.

care presupune

de-

lăsarea dreptului quăstigatii. (Civ. 689, 1840, ur.) (Civ, Fr. 2221).
1840, Celii ce nu p6te înstrăina nu p6te renunța la prescripțiune.
(Civ. 401, 430, 454, 458, 1838) (Civ. Fr. 2222),
1841. In materiă civile, judecătorii nu poti aplica prescripţiunea,

dacă

celii interesată nu va fi invocaţii acesti

Fr. 2223).
1842. Prescripţiunea pâte fi opusă în

în momentuli cândi

curtea

de apelii

mijlocii. (Civ.

cursulii unei instanțe pină

va pronunța

definitiva sa

decisiune, asupra câria nu mai pâte reveni după lege, afară număi de casulii cândă celă în drepti a o opune ar trebui să se
presume, după împrejurâri, câ ai renunțată la dinsa. (Civ. 1839)

(Civ. Fr. 2224).
1843.

Creditorii şi veri-ce altă pers6nă

prescripțiunea

quăstigată

debitorelui

interesată potii să opune

saii codebitorelui

(1) Prescripțiunea se numea dupe legea veche, paragraă,

lor, ori
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proprietarului, chiară și dacă acelă debitorii, codebitorii sai proprietară renanță la dinsa (Civ. 562, 699, 974, ur) (Civ. Fr. 2225).
1844. Nu se pâte prescrie dumenuli lucrurilori cari din natură
lori propriă sai printr'o declarațiune a legii, nu poti fi obiecte

de proprietate

privată,

ci sunt

scOse

afară din comârciă. (Civ.

416, 478, 647, 963) (Civ. Fr. 2226).
1845. Statulă, stabilimentele publice şi comunele, în ceea ce
privesce domeniuli lori privati, sunt supuse la aceleaşi prescripțiuni, ca particularii, şi, ca şi aceştia, le potă opune. (Civ. 4177,
499, 646, 652) (Civ. Fr. 2227),

CAPU II.

Despre posesiunea cerută pentru a prescrie.
1846. Veri ce prescripţiune este fundată pe faptulii posesiunii.

Posesiunea este

deținerea

unui

lucru

saii

folosirea

de unii

drepti, esercitată una sai alta, de noi însine sai: de altuli în
numele nostru. (Civ. 1847, ur) (Civ. Fr. 2228).
1847. Ca să pâtă prescrie, se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, neturburată, publică şi sub nume de proprietari, după

cum se &splică în următârele articole. (Civ. 622, 623, ur; 1848,
ur) (Civ. Fr. 2229).
1848. Posesiunea este discontinuă cândă posesoruli o esercitedă
în modii neregulată, adica cu intermitenție anormali(?) (Civ.
1847, 1850).
1849. Posesiunea este întreruptă

lele prescrise în articlele

prin

modurile

şi după regu-

1863—41873. (Civ. 1847, 1850).

1850. Continuitatea şi neîntreruperea posesiuni sunt dispensate
de probă din partea celui ce invocă prescripțiunea, în acestă
sensii câ, posesorul actuale care probeza câ a posesă într'unii
momenti dată mai înainte, esta presupusi câ a posesii în totii
timpului intermediarii, fâră însă ca acâsta să împedice proba
contrariă. (Civ. 1847—1849).
1851. Posesiunea este turburată cândi este fundată sai con-

servată prin acte de violență în contra sai din partea adversarului. (Civ. 1847).
1852. Posesiunea este clandestină cândii posesorulii o eserciteză

în ascunsă de adversarulă seă,

în

de a pute să o cunâscă (Civ. 1847).

câtă

acesta nu este în

(1) Prin întermitenție anormals se iuțelege intrer speri neregulate,

stare
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1853. Actele ce esercitâmă sai asupra unui lucru alii altuia,
sub nume precariii, adică în cualitate de locatari, depositari, usufructuari etc, saii asupra unui lucru comuni, în puterea destinaţiunii legali a aceluia, nu coustituesci o posesiune sub nume de
proprietari.
Toiii asemene este posesiunea ce ami esercita asupra unui
lucru ală altuie, prin simpla îngăduință a proprietarului sei (Civ.

1847, ur).

|

1854. Posesoruli este presupusi: câ posede pentru sine, sub
nume de proprietarii, dacă nu este probată câ a începuti a posede

pentru altulă.

(Civ.

1200,

1202, 1847,

1855) (Civ.

Fr. 2230).

1855. Cândi posesorulii a început a posede pentru altuli, se
presupune câ a conservată aceeași cualitate, dacă nu este probă
contrariă (Civ. 1200, 1202, 1847) (Civ. Fr. 2231.
.

1856. Posesiunea viţiată prin vre-una din causele arâtate în art.

1847 devine posesiuna utile, îndată ce acelii vii înceteză în vre
ună modă 6re-care. (Civ. 1845, ur).
1851. Posesorulii care posede nu sub nume de proprietarii, nu
pâte să schimbe elă însuşi, fiă prin sine singură fiă prin alte
pers6ne întrepuse, cualitatea unei asemenea posesiuni. (Civ.
1856, 1858).
1858. Posesiunea care se esercitâză nu sub nume de proprietarii,
nu se pote schimba în posesiune utile de câtă prin vre unuli
din următârele patru moduri:

1. Cândă

deţinătoruli

lucrului

primesce cu bună credință de

la e alu treile pers6nă, alta de câtii adevăratulă proprietari, unit
titlu translativii de proprietate în privința lucrului ce deține.
2. Cândi deţinătorulă lucrului n€gă dreptuli celui de la care

ține

posesiunea,

prin

acte

de

resistență

la

tului săi.

3. Când deținătorulii strămută posesiunea

serciţiuli

drep-

lucrului, printr'unii

actii cu titlu particulari translativă de proprietate, la altuli care
este de bună credinţă.

4. Cândi

altuli

se

transmisiunea

face

printr'uni

posesiunii din partea deținătorului
acti cu titlu universale,

la

dacă acesti

succesori universale este de bună credință. (Civ. 1857, 1861).
1859. In tâte casurile cândă posesiunea aceluiași lucru trece
pe rând în mai multe mâni, fie-care posesorii

incepe, în persâna

sa, o nouă posesiune, fâră a distinge dacă strămutarea

posesiunii

sa făcuti în modă singulară sau universale, lucrativii sai onerosă,
(Civ. 1860, 1861).
1860. Veri-ce posesorit posteriori! are facultatea, spre a put6

.
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opune prescripțiunea, să uuescă

posesiunea

sa cu posesiunea au-

article

precedenţi nu der6gă

torului săi. (Civ. 1859, 1861).
1861. Disposiţiunile celori doue
la cele prescrise

prin

(Civ. 1859, 1860).
1862. Dacă vițiuli

articlnlă
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1855,

posesiunii

în

consiste

ultimulă sâi alineati

în discontinuitatea, în

interupțiunea sai în precaritatea(1) sa, veri-cine are interesi ca
să nu fiă prescripțiunea implinită, îli pote opune.

Dară clandestinitatea și turburarea,

relative, şi nu poti fi prin

în privinţa cărorii posesiunea
1847, ur, 1853, ur).

urmare

a avută

causele

de

câtii numai

de cei

asemine caracteriii. (Civ,

i

CAPU

Despre

posesiuni sunt viție numai

opuse

III.

cari întrerup sai cari suspinduă cursul
prescripțiuniă.

SECȚIUNEA 1.
Despre causele cari întrerupă, prescripțiunea.
1863. Prâscripţiunea

pote

fi întreruptă sait

în modă

naturală

saii în modă civile. (Civ. 1847, 1864, ur.) (Civ. Fr. 2242).

1864. Este întrerupere naturale.
l-iă. Cândă posesorulii este şi remâne lipsiti, în cursă mal
multi de ună ană, de folosința lucrului, sai de câtre vechiulă
proprietari sai de câtre o ali treile persână;
2-a. Cândi lucrului este declaratii neprescriptibile în urmarâa

unei transformâri

legali a naturei sai

1863) (Civ. Fr. 2243).

destinaţiunii

sale.

(Civ.

1865. Întreruperea civile se operă:

1. Priutr'o cerere fâcută în judecată, fiă întroductivă de instanță

sai numai incidente într'o instanță deja începută;
|
2. Printruni acti începători de esecutare, precumii sequestrulu (saisie) sai cererea esecuţiunii unui titlu cârui lege recun6sce putere esecutoriă;

3. Prin recunscerea de câtre debitorii saă posesori a dreptului

———————

(1) Prin precaritatea posesiunei se înțelege
titlu de proprietară,

cănd ună

lucru se posedă nu sub
e
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cârui

prescrie

(Civ.

1189, ur; 4204, ur; 1863)

(Civ. Fr. 2244—2248).
1866. Efectele întreruperi! prescripţiunii prin vre-unulă din
modurile naturali, sunt absolute: întreruperea civile, afară de escepțiunile coprinse în articlele 1872 şi 1873 şi altele asemini, na
folosesce de câtii celui ce o face şi nu vatămă de câtă celui contra cârui se face. (Civ. 1864, ur; 1867, ur).
1867. Intreruperea, fiă civile fiă naturale, sterge cu totul veri-ce
prescripțiune începută înaintea sa; în nici uni casă acea pres-

scripțiune nu mai pâte

fi continuită.

Posesoruli sai debitorul

potit începe o nouă prescripțiune după ce actele constitutive de
întrerupțiune înceteză, conformă naturei lori și reguliloră aici
mai josi stabilite. (Civ. 1866, 1868).
1868. Cererea făcută în judecată nu va pute întrerupe prescripţiunea de câti daca va fi încuviinţată de judecătoriă prin otărire
de nerevocabile autoritate.
In casuli acesta nici o prescripțiune nu pâte curge de la for-

marea cererii în judecată şi pînă la pronunțarea unei asemine otăriri (Civ. 1865, 1969, 1870).
1869. Dacă celi ce a formati cererea în judecata lasă să se
perimeze(1) acea acțiune a sa prin nelucrare, dacă sedesiste (2) de

acea cerere pentru veri-care alti motivă, afară de nulități de formă

sai de necompetința instanței câtre care o a fosti făcutii, nici o

Ipieranpere de prescripțiune nu pote

fi. (Civ. 1865, 1870)

(Civ.

Tr, 2247).
1810. Cererea în judecată întrerupe pescripțiunea, după regulela
coprinse în articolulii 1868 și 1869, chiarăiîn casulă cândi este
adresată la o instanță judecătorâcsă necompetinte, şi chiarii dacă
este nula pentru lipsă de forme. (Civ. 1869, 1871).
181î. In casurile prevădute în articoluli precedente prescrip-

ţiunea nu va fi întreruptă de câti dacă celit interesati va fi făcuti, mai'nainte de otârîrea de peremțiune(3) ce arii put fi pronunțată în contra sa, 0 nouă cerere în bună și cuvenită formă, și
dacă acâsta după urmă cerere seva fi încuviințati, după cumii
se arată la articolului 1868 (Civ. 1810).
1872. Intreruperea civile a prescrinţiunii, făcută în contra unui
din debitorii solidari, are efectă în contra tutori celoră-l-alţi codebitori ai sei.
(1) A se perima: a se stinge, a se închide.
(2) A se desista: a se lepăda.
(3) Perempţiune: stingere, închidere a judecății.
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Întreruperea civile făcută în contra unui din moștenitorii unui
debitori solidarii nu are efectii in contra celori-l-alţi comosce-

nitori, chiară dacă creanţa ari fi ipotecariă, decă obligaţiunea nu
este nedivisibile. Asemine întrerupere nu are efectă în contra co-

debitorilor debitorelui defunctii, de căţii în măsura părții de obligaţiune a moscenitorului contra cârui s'a făcutii intreruperea.
Spre a întrerupe

prescripțiunea

în

contra aceloră

codebitori,

trebue o intrerupțiune făcută în contra tutori moscenitorilorii de.

bitorului defanctă. (Civ. 1039, 1045,

1813.

Întrerupțiunea

civile a

1052, 1062,) (Civ. Fr. 2249).

prescrințiunei

făcută în contra

debitorului principale, are efecte și în contra cauțiunii.
ntreruperea făcută în contra cauţiunii nu pâte opri cursulă

prescripţiunii datoriei principali (Civ. 1652) (Civ Fr. 2250).
SECTIUNEA

Il.

Despre causele cari suspindii(*) cursulă Drescripfiuniă.
1874. Suspensiunea opresce cursul prescripţiunii pe timpulii
câtii dur6ză, fără însă a o sterge pentru timpul trecută, (Civ.
1815, ur).
1875. Prescripţiunea curge în contra veri cării persâne care
mari put invoca o escepțiune anume stabilită prin lege (Civ.

1874. 1876, ur.) (Civ. Fr. 2251).
1816. Prescripţiunea nu curge în contra minorilor şi interdic-

țiloră,

afară de

casurile

determinate prin

lege (Civ. 342, 454,

642, ur) (Civ. Fr. 2282).
1817. Prescripţiunea curge în contra femeii măritate, în privin-

ţa averii sale parafernali, Chiarii şi dacă aceea se află

nistrațiunea bărbatului, cu reservă însă, pentru

sub admie

casiili ucesta, de

acțiune recu'soriă() a femeii în contra bărbatului. (Civ. 1283 ur;
1818, ur) (Civ. Fr. 2254).
1818. Prescripţiunea nu curge, pe câtă timpi ţine căsătoria,
în
contra femeii măritate, în privinţa immobililorii dotali cari
n'aă

fosti declarate

alienabili prin

contractulă de căsătoriă, de cătă,

dacă va fi începută a curge mai "nainte de căsătoriă, sai din momentulă separațiunii patrimonielorii, conformă articolului 1256(1) A

suspenda:

a opri.

(2) Acţiunea recnrsoriă, adică cerere de despăgubire,

21
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1270, veri cari ară fi epoca în care a începută posesiunea. (Civ.
1877, 1879, ur).
1879. Nu este supusă prescripţiunii, pe căti timpi ţine căsăto-

ria, acțiunea de nulitate a femeii contra acteloră făcute de dinsa
fără autorisațiuaea bărbatului sai a judecâței, în casurile în care
Jegea declară obligatorii acea autorisare. (Civ. 1818, 1880).
1880. Nu este aseminea supusă prescripțiunii, pe cătă timpi

ține câsătoria, nici o acțiune a femeii care ar put€ să se resfrăn-

gă cum-va în contra bărbatului, de ar fi esercitata de femeiă contra unei ali treile persână. (Civ. 1878, ur).
1881. Prescripţiunea nu curge între soți, pe câtă timpi ţine căsătoria. (Civ, 437, 940, 1878, ur) (Civ. Er. 2253).

1882. Prescripţiunea nu curge în contra moscenitorului beneficiarăi în respectulă creanţelor sale asupra succesiunil.

Ea nu curge în contra succesiunii, nici în privința creanţeloră
nici în privinţa drepturiloră reale. (Civ. 653, 713, 1883) (Civ.
Fi. 2258).
1883. Regulile prescrise prin articolul precedente se aplică şi

Ja prescripțiunea

dintre

legale ali

administratoruli

averii unei

persâne și acea personă, precum dintre o succesiune vacante şi
pers6na numită curatoră ală ei (Civ. 701, 724, ur 1884) (Civ.
Fr, 2258, $. 2).

1884, Prescripțiunea curge atâti în folosulu cât şi în contra
unei succesiuni vacanţi chiari şi dacă n'are curator, și chiar în

timpuli terminiloră

de trei luni

nu pote începe de

câti din

patru-deci de dile
(Civ. Fr. 2259).
1885. Prescripțiunea unei “creanţe
creditorului

inventarului

(Civ. 690, 706, ur.

şi de

1883)

condiţionali sai cu termină

momentulă

diţiunea sai a espiratiă terminuli.
Acţiunile reali ale

facerea

pentru

pentru deliberare.

sai

când

s'a

împlinită

con-

sunt,

prin

proprietarului

escepțiune, supuse prescripțiunei, în folosulă celui ce deţine lucrulă, chiară şi mai "nainte de realisarea condițiuniloră sai de
espirarea

terminiloră la cari

acele

acţiuni

poti

fi subordinate.

(Civ. 1016. 1017, ur. 1022, ur. 1337, ur, 1800) (Civ. Fr. 2257)
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CAPU IV.

Despre

timpul, cerută pentru a pressrie.
SECȚIUNEA

1.

Desposițiună generală.
1886.

Nici o prescripțiune

nu pt

începe

a curge

mai

'nainte

de a se nasce acţiunea supusă acestui mod destingere.
1887. 'Terminulii prescripțiunii se calculă pe dile, şi nu pe ore.
Prin urmare dioa în cursului cârii prescripțiunea începe nu intră
în acelă calculă. (Civ. 1888) (Civ. Fr. 2260).
1888. Diua se împarte în două-deci-și-patru de ore. Ea începe

la mediului

nopții și se finesce la mediul

nopții următâre

(Civ.

1887).

1889. „Pprescripţiunea nu se socotesce quăstigată de câtii după
împlinirea celei după urmă qile a terminului defiptii prin lege.

(Civ. Fr. 2361)

SECŢIUNEA II.
Despre prescripțiunea de trei-deci ani

1890. Tte acțiunile atâtă reali câtă și personali(2) pe cari legea nu le a declaratii neprescriptibili şi pentru cari n'a defipti
ună termini de prescripțiune, se vori prescrie prin trei-deci de
ani, îără ca celă ce invocă acâstă prescripţiune să fiă obhgati a
produce vre uni titli, şi fără să-i-se pâtă opune r6ua credință
(Civ. 645, 700, 840, 1846, ur. 1863, ur. 1875, ur. 1911) (Civ.

Fr. 2262).

1891. Înstanţiele începute şi delăsate se vorii prescrie, în lipsă
de cerere de peremţiune,(2) prin trei-deci de ani socotiți de la
celii după urmă act je procedura, ori care ară fi terminulii de

(1) Actiunea reală este cererea în justițiă all cării scopii eate de a revendica,
de a reclama ună lucru—Acţiunea se numesce personală cănd este îndreptată
în contra unei persâne ce pretindem că este debitoruli nostru—Acţiunea se
msi numesce mirtă cănd este îndreptată și în contra bunuriloră şi în contra
persânei, care ține acele bunuri.

(2) Cerere de perempţiune este cererea de închiderea judecâţii.

*

324

COD, CIVILE.— CART.

(Ul, TII.

XX.

prescripțiune ali acțiuniloră în urma căroriă se voră fi începută
acele instanțe. (Civ. 1869, ur. 1871).
1892. Renditele sai creanțele ale căroră capete nu sunt niciodată
esigibili şi cari produci în folosul creditorelui interese periodice
saă în perpetăi sau pe-viță, se prescriă prin trei-deci de ani începândi de la data titlului lori constitutivă. (Civ. 1639, ur, 1893)

1893. După doue-deci şi optii de ani de la data titlului constitii-

tivii saii a celui de pe urmă titlu, debitorulu pâte fi constrînsiă să
procure ună noii titlu creditorului saii represintanţilori sti. (Civ.

1189, 1865, 1885) (Civ. Fr. 2263).
1894, Regulele

prescripțiunii

relative la alte

obiecte

de câtă

disposiţiunilorii

acestui

cele coprinse în acestu titlii și cari sunt espuse la locurile respective din acesti Codice, escludi

tutlu în tote

aplicarea

casurile cândii sunt

contrarie lori. (Civ. 118, 163,

165, 290, ur. 301, 303, 498, 557, 580, 623, ur. 639, ur. 700, 789,

1334, 1359, 13173, 1512, 1800, $. 4—0o. 63, 104, 150, 184) (Civ.
Fr. 2264).
SECȚIUNEA III,
Despre prescripţiunile de gece pînă la dout-decă de ani
1895, Celi ce quăstigă cu bună credință şi printr'o justă causă
unii nemişcătorii determinatii, va prescri. proprietatea, aceluia prin
dece ani, dacă adevăratuli proprietarii locuesce în circonscripțiunea

curții de apeli unde se află nemișcătoruli, și prin două-deci de
ani daca locuesce afară din acea circonscripţiune. (Civ. 462 ur.

486, 551, 1896, ur) (Civ Fr. 2265).
1896, Dacă adevăratul proprietarii a locuiti, în diferite timpuri,
în circonscripțiunea curții de apeli unde se află nemișcătorulă şi
afară dintr 'însa, prescripțiunea se va completa adăugindu-se, la
anii de presență, unii numări de ani de absență îndoită de câti
celii ce lipsesce la anii de presență pentru ca să fiă dece. (Civ.
1895) (Civ. Fr. 2266).
1897. Justă causă este veri ce titlu translativiide proprietate,
precumii vinderea, schimbulii etc.
Uniă titlu nulă nu pâte servi de base prescripțiunii de dece pinit
la dou&-deci de ani.
Uni titlă annulabile nu pâte fi opusă posesorului care a invocatii prescripţiunea de dece pînă la două-deci de ani, de căti de
celă ce arii fi avutii dreptulu de a cere anularea sa, sai de reprâsentanții

dreptului

sei, dacă

nulabilitâţii. (Civ.. 1895, 1899)

posesorulă

n'a cunoscuti

(Civ.l'r. 2267).

causa

an-

COD. CIVILE.—GART. II. TIT. XX.
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1898. Buna credință este credița posesorului
care a dobânditii immobiluli avea tote însusirile
spre a-i pute transmite proprietatea.
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că, celă de la
cerute de lege

Este destuli ca buna cridență să fi esistată în momentul

ques-

tigârii immobilelui, (Civ. 960, 1899) (Civ. Fr 2268, 2269).
1899. Justa causa trebue se fiă totii d'auna probată de celi

ce invocă prescripțiunea de dece pînă la două deci ani.

Buna credință se presupune totă d'auna, şi sarcina probei cade

asupra celui ce al€gă(*) rea credință. (Civ. 1897, 1898).
1900.

Acţiunea

pentru

nulitatea

vențiuni, se prescrie prin dece

sai pentru stricarea

ani, în t6te

unei

con-

casurile cândă legea

nu dispune altii-felă.
Acestă prescriptiune nu începe a curge, în casii

de violență, de

câtă din giua cândiă violența a încetatii; in casii de erdre, sai

de

doli, din giua cândă er6rea saii dolulii s'a descoverită; pentru
actele făcute de femei măritate neautorisate, din diua desfacerii
căsătoriei; în contra minorilori din giua majorității, iar în res-

pectul interdicţiloră. din giua când s'a redicatii interdicţiunea.
1901. Ver-ce acțiune a minorelui contra tutorelui relativă la

faptele tutelei, se prescrie prin dece ani,
tâtea sa. (Civ. Fr. 475).

1902. După dece ani, architecţii şi

începândă de la majori-

intrepringătorii de lucrâri,

sunt desărcinați de respunderea la care sunt Supuși pentru striCăciunea în toti sai în parte a construcţiunii prin viţiele de

construire sau pri n viţiele pământului. (Civ. 1483) (Civ. Fr. 2210).
SECTIUNEA 1V.
Despre câte-va prescripțiuni particularie.

1903. Acţiunea maestriloră şi institutoriloră
arți, pentru lecţiunile ce dâ cu luna;

de sciințe sai de

A ospătătorilori și găzdnitorilorii, pentru nutrirea şi locuirea ce
procură, şi a Gmeniloră cu diua, pentru plata dilelori, a materielori de dânșii procurate și a simbrielorii,

Se preserii prin şâse luni. (Civ. 1472, 1489, 1729, ş. 4; 1730
Ş. 6; 1887, ur. 1905, ur) Civ. Fr 2271).
1904, Acţiunea medicilorii, 4 chirurgilorii și a apotecarilor, pentru
visite, operaţiuni și medicamente; (Civ. 1729 $. 3).
A neguțiătorilori, pentru marfele ce vândă la particularii Carj

nu sunt neguţiători; (Civ. 1183, 1729, ş. 5).
(1) Alegă: susține, invâcă,

326

COD. CIVILE.—CART. UI. TIT. XX.

A directorilorii de pensionate, pentru prețiulă pensiunii scolariiorii

lori, și a altoră maestri, pentru preţiulă uceniciei

A
briei
Se
(Civ.

(Civ. 1729 $. 5)

servitoriloră cari se tocmescă cu anulă, pentru plata simlorii, (Civ. 1472, 1129, Ş. 4)
nrescrii printruni ani. (Civ, 1887, ur. 1903, 1905, ur)
Fr. 2212).

1905. Prescrinţiunea, în căsurile mai

susii arătate, se va împlini,

chiar de arii urma serviciele, lucrârile şi predârile acolo menţionate.

Ea nu tacetâză de a curge de câtii cândi s'a închiăiatii socotâla, sa dată uni bileti sei adeverinţă, ori s'a formati cerere

în judecată. (Civ. 1865, 1903, ur 1906, 1908) (Civ. Fr. 2274).

1906. Cu tâte acestea, cei cârorii vor fi opuse aceste prescripţiuni potii deferi, celori ce li se opunii, jurământă asupra cestiunii de a se sci dacă lucrulă s'a plătită în adevării. Jurămăntulă
va pută fi deferitii văduvelorii şi moscenitorilorii sai tutorilorii
acestorit după urmă, cându sunt minori, pentru ca să aibă a declara dacă nu sciii câ lucrulă este încă datorită. (Civ. 1208, ur.
1903, ur, 1908—Ce 184) (Civ. Fr. 2215). 1901. Veniturile renditeloră perpetue sâii pe vi6ţă; (Civ. 414
523, 1639, ur).
Prestaţiunile(*) periodice a le pensiunilorii alimentarie; chiriele

caseloră şi arendile bunurilorii rurali (Civ. 900, 1429).
Dobânzile sumelori împrumutate şi în genere totii ce se plătes-

ce cu anulii saă la termine periodice mai scurte, (Civ. 1587, ur).

Se prescriu prin cinci ani (Civ. 1908) (Civ. Fr. 2217).
1908. Prescripţiunele

presentii

rilor și interdicţilori, remănândi
tutoriloră lori (Civ. 342, 390, ur.

secțiuni curgii în contra minoacestora recursii în contra
454, 998, 1876, 1903) (Civ.

Fr, 2218).
14909. Lucrurile mişcătâre se prescriu prin faptul posesiunii
lori, fâră să fiă trebuințiă de ver'o curgert de timpi.
Cu tâte acestea celii ce a perdutii sai celă cârui s'a furati ună

Jucru, pote să'lă revendice în cursii de trei ani din diua cândă
Pa perdută saii cândă i s'a furati, de la celii la care îlă găsesce,
remănândii acestuia recursii în contra celui de la care "li are. (Civ.

472, ur. 485, ur. 998, 1156, 1598, 1130, $.5; 1910,—P. 306 ur)
.
Civ. Fi. 2219).
ulți actuale alu lucrului furată saii perduti
posesor
1910. Dacă
E
e

(1) Prestațiune: dare.
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n cumpărată la ună bălciu saă la târgă, saă la o vindere publica, sei dela unii neguţiători care vinde asemeni lucruri, proprietarulă originari nu pâte să iu lucruli înapoi de cătii tatorcândă
posesorului prețiulă ce l'a costătă (Civ. 1909) (Civ. Fr. 2280)
1911. Prescripţiunele, începuta la epoca publicării acestui Codice,
se vOrii regula după legile cele vechi (Civ. 1, 1890, ur) (Civ.
Fr. 2281).

D isposiţiuni generali.
1912. Codicii Domnilori Callimachi şi Caragea şi ori ce alte
legi civile anteriore, ordonanţile domnesti și instrucțiunile minis
teriale din ambe Principatele Unite, sunt abrogate în totii ce nu estâ
conformii regulelor prescrise în presintele Codice,.
„1913. Acestă Codice civile se va pune în lucrare la întâiii Iuliii,

anulă

una miă optă sute șese-zeci și cinci.

1914. Fiica dotată înaintea promulgârii acestei legi, de voesce
a veni la o ereditate deschisă în urma promulgârii acestei legi, va
i obligată a reporta dotea. (Civ. 751, ur).
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PROCEDURA

CODICELUI CIVILE

(Decret. 9 sep. 1865—Prom.

11 sept. 1865)

ESPLICAȚIUNEA SCURTĂRILORI:
Pr. să se citescă. , Procedura,
DE

e.

cc...

următori,

ee...
.. ... lege.
Org. Jud. ...., organisarea judecătorescă.
1 Fr. 1838..,,.. Legea francesă din 1838 assupra
justiției de pace.
Co...
.. ... Codicele de Comerciă.
Civ...
... Codicele civile.
Pr. Ir...
. Procedura civilă francesă.
Pen. .,s.... Codieile penale.
Pr. Pen,...... Procedura Penale.
Pr. Cod. Co. .. , Procedura Codicei Comereiale.
Pr. Gen. .... -- „ Procedura civile a Genevei din 29
Supl.

cc...

...

Sept. 1819.

suplmentă.

CARTEA ANTENA
Despre judecătoriele de plăşi (oc6le)
TITLULU

1

|

Competinţa iudecătorieloriă de plăși

Art. 1. Judecătorii de plăşi suntii competinți a judeca tâte ce-

rerile în materii personale

și

mobiliare,

în cea din urmă

instanță,

pînă la val6rea de duoe sute iei capitală şi interese, 6ră cu apeli,
pînă la valOrea de 1500 lei capitali şi interese. (Pr. 2, ur. —1.

Org. Jud. art, 167—)

(1) Acâstă procedură s'a imprimată dupe edițiunea oficială; însă s'a avulii în vedere manuscriptulii originală oficială şi sati îndreptat mai multe erori de tipari și de copiști, mai alesu celle de punctuație; erorile celle mai însemnate
S'aă îndreptat prin note.
1

2
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Art. 2. Judecătorii de plăşi vorii judeca, fără upelii, pînă lă valorea
de 200 lei şi cu apelti pînă la val6rea de 1500 lei:
1. Contestaţiunile(1) dintre otelari, ospătari, hangii, cârciumari

cu călătorii,

sneții

sai

musterii

lori,

pentru

cheltueli

de 0spă-

tărie sai pretenţiuni de perderea totală ori parţială a obiecteloră
aijuse în oteluri, hanuri sat cârciumi.
2. Contestaţiunile dintre călători, comisionari sai espeditori cu

cărăușii sai intrepriodatorii de transport, pentru întârdierea, stri-

căciunea și perderea obiectelori transportate ori. pentru "lata preţului transportului. (Pr. 1, 3, ur. — Co. 87, ur; 92, ur; 99, ur.

(|. Fr. 1838 art, 2.)

Ant. 3. Judecătorii de plăşi suniii com''etiuți a judeca, îa cea din
urmă istanță, pînă la valorea de 200 lei, ţi cu apelă pînă la ori
ce valdre:
1. Cererile pentru vătămarea adusă de către Gmeni sai dobit6ce țărinilori, holdeloră,

fructelorii

și recoltelorit.

2. Ceterile pentru curățirea şanțurilorii, canalurilorii de irigăție(2), iazarilorii, gîrleloră, zăgazuri!oră (iezeturelorii) cândă drepturile de pronrietate sai de servitute nu suntă contestate.
3. Cererile rentru usurpare sai stricăciuni de locuri, copaci,
garduri, șanțuri, sai alte îngrădiri.
4. teterile nentru renaraţiunile locurilorii sat clădirilori închi-

viate, impuse

prin

contractă

sai de câtre

lege în

sarcina

locata-

rului (chiriaşului)
5. Contestaţiunile dintre stărâui şi servitori, pătroni şi lucrători cu diva, cu luna saă cu anulă pentru plata simbriei sai salariului lord, ori esecutarea contractului.
6. Cereri pentru

despăgubiri

civile

înjuri, bătai saii loviri, căndă însă

provenite

d:n

difamaţiuni,

părţile n'au intratii

pe calea

criminată (Pr. 1, ur; 4, ur.)
Art. 4. Judecătorii de plâşi suntii competinți a judeca, fără apeii,

pînă la valGrea de 300 lei capital sat 30 lei veniti, și cu apeli

pînă la val6rea, de 1500 li capitală sai 150 lei veniti:
1. Despăgubirile cerute de arendașii sai locatari (chiriași), din
scăusă că nu s'a dată loculii în stăpănire prin faptulă proprietarului, cândă însă dreptuli nu e contestată.
2. Desnăgubirele reclamate de pronrietarii pentru stricăciunile,
perderile sai incendiul: îotemplatii lucrului tnchiriatii, sati arer(1)

Contestaţiune:

nențelegere,

certă, proces,

judecată .

(2) Canalulă de irigație este acella care care se face spre a uda, spre a duce apa
prin țarini,
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datii, dia faptul locatarului sai arendaşului, conformii art. 1434
şi 1435 diu codicrle civile.
3. Cerezile pentru plâta de chirii sai arendi, pentru desfiinţarea,

de contracte din causă de neplata

arendii sai chiriei, pentru go-

nirea chiriaşului.
sai arendaşului din loculi arendată sait închiriati. (Pr. 3, 5, ur.) (. Fr. 1838 art. 3, 4).
Art, 5. Judecătorii de plăşi vori judeca cu drepti de apeli,oricare ar fi val6rea lucrului:
1. Cererile

pentru

strămutarea

2. Acţiunile posesorii(1)
3. Pretenţiunile

assupra

otarelori.

lucrărilori

făcute pe ape curgătâre pen-

tru udare de ţarini sati mișcare de fabrici, mori, ete.
4. Reclamaţiunile pentru eserciţiulii servituțiloră, pentru zidurile și șanțurile commune, pentru distanţele de construcțiuni și plan-

taţiuni a se observa între vecini. (Civ. 576, ur.; 586, ur).
Îu tâte aceste casuri, judecătorulii ce plasă nu este competinte
a judeca, dacă se contestă însuşi dreptulă proprietăţii sau titlulii
constituțivă ali sezvituţii. (Pr. 4, 6, or.).

Art. 6. În casuviie cându cornpetința judecătoruluise reguleză după

valGrea, obiectului in contestaţiune, acâstă valo:e
suma

coprinsă în

se va otărî după

cerere,

Dacă cererea nu coprinde nici o sumă, saii dacă se aridică cort&stațiune asupra valdrei, şi părţile nu se ințeltgii, judecătoruli o
va otărî dupe aciele ce va avea, sait prin esrerți, sait mergânâii

însuşi la fița locului.
Partea nemulțumită pe otărîreă, asupra valOrei obiectului, va avea dreptă, în ori-ce casii, să atuce acea otărîre la tribunalul județeni, în termenă de 10 dile și ci formete hotărite pentru apei.
(Civ. 1, ur.).
Art, 7. Părţile, priutr'o comună înţelegere, potii deroga la comțetinţa judecătorului, ar&tată prin asticuiele precedente; ele se patii
presinta de sine, înaintea

sa, şi a se judeca,

rea, obiectului în procesi, şi judecătorulii
sai

ultima instanță,

dupe

competința

sa.

ori-care ari

va pronunța,
Se voră

fi val6-

în prima

obs:rva

însă

pentru acesti casă cele prescrise prin art. 10(2)
Art. 8. Judecătorii de plăşi sunt încă competinți a priimi denunțâ(1) Prin acţiune se înțelege o cerere în judecată—Acţiunile posesorii sunt, în gcnerală, cererile ca se tacă de câtre posesorii unui îmobili să dreptă reală
pentru casă fiă menținuți saă restabiliți în posesiunea loră în casă de turburare a acestei posesiuni,
,
& Ad din greșală dc tipari se trimeţe la art, 10; căci la art, 16 trebue u ss
rimete,
i
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rile de crime și de delicte comise în ocolulă plășii
lori,

fiindi în
același timpi ofițeri ai poliţiei judecătoresci,
ausiliari(1) ai procurorului, conformi art. 46—52 din brocedura codicel
ui penâlii.
Art. 9. Judecătoriele de plăşi suută tribunale poliți
enesci, și judecă
contravențiunile de simplă poliţie, conformii reguli
loră prevădute

în procedura

codicelui

renalii,

Atribuţiunile date sub-prefecţilori şi polițailori prin art.
141 şi
142 din procedura codicelui penali, se voră esserc
ita
numai
de
jndecătorii de plăși.

TITLULU 1

Despre cereri înaintea judecătorilorii de plăși şi chemăr
i în
Judecată

10. Cererea in judecată se va adresa la judecătorulă
domiciliului
sai residenței pîritului. Dacă cererea este relativă la unt
imobili,

ea

se va adresa

la judecătorulii

locului unde

bilulă. (Pr. 11, ur.)
11. Cererea se va face în serisii. Ea

este așegati

immo-

va coprinde numele,

profesiunea, și domiciliuli părţilorii, obiectulii prigonirii şi temeiurile
pirişului, va fi sub-scrisă de dânsulii și datată. (Pr. 10, 12, ur.
—
Civ. 87).
12. Judecătorul, îndată ce o va priimi, va însemna în josulii
ej, termenul de înfățișare, de la trei pîna la cinci-spre-d
ece dile,
saii și chiar in acea di in casuri urgente; va sub-scrie, va
puae
data, va insemna termenulă în uni îegistru snecialu al săii,
şi va
înapoia petițiunea reclamantului, care 0 va da singuri piritului,
ori
daca acesta nu voesce a sub-scrie intr'6usa de priimire, 0 va
înfățişa la primaruli locului unde este domiciliată piritulă sau
la
comisaruli ori sub comisarul de poliţie, daca se află asemenea
funcţionari. (Pr. 11, 13, ur. 74).
13. Dupe cererea, sa verbală saii înscrist, primarulii, comisarulii

ori sub comisarali va comunica
şiI:i va îndatora

piritului in originali

să declare in scrisă

pe dânsa

petițiunea

că a văduto.

(Pr.

12, 14, ur.)
14. In casă cându piritulă nu va voi a sub-scrie ori nu va, fi
acasă, primarului, comisarulii ori sub-comisarulii va face o cedulă
despre obiectul și dioa infăţișării, și o va lăsa la domicilinlii ori
reşidența piritului, în mâna unui servitori, unei rude ori a unui
vecină; €r& dacă acestia nu vor voi a o priimi, o va lipi pe uşă.
(1) Ansiliari: ajutori,
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Va sub-scrie apoi in petițiune despre acesta și o va da reclamantului. (Pr. 12, ur.; 15, ur.)
15. Primarul, comisaruli ori sub comisarul”, va indeplini indatoririle impuse lorii prin articolile precedinți in zioa chiar când:
priimesce petițiunea sai celi multi a duoa di, și o va inapoia in
dată reclamantului. Acesta o va da judecătorului de plasă, cel mai”
tărdiii, în ajunuli dilei de judecată. (Pr. 12, ur.)

16. Pârţile se roti infăţișa inaintea ori cărui judecătorii de pla-

să fără nici o châmare şi fără nici o cerere inscrisi, îndestulii că
procesulii să fie de natură a se judeca de unii judecătorii de plasă, şi in destulii că voința pârţilorii, obiectulii şi val6rea contestațiunei lori, se fie constatate in scrisii inaintea judecătorului prin-

tmunăi act formati de judecătorii,

sub-serisii

de elii şi de pârţile

impricinate.
|
Judecătoruli va judeca causa sai în acea di, sai în altă di, in-

semnată de elii.

Părţile vor sub-scrie

spre sciință și la dioa

in-

semnată causa se va judeca ca şi cele ce suntii cu, chiămări, (Pr.
7,17, ur. 64).
N

TITLULU III

Despre judecată, hotărîre şi esecuțiune
17. Jndecătorulii de plasă va

ţine audienţă in tâte dilele, sai

numai de mai multe ori pe s&ptămină, ori chiar și duminicele și sărbătorele, inainte de amiadi și după amiadi, dupe trebuințele fie
cărei localitâţi. (Pr. 18, ur).

18. Părţile sa voră infățişa in pers6na sai prin vechilii,

şi vor

fi ascultate pe rândă.
Ele vori vorbi cu cuviinţă şi respectii. La casit contrarii judecătorulii le va face observațiuni, şi neindreptându-se le va da afară, sai va pronunța

in contra lori amenda

pînă la cinci lei, saii

închis6rea pînă la două-deci şi patru ore.

(Pr. 17, 19, ur.)

Fr. 9, 10).
19. Judecătorulii,

părți,

după

ce va asculta pe

şi

(Pr.

va da citire

actelor de dinsele îufățisiate, va incerca a le împăca, şi dacă impăcăciunea nu va fi posibile, el va pronunţa hotărîrea, fâră a se
ridica după

loci. Va

putea

cu

t6te

astea,

de va avea trebuință

de o mai lungă cugetare, să se retrâgă, luândii şi actele infăţișate, spre a se chibsui in neființa părţilorii, (Pr. 18).
20. Câad

una

din părţi va defâima

un

act de fals, judecătorul

sub-scriind actul defăimatii şi îndatorând pe părți av'lii sub-serie
şi ele, va declara procesul suspendat, și va trimite actul în esa-
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minarea și judecata tribunalului de judeţi. (Civ. 1173; ur; 1178—
“Pen. 123, ur.; Pr. Pen. 60, ur., 226, 450) (Pr. Fr. 14)
21. In cinci dile celii multi dupe pronubțarea hotărîrei, judecătorui de plasă saii ocol va libera, fie-cărei părți o carte de
judecată în care se va coprinda formula esecutorie, daca judecata
va fi fără apel, sau în casulit contrarii mențiune de dreptul părţilor
de a face avel la tribunalulă județen în termen de o lună de la
primirea sai lăsarea cărţii de judecată la domicilii (Pr. 22,
23,
135, 136
22. ( aice de judecată se va redacta pe scurt, coprindând obiectul cererci, mijloculă de ap&rare şi articolulă de lege pe care

se bas6dă.

_

Notiţă de acâstă carte se va trece întrun registru special (Pr. 21)
23. Se vor întrebuin,a pentru darea cărței de judecată la mâna
părței condamnate(1) aceleași mijlâce ca şi pentru chemarea în
judecată. Partea însărcinată a face acestă dare va fi datâre a aduce înaroi judecătorului cuitanță in scrisii de primire de la partea condamnată sai de la primarulă comunei sale ori de la comi-

sarulă de poliţie local.

Judecătorulii va opri originalul acelei cuitanţe în cancelaria sa,
cră p& capia 'de hotărîrea ce se află in mâna părții, va copia cui-

tanţa şi o va sub-scrie.

Acdeaşi procedere se va urma şi cândă osânditulii va lipsi de la

"domiciliul

seii. In casuiii

acesta însă termenulă

de apeli

va fi de

doue luni, şi administrațiunea locală va îngriji a înmânui osînditului cartea de judecată. Te:menulii de apel însă va curge în t6te casurile în contra pirîtulul dupe îndeplinirea celorii prescrise
în art. 14. (Pr: 12, 13, ur;)
24. Esecutarea (2) unei hotăriri date de judecătorul de plasă şi
ne su;usă anelului se va putea, dobândi a doua, di chiar după îa-

de dliairea formalităţii prescrise prin articolul precedent.

Sore acesti sfârșit, partea interesată se va putea adresa d'a
dreptul la prefectul, sub-prefectul, primarul ori comisarul de poliţie
iocală, sait la un agent de urrmărira de lâugă tribunalul local,

pentru ca să esecute cartea de judecată.
Dacă

hotărirea

â fost dată în lipsă, ea nu

se va putea

esecuta

ds cât cinci dile de la prirairea cărţii de judecată de către partea
ce.a lipsit, sai de la lăsarea ci la domiciliul săi, (Pr, 23.)
25. Esecutasea cărților de judecată, care sunt supuse anelului,
7

(1) Condamnati: osînditii.
,
(2) Esecuţarea se numea mai nainte aducere la indeplinire.
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nu se va putea dobândi de cât dune espirarea termenului de o
lună de la primirea hotărârei de către partea adversă sai de la
lăsarea ei la domiciliu.
.
In acestii casii esecutarea nu se va face de autoritatea administrativă competintă, de catii, dacă, celii ce o cere, va infâțişa, pe
lângă cartea sa de judecată, unii certificată din partea grefierului
județianii prin care să se constate că apelulii nu s'a făcutii în termenuli de o lună. (Pr. 21, 24).
26. Judecătorulu de plasă va putea o:dona esecutarea provisoriă
a hotâririloră sâlle, date cu dreptii de apeli, cândii est» urgență,
sau cândii este pericoli a se mai întârda essecutarea. Acâstă es-

secutare. se va face cu

cauţiune: saii fâră cauţiune, dată de celă

ce cere esecntarea, după împrejurări. Cândi insă valGrea obiectului trece peste trei sute lai celă ce cere esecutarea va fi dator
a da cauțiune. (Pr. 126, ur.).
27. Cărţile de judecată, date fără apel:, nu se vor ataca cu recursă în Casaţiune de câtă” peutiu escesi de putere și necompe-

tință. (|. Curţii Casaţi. art

36).

TILLULU IV
Despre "judecată in lipsă şi despre oposițiune

28. Dacă
nu a veniti,
să. (Pr. 29,
29. Partea
mini

la diua insemnată pentru înfăţişare, una dintre părţi
judecătoruli de plasă sait ocolă va da otărîrea în lipur.; 148, ur.)
judecată in lipsă va putea forma oposiţiune în ter-

de cinci dille de la priimirea

sai lăsarea

cărții de judecată

la domiciliulă sâu.
Fiind vorba de o carte de judecată fâră drepti de apeli, atunci se vorii observa formele y:rescrise de art. 23 aliniatulii 2 pentra oposiţiune, 6ră termenulă va fi de dece dille după indeplinirea
celor prescrise la art. 14. (Pr. 12, ur; 30,ur.)
30. Partea

care a formati

cari ma pututi veni la
cuvintele nevenirii, sai
n'a cunoscuti sorocirea
și va judeca din noii pe

oposiţiune

va arăta cuvintele

pentru

înfâţişare. Dacă judecătorulă încuviințeză
dacă se couvinge că partea care a lipsiti
și procedura urmată, va priimi oposițiunea,
părţi, saă va însemna ună alti sorocii,

conformii art. 12 și următori. (Pr. 29, 34) (Pr. Fr. 21).
31. Oponentele care vu linsi şi la înfăţişarea urmată după o0posițiunea sa, nu va mai fi admisi a face o aii duoileu oposițiune

(Pr. 30, 158) (Pe. Fr. 22)
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TITLUL

V

Despre diferite proceduri prepuratorii(1) şi despre escepțiuni(2)
înaintea judecătorilorii de plasă

32, Judecătorii de plasă sunt in drepti, după împrejurări,
ca
rai înainte de a'și pronunța otărirea lori, să facă mai
multe lucrări preparatorii pentru luminarea lori, prin cercetări la faţa,
locuiui, ascultare de esperți, de martori etc. (Pr. 33,ur.;35, ur; 38,ur.):

33. Dacă judecătorul otărasce a merge la fața locului, și dacă
presehța ambelori
. părți,
i
vorii subscrie spre sciință, şi la diua, loculi şi ora otărită acestea
ele se
acâstă otărire s'a pronunțati în

vorii afla presinte.
Dacă una din părți lipsea, judecătorulii va da o cedulă
părți
presinte, ca acesta săi o facă cunoscută, conformă art. 42 pentru
chemări în judecată. (Pr. 13, ur.; 34; 222, ur.)
34. La tiță locului judecătorul va putea esamina prin sine
însuşi
starea lucruriloră, va putea asculta marturi, esperți saii ori
cari,
alte pers6ne competinte care "li poti lumina. (Pr. 33, 35, 223).
35. Esperţii şi marturii voriă fi chemați, prin midlocirea părții

interesate, și după formele chemărilori în judesată,

Cedula de citațiune va coprinde arătare de loci, di, oră.

Citaţiuuea câtre esperți va coprinde incă arătarea faptului asu36. Dacă la înfăţişare înaintea judecătorului pîtitul cere a se

pra Căruiu are să se facă espertisă, (Pr. 12, ur; 211, 216).

chema și garantulii(3) sei în judecată, judecătoruli va acorda un
termeni, potrivită cu depărtarea locului, ca să se cheme și acelă
garantu.
Spre acestă sfirşitii, eli va da ptritului o cedulă de chemare care se va comunica garantului, conformii celori prescrise la art. 12,
(Pr. 13, ur; 47; 112,ur.) (Pr. Fr. 32).
31. Dacă acâstă cerere a piritului. nu s'a ficuti incă de la ântâia înfățișare, saii dacă garantul nu vine la diua infățişerii, judecătorulii va otări asupra cererei principale, r&mănândiă, de va fi
trebuinţă, a se pronunța mai târdiii şi asupra garanței. (Pr. 36,
114) (Pr. Fr. 33).

|

Ia

|
|

ş

(1) Proceduri preparaiotii, adică încheieri, otărâîri pregătitâre ce precedâză
judecarea fondului,
(2) Prin escepțiuna, în procedura, se înțelege tote acelle mijlâce de apărare
în justiția prin cari o parte, fără a se ocupa de fondulă procesului, susține ca cererea reclamantului nu pâte fi admisă.

(3) Garantă: chezașiă,
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38. Dacă părţile nu se înțelegă asupra unorii fapte cari, după
natura lor, trebuesciă a fi constatate prin marturi, şi dacă judecătorulă găsesce că verificarea(1) aceloriă fapte este folositOre şi admisibile, va ordona dovedirea lor, și va însewana d'ua şi ora când

aii să se asculte martorii ce se vorii aduce de părţi. (Pr. 39, ur.;

185, ur. — Civ. 1191, ur.) (Pr. Fr. 34).
39. La diua otărîtă, martorii vor arăta numele, profesiu
nea, „etatea și locuința lor, vor jura înaintea judecătorului de
a spune
adevărul, vor declara dacă sunt rude saă afin! (cuscri) cu
părţile
şi în ce grad, dacă le sunt servitori sai Gmeni de servicii
şi dacă
nu sunt in prigonire cu una din părți. (Pr. 38, 40, ur; 195)
(Pr.
Fr. 35).

40. Martorii vor fi ascultați câte unul în parte, față “cu
dacă acestea sunt la înfățișare. (Pr. 39, 194) (Pr. Fr. 363) vărțile,
41. Fie-care din părți are drept a contesta pe martorii produşi

*

de ceea-l-altă parte şi judecătorulii va aprețui.
După depunerea mărturiei nici o imputare adusă martorului
nu
va fi ţinută în s6mi, afară numai dacă va fi dovedită „în
scrisă,

(Pr. 38, ur.; 193) (Pr. Fr. 35).

42. Părţile nu vor întrerumpe pe martori. Judecătoruli
va putea, ori după cererea pințiloră, saii de la sine, să facă
maârtori
loră

veri-ce întrebări va gâsi cu cale pentru a sa luminare.

(Pr.
39, 40.) (Pr. Fr..317).
|
|
43. In tote casurile în tare vederea locului pote fi
tolositâre
pentru înțelegerea mărturiei, şi mai alesii în reclamările
pentru
strămutare de otare, usurpare sau stricăciune de locuri,
copaci,
garduri, șanțuri saii alte reclumări de asemenea natură,
judecăto,
tuli se va duce, dacă crede de trebuință, în faţa locului şi
va or-

dona ca martorii să'și arâte acolo sciința lori. (Pr. 33, ur.; 35; 40ur.) (Pr. Fr. 38).
44. În casurile supuse la

apel, se va

prindătorii de declarările martorilorii.
martorii de partea carelă

Se

face

proces-verbalii co-

va da citire fie-căruia,

privesce din acest proces-verbali. Martorul va subscrie, sah se va face mențiane de neputin
ța sa de a
subscrie. Procesul-verbal va fi subscrisii de judecători.
(Pr. 45,
47) (Pr. Fr. 39).

49. In causele cari nu sunt supuse la apelii, nu se
va face proces-verbalii, ci declaraţiunile maitoriloră vor fi în scurtă
coprin-

se în cartea de judecată. (Pr. 44, 47) (Pr. Fr. 40).
46. Dacă judecătorul va avea trebuință de esperţi, sai
(1) Prin verificare

se înţelege cercetarea spre a se adoveri,

6meni
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cu cunoscințe speciale, ori pentru ca să'și dea s6mă de val6rea
lucrului, sait pentru ori ce altă causă, elii va numi pe acâi es-

perţi saii 6meni cu cunoscințe, şi va îndatora pe partea interesată

ca săi citeze ca și pe martori, prin cedule date de dînsuli. (Pr.
12, ur.; 35; 41, 211, ur.)
41, Pentru cercetările făcute prin esperți să vor îndeplini forma-

pe

prescrise prin art. 44 și 45, după deosebirile acolo făcute.

r. 46).
48. T6te încheierile ce judecătorul de plasă sait ocoli va face
cu ocasiunea procedurilor. preparatori, nu vor fi supuse apelului,
de cât de o dată cu otărîrea asupra fondului, (Pr. 32, ur.)
TITLULU VI

Despre recusațiunea judecătorilor de plăși
49. Judecătorii de plăși pot fi recusaţi: (1)
1). Când vor avea un interes personal în contestațiune.

2). Când vor fi rude sai afini (2) cu una

de văr primar inclusiv.
3). Când în anul din naintea

din părți la

recusațiunii,

gradulă

a urmat proces cri-

minal între dinsul și una din. pârţi sai soțul ei, ori rudele saiafinii ei în linie dr6ptă.

.

4) Dacă esistă proces civil între dinsul

8S0țuL

5

e.

și una

din părţi sai

-

Dacă va fi dat o părere în scris asupra procesului. (Pr. 50,

ur.; 274, ur.—Civ. 660, ur.) (Pr. Fr. 44).
50. Recusaţiunea se va propune judecătorului mai înainte de
ori ce anărare asupra fondului. (Pr. 49, 51, ur.)
51. Dacă judecătorul respinge recusarea, el va -amâna procâsul
în timp de 20 dile cel mult, şi va închieia proces verbal pentru
motivul neprimirii recusărij.

Partea nemulțumită va lua copie

după

acest proces-verbal şi']

va comunica procurorului tribunalului judeţân. 'Tribunalul va otări asupra recusării, fără a mai chiema pe părți, audind numai
conclusiunile procurorului, în termen de trei dile de la depunerea

procesului verbal la procuror. (Pr. 50, 52, ur.)

52. Dacă procesul verbal se va confirma, saii dacă la termenul
însemnat de judecătorul de plasă, partea ce a adus recusarea nu
(1) A recusa pe un judecătoră va, să fică a susține ca să nu
(2) Afini: cuseri.

jiudece
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va aduce respunsul tribunalului sait un act înscris de la procuror
pentru causa întărdierei, judecătorul va judeca causa, fâră altă amănare, (Pr. 51, 53).
53. Dacă recusarea se admite de judecătorul de plasă, el trimite
părțile a se judeca la judecătorulii de plasă celli mai apropriati,
dacă ele nu se înțeleg a merge la unii alt judecător.

Dacă tribunaluli de judeţ admite recusarea, el este care însemnâză părțilorii judecătorul de plasă, la care ele aii să se judece,
dacă părţile nu se vor învoi ait-fel. (Pr. 52.)

CARTEA I
Despre tribunalele de judeţe
TITLULU

1

Despre competință
54. Tribunalele de județe vorii judeca tâte afacerile civile, atât
personale, câtii şi reale și micste. (1) (Pr. 1, ar. 55, ur.)
55. Ele vor judeca în apeli causele venite de la judecătorii de
plăşi sai oc6le.
Cele-l-alte cause le vor judeca în prima sai ultima instanță.
(Pr. 54, 56, ur.)
!

56. 'Tribunalele de județe vorii judeca în ultima instanţă, tote
afacerile cari ai o valre de una mie cinci sute lei capitalii şi in-

terese saii una sută lei venit.
Afacerile ce aii o mai mare valâre le vorii judeca numai în pri-

ma instanță. (Pr. 55, 31 — Pr. Cod. Com. part. Il. art. 3)

57. Competinţa în cea din urmă instanță se va regula, nu dupe suma ce s'a adjudecatii(2) de tribunali ci dupe suma cerută de

părți. (Pr. 56)..

“

(1) Afacerile s6ă causele personale, reale şi micele se poti defini, pe scurtă, așia:
causa s6ă acţiunea personală este acea care-şi ia nascerea sa într'o îndatorire
consimţită d'o pers6nă a nume;— acțiunea reală este aceea care provine dintr'ună dreptii ce cineva are asupra unui lucru; — causa sii acţiunea se zice că
este miestă ori de căte ori, spre a căpăta ună lucru, se reclamă în contra unei
persne care e îndatorită a da lucrulă în urma unei obligaţiuni ce rcsultă din>
tr ună contractii, dintr'o lege s6ă dintr” ună faptii.

(2) Ce s'a adjudicatii: adică ce s'a otărit prin judecată,

PP
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58. In materii personale şi mobiliare acţiunea

se va

adressa la

Daca sunt mai mulți rîriți, acțiunea se va adresa Ia

tribunalulă

tribunalulii

domiciliului niritului, sai, Qacă n'are domiciliă cunos-

cutii, la tribunalulă reședinței sale.
domiciliului

unuia, din ei, după

alegerea reclamantului, (Pr. 59.

Civ. 87, ur.) (Pr. Fr. 59).

ur.

59. Acţiunea pentru imobile 'se intentă la tribunalul în județul
cârui se afla situatii imobilul, (Pr. 58, 60).
60. Cândi imobilul este supusii la mai multe juridicţiuni, reclamantulii are dreptulă a intenta acțiunea(1) la tribunalulă domici-

liulu; saii reședinței piritului, dacă domiciliulă sau reşedinta acesîn unulă din judeţele în care se găsesce imobilu
Cândii pîritulă mare nici domiciliii nici reședință în unulu din lă.a- ”
ceste județe, reclamantuli pte intenta acțiunea, dună alegerea, : sa,
la unuli din tribunalele judeţelorii în care se găsesce imobilu
l.
(Pr. 59—Civ. 87, ur...
64. Acţiunea accesorie(2) trebue să fie inteniată înaintea jude-

„tuia se află

cătoriloră competinți a judeca pe cea principală.
62, ur).
62. In "materie de societate comercială, pe câtii

şi pică la săvîrşirea partagiului(3),

acţiunea

(Pr, 58

—

60,

societatea esistă

se intentă înaintea ju-

decătorului locului, în care societatea este stabilită. (Pr. 64 — Civ.
1491, ur.—Co. 17, ur.) (Pr. Fr. 59).
63. in materie de moștenire, se adresedă Ia tribunalulă locului

în care s'a keschisii moștenirea:

a

1). Acţiunile relative ia validitatea testamentului şi la. esecutarea, disposițiunilori coprinse intr'însulă.
2). Diferitele cereri şi pretenţiuni ce moştenitorii ai unulii în

contra altuia, pînă însă se voră împărţi între diaşii.

3). Cererile făcute de creditorii

mortului

înainte

moştenirei. (Civ. 95, 728, ur.) (Pr. Fr. 59).

de împărţâla

64. Acţiunele se mai intentedă:
a). In materii de falimenti, la judecătorul; domicilialui falitului

(Co. 185, ur.)
i

ji:

Îi
|

Hi

dai

pr:

b). In materii

da garanție la judecătoria

cererea, originală iu contra debitorelui. (Ce
c). In casuiii, cândi

pentru

esecutarea

unde

unuj

se află

pendinte

1336, ur. 1351).

acti s'a alesii uni

4

i4Hi

j

Fi

(1) A întenta acţiune: a porni judecată,
(2) Acţiunaa acessoriă este o cerere care
principală,
”
(3) Partagiă: împărţire,

este

.
|
Da
alăturată sai depinde de o alta
:
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domiciliă, la tribunalulă domiciliului alesi sai

miciliului piritalui. (Pr. 65) (Pr. Fr. 59).
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la tribunalulă d9-

65. Cu tâte astea, părțile, învoindu-se, vorii putea să se judece
înaintea ori-cărui iti tribunali de câţi cele însemnate prin arti-

colii precedenţi.

|.

Pentru acesta, ele vorii trebui să depună, înaintea, tribunalului
unde voră să se judeca, uni actii înscrisă coprindătorii de a lorii

voință. Va trebui îusă, ca tribunalul se fie competinte a judeca
materii de natura acelora cari facă obiectulii relamaţiunei părţi-

„loră. (Pr, 7, 16, 58, ur).

TITLULU

II

Despre cereri şi citaţiună
66. Ori cine pretinde unii dreptă sai unii lucru, spre

ține legali, în casi de refusii din partea debitorului saii
rului, trebue

să formede-o

cerere înaintea, tribunalului

a-l ob- |

detento-

comvetinte

(Pr. 67, ur.) (Pr. Gen. art. 1). '
67. Spre a, forma cine-va o cerere înaintea justiţiei, saă spre a
se apăra in contra unti cereri, trebue să aibă liberulă esercițiii al

drepturiloră sale.
Pers6nele şi corpurile, cari n'a liberulă esercițiă ali drepturilorii lori, catii să fie represintate, asistate sait autorisate în modului
prevăduti de legile cari reguledă starea sai organisarea lorii, (Pr,
66) (Pr. Gen. 2).
,
68. Ori-ce cerâre saii reclamare înaintea unui tribunal se va

daco printr”o

petițiune adresată preşedintelui

ur.).
69. Petiţiunea va coprinde:

tribunalului.

(Pr. 69,

a). Dioa, luna şi anul

b). Numele, pronumele,
reclamantului şi pirîtului.
c). Obiectuli

profesiunea, domiciliulii

cererei şi Esruuerea pă

care se bas6dă cererea.
d). Cândi este vorba de

imobile, plasa

scurti

sai

a

saii

reședința

midl6celorii

pe

plaiul,. oraşul sai

comuna în care este situat imobilul.
Lipsa, numelui, a pronumelui şi nearătarea obiectului

trag nulitafea petițiunei. (Pr. 68, 70).

cererii a-

10. Petiţiunea se va face de reclamantă în atâtea, esemplare câ-

te sunt părţile citate, mai multii unii esemplarii pentru
(Pr. 68, 69, 7, ur.)

tribunală,
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priimesce petiţiunea reclamantului,
prin o singură citațiune. (Pr. 72

72. Citaţiunea va fi datată, şi va coprinde oră, dioa, luna și anulii în care sunt chiemate părțile spre înfăţişare,
Cu citațiunea se va comunica piritului

tiţune. (Pr. 70. 71).

și uni esemplar de pe-

73. Nici o citaţiune
nu se pâte da părțiloră

în dile de

“tori legale, afară de casuri urgente. (Pr. 74).
14. Gitaţiunile se dai,
s6nei.

Daca agentulii

sai

pers6nei,

judecătoresc nu

sai lâ

găsesce la

serbă-

domiciliulă

per- ,

domiciliii nici

pe

vre una din rudele salle, nici cel puţinii pe vr'ună servitori, elii
ya da îndată citaţiunea unui vecină, care va subscriă de priimire.
În cas da nu voi vecinulă so priimâscă, sai să sub-scrie de.

priimirea, ei, atunci agentulă va lipi citațiunea pe uşa sai pe por-

ta părții citateşi va încheiâ

despre

acesta

ță cu sub-comisarulii în orașele unde sunt

un procesii verbală, fa-

comisari saii cu ajuto-

ruli polițaiului în celle alte oraşe, €ră în comunele rurale faţă cu

primarulu. (Pr. 73, 15)

15. Vorii fi citați:

(Pr. Fr. 08).

1. Statulă, cândii sunt în cestiune domenuri sai: drepturi domeniale, prin Munisteriuli însărcinatii cu administrareă acestori
bunuri.
2. Administraţiunile saii stabilimentele publice, prin biurourile

lori la scaunuli administraţiunei.

3. Comunele, prin pers6na sai Ja domiciliulii primarului.
In casurile de mai susi, pers6na care primesce citaţiunea va da
chitanță de priimirea ei.
4. Societâţile comerciale, pe câtii aceste societați esistă, prin ca-

să socială; şi daca nu este casă socială, prin
„ Miciliulă unuia din asociați. [Co. 17, ur.)

persâna

sai la do-

5. Uniunile şi direcţiunila de creditori, prin persnă sait la do-

miciliulii unuia din sindici sai prin directori. (Co. 272, ur.)

6. Aceia cari n'aii domiciliă cunoscuti în România, se vore cita

la reşedinţa lorii actuală.

iaca nici domiciliulă, nici reşedinţa nu le este cunoscută, cita-

țiunea se afige pe ușa tribunalului unde se face cererea și se publică în foia de anunciuri oficiale. (uiv. 87).
7. Aceia

cari se vori afla în ț6ră streină

se vorii cita prin

pro-

curatoruli lorii, de ai unulii cunoscuti, și în Casă contrariii, se vori

PROC. CIVIL. —
cita
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publicându-se
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citațiunea şi în Monitori. (Civ.

81) (Pr. Fr. 69).
8. Cetele moşnenilorii (obştea, rezeșilorii), se vorii chisma printr'o
citațiune colectivă, însoțită de o singură copie după cererea 'recla-

mantului. Acestă citațiune

va coprinde numele cetei de moșneni

și se va adresa primarului respectivii care 0 va da în cunoscința
tutuloră moșnenilorii, procedândii conformă art. 74. Va încheia proces verbalu despre acâsta, sub-scrisii de consiliul comunalii, şi'l

va înainta în copie judecătoriei respective în termenii cel multi
de șepte qile de la primirea citaţiunei în comună.
76. Prescripţiunile

celor două artic. precedente vorii fi observate

sub ped6psă de nulitate. (Pr. 74, 75, 735) (Pr. Fr. 70)
71. Dacă

o citațiune

s'a declarată

nulă

pentru fapta

aprodului

sai agentului, acesta va fi osîndită la cheltuelile procedurei anu-

late, fără prejudiţii de daune-interese(1) cuvenite părţii, după împrejurări. (Pr. 74—76—Civ. 998, ur.) (Pr. Fr. 71)
,
78. Termenul obicinuiti ali citațiunilorii pentru cei domiciliaţi
în România va fi de 40 ile de la data citaţiunei.
|
In casurile

de urgenţă, președintele va putea, după

împrejurări,

permite ca citațiunea să se facă în termenii mai scurtă.
Pentru cei ce se află afară din Româniea(2), termenulii va fi de
două luni celă puţini. (Pr. 79—Civ.

87)

79. Când citaţiunea adresată unei părţi domiciliate afară din România, va fi dată părţii în România, citaţiunea se va face cu terme-

nile ordinare, avândii dreptii preşedintele a le prelungi, de va gă-

si de cuviinţă. (Pr. 78).

TITLULU II
Despre

comunicarea făcută Ministerului publici

80. Vor fi comunicate Ministeriului publică causele următâre: 1. Acelea, cari privescii ordinea publică, Statulii, domenurile, comunele, stabilimentele publice, darurile şi legaturele în folosulii să=
raciloră. (Civ. 817).

2. Acelea cari privescii

(Civ. 84, 166,

starea

civilă a personelorii şi tutelele.

181, 299, 435, ur. 458, ur).

(1) Prin daune-interese se înțelege despăgubirea ce datorăm unei persâne căria
am causat o pagubă. Ac6stă despăgubire cuvenită creditorulvi represintă par
guba ce ellă a încereatii şi câştigul de care a fost lipsită.
(2) În edițiunea oficială lipsesce, din greșală e tipari, vorba afară,
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3. Propunerile de nâcompetință. (Pr. 108, ur.),

-

4. Cestiunele de regularea competinței în casii de conflicte de
juridicțiune, recusaţiunile și strămutările de la ună tribunal la
sm
renta cause de rudebie sai afinitate. (Pr. 262 ur.; 266, ur;
74, ur,

Pi

5. Acţiunile recursorii(1) în contra "judecătorilor pentru
unări civile. (Pr. 305, ur.)

„6.

Causele minorilorii şi în genere tote acelea,

părți este apărată de uni curatori.

desda-

în care una, din

1. Causele femeilorii măritate, când este vorba de dota lori.

8. Causele cari privescă sai interesâză pe absinți. (Civ. 100).

In aceste cause Ministerul publică va îi datori a lua conclu-

siuni. (Pr. Fr. 83).
81. Ministeriulii publici mai pote să ia comunicaţiune şi de ori
ce alte cause, daca crede acesta necesarii; — tribunalulii pote

chiar să ordone comunicaţiunea, de oficii.

In aceste cause conclusiunile Ministerului publici voră fi facultative. (Pr. 80, 82, ur.).
82. În casiide absenţă

saii împedicare a procaroriloriă

saii sub-

stituțilori lori, ei voră fi înlocuiți, spre a lua conclusiuni, prin
unul din judecători sai supleanți; 6ră în lipsa acestora, prin unulii

din advocaţii înscriși după ordinea, tabloului (Pr. 83, 330)

83. Ministeriulii publică va lua conclusiunile îndată după ple-dări. (Pr. 81, 82).
84. In causele care se vorii judeca fâră pledări, dupe comunicarea ce i se va, face de actele necesarii, procurorul își va da con-

clusiunele sale înscrisi. (Pr. 104.)

85. Părţile
nu mai poti lua cuvântuli dupe ce Ministeriuli pu+

blică șa pusii conclusiunele sale.

TITLULU IV
Despre audiențe şi poliția lorii
86: Şedinţele vori fi publice, afară de casurile cândi legea ordonă ult-feli, saii când discuţianea publică pote causa scandali.
(Pr. 99, ur.)
|

87. Poliţia ședințelori este încredințată preşedintelui,

* (1) Prin acțiune recursoriă se înțelege aci cererea de urmărire
decător spre a reclama de la dîusulă despăgubiri.

în contra unui ju-

„PROC. CIVIL, — CART. 11, TIT. V.
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88. Aceia cari asistă la audienţe vorii fi cu capulii descoperiti
Şi voră sta cu respecti. (Pen. 181).
Procurorii şi advocaţii vorii fi liberi a'și conserva toca pe capii

când nu vor lua conclusiuni

sait când

nu vor pleda.(1)

89. Tot ce va ordona președintele în privinţa ordinei va fi esecutată, îndată şi întocmai.
Aceiaşi

disposițiune

se va observa în

locurile unde

sait judecă-

torul saii Ministeul publici eserciteză funcțiunile ce, le sunt atri-

buite. (Pen.
90. Dacă
tăcerea, dai
turburare şi
șediute a se

184 —- Pr. Pen. 33, 177, 186, 515,ur.) (Pr. Fr. 88),
unul! saii mai mulţi individi, ori-care ar fi, întrerump
semne de aprobaţiune, saii causză în ori-ce altă chipii
desordine în saia audienţelor, vor fi invitați de preținea în respectul cuvenit; și daca după acâstă pre-

venire desordinea se continuă, ei vor putea fi dați afară din sala
şedinţelor, €ră daca se vor opune vor fi arestaţi și duși îndată la

casa de poprâlă pentru 24 ore. Ei vor î primiți la casa de poprela
după arătarea ordinului președintelui, şi acesti ordin va fi menjonat în procesul verbal al audienței. (Pr. Pen. 33, 515, ur.) (PrPr.
89).

TITLULU V
Despre introducțiunea şi instruchumea causeloriă
91. Procesele se vorii înfățișa înaintea judecății după ordinea in-

trării loră, afară de celle declarate prin lege;caurgente. (Pr. 92, ur.)
92. La începutulă fie-căreia săptămâni, se va afige, în sala au-

diențiloră, causele puse în stare, ce ai să se judece după rândulă

loră, în curentulă acestei săptămâni. (Pr. 93, ur.)
93. vaca la chiemarea causei, părțile lipșesci, causa vu rămânea cea din urmă la rându în acea di. JIră daca părţile nu se
vor ar&ta de loci în acea di, judecata se va suspenda şi nu se va

redeschide de câtă după cererea din nuoi a reclamantului.
Cândi numai una din părți lipsesce, causa se va judeca în lipsă, afară daca partea, presentă nu va voi însă'şi a 0 amâna

altă gi, saii a remânea cea din urmă la rândă.

pentru

Ambele părți pot cerea amânarea sai schimbarea rândului, fără
însă a putea înlătura dreptulă de înfățișare al împricinaţilor sorociţi înainte. (Pr. 92, 148, ur.)

94. Părţile se vor înfățișa sai însile, sai prin advocăți declaraţi
la audiență ori având procură legalisată, sai prin persânele sub

puterea sai autoritatea cărora se află. (Pr. 95, ur. 97, 101) (Pr. 59)
(1) Vegi Deeretală din 29 Decemvrie 1864, art. 2, la Supl. COD. p. 265.
3
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95. Preşedintele va da cuvântul mai ântâiu părţii reclamante.

Fie-care parte va avea dreptul a vorbi de două ori, pîrîtul
având cel din urmă cuvântul. Preşedintele, la cas de trebuință,
pote acorda cuvântulă și de mai multe ori. (Pr. 94; 103; 104)
96. In pricini complicate, preşedintele va putea
însărcina pe unul din judecâtori să facă un rarort asupra împrejurărilor
procesului, fără vre o conclusiune din parte”.
Acest raport se va citi în audiență publică înaintea început
ului
desbaterilor.
.
97. Fie-care parte va avea dreptul a cere comunicare, în
estract
sait copie, după actele produse de cea l-altă parte. Președi
ntele

va Ordona comunicarea, care se va face la grefă, şi judecătorii aînsemna un alt termen, când părțile
să se înfăţişede din nuoi.

preţuind faptele, vor putea

98. Părţile vor fi îndatorate când li se va cerz, a'și denune
în
scris mijlOcele lor de apărare. (Pr. 94, 101)
99. In tâte causele de divorţiă şedinţa va fi secretă.
Asemenea

în tote cele-l-alte cause dintre soţi, dintre ascedenţi și descedenţi,
se va
utea ordona ședință secretă, după cererea uncia din Țărţi.
Şedinţa secretă se va, putea, ordona şi în causele dintre asociați
sau în ori-ce alte cause în care

ordinea

sunt interesate, după cererea uneia
saii de oficiă de tribunale.

sai

moralitatea vublica

din părți, sau a procurorului,

Otărrea se va pronunța tot d'auna în ședință publică (Pr 86. 100)
100. In audiențele secrete fie-care parte va putea fi însoțită pe

lingă advocați de trei rude sai amici. (Pr. 99)
101. In tâte causele advocaţii

sau

Părţile,

daca

nu

ai fost în-

datorați a depune în scris mijlâcele de apărare, vor fi
datori a da
grefier
ului o scurtare,

motivate

A

sub-scrisă

de dânşii,

ce

conclusiunile

lori

Grefierul va, sub-scrie aceste prescurtări. (Pr. 98)
102. Când o causă se va socoti că este destul de luminat
ă, judecata va putea
relusa părţilor replica și duplica. (Pr. 95, 103).
103. Instrucţiunea fiind terminată şi causa ascultat
ă, judecătorii

îşi tor pronunța otărirea lor saii îndată în

se vor retrage

în camera

de consilii.

şedinţă, sai

după ce

Daca pronunțarea otărîrei se va amăna pentru
0 altă zi, se va
specifica causa aceseti amănări (Pr. 115, ur.)
104. In causele simple, şi când ambele părți vor cere,
prin act
scris
și subscrisi,

Spre

acesti

ele se pot judeca

şi fără înfăţişare sai

pledări.

:firşitii, fe-carc pate își va depune în seris mijlâcele

|
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sale de apărare sub formă de merioriii, împreună cu tâte actele ce
vor avea, în termenul ce li se va însemna de preşedinte.

Aceste acte și memurii se vor depune la grefă, și fie-care parte

va putea lua cunoscinșa dupe dins-le, pînă în trei dile după depunerea lor.
Asupra acestori acte şi mămorii, judecătorii "şi vorii pronunţa
otărirea, care se va citi în şedinţa publică.
Judecătorii însă vădândă că este trebuința de mai multe esplicațiuni, vor putea ordona înfățișarea părţiloră. (Pr. Gen. 91—95).
105. Ori când se va denune acte la grefă, grefa va da imediati dovadă de priimirea lorii pe care o va lua înapoi d'odată cu
întOrcerea actelorii.

TITLULU VI
Despre escepțiunile ce se propunii înaintea

apărării

fondului(1)

SECȚIUNEA 1
Deepre

cauțiunea!2)

ce sunt datori a da

străinii

106. Ori-ce străin reclamant princinal sai interveninte, care nu
va fi domiciliat în Romănia, va fi dator, dacă cel interesat a cerutii înaintea ori cărei alte anărări assupra fondului, de a da ca-

uțiane pentru plata cheituelilorii şi dauneloră interese la care ar
putea fi condamna: Pentru ori-ce materii afară de cele comerciale.
(Pr. 107, 247, ur. — Civ. 11, 13, 15, 1675) (Pe. Fr. 166).
107. Sentința care va ordona darea cauțiune, va otări suma

Pină Ja concurența căreia ea va trebui se fie dată.

Reclamantulii

care va consemna(9) acestă sumă, sai care va justifica că imobilile sale din România sunt îndestulătre pentru aconerirea sumei
menționate va, fi dispeusati de a da cauţiune. (Pr. 106 — Civ. 15,
1616) (Pr. Fr. 161).

SEOȚIUNEA
Despre

strămutări sai, escepliuni decliniitore(4)

108. Partea care este chiămată
(i)
(2)
(3)
(4)

11

în judecată

înaintea altui

tri-

Pentru esplicarea vorbei escepțiune vefli nota ce precede art,
32.
Cauţiunea: chezășie.
Vedi L. de Depuneri și consemnaţiuni în Sap!. Coa. pag. 170,
Prin escepțiune declinatoriă se înțelegea propunerea ce
se face, spre a se cere
strămutarea procesului la o altă judicătoriă.
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bunali de cât acela care trebue să judece contes
ea va putea, cere trimiterea sa înaintea judecătoriloră comtettațiun
inţi.
Acestă cerere o va, face înaintea ori cărei alte escepțiuni
şi apărări.
(Pr. 109, ur). (Pr. Gen. 65).
109. Dacă însă este vorba de o necompetință

din

materiei, părțile vor nutea cere strămutarea, şi judecătorii causa
vorii ordona chiar de oficii, în ori ce stare s'ar ada procesul. o (Pr.
108.
110) (Pr. Gen.66.)
ÎN

110. Cererea pentru strămutare se va judeca în modă
sumariă
şi se va, regula mai înainte de ori-ce otărtre asupra cestiun
ei prin-

cipale. (Pr. 108, ur.) (Pr. Fr. 172).

|

SECȚIUNEA 111
Despre mulitâi

1H. Ori-ce causă de nulitate în privința citaţiunilorii

sai acteloră de procedură este stinsă, daca nu se propune
înaintea oricăreia apărări asupra fondului sai escențiuni, afară de
escepţiunile
de recompetință. (Pr. Fr. 173).

SECȚIUNEA 1V
Despre chiămarea garanțiloră în causă sai despre esceptiuni dilatorii(1).

112. Dacă o parte
dăcată pe uni

arată unii

garanțiă

sai

justii motivii de a chiăma în ju-

sub-garant,

i se va acorda

un

termină

„îndestulător, potrivit cu depărtarea locuriloră spre a chiăma
şi pe
aceia la judecată. -

Dacă suntii mai

mulți garanți interesaţi în aceiaşi garanţă, se

va da pentru toţi un singurii termen, care se va regula după distanța locuinţei garantului celui mai depărtatii.
In timpul acestui termin se va suspenda ori ce lucrare asupra
cererei originale. (Pr. 113, ur. — Civ. 787, ur; 4336, ur.; 1351)
(Pr. Gen. 69).
113.

Cererea

originală

și cererea

asupra

garanțiilorii

tări printruna și aceiași otărtre. (Pr. 112, 114).
(1) Eseepţiunile

dilutorii sunt acellea

cari tindă

a face

şi a o amina pînă la unii termenii Gre-care, cum,
chema pe ună garantii, ect,
-

se voră

să se suspende

d. e.

o-

urmărirea,

când e vorba

dea
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114. Cu tâte acestea
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se va putea judeca mai ântâiit cererea o-

riginală, rămâind a se judeca mai în urmă

cererea contra garân-

țiloră:

-

” a). Dacă cererea în garanță s'a făcuti după apărarea asupra
fondului..
|
b). Daca cererea originală este în stare dea se judeca, şi cererea

de garanță este de natură a nu putea fi judecată în grabă.
c). Dacă acel cărui s'a acordată termenulii, nu a formulatii * în
scrisă cererea sa în contra garanțilorii saii sub-garanţilori, aşa în
câții acestia să se pâtă cita la termenuli însemnată. (Pr. 113). -

TITLULU
Despre

VII

sentințe

115. Preşedintele va aduna opiniunile fie-cărui judecător, începînd de la cel mai tînăr.
In causele pentru care s'a făcut raport, raportorulii va opinia
cel dânteiii.
Preşedintele va opinia cel din urmă. (Pr. 9%, 116, ur.)
116. Dacă opiniunile se împart, causa se va amâna a se retnfă-

țişa în altă qi; însă opiniunile îmoărţite se vor formula şi motiva
în scris printr'un proces-rerbal alii audienței chiar îu acea di. (Pr.
115, 117, ur.)
*
i
117. Dacă la nuoa înfățișare vor fi mai multii de câtă ducă
opiniuni, judecătorii în numerii mai mic, sunt
că cu una

din opiniunile

priimite

datori să s6 uns-

de judecătorii

în numără

mai

mare,

Dacă însă opiniunile vorii fi împărţite pe
un!

altă judecător

saii supleant,

jumătate,

spre otărîrea

se chiamă

chestiunei; în lipsă

de judecător saii supleant, se chiamă unii advocat, după ordina tabloului în care este înscrisă,
In acestii casii părţile vor pleda din noii. (Pr. 146, 118, ur;

330) (Pr. Fr. 117, 118).

118. Indată ce majoitatea s'a formatii

se va resuma opiniunea

sa într'unii procesii-verbală, sub-scrisi de judecători, pe care pre-

şedintele îl va citi îndată părțilori în auiiienţa publică.

:.esvoltarea motivelor otărîrei se va citi, saii în acea di, şi
atunci nu se va mai redacta resumatulă d6 conclusiuni susii menționată, saii va remânea a se face mai tărdii în redacţiunea utărîrei,
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II, PIT. VII,

Minoritatea va fi datâre a'şi da ooiniunea în josul otărîrei totii

în același timpii

cânât

ur.; 119, ur.; 333),

majoritatea își dă

otărîrea

sa.

(Pr.

115.

119. Odată ce otărirea s'a subserisii şi s'a pron ințati în publicii,
ga își are t6tă puterea, legală, și nici unui judecătorii nu'i este ertatii a'și mai retrage sub-scrierea. keformarea, revisuirea saii ca-

sarea

ei nu

se va putea

face de câtit în casurile şi modurile

pres-

crise de legi. (Pr. 118, 333.)
120.

Osbiniunea

şi conclusiunile

scrisii de st vorii fi făcută,
verbalii.

prozurorului,

sait oral,

saă

în

se vorii coprinde în testulă procesului

121. Grefierulii va îngriji ca sentințele

şi decisiunile redactate

şi sub-scrise să se trecă într'ună registru sveciali, unde iarăși
se vorii sub-scrie de judecători.
122. Nimici pe margini, priatre linii, prin adăogiri, prin scur-

tări saii cifre, nu

se pOte

scri într'o otărîre judecătorescă.

123. Fie-care decisiune sai sentinţă va coprinde:
1): Numele, pronumele, domiciliul ori reşedinţa părţilori; calitatea în care procedi; numele, pronumele advocaţiloră.
2). Obiectulă cererii şi conclusiunile părţilori.

3), Resumatulii actelorii ce părțile aii înfățişatii spre a'şi susți-

ne fie-care cererea

4). Menţiunea

sait propunerile.

că Ministeriuli

dacă elă s'a pronunţati.
5). Cestiunile de faptă şi de
6). Motivele.

publici

şi-a dată conclusiunea,

dreptă.

7). Dispositivulii, adică acea ce judecată ordonă în virtutea

le-

gilori. (Pe. 124, ur.) (Pr. Fr. 141—Pe. Gen. 107.)
124. Acestă redactare va mai coprinde, după trebvinţă, mărturisirile, declaraţiunile, priimirile sait lepădările ce au pututii face
părțile la înfăţişare, verbală sai înserisi. (Pe. 123, 125) (Pr.
Gen. 108.)
125. Fie-care

decisiune

sai

sentiniă va

mai arăta

termenuli a-

pelului, ali oposiţiunei, ali revisuirei sai al recursu'ui în casațiune. (Pr. 154, 296, 318).
126. In casurile în cari tribunalele potii acorda termene pentru
esecutarea

sentințelor lor, ele vor face acâsta pria

chiar sentința

care va otărî contestațiunea și care va enuncia motivele pentru
care s'a încuviințat termenul. (Pr. 127, ur.—Civ. 1021, 1035, 1101,
1831 — Co. 125) (Pr. Fr. 122.)

127. Termenul va curge din (ioa dării santinţei, când este con-
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tradictorie, și din dioa significării(1) în pers6nă sai la domicilii,

cănd este dată 1n lipsă. (Pr. 126) (Pr. Fr. 123).

128. Debitorele nu va putea obţine termen, nici va putea să se
bucure de termenul ce i s'ar fi acordat, dacă bunurile lui se vând
după cererea altui creditor, dacă este în starede faliment sati de
insolvabilitate votâră(2) sai de contumacie,(3) sai dată este pus
la închisore, saii dacă prin fapta sa a micșorat siguranțele ce prin
contract ddese creditorului săi, saii dacă nu a dat și garanţele
promise. (Pr. 127 -. Pen. 470, ur. — Civ. 1035, 1323) (pr.

Fr.

124),

129. lusecuțiuaea

vroviserie va putea

fi orionată

cu sai fără

caațiure, după împrejurări, în casurile următâre:
1) Pentru punerea şi redicarea peceților, sai facerea inventarului;
2). Pentru reparaţiuni urgente;

3), Pentra

termen,

depărtarea chiriașului, sai arendaşului, când nu ai

sai cănd termenul

este espirat,

4). Pentru secuestrări și paza lucrurilor.

5). Pentru darea de cauţiuni.
6). Pentru numirea de tutori, curatori și 2lță

pentru darea sncotelilor.
1). Pentru pensiunile sai
(Pr. Fr. 135).

administratori, ş

ajutârele alimentarii (Prs.

130. Dacă esecutarea provisorie nu

130, ur.)

s'a admis prin sentinţa

judecătorilor de la prima instanță, ea nu se va putea
pronunța de
câtă de către juecătorii în apel. (Pr. 129, 131) (Pr. Fr. 136).
131. Esecuţiunea provisorie nu pâte fi ordonată pentru cheltueli

de judecată. (Pr. 130, 140, ur.) (Pr. Fr. 137).
132. Procurorii vor cere a li se înfățişa în 'tâte lunele
ginalul hotăririlor şi vor verifica de sai îndeplinit disposiţiuniorile

prescrise de legi.

In cas de contravențiune, ei

raporta.

,

,

tor încheia

proces-verbal,

și vor

133. Grefierii nu vor putea da părţilor coșie după o hotărire
jude cât după ce se va fi sub-scris de judecători, sub
pedepsea de a fi urmăriți ca falsificatori. (Pr. 121, 134— Pen.
123,
ur.—) (Pr. Fr. 139).
decătorescă,

(1) Signifcarea unei sentințe însemnează încanostiințarea
ei formală către una din
părți.
!
„ 42) Este cineva în stare de insolvabilitate notă
cândă de obsce este cunosenţiă
că nu pâte plăti,
(3) Este în stare de contumacie acea persână
care, fiind acusată de o crimă nu sa
presintă, sai dupe ce s'a presintat ori s'a prinsă,
fuge, mai nainte de judecată,
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134. Ori cine va, avea dreptul ă seste prin grefier, cu a sacheltuelă, copie după hotăriri sub-scrise de judecători, afară numai de

hotăririle cari s'aii dat în urmă de desbateri în ședință secretă.
Copie după aceste din urmă nu se vor da de cât părților saii ce-

lor ce le represintă. Alţii le pot căpăta numai cu autorisarea specială a vreședintelui. (Pr. 133. 135 ur.) (Pr. Gen. 109.)
135. Espediţiunile(1) esecutorii ale hotăririlor ce a a se aduce
la îndeplinire vor purta, formula esecutâre, în chipul următor:
„Noi (numele Domnitorului) cu mila lui Dumnedei şi voinţa națională, Domni al Principatelor-Unite-Române, la toți de faţă şi
viitori sănătate:
-

(Aici urmâgă testul hotărîrei).

„Dăm putere şi ordonăm agenţilor administrativi să csecute acestă (decisiune sai sentință); procurorilorii, să stăruiască pentru

a ei aducere

la, îndeplinire. Spre

cisiune s'a sub-semnat
(Pr. 136),
136.

Aceste

de...
|

credință

presinta

sentință saii de-

(urmâză sub-scrierea judecătorilor).

espedițiuni saii copii,

cari vor purta formula

esecu-

târe, se vor da numai părţilorce aii căştigat sâă representânţilor lor.
Grefierui va însemna atât pe acâstă espedițiune, cât şi în originalul hotărirei pers6na căreia sa dati espedițiunea esecutore (Pr.

135) (Pr. Gen. 110, 111).

|

137. In timpii de opt qile cel mult de la pronunţarea unei ho-

tărîri, ea se va trimite în

copie fie cărei

Părți.

Acâstă copie se

va lăsa la pers6nă saii la domiciliulă ori reşedinţă, şi agentul judecătoresc va proceda conform art. 74 de la citațiuni, cu deosebire că în cas când partea nu va fi a casă, sali nu va voi a pri-

imi hotărîrea,

arătaţi în
tract după
vecin, sai
va lipi pe

ea' se va lăsa în mâna funcționarilor administrativi

art.74, încheind proces-verbal despre cele urmate. Esacest proces-verbal se va lăsa în mâna unui servitorori
îu cas de neființă sai nevoință din partea acestora, se
uşă sai la portă,

TITLUL

VIII

Despre desdaunări(2) şi cheltueli

138. Ori-ce hotărire jadecătorâscă care va condamna la daune
(1) Prin espedițiune aci se înțelege copia autentică a otărîrei.
(2) Desdaunare: despăgubire.

a
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la care

VIIL

se urcă aceste
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despăgubiri,

sai

după actele esistente, sai după o prealabilă cercetare ce s'a făcut
asupra

acestor

ţifre. (Pr.

140,

ur.)

-

„i

„139. Ori-ce hotărîre care va condamna la restituțiune
(1) de fruc-

te, va dispune ca restituţiunea

să se facă în natură pentru anul

din urmă, şi în bani pentru anii precedenţi, după o estimaţiune făcută de esperți.
Dacă restituțiunea în nâtură pentru cel din urmă an estecu neputivță, ea se va face ca pentru ani precedenţi. (Pr. Fr. 129.)
140. Partea care perde se va condamna şi la cheltuelile judecăței, daca sunt; cheltuelile cuvenite părţii ce a câştigat nu i se vor
adjudica de cât după cererea ei. (Pr. 138, 141, 144, 146.)
141. Dacă sunt mai multe părți condamnate, cheltuelile se vor
împărți între ele după capete, saii după interesul ce fie-care div
ele are în contestațiune. (Pr. 140, 142) (Pr. gen. 115.)
142. Daca mai multe părți voră fi condamnate tentru causă de
violență, de fraudă sai de obligațiune solidară, cheltuelile voră fi

pronunțate asupra lori solidarii. (Pr.:141. — Civ, 1034, ur.) (Pr.

gen. 116).
|
143. Condamnatul va putea fi dispensat de cheltuelile pergonale
ile împricinaților, în totii saii în parte, cândă procesul este între
soţi, între ascendenți, frați şi surori saii aliați în același gradi.
(Pe. 144 — „Civ. 660) (Pr. Fr. 13).
144, Judecătorii potă compensa cheltuelile în tot sai în parte,
dacă părțile sunt osindite respectiv asupra unor r.unturi. (Pr. 140,
143) (Pr. Fr. 131).

145. Tutotii, curatorii, moștenitorii .sub beneficii de inventari,

saii alți administratori, cari întruni procesi ai compromis din
culpa lorii, interesele adlministraţiunei lor, voră putea fi condara„naţi la .cheltueli în numele lorii persona!, şi fără să aibă dreptulii
de repetiţiune(2), şi chiar la daune interes6, de se cuvine. (Civ,
390, 454, 714, ur; 724, ur.) (Pr. Fr. 132).
146. Cheltuelilede judecată se vor compune:
1). Din tacseie de judecăţi;
2). Din cheltaelile făcute cu marturi, esperţi, agenți saii 'cerce-

tări la fața locului;
3). Din . cheltueli de drumii și de locuinţă,

cândă

câscigat a călătoitii numai în vederea procesului;

4). O plată a advocaţilor, aprețuită

partea ce a

de jadicători, se va ţine în.

(1) Restituţiune: predare.
(2) Dreptulă de repetițiune este dreptulă d'a cere înapor.
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sema părţii ce a căscigat, numai când i se vor da daune interese.
(Pr. 140, 147) (Pr. Gen. 121).
147. O listă de ţifra şi specificarea cheltuelilorii de judecăţi se
_xa putea presenta judecății de fie-care parte cu alte acte probăt6
re, îndată după pledarea asupra fondalui.
,
Fie-care parte va avea dreptulă a discuta lista presentată de partea adversă.
Judecătorii vorii putea da ună termeni părţii care va, cere a adu-

ce dovedi spre a combate cheltuelile arătate de cea-l-altă parte.

Copie după acâstă listă se va anecsa la finele hotărtrei, (Pr. 140,
146) (Pr. Gen. 124).

TITLUL IX
Despre hotăririle date în lispă şi despre oposițiuni
148. Se dă hotărire în lipsă:
In contra acelei părți care în dioa însemnată pentru înfăţişare,
nu s'a arătată. În contra acelei părți care, într'o causă ce era a se

judeca fâră pledări, nu "şi-a adus actele saii memiriele la dioa îasemnată de judecată. (Pr. 104, 149, ur.; 152, ur.) (Pr. Gen. 129).
149. Dacă reclamantulii nu se prezintă la dioa înfățișerii, hotărirea dată în lipsa sa, apără pe piriti. (Pe. 150)

150. Cândi piritulă nu vine la dioa înfăţişerei hotărtrea dată în

lipsă va admite conclusiunile reclamantului,

dacă se vor părea jus-

te şi bine întemeiate. (Pr. 149).
151. Dacă din doui saii mai mulți piriţi lipsesce unuli, 6ră cell-altu se înfățiședă, hotărîrea nu se pronunță, ci se citâdă de ali
duoilea

pirituli

sai

pîrîţii care a lipsită. La

dioa

arătată în cita-

țianea de a duoa, tribunalul sai curtea va da o singură hotărire
pentru toți, şi acestă hotărîre nu va, mai da dreptii de oposițiune.
(Pr. 149, 150) (Pr. Fr, 153).
152. Nu se va da otărîre în lipsă, daca citaţim.ea este nulă, saă
dacă coprinde unii termeni mai scurtii de câtii cel insemnati de

lege. (Pr. 148) (Pr. Gen. 133).

.

153. Ori-ce otărire dată în lipsă se va comunica părții ce a lipstă în pers6nă saii la domiciliă, conformă art. 74. (Pr. 148, ur.)
154. Partea condamnată în lipsă are dreptulii a face oposiţiune

în termeni de opt „dile libere de la priimirea -otăririi în persână
sai la domicilii. Eră când partea va lirsi de la domiciliii Şi sentința va fi din acelea cară nu ai drept de apelă, atunci termenul

pentri oposițiune va fi de 15 dile.

PROC.

CIVIL.

—

CART.

WU, TIT. X.

27

Cerereade oposițiune va coprinde midl6cele pe care se basâză
oposițiunea.
Ele se vorii discuta de cea-l-altă parte, și apreţui de tribunală
saii curte, Ja dioa ce se va însemna pentru înfăţişare, cândii se va
înscri, în josulii otărîrei, dată în lipsă, priimirea saii respingerea
oposiţ'unei. (Pr. 155, ur; 157, ur.)
155. In timnuli termenului de oposiţiune, precum și în timpulti
termenului de apelă, se suspendă esecutarea unej hotăriri date în

lisă. (Pr. 156.)

159. Cu t6te acestea, judecătorii, în otărîrea dată în lipsă, vor
putea ordona esecutarea provisorie a otărîrel, cu aaii fără cauțiune.

Acâstă esecutare provisorie nu se va putea ordona de câtii în
casii când ar fi titlu autentici, o promisiune recunoscută, sai ună
pericol în întărgiere. (Pr. 129, ur.; 155) (Pr. Gen. 142, 143).
157. Dacă oposiţiunea se admite, procedura se va reîncere din
punctulă în care se afla când a lipsit oponentulă.
Judecătorii vorii putea se menţie saii să schimbe otărirea dată
în lipsă, în totă sai în parte. (Pr. 154) (Pr. Gen. 146, 147).
158. Nu se mai pâte priimi oposiţiune formată de acceaşi par-

te asurra unei

hotăriri,

care va fi resninsii ântâia oposițiune fă-

cută de dibsa. (Pr. 31, 148, ur.) (Pr. Fr.
TITLULU

165).

X

Despre procedurile preparatăre(1)" și probatăre în generală.
159. In tâte causele în care fonduli țrocesului nu se pâte jud6ca îndată, judecătorii poti să ordone, întruni modii preparatoră și probatorii, verificarea scripturilorii, cercetări prin marturi,

mergeri la fața locului,
lorii, și ork-ce

raporturi de esperţi, interogatorulii părți-

alte operaţiuni

preliminare,

dacă

t6te acestea

suntă

îolositOre peniru descoperirea adevărului, şi permise de lege. (Pr.
32, ur; 160, ur; 162. ur.; 185, ur; 211, ur; 222, ur; 227, ur).

(Pr. Gen. 150).

160. Judecătorii nu sunt legaţi prin aste ordonanţe preparatâre
sai prin consecințele lor, afară de ceea ce se dice pentru jurămân-

tulă jndeciar defcrit unei părți. (Pr. 159, 237, ur.) (Pr. Gen. 151).
161.

Operațiunea

judecători după

preparatâre

majoritatea

se va otări prin încheieri luate de

voturilor ca şi otăririle judecătoresci.

(Pr. 115, ur.; 159, ur.) (Pr. Gen. 152).
(1) Preparatăre : pregătitore —

Vegi nota de la ast, 32,

28

PROC. CIVIL, — CART. 1, TIT X.

SECȚIUNEA 1
Despre

verificarea scripturilor(1)

162. Verificarea de scripturi are locii, când unii act presentat şi
folositori pentru otărîreu causei, se vă afla în una diu îmbreju:ările următâre :
Ă
:

-» 4. Dacă una din părţi susține că actulii este falsi.
2. Dacă fiindă
părți, acesta

vorba de unii actă

declară

că nu eunnste

privată, atribuită

uneia

din

scrierea, saii subscrierea.

3. Dacăfiind vo'ba de uni act privat, atribuitunui al. treilea saii

autorului uneia din părți, acesta declară că nu cunâsce scrierea sii

subscrierea,. (Pr. 163, ur.;— Pen 127, ur.; Pr. pen. 450) (Pr. Gen. 231).
163.

In casurile sus-menţionate, judecătorii

vor ordona

părţilor

ca să se înfățişede în persOnă chiar în acea Qi sau îfatr'o altă di
ce se va însemna.

Nu se vor dispensa de înfățișarea în persnă, de cât părţile,
cari, din causa uuei împedicări grave, vor fi în neputinţă ca să vină
la audiență, şi cari se vor putea înfățișa printr'un procurator, având

o procură specială pentru acâsta. (Pr. 162, 164, ur.;) (Pe.Gen. 232).
164. La, audiența însemnată, preşedintele va soma(2) pe partea
care a produs actul, de a declara dacă înțelege a se servi cu densul. (Pr. 163, 165, ur.;) (Pr. Gen. 233).
165. Dacă acea parte lipsesce sati refusă de a respunde, saii declară 'că nu

voesce

a se

servi cu actuli,

acelui actii

se va scâte

din proces. (Pr. 164, 166 ur.;) (Pr. Gen. 234).

"166. Dacă partea declară că voesce a se servi cu actul, preşedin-

tele va

soma

ve ceâ-l-altă

parte

de

a declara,

dacă stăruesce

a

susține că actul este fals, că nu'l recunâsce sai că'i tăgăduesce scrierea ozi subscrierea.

(Pr. 165, 167, ur.; Pen. 127, ur.; Pr. pen. 450,

ur.;) (Pr. Gen. 235).
- 167. Dacă acestă parte lipsesce, refusă de a respunde, sai nu
stăruesce în ț:rima sa declarare, se va admite, actuli(3) şi scrierea
şi subscrierea, se vor considera ca recunoscute. (Pr. 166, 168,ur.;)

(Pr. Gea. 236).

168. Dacă partea stăruesce în declararea sa, preşedintele o va
soma ca să arete midlocele și argumentele pe cari își sprijină de-

clararea sa.

1

(1) Prin verificare de scripturi se înțelege faptul de a cerceta daca o scriere este
.
:
săi nn adevărată.
(2) A

(3)

soma, adică a între ba

Din greşială

formalii.

de tipari, vorba

aclulă lipsesee din edijiunea oficială, . .
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Dacă actul este defaimat ca fals, partea va fi întevnelată de a

se espliea : a) ca de ce specie de fals actul este defăimat; b) dacă
persânele cari ţină actul sunt autorii saii complicii acelui fals. (Pe.
166, ur.; 169, ur.; Pen. 127, ur.; Pr. Pen. 450, ur.;) (Pr. Geo. 237).
169. In casul articolelor nrecedente, actul produs se va depune
îndată pe binroii. E! se va încredinţe grefierului, după ce i se va
coustata starea sa materială, stergerile, adaosele saii. dresăturele ce
va fi având, şi după ce se va sub-scrie atât de președinte cât şi
de pârţi. Daca părţile nu vorii saii nu pot subscri, se va face men-

țiune despre acâsta chiar pe act. (Pr.

162, ur.) (Pr. Gen. 238).

170. Dacă partea care defaimă actul ca fals, susține că acela
care l'a produs, este chiar autorul sai complicele falsului, sait dacă
ea arată unii altii individ în viaţă, ca fiind autorul sai complicele
falsului, cestiunea se va suspende de la civili spre a se judeca la
criminali.
Spre acest sfirşit, se va transmită magistratului competinte actulu defăimati de fals, împreună cu procesul-verbal și alte lucrări
ce s'aii făcut cu acâstă ocasiune. (Pr. 163, ur.; 166, ur; 168, ur.;
Ă
Pr. pen. 450, ur.;) (Pr. Gen. 239).
171. Dacă nu este loc de a se trimite cestiunea la criminalii,
judecătorii, întrun mod preparatorii, vor îndatora pe părți:
1) A produce titlurile şi midiocele prin. cari susțin veritatea sai
a
falsul. actului; -

i

scripturilor.

2) A arăta actele cari pot servi pentra comparațiunea

Dacă; âctuli contestatii este produs numai în copie se ya putea
ordona ca să se aducă și originalul. (Pr. 162, ur.; 170) (Pr. Gen. 240).
172. Tâte aceste acte se vor depune la grefă, împreună cu mid-

l6cele în scris, prin cari se susțiae, veritatea sai falsul actului.

Pină în diua ficsată a audienței fie-care pante va fi în drept a
lua cunoscință ds actele și midiocele celei-alte. (Pr. 171, 173, ur.)
173. La dioa de audienţă îosemnată prin astă ordonanță preparatâre, daca titlurile şi -midi6cele proiuse pentru susţinerea, verității
saii falsului actului sunt îndestolătâre şi probatâre, se va otări de
îndată assupra griimirei sai! respiogerei actului. (Pr. 172, 174, ur.)
,
ie
(Pr. Gen, 244).

474. În casul contrar, prin o altă ordonanță preparatâre,

se va

admite verificarea actului prin comparația scripturilor,
- Se vor

otări

scripturile

sai: aducerea

servi la acâstă comparațiuae. .
Se va putea asemenea udmite

sceiplurilorii

dovadă cu martori

destinate

a

pentru faptele

ce.se invocă ue părți. (Pr. 173, 175, ur.) (Pr. Gen. 245).

175. Când părţile se învoescu, judecătorii vor admite ca acte de
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comparațiune numai scrinturile aretate da părți. (Pe. 174,
176:
ur.) (Pr. Gen. 246).
176. bacă părțile nu se tavoasc, judezătoril vor priimi
ca acte
de comparațiune numai pe cele următore:
a). Actele autentice;
b).

Scripturile

private

recunoscute

de părți,

c). Partea din act care nu este defiimată sai tăgăduită,
cândă
nunial o parte s'a defăimat; sai s'a tăgăduit. (Pr. 175, 177, ur.)
(Pr. Gen. 247).
177. În cas de lipsă sai de neajungere a actelor de compatațiuae
,
partea căria, se atribue scrierea sati subscrierea, vaputea fi îndatorată de câtre președinte ca să scrie înaintea sa sait sub dictarea sa.
Refusul de a scrie, va putea, după casuti, să tragă cu sine recun6scerea, actului contestat. (Pr. 175, ur.) (Pr. Gen. 248).
178. T6te actele de comparaţiune se vor depune la grefâ, după
ce se vor su bsorie de către președinte şi de către părți. (Pr. 174, ur.;
179,

ur.

179. Verificarea prin comparațiunea
chiar judecători, după ce vor asculta
ministerului poblic. (Pr. 174, ur.; 180
180. Cu tote astea, daca judecătorii

uta prin un avis de esperţi.

“

scripturilor , se va face de
observaţiunile părților și-ale
ur.) (Pr. Gen. 250).
află de cuviință, se vorii a-

Esperţii re vor numi de oficiii de judecători; şi'şi vor face rapportul întrun termin mărginit. Ei vor putea fi ascultați și verbală
în forma prescrisă pentru martori. (Pr. 481, ur. 185, ur. 211, ur.)
(Pr. Gen. 251.)
181. Când din t6tă acâstă instrucţiune se vor ivi indicii (semne)
asupra autorului sai complicelui falsului, şi daca aceștia sunt în
vi€ță, procedura în civil se va suspenda, și cestiunea se va înainta
împreună cu actele relative, la magistratul competinte pentru criminal. (Pr. 162, ur.; 170, ur.; 182, ur.) (Pr. Gen. 253).
182.

Dună ce instrucţinnea

civilă se va termina,

şi nu va fi tre-

buinţă ca cestiunea să se trimâţă la criminal, judecătorii vor otâri
asupra verităţei saii falsului actului, asunra primirei saii respingerii
sale, asupra suprimărei sai reformărei actului contestat.
Se va otări și înapoierea tutulor actelor depuse la grefă, (Pr. 183)

(Pr. Gen. 254).

183. Otirîrea însă asupra suprimărei. sai reformărei actului conestat, nu se va esecuta de câţi când a dobândit puterea Incrului
|
udecat. (I'r. 182, 376) (Pr. Gen. 255).
184. Ministerul publici 'și va da conclusiunile în tâts casurile
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când actul produs va fi'defăimat de fals (Pr. 162, ur; 170; 181.)
(Pr. Gen. 256.)

SECȚIUNEA 1.
Despre cercetarea prin martori,

185. Incheierea cart regul6ză a face cercetare prin martori, în
casurile când legea nu se opune la asemenea cercetare, va speci-

fica şi enumera faptele cari trebuesc ast-fel probate. (Pr. 187, 198—

Civ. 1191, ur.) (Pr. Gen. 179.)
186. Lista, copringătâre de numele, pronumele, protesiunea şi locuința marturilor ce fie-care parte va voi a se asculta, se va depune la grefă, cu trei dile cel puţin înaintea qilei însemnate, pentru cercetarea cu martori.
Fie-care parte va putea să se opună

la ascultarea unul

martor,

care nu e înscris în acea listă, sait nu e aretatlămuritii. (Pr. 187,

ur.; 191, ur.) (Pr. Gen. 180.)

187. Martorii, după cererea părții care "1 a produs, se poti
sinta de bună voe la judecată saii se vor cita, întro di ficsă, fără
se comunica coniv despre ceea ce ai a mărturisi. (Pr. 185,
ur.; 198) (Pr. Gen. 181.)
|
188. Martorul citat care nu șine înaintea judecății se va

prea li
188,
con-

damna la o amendă care nu va fi mai mare de una sută lei, Şi se
va cita din nuoă. (Pr. 187,

189, ur.) (Pr. Gen. 182)

189. Dacă nici după acestă citare totii nu vine,

se va condam-

na la 0 amendă care nu va putea trece peste trei sute lei, şi se
va putea da în contra lui unt mandat de aducere. (Pr. 185, 190)
(Pr. Gen. 183)
190. Dacă martorul se justifică pentru ce n'a putută veni, se
va putea scuti de amenda pronunțată în contră-i. (Pr. 189)

191. Nu vor putea fi ascultați ca martori :

„Rudele în linie dreptă ale uneia din părți ;

Fraţii şi surorile ;

Unchii şi nepoţii ;
Afinii (cuscrii) în același gradi ;

Soţul chiar divorțiată ;

Pers6nele declarate de lege incapabile de a mărturisi. (Pr. 192,
ur; 195—Civ. 660, ur.—Pr. pen. 154, 347) (Be. Gen. 188)

192. Cu tâte

acestea, părțile vor putea

face ca

să se asculte

părinții şi afinii menţionaţi în articolile precedinte, afară de desce-

dinți, în cestiuni de stat civil şi de divorţii. (Pr.

Gen. 189.)

191,

193) (Pr.

22
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sunt, priimite

ca. martori, rămânând nu-

«mai ca țărțile să, arate, și judecătorii să anreţuiască, deosebitele
împrejurări câri poti face ca mărturia lor să fie lepădată sai priimită. (Pr. 191, ur.) (Pr. Gen. 190.)

194. In gioa însemnată

pentru înfățișarea martorilor,

ei vor fi

întroduşi în sala audienţelor, pe rândă şi deosebiți, începând de la
martorii produși de reclamant, daca xor fi asemenea martori. (Pr.
185, 195) (Pr. Gen. 192.)

--195. Fie-care . martor va fi mai ântâiii întrebat

de preşedinte,

a'şi declara:
pc
- Namele, pronumele, profesiunea și domiciliul; - RR
- Daca este radă sait afin cu una din părți şi în ce grad ;
Daca se află în serviciului seu;
Daca se află în ori-ce alte relațiuni cu una dia părţi. (Pr. 191,
196, 217.) (Pr. Gen. 193.)
|
:
:

-. 196. Mai "nainte de a depune mărturia va face un jurâmânt pre-

cum urmeză :
E
- Va pune mâna pe cruce, președintele :va
va repeta următârele :
„Mă

II
pronunţa
|

A
şi martorul

leg pe onâre și pe consciință; jur înaintea lui Dumnadeii

că

voit mărturisi adevărul, nimic de câți adevărului, fără
mă sai fa-

vOre,

pentru

ver una

din

părţi.“

După ce martorul va jura, preşedintele îi va adresa, aceste cuvinte:
.
„»Dumnedeii, martor de jurământulă ce ai făcutii, să te pedeps6scă daca

vei fi sperjur,“

Daca martorul este de o altă religiane, acâstă formulă.se va modifica dură cum prescrie religiunea sa. (Pr. 19î, 217, 218,:240)
(Pr. Gen. 194.)
|
197. Copii mai mici de 16 ani împliniți vor putea fi ascultați
fără a jura. (Pr. 196,:217) (Pr. Gen. 195)

198. Martorul va depune fără să'i fie permis de a ceti în scristă

depunerea sa. Disele sale se vor trece de grefier. în proces-verbal;
"i se vor citi, se va întreba daca stăruiesce întm'ensele : acestea
sub pedeysă de nulitate,
II
|
Acest proces-verbal se va sub-semna, totii sub pedepsă de nulitate, de martor, de preşedinte şi de grefier. Daca: martoruli nu
va putea sai nu vagvoi a sub-scrie se va face menţiune despre a-

cesta, (Pr. 194, ur.; 196) (Pr. Fr. 274).

199. Pănţile, judecătorul precum și nrocuroruli vort putea adresa martorului ori-ce cestiuni, prin mijloci:ea preşedintelui. (Pr.
200.)
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200. In cursul depunerii nimeni nu va, putea întrerupe pe martor. (Pr. 199, 217.)
201. Fie-care martor, după depunerea sa, va remânea în
sala
audieațelorii pînă la terminarea cercetărei, afară numai dacă
judecata va otări alt-feli. (Pr. 217) (Pr. Gen. 198)

202. Martorii vor putea din nuoi fi întrebaţi, ori de câte

Câsta se va părea necesari în urma, ascultării altorii martori. orf aMartorii ce se vor contradice vor putea fi confruntați. (Pr.
199,

ur.; 217)

(Pr. Gen. 199),

203. Daca unii martor cere despăgubire pentru venirea
sa, judecata va otărî cifra acelei despăgubiri după starea, și profesi
unea
martorului, după depărtarea domiciliului sei şi timpuli
ce a pus
în astă cercetare.
Acâstă, indemnisare se va plăti îndată de partea care
a citaţă
pe martor. (Pr. Gen. 200.)

204. Daca din instrucțiune esă bănueli grave de mărturi

e mincin6să sai de corumpere de martori, judecătoria civilă
va înainta
cestiunea în cercetarea judecătorilor criminali competinți
(Pen. 287,
ur.; 292. ur.;—Pr. pen. 355) (Pe. Gen. 201.)
205. Daca toţi martorii citați nu potii să fie ascultați în
aceeași

audiență, cercetarea se va urma la o alta
iuni. (Pr. 194) (Pr. Gen. 202.)

206. Daca

una sai

alta din părți

audienţă, fâră alte citaĂ

va cere a se

martori, judecătoria va putea să acorde prelungirea aduce şi alți
cercetărej.
Nu se va putea însă acorda de câţi o singură
prelungire pentru fiă-care parte. (Pr. Gen. 203.)
207. Daca martorul present refusă, fără uni just
motiv, de â jura sai mărturisi, se va condamna la chieltueli de
despăgubire către părți, și la o amendă care nu va putea trece
peste trei sute

lei. (Pr. Gen. 204.)

208. Nulitatea uneia saii mai multor mărturii nu
tatea întregei cercetări prin martori. (Pr. Fr. 294). va atrage nuli209. Daca unii martor, din causă de bâlă sai
altă infirmitate
gravă, nu va

putea veni la audiență, președintele va trimite
judecători Ja locuința sa, ca, împreună cu grefieru pe uli Și
față cu părţile, sai după ce s'a chemati forma
l, să priimâscă depunerea sa. (Pr. 210, 235) (Pr. Gen. 209.)
210. Daca un martor se află cu șederea în prea
mare depărtare, judecătoria, după ce va asculta pe Părţi,
va putea trimite la
tribunalul local o comisiune rogatorie,(1) ca
acâlă tribunal să prinulă din

(1) Prin comisiune
face ceva,

rogatoriă se

înțelege o cerere formală cn

rugăciune de a
5

|

„84
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imescă depunerea martorului asupra faptelor Zce i se vor specifica
(Pr. 209, 236).

SECȚIUNEA III
Despre esperti.(2)

- 211. Când judecătorii, spre a se lumina, vor găsi de cuviință a

âvea părerea unor esperţi, vor însemna esperţii și obiectele asupra cărora ail să'și dea opiniunea. (Pr. 212, ur.) (Pr. Gen. 214.)
„212. Esnerţii

fară numai dacă
“pra numire

se voră numi d'a dreptul

părţile nu se vor

de către

judecată, a-

învoi, chiar la audiență, asu-

loră. (Pr. 211, 213, ur.) (Pr. Gen. 215.)

213. Esrerţii vor fi în numără de trei.

Cu t6te astea dacă părțile consimt, sai dacă este vorba de obiecte ce ai o mică valdre, unii singurii espert va fi destul. (Pr.

212, 214;—Civ. 111, 397, 411, 734, 743) (Pr. Gen. 216.)
214. Esperţii se pot recusa pentru acelea-și
cătorii. (Pr. 274, ur.; 277, ur.)
Ei se potii recusa pentru o causă posteri6ră

cause ca şi judesai anteridră nu-

mirei lor.
|
In casul acesta din urmă revusarea nu e valabilă dacă nu s'a
făcuţi în cele trei gile de la numirea esperților. (Pr. 215) (Pr.

Gen. 218.)

|

215. Recusările se vor propune și se voră judeca la audienţă,
față cu părţile saii după ce s'a citat. (Pr. 214) (Pr. Gen. 219.)

216. Esperţii vor fi citați a veni la judecată ca și martorii.
Nevenirea lor sai refusulu de a'şi da părerea vor atrage ace-

l6și pedepse ca și pentru martori. Ei vor avea același drept de
indemnisare. (Pr. 187, 188—190, 203, 207) (Pr. Gen. 220.)
217. Dacă obiectul cercetării este de natură în căt esperţii să-și
pâtă da îndată opiniunea, ei se vorii asculta chiar la audiență, separat, în ordinea şi după modul cum s'a aședat pentru martori
prin art. 195, 196,197, 200,201, şi 202. (Pr. 218,ur.) (Pr. Gen. 221).
218. Dacă însă esperţii, mai înainte de a se pronunța aii trebu-

ință de un esamen prealabil, saii să mârgă la fața locului, atunci

ei vor jura mai ântâiă înâintea judecății, conform art. 196, că'și
vor împlini misiunea cu credință. (Pr. 217, 219, ur.) (Pr. Gen. 222.)
219. Esperţii, în acesti cas, își vori face un raport scris care
va coprinde părerea lor motivată, după majoritatea voturilor.
(1) Prin esperți se înţelega nisce Gmeni speciali însărcinaţi a
pronun ţa asupra unui faptă îndoiosă supusi contestațiunei,

cerceta şi a

se
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Dacă sunt mai multe opiniuni, râportul va areta opiniuneă, fiăcărui espert.
Acest raport va fi sub-scris de experți şi depus la grefă. (Pr.

218, 220, ur.) (Pr. Gan. 224.)

220. La audiența însemnată pentru a asculta raportul esperților, grefierul va da citire acestui raport.
Judecătorii vor putea să ordone şi înfăţişarea esperților la ju-

decată,

pentru

ca să dea

esplicațiuni

verbale

care ar lămuri

bine raportulii lor scris. (Pr. 219, 221) (Pr. Gen. 227.)

221. Dacă judecătorii nu sunt destul de luminaţi

mai

printr'un âu-

tâii raport de ăsperţi, ei pot ordona ca să se facă un al douilea
raport de către aceiași esperți sai de către alții (Pr. 218, ur.)
(Pr. Gen. 228.)

SECȚIUNEA 1Y
Despre cercetari în fata loculus,

222. În cas cănd se va socoti de trebuință, judecata vă putea
ordona ca unulii din judecătorii tribunălului ori ai curţii, sai chiar
complectul unui tribunal, să mârgă la taţa locului, spre a se lumina asupra unoră cestiuni cari se vorii specifica prin încheierea

care va hotări cercetarea la fața locului. (Pr. 223, ur.)
223. Judecătorul sait judecătorii cari vor merge la faţa locului

vor fi în drept a asculta, în modulă

prescris de secţiunile prece-

denţi martorii sai esperții.
Martorii şi esperţii se vor cita de judecător 'saii judacătorii a-

fiaţi la fața locului, în presența cărora ei vorii face jurămîntulii
prescris, și către cari 'şi vor adresa raporturile saii depunerile lor.
(Pr. 185, ur.; 211 ur; 229, 224, ur.)

224. Cercetarea

la fața locului se vă face față cu

părțile, saii

după ce se vor chema formal. (Pr. 222, 225.)
225. Judecătorul sai judecătorii carii vor merge la fața locului,
vor face proces

verbal despre tote cele urmate, pe care'l vor

pu-

pe în vederea complectului judecătorii. (Pr. 222, ur; 226.)
226. Când tot complectul unui tribunal merge la fața locului,
el va fi însoţită și de procuror care'şi va face conclusiunile sale

asupra celori urmate. (Pr. 222, ur.)
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SECȚIUNEA V
Despre

227. Judecătorii vor

interogatorul pârtilor

fi în drept ca să

întrebe pe părţi asupra

tutulor cestiunilor ce sunt în contestaţiune, “

Fie care din părţi va avea asemenea dreptulii ca, să ccră a se
întreba atât dînsa cât şi ceea-l-altă parte asupra faptelor proce=

sului. (Pr. 228, ur.)

228. Părţile vor fi întrebate personali, prin președinte, asupra
fie cărui fapt în parte, precum și asupra ori cărei alte împrejurări care pote lumina judecata.
Ele vor respunde fără să pâtă citi un proiect de respuns scris.
(Pr. 227, 229, ur.) (Pr. Gen. 162.)
_
229 Părţile se vor întreba faţă una co alta, sai şi în lipsă nna
de alta ; în ast din urmă cas, ele vor fi apoi confruntate.
(Pr.
228, 230, ur.) (Pr. Gen. 163.)
230, Fie-care din judecători, cerând cuvântul da la preşedin
te,
va putea face părților ori ce fel de întrebări va găsi de cuviinţă,
Miaisteriul public va avea acelaș drept. (Pr. 227, ur.;.231) (Pr.

"Gen. 164.)

231, Părţile îşi vor

putea, face una alteia întrebări Şi observa-

țiuni prin organulii preşedintelui, și fără a se întreruna, (Pr.
229,

232) (Pr. Gen. 165.)
.
232. Grefierulă va citi fie căreia părți declarațiunea sa, şi preşedintele o va întreba daca stăruesce într'insa, sai daca are
a mai
adăoga,

ori a mai
trece asemenea în
va fi sub-scris de
Daca partea nu
une despre acâsta.

schimba ceva. Adaosele saii schimbările se vor
josul saii în marginea procesului-verbal. 'Totul
preşedinte, grefier, și partea care s'a întrebat,
voesce sai nu pote subscrie, se va face menți(Pr. 228, ur.) (Pr. Gen. 166).

233. Admiistraţiunile şi stabilimentele publice vor fi îndatora

te
a numi un agent sai administrator care să aibă procură
specială
spre « respunde la cestiunile cari i se vor fi comunicat. (Pr.
Fr. 336.)
234.
Dacă partea refusă de a respunde la cestiunile ce i se

pune de judecată, sai daca, fără a justifica pedica legitimă, vor
nu
vine la interogator, judecătorii vor putea considera faptul ca măr-

turisit în contra sa. (Pr. 228, ur.; 230, ur.) (Pr. Gen. 167.)

235. Dacă o parte artă că suferă de o b6lă sai infirmitate grăvă, care o opresce de a veni în persână la judecată, sprea
punde la întrebările ce i se vor face, judecata va putea trimiteresla

domiciliul săi pe unul din judecători,

ca împreună

cu grefierul,
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cea-l-altă parte saii în lipsă, daca s'a chemat

săi ia interogatorul

cuvenit. (Pr. 209, 236, 243)

formal,

(Pr. Gen. 168)

236. Daca acea parte se află cu reşedinţa, în alt județ, judecata

ya putea trimite o comisiune rogătâre tribunalului local, ca unul
din membrii acestuia, față cu grefierul, să ia interogatorul cuve-

nit. (Pr. 210, 235, 243) (Pr. Gen. 170, 171.)

SECȚIUNEA YI
Despre jurămentul judiciar deferit unei pârti

231. Judecătorii vor putea, saii de la sine saii după cererea celeil-alte părţi, să defere uneia din părți jurământul asupra unor fapte,
ce se vor precisa prin încheierea care hotărasce jurământul. (Pr.

238, ur.) (Pr. Gen. 172). e
238. Mai înainte de a se sevârşi jurământul, preşedintele în au-

diență publică, va espune părței faptele asupra cărora are să jure;

şii va aduce aminte pedepsele in contra sperjurului. (Pr. 237, 239,

ur.;—Pen.

293,—Civ.

1207, ur.) (Pr. Gen. 173).

|

239. Jurământul se va face în audiența următâre, afară, numai

dacă, împrejurările ceri ca să se sevârşâscă în dată. (Pr. 238, 240,
ur.) (Pr. Gen. 173).

240, Jurămentuli se va sevârși în modul următor :

Cel ce are să jure, va pune mâna pe cruce, preşedintele va pronuuța și el va repeti următârele cuvinte:

„dur pe sânta cruce și înaintea, lui Dumnegeii de a spune ade-

vărul şi

nimic

de cât

adevârul asupra

faptelor

audite,

şi asupra

cărora partea adversă (dacă este vorba de jurâmânt deferit de diusa)

sai jucecata (dacă este vorba de jurămâat de oficii) îmi cere mărturisirea consciinţei,*
|
|
„După ce partea va fi pronunțăt acest jurământ, preşedintele va
adăoga:
_

„Dumnedeii martor de jurământul ce ar făcut, să te pedepsâscă,
241 ur.) (Pr. Gen. 174).
241. Acâstă formă a jurământului se va putea modifica de judecată dacă partea
dacă vei fi sperjur.“ (Pr. 196, 237, ur;

are o religiune care

o opresce de a face ase-

menea, jurământ. (Pr. 196, 240) (Pr. Gen. 175).
242. Jurămentul se va sevârși tot d'auna faţă cn partea adversă,
sail şi în lipsa ei, daca s'a chemat formal, (Pr. 240, ur.)
243, Disposiţiunile art. 235 şi 236 se aplică și la jurământ,
244, După ce s'a sevârşit jurământul, judecata va priimi declarâţiunea părţei ce a jurat asupra cestiunelor ce i s'a pus.
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Aceste declaraţiuni, făcute sub puterea jurământului, se
vor trece
în proces-verbal, subscris de preşedinte, de grefier
și de partea ce
a jurat.
*
Dacă partea nu va putea saii nu va voi a sub-scrie,
se va menționa despre acesta. (Pr. 239, ur.) (Pr. Gen. 176).
245.

Dacă

partea

căreia s'a

deferit jurământul,

nu va

veni la
dioa şi locul însemnat spre a sevârși jurământul, acâsta
se va putea,
considera un refus din parte-i de a priimi să jure. (Pr.
2371—0Civ.

1215—1218) (Pr. Geo. 177).
246.

Se vor observa

tâte cele-l-alte

disposiţiuni coprinse

dicele civil asupra jurământului. (Civ. 1207—19229).

în Co-

TITLULU XI
Despre intervențiune
247. Acela care are interese într'o contestaţiune ce se
urmâdă
între alte persâne, va putea cere ca sâ întervină şi elii
în proces.
(Pr. 248, ur.) (Pr. Gen. 267).

248.

Acestă

intervențiune se va formă

prin petițiune

care va

coprinde midl6cele și conclusiunile. Petițiunea se va putea da
sati

înaintea dilei de înfăţişare a procesului principală sait chiar în acea
di. (Pr. 249, ur.)
Su
249. Judecătorii vor prețui dacă astă cerere incidentă va trabui
sai

nu să amâne procesul priucipal, care va fi pus în stare.
(Pr.
248, 250, ur.;)
250. In ori-ce cas, judecata va îndatora pe interveniente ca
să
produc

ă t6te actele și midi6cele

C6rerea, sa.

ce va fi având spre aşi

susține

Părţile vor putea lua încunosciințare despre tote aceste âcte și

midi6ce. (Pr. 249, 251, ur.)
251.

Dacă

interveuțiunea

&ste admisă,

intervenieutele

va avea

dreptul să ia cunoscință despre actele şi midlocele părţilpr principale.

Chestiunea principală, și cerereu intervenientului vorii face obiectul unei singure judecăţi. (Pr. 250, 252) (Pr. Gen. 269).

292. Dacă judecătorii vor aprețui că intervențiunea este fâră in-

teres şi nefondată, ei o vor respinge și vor urma

(Pr. 251) (Pr. Gen. 270).

judecarea causei.
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TITLULU
Despre

suspensiunea, perempțiune
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XII
(închiderea)

cățiloră

.

şi începerea jude-

253. O judecată, care se află în cursul el, se va suspenda, daca
tâte părţile vor cere. (Pr. 254, nr. 256) (Pr. Gen. 272).
254. Judecata se va suspenda încă:

a) Prin linsa părților în dioa ficsată pentru înfăţişare.
b) Pria mârtea uneia din părți.

c) Prin interdicțiunea ei.
d) Prin mOrtea, suspensiunea şi esclusiunea procuratorului uveia

din părți.

e) Prin iacetarea funcţiunilor în virtutea cărora o parte

fățişa. (Pe. 233, 255, 236) (Pr. Gen. 273)

se în-

255. Împrejurările iosă arătateîn articolul precedinte nu vor opri
nici conclusiunile ministeriului public, nici pronunciarea judecății,
daca ele s'aii ivit după terminarea pledărilor, saii după terminarea

instrucțiunei scrise, când causa era a se judeca fâră pledare. (Pr.
104, 253, ur.) (Pr. Gen. 274).
- 256. Judecata, va reîncepe:
Pentru casul când părţile aii cerut

suspendarea

sai aii lipsit ,

dună o nouă cerere ce se va face şi după nuoi citațiuni.

Pentru casurile însemnate la lit. b, c, d, şi e, de la art. 254,
după nuoi citațiuni ce se vor face moscenitorilor, curatorilor, tutorilor, părților sai nuvilor representanţi. (Pr. 253—255).
251. Judecata va fi perimată(1), după cererea părţii interesate, :
chiară în privința minorilori și interdișilor, daca partea va lăsa
să trâcă duoi ani de ia acel dia urmă act de procedură fâră să
reîncâpă judecata,
Perempțiunea se va declara prin o otărire dată fâră vre o chemare a părţilor. (Pr. 258, ur; —Civ. 303, 1869) (Pe. Gen. 216).
258, Efectul perempţiunei unei judecăţi este că tâte actele “de
procedură şi ordonanţele preparatorii ce află stinse,

Deeptul însă de a intenta o nouă acţiune nu este stins, (Pr. 257,
259) (Pr. Gen. 277)

259. Chiar duvă perempţiunea judecății, cândă acțiunea se intentedă dia noi, părțile se vor putea folosi şi vorii putea invoca :
(1)

Perimată : închisă — În limba technică, judecată perimată este aceea
care
se închide din cansă că, îatr'anii spații de timpă hotărît de lege, părțile nu
ai mai urmată judecata,
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1). Mărturisirile, declarațiunile şi jurământul, făcute
de una din
= Depunerile martorilor morți deja și cari
prin proces verbal. (Pr. 257, ur.) (Pr. Gen. 278).se află constatate
260.
părți în timpul judecății perimate.

Un proces se închide(1) când
comunicat judecății ceri tuchiderea.

ambele parți, prin act scris

1). Reclamante

le singur se pote desista, fără prejudiţiii de daune
interese pentru pagubile ce va fi pututii causa pîritu
2). Numai părțile capabile de a contracta prin ele lui.
însăși să potii
desista.

3). Același tribuna! saii curte va statua asupra daunel
or înterese ce va putea pretinde piritului. (Pr. 261
— Civ. 1869) (Pr. Fr.
402, 403),
261. După ce una dia Părți s'a desistat, şi cea-laltă a acceptat
desistarea, acţiunea este stinsă definitiv, (Pr. 260).
TITLULU
Despre vegulare de

XIII
Compelinţă

262. Dacă o causă se află înaintea « duoi sati mai mulți
cători de plăsă cari ţin de acelaşi tribunală, competinţa loriijude-se

va regula de câtre, acestii tribunali.
Daca judecătorii de plasă depind de mai multe tribunale regu-

larea competinţei

se va, face de câtre curtea

de respectivă.

Daca judicătorii de plasă nu depind de aceeași curte,
- competinţei se va face de câtre Curtea de Casaţiune. (Pr.regularea

263, ur.; |. Org. Jud. art. 5—15) (Pr. Fr. 363).

1—16,

263. Dacă aceeași cerere este adresată la dous sai la mai multe

tribunale județene, cari țin de aceeași curte, regularea competanței
lor se va judeca de acâstă curte. Ea se va judeca de câtre Curtea de Cassaţiune, daca tribunalele nu țin tâte de aceeaşi curte,

saii dacă conflictul esistă între una sait nat multe carți. (Pr. 262,
264, ur.) (Pr. Fr. 363).

264. Îndată ce se ivesce casul de regularea competinței, să va

suspenda, veri-ce altă procedură, pînă 1, regularea conflictului. (Pr.

262, ur 265).

265. Tribunalulă sati curtea care va judeca, conflictul, va regulă

competința, față cu părțile, saii, în lipsa lor, daca ele n'aii veniti
după

(1)

citațiunea ce li s'a făcut.

Aci este vorba de închiderea unei

tati s'a

lepădată de judecată.

(Pr. 262,

ur.).

judecâţi din causă că pârțile s'aă desis-
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TITLULU XIV
Despre trimiterea la un alt tribunal pentru
i
de afinitate(1)

266. Când

una din părți va

causă de rudenie

sati

avea două rude saii afini pînă Ia

gradul de văr al duoilea inclusivii, între judecătorii tribunalului de
judeţ, ori trei rude sait afini, de acelaşi grad, la o curte de apeli,
sau când va avea o rudă, în gradulii arătat, între judecătorii tribunalului, ori dou& rude la curte şi însăşi partea aceea va fi membru la âcel tribunal saii curte, cea-l-altă parte va putea cere strămutarea la un alt tribunalii saii o altă curte. (Pr. 267, ur. 271,
ur.; — Civ. 660, ur.; — Pr. Pen. 539, ur.) (Pr. Er. 368.)
261. Strămutarea se va cere înainte de a se începe pledarea
părţilorii. (Pr. 266, 268, ur.; — Pr. Pen. 540) (Pr. Fr. 369.)
268. Cererea de strămutare se va desbate și se va pleda, față
cu cea-l-altă parte, saii și în lipsă, daca s'a chemată formal.
Se va încheia proces-verbal despre disele, dovegile și mijlOcele

fiă-cării părți. Încheierea curţii

sai tribunalului,

prin care se va

priimi sait se va respinge strămutarea, va fi motivată. (Pr. 266,
ur.; 269, ur.)
269. Daca cererea de strămutare se pune înaintea unui tribunal,

şi daca ea se priimesce, strămutarea se va face la unul din tribu-

nalele cele mai apropiate care ţine de aceeaşi curte ; 6ră daca ea

se priimesce de o curte, strămutarea se va face la una din curţi-

le cele mai apropiate. (Pr. 266, ur,; 273.)
"270. Cererea de strămutare se va judeca cu ăpel şi recurs. Apelulu şi recursul vor suspenda judecarea fondului. (Pr. 272) (Pr
Fr. 316).
|
271. Acela care, în definitiv, va cădea asupra cererii sale de
strămutare, se va condamna la o amendă de la una sută lei pînă
la cinci sute lei, şi la alte daune interese în favorea celei alte pârți.
(Pr. 213) (Pr. Fr. 374.)
|
272. Apelulii saii recursulii se va forma fără tacsă în termen de
trei dile de la citirea încheierei în sala audienţelor. Odată ce acest termen a trecut, închverea asupra strămutării va remânea definitivă.
Apelul sai recursul se va face printr'o declarațiune scrisă, chiar
înaintea judecătoriei care a făcută încheerea; judecătoria va înainta d'a dreptul cererea autorităţei competinte. (Pr. 210).
(1) Afnitate : cuscreniă,

-
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273. Când strămutarea nu s'a priimit, procedura se va continua
înaintea tribunalului sai curţei ce începuse judecarea procesul
ui

(Pr. 211.)

TITLULU XV
Despre recusațiune(1)

274. Ori-ce judecător va fi recusat:

1). Când judecătorul sai femeia sa este, unul sai altul, intere-

sat personal

în proces;

2). Când judecătorul va fi rudă ori afin al părţilor, | sai
ali uneia dintr'însele pină la ală patrulea grad inclusiv.
3). Daca femeea judecătorului este rudă oriafn a uneia din
părți, pînă la gradul mai sus aretat, în ceas când femeea va
fi în vi€ţa şi nedivorțată, sai aaca fiind mârtă ori divorțată, se află
copii
dintr'insa. — Daca este mârtă sa divorțată și nu sunt conii
trusa, nuse vorrecusa de cât soţul, ginerile și cumnatul. (Pr. din275,
216 ur.) (Org. Jud. Gen. art. 99.)
275. Ori ce judecător va mai fi recusat:
1). Daca judecătorul, femeia. sa, descendenţii ori ascendenț
ii sei,
sau afinii sei, de aceeuşi linie, aii unii proces asupra unei
cestiuni

asemEnată întocmai cu acea care se judecă între părți.
2). Daca aceste persâne ai o judecată la tribunalulă
sai curtea,
unde una din părți este judecător.

3). Daca, între aceleasi persâne şi una din părți, ori soția
şi ru- dele gale în linie drâptă, a fost o judecată criminală
în decurs de
ciuci ani înaintea recușării. (Pr. 274, 276, ur.) (Org. Jud.
Genev.
103.

”

216. Ori-ce judecătorii va fi încă recusabil:
1).

Daca elă, femeea

sa, sati copii sei minori

sunt creditori,

debitori ori garanți ai uneia din părți.
2). Daca'este moscenitor presumtiv sai donatar al unei
din părți,
sai daca una din părți este moscenitorul sei presumtiv.
3). Daca el este stăpîn sait asociati ali unei părți,
4). Dacă judecătorul este tutor, curator sai consilii
judiciar ali
uneia din părți.
5). Daca eli este administrator al unui stabiliment
saii societăţi

care se află interesată în proces.

6). Daca a pledată sai ŞI a dat opiniunea înscris
în ast proces.

(1) Mai multe din disposițiunile acestui titlu se asseamănă
şi cu cele din legea organisărei judecătoresci a Genevei, din 15
Fev. 1816 cu modificările din 5
Decem, 1832, Yom

trimite dar și la acea lege sub scurtarea Org. jud. Gen.
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7). Daca a mai luat parte lă acest proces ca judecător, arbitru
sai esrert.
8). Daca a depus ca martor în astă cestiune.
9). Daca "şi-a manifestât public opiniunea sa mai nainte de a se
pronunţa otărirea.
10). Daca a priimit de la una dia părți daruri saă promisiuni
de daruri ori de servicii.
|

11). Daca este inimiciă capitală între judecătorii şi una din părţi ;

daca din partea judecătorului a urmat în contra uneia din părţi,
în cele ș6se luni dn naintea recusațiunii, agresiuni, injurii sai ameniţări verbale saii în scrisii.
,
12). Daca

este frate, rudă

de sus ori de jos cu adrocatulă uneia

din părți. (Pr. 274, ur. 217, ur.) (Org. Jud. Gen. 104—106.)
277. Nu vor fi recusabili rudele sai afinii acelora cari figurâdă
în proces în cualitate de tutori, curatori, directori ai unui stabiliment public saii de comerciă, câud acesti tutori, curatori ori ad-

minisțratori nu vor ăvea uni interes personal în proces. (Pr. 274—

276) (Org. Jud. Gen. 102.)
218, Tot judecătorul care va sci că esistă în persâna sa o causă

de recusaţiune o va declara însuși tribunalului saii curţii, care va
decide daca trebue să ii parte la judecată. (Pr. 274,ur.; 279, ur;
283, ur.) (Org. Jud. Ganev. 109.)
279.

Judecătorul însă recusabil va putea lua parte la proces, da-

ca tâte părțile cari figur€dă în proces, şi care vor fi capabile a contracta prin ele însăşi, voră declara direct, saii prin un îmouteraicit special pentru acâsta, că primesc a/l avea de judecător.
Sentința sai otărîrea va face mențiune despr> acâsta. (Pr. 214;
ur.) (Org. Jud Genev. 110.)
280. Cel ce va voi să recuse va trebui să facă propunerea să de
recusare mai înainte de începarea desbaterilor.
Daca causele de recusare, s'aii ivitii dună începerea procesului,

partea

interesată le va propune îndată ce

le va cundsce. (Pr.

278,

281, ur; 287) (0'g. Jud. Genev. 111.).
281, Rocusaţiunea va fi propusă printrun act scris, dat. preşedinteli, saii daca recusațiunea este în contra președintelui, dat

judecătorului care'i va ţinea locul.

Acest act va fi subscris da partea card propune recusarea sat
de imputernicitul seii. (Pr. 274. ur.; 280, 282, ur.; 287.) (Org. Jad.
Genev. 113.)
|
282. Președintele va comunica actul judecătorului recusat,
Acesta va respundz, în scris sai verbal, în camera, de consilii,

a
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Nu se va face nici un alti actii de procedură, (Pr, 281, 283, ur;

287) (Org. Jud. Genev. 113.)
283. Tribunalul sai curtea înaintea căria s'a propus recusarea,
va delibera asupră'i dupe ce va asculta şi conclusiunile ministerului public,
Judecătorul recusat nu va putea lua parte la astă deliberare.
Incheiearea asupra, recusațiunei se va putea ceti în şedinţă publică, şi dreptul de apeli sai recurs nu va împedica, pe tribunal
saii curte de a intra în esaminarea fondului. (Pr. 280, ur.; 284,ur.;
287) (Org. Jud. Genev. 114, 116.)
284. Daca recusarea s'a priimit, judecătorulii recusati se va retrage, şi nu va putea, sub nici un fel de cuvânt, asista, în camera de consiliii, la deliberările judecătorilor asupra procesului. (Pr.
280, ur.; 283, 286, 287) (Org. Jud. Genev. 116.)
|
285. Numai respingerea recusării contra unuia din membrii curților apelative, pâte provoca casarea sentinței curței.
Recursurile

contra

hotăririlor

tribunalelor

pentru

acest motiv,

va putea avea loc numai atanci când sentința pronunţată de tribunal este din acelea care rămân definitive. (Pr. 283, 284.). .

286. Disposițiunile de mai sus asupra causelorii de recusare

şi

modul de a le propune şi judeca se vor aplica:
Procurorilor şi substituților lor, precum și grefierilor.
Procurorii şi substituții nu se potii resusa când jâcă rol de părţi
principali. (Pr. 274—216, 277-279, 280—284) (Org. Jud. Genev.
117.)

287.

Disnosiţiunile de mai

sus, fiind aplicabile la materiele pă-

nale ca şi la, cele civile, art. 550
Codicelui penal român abrogate.

pînă la art.

572

din procedura

TITLULU XVI
Despre revisuirea judecăţilor(1)

SECȚIUNEA I
Casurile în care se pole cere revisuirea

288. Se va putea cere revisuirea unei sentinţe saii decisiuni reo
mase definitive:
(1) Revisuirea în procedura aLteri6ră, se numea impedecare,

45

PROC. CIVIL, — CART. UI, TIT. XVI.
disposițiuni contrarii unei

1. Daca

coprinde

2, Daca

se pronunță

alteia saii atât

de

obscure în cât nu li se pâte înţelege sensul şi nu(1) se pot aplica.
asupra

unorii lucruri cari nu s'aii cerut,

3, Daca judecata a dat mai mult de cât sa ceruti.

4. Daca s'a uitata se pronunța asupra unui punct cerut.
5. Daca obiectulii procesului nu se află în ființă saii nu se p6te prețui.

6. Daca condemnatul va dovedi că a îndeplinit deja parte din disposiţiunile hotărirei cu câre cere a se scădea.
7. Daca sentinţa, fiind

pentru imobile, puncturile

de hotare,

fie

și streine, pe care s'a întemeiat hotărirea, sunt contestate în ființa lor.

8. Dacă asupra unei preţuiri ordonate prin definitiva sentință, se
vor ivi contestaţiuni bine cuvântete. (Pr. 289, ur. 292, ur. 296.) (Pr.
Gen. 281).

289. Revisuirea se pâte cere daca este contrarietate de sentințe
saii decisiuni definitive, date între aceleaşi părți asupra aceluiaşi 0-

biect și cu acelâşi mijlâce, de către acel6şi tribunale sai curți. (Pr.
288, 290, ur.; 293, ur.; 296) (Pr. Gen. 282)
290. Revisuirea se va mai cere:
1. Daca de la pronunţiarea otărârii s'a descoperit acte probatorii, carii Sai

reținută

pînă atunci

sai de către chiar partea în fa-

vrea căria sa pronunțat judecata, saii prin o forță majoră.
2. Daca judecata s'a pronunțatii întemeindu-se pe nisce acte câri
erai deja declarate false pe cândii avea locii înfățișarea sai cari

s'au recunoscut și declarat falșe în urma judecății.

3. daca martorii cari aii depus în aceea judecată, sait partea
care a jurat stii: descoperiti mai în urmă că acei martori au fost
mincinoși, saii că acea parte a comis un sperjur. (Pr. 288, ur.; 291;

293, ur.; 296) (Pr. Gen.

284)

291. Statul, comunele, stabilimentele publice şi minorii pot fi încă admişi a cere revisuirea, daca cei însărcinaţi ai apăra nu'i" ai
apărat, sai daca, întrun modii fraudulos, aii omis a arăta justiției
acte

importante, sai a

lăssat a

se călca forme

esenţiale prescrise

în favâre-le de procedură şi legi. (Pr. 288, „ur.; 292, ur.; 297) (Pr.
Fr. 481).
292. Revisuirea nu se pâte cere pentru o erdre materială de
redacțiune asupra numelor, cualitâții și conclusiunilor părților, nici
pentru o er6re de calculă în dispositiv. Asemenea erori se poti

îndrepta, în urma unei simple cereri, în marginea saii în josul copiei şi originalului otărirei (Pr. Gen. 287).
(1) Vorba nu lipsesce din edițiunea oficială, în greşelă de tipar.
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SECȚIUNEA
Formele și termenii

293.

„

Ori-ce

cererilor de revizuire.

cerere

spre a revisui o. sentinţă sai decisiune,
se va
adresa de către partea interesată, la tribunalul
ă
sai
curte
a
care
ai pronunţat, în ultima instanță, acea senti
nță sai decisiune, (Pr.
288, ur.; 294. ur; 296) (Pr. Gen. 293).
294. Cererea de revisiune se va instrui
altă cerere principală. Ministerul public va î totşi judeca ca şi ori-ce
d'auna ascultat. (Pr.
293. 295, ur.; 298) (Pr. Gen. 295).
295. Cererea de revisiune nu va opri
essecutarea seatinței saii
decisiunei atacate.
Cu tâte acestea tribunalul sai curtea va patea,
după împrejurări,
saii să oprâscă esecutarea îndatorind pe
partea care cere revisuirea a da cauțiune, sai să Supună la
cauțiune pe
a urma €secutarea. (Pr. 293, ur.) (Pr. Gea. 296). partea ce Yoesca
296. Cererea de revisiune se va face:

8). In terme

n de o lună de la priimirea coniei de senti
nță sai
decisiune, pentru casurile coprinse în art. 288
$$. 1, 2. 3, 4, şis,
şi art. 289. Termenuli de-o lună va
curge de la cel din urmă
act de esecutare pentru casurile prevădut
ela art.
b). In termen de două luni din diua de când s'a288, $.ş. 5,6 şi 7.
descoperit actele cele nuvi saii falșitatea actelorii prese
utate, sperjurulă ori neadevârul arătării martorilorii, dură cum se
(Pr. 295. ur.; 297, ur.) (Pr. Gen. 288, 290). prevede prin art. 290.
291. In casul prevedut la art. 291, statul
, comunele şi stabilimentele publice vor avea unii termen
de dout& luni, de la priimirea
otărârei spre a cere revisuirea ei.
Pentru ininori, termenul va fi de patru luni
de la majoritate. (Pr
296).
298. Daca tribunalul saii curtea, cara judecă
, cererea, de revisuire, 0 va admite, va reforma otărtrea dată,
în tot (sai asupra totalitâţii)(1) sau în parte, dupe cum revisuirea
not puncte numai, sai assupra totalităţii otărâ s'a cerut assupra urei (Pr. 294, ur.; 299,
ur.) (Pr, Gen. 298)
299. Daca cererea de revisuire a avut de
obiect numai interpretarea unei disnosițiuni obscure, se va lămur
i numai acea disposițiune fâră a se atinge fondul, (Pr. 283
3. 1; 29, ur.) (Pr. Gen.
280).
(1) Cuvintele sai asupra totalității de
erâre sunt puse
sosi, și trebue să s6 considere ca neesis
tînde,

în țeștiă; câei sunt de pri-
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800. Daca s'a cerut
suri

prevădute
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revisuirea pentru ori-care din cele alte ca-

de astă lege,

tribunalul

saii curtea

va statua asu-

Pra fondului chiar, coprics în punct irile contestaţiunei. (Pr. 388,
ur, 393, ur.)
301. Daca se admite cererea de revisuire formată pentru contrarietate între otărâri definitive, date de acelâşi tribunal saii Curte, se va, retracta cea din urmă otărâre, și se va ordona esecutarea otărârei celei d'ântâii. (Pr. 389, 302, 304) (Pr. Gen. 300).
302 Se va face menţiune de judecata dată în revisiune în josul
originalului primitiv. al sentinței ori decisiunei. (Pr. 394, ur.; 398

ur.) (Pr. Gen. 301).

303. Nu se va priimi cererea dc revisuire:
a). In contra otărârei care a fost deja atacată în revisuire;
b). In contra otărârei prin care s'a judecat cererea în revisuire;
€). In contra otârârei care, după ce sa admis cererea de revi-

svire, a statuat din noi asupra

fondului. contestaţiunei. (Pr. Gen.

302).
304. Cererile asupra otărârilor definitive contrarii date de două
diferite Curți, sau de uni tribunal și curte, ori de doă diferite tribu-

pale, în una și aceiași causă, între aceleaşi persâne, în acel6şi cua-

litâți și cu aceleaşi mijlâce, se vor judeca de curtea de Cassaţiune, Conform legei acestei curți (1. Curţii Cassat. art. 36 Ş. 4)

TITLUL

XVII.

Despre acțiunea recursoriă civilă în contra judecătorilor(1)
305. Judecătorii se poti urmări în următârele casuri:
1). Daca a fost dol saii mituire, ce se pretinde căs'a comis, sâii

„în cursulii instrucţiunei sai în timpulă judecății. (Civ. 960—Pen.
144,

ur.)

2.) Dacă urmărirea este anume pronunţiată de lege, (Pr. Pen. 74

114, 163. 304. 393, 491, ur);

3). Daca legea declară pe judecători responșabili sub pedepsă
de

daune-interese: (Pen. 99, 100 103).
4.) Daca este denegare de dreptate. (Pr. 306, ur.; 309, ur.—Civ.
3—Pen. 153) (Pr. Fr. 505).

306. Este denegare de dreptate când judecătorii nu voesc a se
pronunţa asupra unei cereri, sai neglige de a judeca causele cari
(1) (Prise ă partie); urmărire civilă în contra unui s6ă unor judecător
i spre a

cere despăgubire,

"

s
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sunt în stare saii la rând de a se judeca (Pr. 305, 307--Giv. 3—Pen.

153) (Pr.

Fr. 506).

307. Denegarea de

făcute de partea

dreptate se constată când, după

două cereri

interesată, în interval de câte trei dile cel puțin,

judecătorii stăruesc în refusul lor de a respunde

sai judeca.

In urma cererii a doua, judecătorul se pote urmări. (Pr. 306, 308,

ur.—Pr. Pen. 491, ur.) (Pr. Fr. 507, 508).
308. Urmărirea în contra judecătorilor de plăşi şi în contra ju-

decătorilor tribunalelor de judeţe, se va face la curtea de apel de
care ei jin. (Pr. 305. ur; 309. ur,—Pr. Pen.491. ur;) (Pr. Fr. 509)
309. Urmărirea în contra judecătorilor de curţi se va face direct
la curtea de Casaţiune. (|. Curţii Cas. 43).

310. Cu tâte acestea, urmărirea în contra judecătorilor nu se
va începe de câtii după s€ mai ântâii partea va fi autorisată de
câtre curtea respectivă, saii curtea de Casaţiune, care se vorii

pronunţa

definitiv, după

memoriul dat de parte, în

camera

consili-

ului, şi fărănici o altă formă de procedură. (Pr. 305, ur; 308, ur.;

311 ur.) (Pr. Fr. 510).

341. in cererea ce partea vătămată va face, saii în memoriul ce
va da, nu va'tatrebuința nici o espresiune înjuri6să în contra judecătorului ce voiesce a nrmări, sub pedâpsă dea ise inapoia cererea

şi memoriul. (Pr. 308, ur.) (Pr. Fr. 512).
319. Dacă cererea de urmărire

este respinsă, partea ce a urmărit

va fi condamnată la o amendă de la două sute Ia cinci sute lei și la
alte daune-interese

(Pr. Fr. 513).

câtre parta urmărită.

(Pr. 308, ur.; 343, ur.)

313 Daca cererea este admisă, se va cita judecătorul saii iudecătorii urmăriţi spre a veni înaintea judicâţii (Pr. 308, ur.; 313) (Pr.
r, 514).
314. Pină ce se va da o hotărire definitivă asupra urmărirei, ju-

decătorul urmărit se va abţine de a lua parte la vre-o judecată ce

partea urmăritâre, soțul său, sait rudele sale în linie drâptă va avea
la tribunalul sai curtea dm care urmăritul face parte. (Pr. 312,
ur.) (Pr. Fr. 514)
315. Dacă după înfățișare, urmărirea nu se găsesce fundată, partea, cea urmărit se va condamna la o amendă de la trei sute la
şse sute lei, și la alte dauneinterese câtre urmărit. (Pr. 313, 313)
Pr. Fr. 516)
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QARTEA1
Despre

curţile de apel

TITLULU 1
Despre” dreptul de apel,
316. Partea nemulțumită pe sentința unui tribunal, într'o causă
pe care acel tribunal nu o putea judeca în ultima instanță, se va
putea porni cu apel la Curtea de apel respectivă, (Pr. 317, ur.)
317.

Partea

care

a dat mulțumire

înscrisă pe o sentinţă, nu mai

are dreptul de a, apela. (Pr. 316, 318, ur.) (Pr. Gen. 305),
318.

Termenul

de apel

va

fi de două luni. Acest termen

se va

începe :
Pentru hotăririle date contradictorii, din dioa primirei hotărârei
în pers6nă saii la domiciliii; (Pr. 74, 137.)

Pentru hotăririle date în lipsă, din diua espirărei termenului de

oposițiune. (Pr. 153, 154, 316, 319, ur.)
319. Dacă cererea de oposițiune s'a respins, termenul de apel va
incepe din gioa hotăririi, prin care s'a respins oposiţiunea. (Pr.

154, 157, 318.)

320. Acela care va lăsa să trâcă acesti termen, fără a apela,
va perde dreptul de avel. (Pr. 318, ur. 321, ur.)
321. Termenul de apel se va suspenda prin mortea părții condamnate.

Se va face o nouă trimitere a sentinţei la domiciliul mortului,
sai daca sunt moscenitori cunoscuţi, în pers6na sai la domiciliul

acestor moscenitori.
Termenul de apel să va reîncepe din dioa, acestei nuoi trimiteri
la domiciliul mortului, sai în pers6nă ori la domiciliul moscenitoriloră.
Daca moscenitorii se află încă în termenul de a face inventariii
şi a delibera, reînceperea termenului de apel vă fi din gioa espirărei termenului pentru inventariii şi deliberare. (Pr, 318, ur.; 322,
ur, — Civ. 706, ur.) (Pr. Fr. 447.)
322. In contra minorilor şi interdişilor, termenul de apel nu va

începe de cât din dioa significărei(1) hotărârii către tutore sai
curator. (Pr. 318, ur.)
|
323. In contra hotărârilor preparatorii nu se va putea forma a(1) Bignificare : încunoscințare formală,

Domenii astominâtteă eat afet it Nat aria i
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pe], de cât de o dată cu hotărârea asupra fondului, (Pr. 159, ur.;
336.) (Pr. Fr. 451.)

324. Vor fi supuse

apelului și hotăririle cari se dicii. că sunt

date în acea din urmă instanță, când ele s'aii dat de judecătorii
cari nu putea să pronunțe de cât în prima instanță.
"Din contra, nu vor fi primite apelurile în contra hotăririlor cari

sunt în cea din urmă instanță, de și judecătorii n'a
sau ai dis că sunt în prima instanță, (Pr. Fr. 453)
325

dis acesta

Când va fi vorba de incompetinţă apelul seva priimi chiar

de va fi hotărîrea în ultima instanță. (Pr. Fr, 454.)
TITLULU

11

Formele şi efectele apelului
326. Apelul se va forma prin petițiunea adresată către curte;
pe lingă acâstă cerere se va alătura şi copie de hotărârea apelată.
Petiţiunea va coprinde în scurt mijlâcele de apel.
Președintele va priimi şi va face a se înregistra acâstă petiţiune, diud apelautului chitanță de formarea apelului. Acâstă chi-

tanță va, constata giua priimirei

apelului. (Pr. 316, ur. 327, ur.)

327. In apel nu se va face nici o nouă cerere, care nu s'a făcut în prima iustanță, afară numai de cereri de compensaţiune, sai
de cereri cari servescă ca mijloc de apărare la acțiunea principală.

Se va putea însă cere

în

apel dobândi, venituri şi ori ce alte

despăgubiri saii daune-interese întâmplate după judecată de Ia prima, instanță sai din causa judecății în apel. (Pr. 326, 328, ur.;—
Civ. 483, ur.; 1143, ur.) (Pr. Fr. 464.)
328. Nici o intervenţiune nu se va priimi la judecată în apel.

(Pr. 247, ur.;— Civ. 785) (Pr. Fr. 466.)

329. Perempţiunea(1) judecății, ce se află la apal, are de efect
a da hotărârei care s'a apelat puterea lucrului judecat. (Pr. 257,
ur; 376—Civ. 1201) (Pr. Fr. 469.)
330. Când înti?o curte de apel se vor împărți opiniunile, se va
chiema un altă judecător saii suplininte, şi se va pleda causa din
Buoi,

La, cas de lipsă

de judecători

se va chiema unul din advocaţii

cu titluri, înscrişi în tabloii, după ordinea tabloului.
Dacă se vor forma mai multe de cât două opiniuni, cei mai puţini

la număr vor urma opiniunile celor mai mulți. (Pr. 117) (Pr.Fr. 468).
(1) Perempţiune : închidere

—

Vezi nota de la art, 257,

PROC. CIVIL. —
331. La curte nu se vor
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putea produce

escepțiunile
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esistente

la prima instanţă, şi care nu s'aii invocat în acea instanță, afară
de escenţiunile peremptorii(1). (Pr. 106—114; 332, ur.)

332 'Tâte procedurile probatorii făcute la prima instanță se vor

repeta în apel, daca judecatorii le află defectu6se saii incomplecte.
Curtea, va putea asemenea, ordona ori ce alte instrucțiuni, sai admite

produceri

de probe

nuoi,

cari vor putea lumina

pe judecă-

tori. (Pr. 331, 334) (Pr. Gen. 323.)
333. 'Tâte cele-alte regule prescrise pentru tribunalele de prima

instanță se vor aplica şi la cunţi. (Pr. Fr. 470.)

334. Curtea va putea confirma sai reforma, în tot saii în parte,
sentințele ce sai atacat în apel. (Pr. 316, ur.; 335, ur.) (Pr. Gen.
324.

335 Când apelul a fost asupra cestiunei de incomțetinţă, curtea se va pronunța numai asupra acestei cestiuni, şi fondulii se va,
trămire a se judeca de tribunalul competent. (Pr. 325)
336. Când în apel se atacă o hotărîre preparatorie curtea va
decide şi asupra foudului prin una şi aceeaşi hotărîre. (Pr. 159,
ur; 323).
337. cetul, dat în formele şi termenile prescrise mai sus, sus-

pendă esecutarea, hotărîrilor de la prima instanță, afară nurmai daca

tribunalul n'a ordonat în sentinţă esecutarea provisorie, conform cu
cele dise la Art. 128(2). (Pr. 130, ur. 316, ur.; 326, ur., 338).
338. Apelantul va putea, înaintea ori-cârii apărări asupra fondului,. să ceră în apel suspendarea în tot sait în parte, după împrejuări, a esecutărei provisorie, sait supunerea părții adverse la

dare de cauţiune, când ea fusese dispensată de asemenea cauţiune.
Judecătorii,

apreţuind casul, vor decide. (Pr. 129, ur.; 337).

——
N

——_

(1) Escepţiunile peremptorii sunt acellea cazi tindă a face să se respingă ce„ rerea adversarului ca neregulat formată, și cari se basează mai alesii pe nulitatea acteiorii de procedură.
2) Din gregială de copistă se trimite la art. 128, câcă la art. 129 trebue a sa
rimete,
,
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CARTEA IV
Despre

Arbitri

TITLULU

1

Despre numirea de arbitri

339, Persânele cari aii liberul eserciţiii al drepturilor lor, vor
putea să regulede priu arbitri judecata contestațiunilor lor. (Pr.
340, ur.—Civ. 113, 199, ur; 445, 448, 458, 950 — Co. 50, ur.)

(Pr. Gen. 335).

|

340. Nu vor putea fi supuse la arbitri cestiunile de starea civilă,
cererile de divorții și tâte obiectele asupra cărora legea nu permite a se face transacțiune, (Pr. 339, 341, ur.) (Pr. Gen. 337).
341. Arbitrii se vor numi de câtre părți prin act înscris, legalisat de tribunal. (Pr, 342, ur.—Co. 52),
342. Compromesul, sai actul prin câre se =umesce arbitru, va
coprinde arătarea obiectului contestaţiunei și numele arbitrilor, sub
pedepsa de nulitate. (Pr. 340, ur; 345, 366) (Pr. Fr. 1006).
343. Judecata arbitrilor se va termina la, epoca arătată în compromes; 6ră daca acesta nu coprinde nici un termen, sati daca ter-

menul nu s'a prelungit printr'un act subscris de părți și încunos_ciințat tribunalului, misiunea arbitrilor nu va ţine mai mult de
trei luni

de la data compromesului.

(Pr. 341, ur.;

(Pr. Gen. 366 $. 1). .
344. Părţile
promes,

366—Co.

vor putea să renunţe la apel, prin actul

de

53.)
com-

Daca însă arbitrii sunt chiemați a se pronunța asupra unsi con-

testațiuni,

care se află pendinte

înaintea unei curți, judecata, lor

va fi tot-d'auna definitivă. (Pr. 363) (Pr. Gen. 361, 362).

345. Arbitrii se pot recusa pentru câuse ivite în urma numire
lor şi atunci ei se pot recusa pentru acelea-și cause ca şi judecătorii.
Recusarea se va judeca, în cas de neînțelegere, de tribunalul
care a legalisat

344, 345).

compromesul.

(Pr.

274,

ur.; 346,

369)

(Pr. Gen,

346. In timpul funcţionărei lor, arbitri nu se pot revoca de căt
prin consimțimântul tutulor părţilor. (Pr. 345, 369) (Pr. Gen. 343).
347. Daca numărul arbitrilor este cu soţii şi voturile se împart

pentru

pronunțarea otărirei,

ei vor numi

sunt special autorisați pentru ac 6sta,

un superarbitru,

daca
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Daca nu ai astă autorieare, sai chiar având'o, daca nu se înțeleg asupra numirii super-arbitrulni, acesta se va numi de preşedintele tribunalului care a legalisat compromesul, saii de preş6dintele curţii de apel, daca arbitrii judecă o contestațiune ce

era pendintă la acea curtâ. (Pr, 353, ur.;--Co. 59) (Pr. Fr. 1017).
TITLULU

11

Despre instrucțiune înaintea arbitrilor.
348. Fie-care din părţi va da arbitrilor actele, documântele și
memoriele ce va fi având, în termenul prescris în compromes, sait
în lipsă “de asemenea clausă, în termenul însemnat de arbitri.
Odată ce acest termen a espirat, arbitrii vor judeca după actele

şi memoriele ce vor fi având.
Gen. 346).

(Pr. 349,

ur.;—Co. 55. ur.)

(Pr.

349. Părţile vori avea drentul a se apăra verbal înaintea arbitrilor, prin ele înşile saii prin procuratori, în termenul însemnat
de arbitri. (Pr. 348, 350, ur.)

350. Arbitrii vor putea ordona interogatoriul

părților și ori-ce

alte măsuri de instrucţiune preparatGrie, cari se pot face şi de judecători. (Pr. 159, ur.; 227, ur.; 348, ur.)

351. Jurământul înaintea arbitrilor se va sevirși faţă cu un mem-

bru al tribunalului local,
(Pr. Gen. 349).

după

formula

TITLULU

ordinară.

(Pr.

237,

ur.)

III

Otărîrea arbitrilor.

252: Arbitrii își vor da otărîrea după majoritatea voturilor (Pr.
353, ur).
353. In casă de împărţirea opiniunilor, super-arbilrul numit spre
a decide majoritatea, va fi dator, dupe ce a ascultat pe părţi sati
a citit numaiactele lor, a se ubi cu opiniunea celor mai mulți la număr.

Daca fie-care opiniune are un egal numtr de voturi, super-ârbitrul se va uni cu uua din opiaiuni,
EI va putea însă, în ori-ce casii, face a se modifica, în tot saii
în parte, opiniunea cu care se unesce. (Pr. 347, 354, ur.—Co. 59),

354. Supez-arbitrul va avea tot-d'auna opt dile de la numirea sa
cpr ase pronunța, Chiar daca termenul compromesului a espirat.
r. 353).

se
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355. Arpitrii îşi vor pronunța, otărtrea lor basându-se pe legi,

Acâstă otărîre va fi redactată ca şi aceea a judecătorilor ordinari.
(Pr. 118, ur.; 123, ur.; 356, ur.).
356. Otărirea arbitrilor, împreună cu actul de compromes şi actele de instrucțiune, se vor depuue în trei dile de la data otărtrei
la grefa tribunalului care a legalisat actul de compromes. (Pr.

341, 355, 357, ur.) (Pr. Gen. 352, 354),
357. Tribunalul va înaiota

părţilor copii după otărirea arbitri-

lor, în formele ordinarii ale sentinţelor şi conform art, 137. (Pr.
356. 359).
358. Otărirea arbitrilor

ordonanțe

va deveni esecutorie,

esecutorie dată de

în virtutea

unei

președintele tribunalului la care s'a

depus otărîrea, şi scrisă în josul originalului şi copiei -otărîrei
arbitrilor. (Pr. 135, 136, 356, 359, ur.) (Pr. Gen. 355).
359, Depunerea otărîrei arbitrilor (art. 356), înaintarea copie-

lor către părţi

(art, 357), înscrierea formulei esecutorie (art. 358),

se vor face de curtea de apel și de către președintele acestei
curți, când contestațiunea ce s'a judecat de arbitri fusese pendinte

la curte. (Pr. 344).
360. Otărirea

arbitrilor,

având

formula de essecutare, se asc.

mănă în efectele sale, cu cele-l-alte otăriri judecătoresci și se va
esecuta, pe aceiaşi cale. (Pr. 358, ur.; 371, 375, ur,; 379 ur.) (Pr.
Gen. 356).
TITLULU 1V
Despre mijlâcele de u ataca hotărârea arbitrilor
361. Otărîrea arbitrilor nu este supusă la oposiţiune, din causă

de lipsă. (Pr. 148, ur.; 362, ur.;) (Pr. Gen. 357).
362. Ea nu este supusă la apel, daca contestațiunea este de na-

tură a fi judecată în cea din urmă instanță de către tribunalii. (Pr.

56, 57, 361, 363, ur.) (Pr. Gen. 361.)
363.

În cele alte casuri,

otărtrea arbitrilor

este supusă

la apel,

dacă părţile n'ai renunțat la acest drept, prin compromes,
prin act formal posterior. (Pr. 362, 344, 364.)

364. Apelul în contra otărtrilor arbitrilor se va

saii

da în forma şi

termenii otăriţi pentru sentinţele tribunalelor. (Pr. 318, 321, ur.;
,
326, ur., 363) (Pr. Gen. 364.)
365. Otărirea arbitrilor va fi sunusă la revisuire în casurile şi
modulii prevădut la art. 289(1) pînă la art. 304. (Pr. 367) (Pr.

Gen. 359.)

(1) Din greşială s'a pusă aci art. 289; câci art. 288 trebue pusă,
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366. Actul calificat dă otărfre arbitrală, să va putea, ataca ca nul :

l-iii. Dacă aceia ce ai pronunţat n'aă priimit asemenea misiune

de la părţi.

2-lea. Dacă arbitrii s'aii pronunțat după ce a espirat termenulii

arbitragiului.

3-lea. Dacă otărirea s'a dat asupra unorii cestiuni cari nu fuse-

se supuse arbitrilor,

4-lea. Dacă pretinsa otărire s'a dat de nisce arhitri neautorisați
să judece în lipsa celor-l.alţă.
5-lea. Dacii este vorba

de casuri pe care legea opresce

a se ju-

deca cu arbitrii. (Pr. 339, ur.; 342, 367) (Pr. Gen. 358.)
361. Cererea în revisuire, precum şi în nulitate, se vor adresa
și judeca de tribunalul care a legalisat compromesul, sait de curtea
la care fusese pendinte cestiunea ce s'a judecatii cu arbitrii. (Pr.

341, 344, 365, 366.)

TITLULU V
Terminarea arbitragiuluă

368. Misiunea arbitrilor încetâdă

prin pronunțarea otărtrei lor.

(Pr. 355, 369, ur.) (Pr. Gen. 365.)
369. Arbitragiul mai încetâză, încă, afară când va fi învoire contrarie :
I-iu. Prin espirarea termenului însemnat în compromes, saii prelungit de părți, ori prin espirarea celorii trei luni de la data compromesului, când nu a fost alt termen învoit. (Pr. 343.)

2-lea. Prin revocarea arbitrilor cu consimțimâatul

ților, (Pr. 346).
3-lea. Prin mârtea,
(Pr. 345, 370).
4-lea. Prin

mârtea

recusarea ori
uneia din părţi,

tutulor păr=

dimisiunea unui
când

moscenitorii

din

arbitri.

sâi majori

şi capabili nu voesce a se mai judeca cu arbitri, (Pr, 339, 368,
310.) (Pr. Gen. 366).
370. Arbitrii cari, dupe ce ait acceptat, se lasă fără vre unii
motiv valabil, sai nn voescă să judece, pot fi condemnaţi la daune-

interese câtre părți. (Pr. 369.) (Pr. Gen. 367).
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CARTEA
Despre

esecuţiunea

silită(1)

TITLULU 1
Dispostţiună

generale.

SECȚIUNEA |
Titlurile cerute pot

esecutarea silită

371, Esecuţiunea silită se va urmări :

„8). In virtutea unei hotăriri judecătoresci.
b). In virtutea unui titlu esecutoriă (2).
(Pr. 372, ur.) Pr.
Gen. 374.
372. Otăririle definitive, pronunțate de
tribunale, se vor esecuta
prin midlocirea lor.
|

Dacă

otărirea definitivă este a unei Curți,
se va adresa la acea, curte, care o va esecu cererea dc esecutere
ta prin tribunalul care
a judec

at în prima instanță,
Esecutarea atât la tribunale cât şi la curți,
se va face de câtre
agenţii de esecutare,

alăturață pe lîngă tribunale şi curţi, confo
rm
regulamentului lor, şi cu plata însemnată
prin tarife. (Pr. 371, 373
I. Org. Jud. art.

87, ur.; 9, ur.).
373. Nici o otărîre a tribunalelor sai a curțil
or nu se va putea
esecuta, de nu va fi învest

ită cu formula esecutorie, prevădută la
art. 135, afară de otărtrile preparatorii și
de otărtrile esecutorii
provisorii, cari se esecută şi fără formula
esecutoriă. (Pr. 32, ur.;
129, ur,; 159, ur.; 372, 374, ur.).
374. Otărtrile judecătoresci, date în țEră strein
ă, nu se vor putea
esecuta în România, de cât în modul şi limite
le, cum şi otăririle
judecătorilor din Romănia se esecută în
acea, țâră, şi după ce vor
fi declarate esecutorii de câtre judecătorii
competinți români. (Pr.
106 ur.; 135, ur.—Civ, 11, 13, ur. 15).

375. Formula

cari aii puterea

esecutorie

nu se pune de cât asupra

lucrului judecat,

(Pr.

376).

otărtrilor

(1) Esecuţiunea se numea mai nainte aducer
e la
inire.
titlu eseculoriiise înțelege în generală, îndepl
ună titlu emanată de la autoritatea legală, în marginile juridi
cțiunei sale, şi investit cu formele esteri
dre
prescrise de lege, spre a-i

(2) Prin

asigura

autenticitatea.

'
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sa:

+ 376, Are: puterea lucrului judecată ori ce otărire contradictre
care s'a dat :
1). De o curte de apel.
9: De un. tribunal, când el judecă în cea din. urmă instânță.
3). De un tribunal care a judecat în prima instanță, dacă pâr-

țile ai lăsat să trâcă termenul de apel, sai a lăsat să se perime

judecata la curte. (Pr. 257. ur.; 318, 315) (Pr. Gen. 379).
377. Pe când o otărîre definitivă se află în curs de a se judeca
“ în oposiţiune, sa în urma cererei de revisuire, ea are încă carac„_terul de lucru judecat. pină ce se va revoca prin o altă otărire.
i (Pr. 448, ur. 288, ur.; 376) (Pr. Gen. 381).
378. Nici o urmărire asupra bunurilor mobili sai imobili, nu:
: pâte avea loc de cât în virtutea unui titlu esecutor, și pentru 0
: datorie certă şi licuidă(1),
|
Dacă datoriea consistă în sumă nelicuidată, urmăririle se vor
amina pînă mai întâi se va face licuidarea datoriei. (Pr. 371, ur.;

-446—Civ,

1171, 1832) (Pr. Fr. 551).

SECȚIUNEA 11
Peregnele şi bunurile supuse esecutărei silite.

379. Esecuţiunea silită se întinde asupra tutulor bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, afară de escențiunile admise de
lege. (Pr. 380, ur.; 406. ur.; 492) (Pr. Gen. 382).
380. Esecuţiunea silită nu se va esercita asupra personei debi-

torului, de cât în casurile și modul prevădut de legea constr îngerii
corporale(2).
|
Ea nu se va putea nici odâtă esercita asupra persnei mosceni

torului. (Pr. 379) (Pr. Gen. 384).

SECŢIUNEA III
Când se pote

esercila esecuțiunea silită

"381. Când într'o otărîre se află un termen pentru plată, esecutarea nu se p6te face pină la ajungerea acelui termen. (Pr. 382,

ur.) (Pr. Gen. 385.)

(1) Datoria este certă cândă nu este contestată; este licuidă când are de objectii .
o sumă otărîtă.
(1) Vegi Supl. Cod. pag. 141 şi 180.
3
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382. Cu tâte acestea,

partea care a căştigat va putea,

şi îna-

intea ajungerei termenului, să ccră esecutarea otărtrei :
a). Dacă debitorul e bănuit că are să fugă.
b). Dacă sunt fapte de resipirea averei sale mişcătâre.

c). Dacă alţi creditori esecută alte otărîri asupra averei sai persânei sale.
d). Dacă, prin fapta sa, el a micşorat asigurările date creditorului sii, saii n'a dat asigurările promise ori ordonate. (Pr. 126

ur.; 383) (Pr. Gen. 386.)
383. In casul articolului precedent tribunalui sai curtea carea dată
otărîrea esecutâre, va otări de uregenţă, după ce va cita pe părţi

în termen scurt. (Pr. 382) (Pr. Gen. 387.)
384. Otărtrile ce ai a se esecuta provisoriii, sub dare de cauțiune, nu se vor esecuta, mai nainte de a se da cauțiunea. (Pr.

129, ur.; 391) (Pr. Gen. 389).
385, Nici o esecutare nu se va putua face înainte: de r&săritul
și după apusul s6relui (Pr. 386, 391) (Pr. Gen. 390,)

"386. Esecuţiunea silită nu se va face duminicele și în serbătarile legale sai naţionale, afară numai în cas de urgenţă şi cu ordinea espresă a președintelui tribunalului sai

curței care

nunțat otărîrea. (Pr. 385) (Pr. Gen. 391.)

a pro-

387. Nici o otărîre sau titlu esecutor nu se va putea esecuta, de

cât numai după ce se va fi încunosciinţat debitorului, conform Art.
136(1) (Pr. 388, ur.; 391) (Pr. Gen. 399).
388. Esecuţiunea cată să fiă precedată de o somaţiune(2) de esecutare , făcută prin agentul ce are să esecute, și cu o (i celi
puţin mai nainte de esecutare. (Pr. 372, 387, 389, ur.) (Pr. Gen.

392, 393.)

389. Dacă creditorul a lăsat să trecă un
fără a esecuta,

el nu mai pote esecuta

de

la somaţiune,

de cât după

an

o nouă soma-

țiune de esecutare. (Pr. 388, 390) (Pr. Gen. 393.)
395. Cele două articole precedente nu se aplică în casurile când
ea ord6nă esecutarea fără somațiune. (Pr. 397, 456) (Pr. Gen.
394.
391. Violarea art. 384, 385 și 381 aduce anularea esecuțiunei.

(1) Din gregială de tiparii s'a pusă aci art. 136, câcă art. 137 trebue a se pune,
(2) Somaţiune : invitare tormală prin ună agentă allă autoritâţii publiee.
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SECȚIUNEA IV
Pentru priamirea caubiunei,

392. Când prin o otărtre se va îndatora o parte ca să dea o
cauţiune, se va însemnă și termenul când să aducă acea cauțiune.
(Pr. 393, ur—Civ. 15, 106, 566, 682, 718, 1323, 1652, 1615,ur —
Pr. Pen. 117, 120, ur.) (Pr. Fr. 519%).

393. Cauţiunea

publică, față cu

mate formal.

Judecata va,
notorietate sai
Civ. 1659, ur)
394. Partea

se va presenta înaintea judecăţei, în audienţă

t6te părţile,

saii în lipsa lor, dacă aii fost che-

admite cauţiunea dacă solvabilitatea sa va fi de
dacă se va justifica prin titluri. (Pr. 392, 394, ur.;
(Pr. Gen. 396).
|
adversă va avea dreptul să conteste solvabilitatea

cauțiunei și judecata va aprețui de urgență. (Pr. 393, 395, ur. —
Civ. 1660).
|
395. Dacă se admite cauțiunea, actul care o admite va fi ese-

cutoriii 2
en. 397,

tot dreptul de apel saii oposiţiune. (Pr. 394, 396) (Pr.

396. Garantul fiind admis va face înaintea

judecăței declararea

că priimesce a garanta.

Acâstă declarare se va trece în procesul-verbal al ședinței.
Dia momentul acestei declarări cauţiunea va fi supusă la tâte

consecinţele ce aduce garanța

sa. (Pr. 394, ur.;—Civ.

1658, 1661, 1615.)

718,

1652,

SECȚIUNEA V
Esecuţiunea în contra moscenilorilor.

397. Când debitorul a murit, esecuţiunea, începută
nurilor sale,

mănări,

se va continua în contra

(Pr. 390, 398—Civ.

asupra

moscenitorilor fără

alte

bua-

659, ur.) (Pr. Gen. 399.)

398, Daca esecuţiunea nu.
otăririle şi titlurile esecutorii

începuse încă la mârtea debitorului,
nu se voră

moscenitorilor, svb pedâpsă de nulitate,
li s'a încunosciințat în pers6nă

otărîri. (Pr. 137, 387, 397) (Pr.

putea

esecuta în contra

de cât opt

dile

sait la domicilii, acele

Gen. 400.)

după ce
titluri sati
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SECȚIUNEA. vi
Contestajiuni asupra

esecutiunei silite

399. O esecutare -se pâte contesta sali
de către partea condemcătre cei de al treilea interesați.
(Pr. 400, ur.).
400. Cererile incidente(1), oposițiunile
și tote cele-l-alte contestațiuni cari sar ardica asupra esecu
sau de către cei de al treilea inter țiunei silite, sai între părți,
venenți ori oponenți, se vor
adresa la tribunalul sai curtea Care a
pron
Părţile se vor chema în termeni scurt unţat otărtrea esecutâre.
și judecata asupra contestațiunei se va urma de urgență cu
precădere asupra tutulor celor-l-alte. (Pr. 399, 401, ur.; 525,
ur.) (Pr. Gen. 408.)
401.
nată, saii de

Tribunalul

sat

curtea va putea

după înfățișare să suspen“de sau să mențină esecutarea cu
va putea suspende în casuri urge sai fără cauțiune. Esecutareu se
nte chiar și înainte de ori ce în„ făţișare. (Pr. 400, 402, ur.;
405).
|
402. Apelul în contra hotăririlor
date în cestiuni de asemenea
„contestaţiuni sai oposițiuni se va
putea face în termen de o lună
de la data pronunțărei otăririi. (Pr.
400, ur.; 405.)
403. Contestaţiunile asupra, otăririlor
ii esecutorii se vor putea
face
în tot timpul

cât va ținea

esecutarea

Odată ce cel din urmă act al esecutăr .
ei s'a terminat, nu se va
mai priimi nici o oposiţiune saii
contestare asupra esecuţiunii.
(Pr.
400, ur.; 405.)
404. O otărîre judecătorâscă, care
trei-deci ani de la data sa, nu se va nu s'a esecutat în timp de
mai putea esecută și va perde puterea lucrului judecat. (Pr.
376),
405. Partea care va cădea în contesta !
țiunea saii oposiţiunea sa
asupra esecutărei, va fi supusă la
daune interese ce va fi causat
prin împedicarea esecutărei. (Pr. 400,
ur.)

(1) Cereri incidente sunt tâta acelea
cart se ivesc în cursulă unei instanţe
principale; așia, întuună sensă largă, sunt
tâte escepţiunile, recusările, intervenţiunile şi ori-ce alte cereri care vinii în
urma cererei principale,
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TITLULU11
Despre esecuţiunea sită asupra bunnriior mobile

SECŢIUNEA 1
Bunurile mobile

cari

nu se poti urmări

- 406. Nu se vor putea urmări şi vinde pentru ori ce fel de datorie:

1). Lucrurile trebuinci6se pentru culcatul debitorelui şi familiei

sale, câre trăesce cu

dânsul în casă.

2). Veştmintele cu cari sunt acoperiți saii cari le servescii pen-

tru trebuinţa de fie-care di.

3). Armele, echipementuli și îmbrăcămintea individilori din armată, dorobanţi saii miliții. (Pr. 379, 407, ur.) (Pr. Gen. 411).
407. Nu se vor putea urmări și vinde, de cât numai în lipsă de
alte banuri și numai pentru datorii de alimente, de chirii, arende,
saii alte creanţe priviligiate asupra mobilelor, următârele obiecte:
1). Instrumentele de arat.
- 2). Animalele, semințele și îngrășământul destinat pentru cultura
pământului.
:
3). Făina, mălaiulii şi alte mici producte trebuitâre pentru hrana debitorelui

şi a familiei sale în timp

de o lună.

4). O vacă, saii doui boi, .saii cinci canre,
saii dece oi, după cum va alege debitorul.

saii patru

rîmători,

5). Toti nutrețul trebuitor în timp de o lună pentra hrana animalelor ce nu s'a urmărit.
6). Uneltele lucrătorilor şi meșterilor.

7). Maşinile în lucrare şi instrumentele

trebuinci6se

pentrii es-

ploatarea unei fabrici sat manufacturi.
8). Carulii saii căruța, sacaoa(1) și alte asemenea unelte demuncă.
9). Stupii cu miere, gândacii de mătase, frundele de dudi, pe
timpul crescerei lor.

10). Instrumentele saii cărțile trebuinci6ae pentru sciința, arta
sa profesiunea ce practică saii esercită debitorul, pînă la val6rea
de _cinci-deci galbeni, după alegerea

1728, ur.) (Pr. Gen. 412).(2)

sa (Pr. 379,

406,

408—Giv.

408. Nu se vor putea urmări şi secuestra, de cât numai

|

pentru

(1) În edițianea oficială, în locă de saca s'a pusă vorba casă, din greșială de tiparii seii de copistă,

(1) Veşi şi legea de urmării, art. 8 (Supl. Cod, p, 51),
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datorii de alimente, d6 chirii saii alte creanţe
generalităţii mobilelor, următorele :

privilegiate

asupra

1). Sumele saii pensiunile care s'ai adjudecat de justiţie, sai
care s'a dăruit, ori s'au legat debitorelui sub titlu de pensiune
alimentară,

2). Rentele viagere cari s'aii dăruit

debitorului sub

condițiune

de a nu se putea urmări. Când acestea se vor urmări şi secuestra, la casurile escepţionale menţionate mai sus, judecătorii poti să ficsede ce parte diatr'in-

sele cată să se urmărâscă sai șă se secuestrede. (Pr. 406, ur.; 409,

ur.—Civ.

185, ur; 1639, ur. 1728, ur.) (Pr. Gen. 413).

409. Pensiunele de retragere și lefile tutulor împiegaţilor plătiți

din tesaurul public sai din casele altor stabilimente publice saii
pers6ne juridice, nu se vor putea urmări şi popri de cât pentru o
a treia parte peatru datorii câtre Stat sai particulari, ori în cas
de penalitate prevădută de legi: iar pentru întreținerea
legiuitei
soții şi petru crescerea copiilor, pînă la jumătate. (Pr. 408, 410).

410, Va fi nulă ori ce urmărire făcută în contra
lor acestei secțiuni. (Pr. 406--409) (Pr. Gan. 416).

disposiţiuni-

SECȚIUNEA 1
Deapre urmărirea bunurilor mobile ce se află în posesiunea debitoreluă,

414. Urmărirea obiectelor mobile, corporale sati incorporale,
care se află în posesiunea debitorelui, se va face prin agenții ce

sunt alipiţi pe lîngă tribunale și curţi, fie care în circonscripțiunea
sa, şi după disposițiunele Iuate pentru acâsta de câtre preşedinte.

(Pr. 412 ur; 470—1. Org. Jud. 87, ur).
412. Presenţa unui comisar de poliţie saii ajutor al sei, sait în
lipsa

lor,

primarului
nulitate :

a judecătorului

sai a ajutorului

de plasă,

ori, și

în lipsa

sei, va fi necesară, sub

acestora,

a

pedâpsă de
,

1). Dacă ușile debitorului suntii închise și nu voesce a deschide;

2). Dacă nu voesce a deschide camerile saii mobilele.
3), Dacă

debitorele

lipsesce şi nu

este spre a'l respresenta,

,
nici

o rudă, locuind cu dinsul. (Pr. 411, 413, ur.) (Pr. Gen. 418).
413. In aceste casuri, o dată ct casele saii mobilele s'a des-

chis, de câtre debitor, sai nevoindii el, ori în lipsa lui, de către
agent, presența, comisarului, a judecătorului de plasă sai a prima-

rului, se va putea sunlini prin doui martori majori. (Pr. 412, 414,
ur.) (Pr. Gen. 419),
!
|

.
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-414. Camtrile şi mobilile se vor deschide treptat, pre cât se va
face și inscrierea lor în procesul-verbal. (Pr. 413, 415.)
415.

Creditorele

va putea

să nu fie

față la lucrarea

urmărirei.

(Pr. 411, ur. 470) (Pr. Gen. 420).
416. Agentul judecătoresc singur, saii față cu persânele însemnate în art. 410(1) și 411(1) va forma îndată un proces-verbal care
va coprinde :

1). Enunţarea
cuțiunea.

titlului esecutor în virtutea căruia se face esea

2). Arătarea creditorului pentru lucrurile ce a cerut a se urmări,
daca asemenea cerere s'a făcut,
3). Numele, pronumele şi domiciliul părţilor, al agentului pre-

cum și al altor persâne care vor fi fost față la urmărire.

4). Somaţiunea, formală făcută debitorului ca să plătâscă, precum

şi răspunsul lui daca a fost faţă.
5). Descrierea obiectelor urmărite și ar&tarea numărului

şi ca-

lităţei lor, pre cât se va putea.
6). Arătarea locului, Qilei şi orei când s'a făcut urmărirea. (Pr.
411, ur; 417, 410) (Pr. Gen. 422.)
.
417. Acest proces-verbal se va sub-serie de agent, şi de tote pers6nele ce ai fost faţă la urmărire, (Pr. 416, 418 ur.; 470).
418. In dată ce procesul-verbal se va termina, obiectele descrise într'6asul se vor pecetlui, sai se va pune un custode(2) pentru paza lor, și se va face mențiune despre acesta în procesele
verbale. (Pr. 416, ur.;.419, ur.)

419. Custodele aședati pentru pază cată să fie major; el nu va

putea fi însuși debitorul, ori vre un servitor al săi, sai rudă,
cuscru al săi pină la al patrulea grad inclusiv, de cât atunci
însuşi creditorul va consimți la acâsta. (Pr. 418, 420, ur)
Gen. 428.)
'
420. Nu se vor putea aşeda custodi de cât pers6ne solvabile
se vor putea supune

și la dare

de cauţiune,

preferindu-se

saă
când
(Pr.
care

tot d'a-

una acelea cari se vor presenta de creditor. (Pr. 418, ur,; 421, ur.)
421. Custodele va av drepti la o plată cc se va ficsa de tribunal.
Acâstă plată se va lua cu preferinţă din preţul lucrurilor urmărite. (Pr. 418, ur.; 422).

422. Custodele va fi răspundător de ori-ce pagubă se va aduce

creditorului, din causa negligenței sale, putând fi, după împrejurări,

(1) Din greșială de tiparăi se dice 410 și 411; căci 411 şi 412 trebue a se celi.
(2) Când

e vorba de imobile, acesti custode, s6ă păzitoră, ce numesce conservator.

a

Na ES
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supus la ped6psă prescrisă de legea penală pentru
dere. (Pr. 418, yr.; 421—Pen; 322, ur.).

423. Când

lucrurile urmărite

âbus de încre-

ai fostii puse sub peceți, aceste

peceți se vor pune de agentul judecătoresc, şi de comisarul local,
sau, în lipsa acestuia, de judecătorul de plasă, ori de primarul
sai de ajutorul săi. (Pr. 424, ur.)
424, Acela care, fără drept, va rure sati va strica aceste
peceţi,
se_ va pedepsi conform legei penale, afară de alte daune-interese
la” cari se pâte condemna. (Pr. 423, 425-—Pen. 198, ur.; 201,
ur),
425. Indată după punerea peceților sait așegdarea custodel
ui,
agentul judecătorescii va lăsa o copie dupa procesul săi
verbal
în mâna debitorului sai la domiciliul săi, precum şi
o listă
de obiectele urmărite în mâna .custodelui, daca asemenea
custode esistă. Gustodele va sub-scrie de priimirea listei,
Originalul se va depune la grefa tribunalului, saii curței
a
căria otărîre se esecută, (Pr. 418, ur; 422, ur).
426. Agentul care, presentându-se la locuinţa debitorului,
va
găsi o altă urmărire efectuată, și averea mișcătâre sub peceţi
și sub pagă de custode, va lua copie după processul verbal
aflat în mâna custodelui sai în mâna debitorului, ori la domiciliul s&i,

Va face unii

proces

verbal

arătând

tâte aceste împrejurări,

precum și numele agentului care a urmărit, şi va putea urmări și elii numai lucrurile cari nu vor fi fosti deja urmărite.
(Pr. 411, ur; 418, ur; 427) (Pr. Fe. 611).
427. Ori-ce agent judecătoresc va fi dator, sub pedepsă de

destituire

şi

de

daune-interese,

ca

în

două-deci

și patru

ore după întârcerea sa, să dâpună la grefă procesul-versal încheiat de dînsul la fața locului. (Pr. 411, 416, ur; 451, u.).
428.

Debitorul

nu

va

putea

să

se

opuie' la

o

urmărire

cei

se face, de cât depunind valGrea ce i se cere în mâna judecătoruiui, comisarului saii primarului localitâţei,
Tot de o dată ei va fi daţor a da în mâna agentului judecă -

toresc, pe lîngă cuitanţa de depunere, şi petiția către tribunal sai
curtea respectivă, în care să arate cuvintele pentru cari el cere încetarea sai suspendarea esecuțiunei.
|
|
Curtea

sui tribunalul

va judecă

de urgență,

dise la art. 400, (Pe. 401, ur; 411: ur.; 429, ur).

conform

cu cele

429. În ori ce alt cas, urmărirea se va termina, rămâind ca
acela în contra căruia ea s'a făcut, să reclame la tribunal sat

curtea competintă, conform celor dise la art. 399 pînă la 405. (Pr.

428, 430).
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„430. Creditorii debitorelui
esecutarea

urmărirei,

nici

urmărit nu vor putea
la

vinderea

obiectelor.

-
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să se
Ei

mai în drept 4 popri, pînă la regularea pretențiunei

opună la
vor

lor,

fi

provenite din vândarea obiectelor.
'Acâstă pposițiune a creditorilor se va face câtre tribunalul!

curtea prin care s'a operat vândarea.
ur.;) (Pr. Gen. 439).

nu-

sumele

saii

(Pr. 428, ur.; 431, ur.; 450,

SECŢIUNEA 111
Despre vânarea

sai licitatiunca obiectelor mobile urmărite

'431. In trei-deci şi şâse ore cel mult duvă depunerea procesului-verbal al agentului la curtea sai la tribunalul respectiv, preşedintele, în camera de consilii, va însemna (iua şi locul unde
are să se facă vânțarea obiectelor urmărite. (Pr. 372, ur.; 421,

430, 432, ur.).

|

432. Ac6stă vândare se va face înaintea tribunalului de prima

instanță, sau la fața locului, sai

îi otelul special pentru vândăti,

după

ur.).

împrejurări.

(Pr. 431,

433. Epoca vângărei

433,

se va încunosciința formal debitorului, în

pers6nă sai la domiuilii. (Pr. 431, ur; 434, ur.)
i
434. Epoca vândărei nu se va putea face în mai puțin de două
septămâni, nici în mai mult de o lună de la data procesului 'verbal. (Pr. 416,431, 433, 435, ur.)
439. Când însă atât cre ditorul cât şi debitorul o vor cere, epoca acestei v6odări se va putea scurta saii prelungi peste acest termen. (Pr. 434, 436.)

436. Asemenea, când obiectele vor amenința stricăciune sai pe-

rire, judecătoria, însăreinată cu vânarea,

va putea chiar de oficii

să scurtede termenul vângaărei. (Pr. 434. ur.; 437, ur.)

431. Vâugdarea se va vesti cu trei dule cel puțin mai nainte, prin

afişe lipite pe strade, la uşa judecătoriei,

porta localităței unde se face văndarea,

la p6ta primăriei sai la

precum

publice.

şi la alte locuri

”

In oraşele unde sunt jurnale, acestă. vestire se va. face și prin
jurnale,
Aceste anunţuri se vor esecuta prin grijea agentului ce a făcut
urmărirea, sub pedâpsă, în cas de neurmare, de o amendă de la

lei cinci-deci la două mii lei, şi alte daune

interese, către părţile

interesate. (Pr 372, 434, ur.; 438, ur.; 414).
438. Dacă din causa unei oposițiuni, saii unei învoiri între părţi,
2

-
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diua vândărel s'a amânat de către tribunalul ce are

se vor face

alte anunţuri nuoi,

conform

ao efectua,

articolului precedent, cu

trei dile cel puţin înaintea vândărei. (Pr. 599, ur.; 437, 439, ur.)
439. Anunţurile vor conrinde diua, locul şi ora v&ndărei, precum și natura obiectelor, fără alte amănunte.
Costul acestor anunțuri se va înainta de creditor, în socotâla
lucrurilor urmărite. (Pr. 437, 438)
440. In. diua publicată pentru vândare, agentul însărcinat cu ur-

mărirea,

va

merge

la

locul unde

grefierul tribunalului, sau

ajutorul

se află

sei,

obiectele,

ori împreună

împreună

cu

cu membrii

tribunalului, dacă obiectele se află în orașul reședinței tribunalului;
6ră dacă aceste obiecte sunt în altă localitate, faţă cu comisaruli
sau cu primarul local sau cu un ajutor al lor, ori cu judecătorul
de plasă. (Pr.

431, ur;

441 ur.)

„441. Agentul va deschide

peceţile

saii va priimi obiectele din

mâna custodelui, dacă a fost asemenea custode.
Va verifica, starea și numărul obiectelor, după procesul-verbal de

urmărire,

şi va da

chitanţă de

liberare castodelui ; 6ră

acesta

va

presinta t6tea obiectele ce "i s'ad încredințat și așa cum i s'aă încre-

dinţată.
“
N va procede la transportarea obiectelor în localul vândărei,
dacă acestă transportare este să se facă, saii se va, procede îndată

la vindere, dacă obiectele aii să se vândă

chiar în locul unde se

află (Pr. 411, ur.; 416, 418, ur; 427, 431, ur.)
442. Vândarea se-va face publică, cu uşile deschise şi în sune-

tul unei trâmbițe, sai în gura mare. (Pr. 443.)

443. Agentul judecătoresc, saii un telul,
află telali, vor propune fie-care obiect, vor
adjudeca, în aceeași di, aceluia care, la a
cel mai mare preţ, chiar când, în lipsa de
a fost singurul doritor. (Pr, 372, 431, ur;

în localităţile unde se
formula prețul şi "1 vor
treia strigare, va oferi
alți concurenţi, acesta
444, ur.)

444, Licitaţiunea se va face pt bani gata şi obiectul se va preda aceluia care va și număra preţul cu care îi s'a adjudecat.
Dacă acela cărui s'a adjudceat obiectul nu va număra prețul, el

se va vinde din noii, și adjudecătorul d'ântâii va respunde scăderea ce va eşi la o a doua vEndare,

Numerarea prețului se va face saii în faţa locului, saii când o-

biectul

se va transporta

445, 415) (Pr. Gen. 453.).

la

casa adiudicătorului.

(Pr. 442,

ur;

445. Agentul de urmărire va însemna pe o listă obiectele vân-

dute și prețul cu care s'a vândut. (Pr. 444, 447, ur).
446. Indată ce din

valrea

efectelor

vândute

se vorii

acoperi
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creanțele reclamate și cele-l-alte cheltueli ale agentului, ale custodelui, ale publicaţiunilor şi altele, se va curma, licitaţiunea, și debitorul 'și va priimi înapoi lucrurile remase sai prisosul prețului,

de va fi asemenea prisos. (Pr. 278, 431, ur.; 447, ur.) (Pr. Gen. 454)
447. Agentul de urmărire va redacta, în fie-care di de licitațiune,

un proces-verbal din cele urmate, și'l va sibscrie atît el cât şi cei-

lalţi reresentanți ai autorităței publice
(Pr. 445, ur.; 448.).
|

de care a fost însoţit.
|

448. Preţul eşit din adjudecațiunea de fie-care di, se va depune
îndată la tribunalul local, saii când vinderea se va face în o localitate

unde nu

e tribunal, la casa primăriei, a judecătorului

de

plasă ori la comisiunea de poliție. (Pr. 444, ur.; 447)).
449. Nici o cerere de nulitate sai de resoluţiune(L) a vândărei
nu se va priimi în contra celui asupra cărui s'a adjudecat lucrul,
şi care ă plătit prețul, afară numai de nu a fost fraudă din parte'i.

Cererea părţei vătămate va fi numai în contra celui ce a'urmărit,

sai a agentului de urmărire, ori acelor-l-alţi ofițeri publici ce ai
esecutat, după îmurejurări. (Pr. Gen. 457.)

SECȚIUNEA 1V
Despre distribuțiunea(2) prețului.

450. Din sumele eşite din vândare se vor scădea mai ântâii
cheltuelile de urmărire şi de vândare.
Restul se va da creditorului ce a urmărit.
Dacă însă a fost şi alți creditori ce ai făcut onosiţiune asupra
prețului văadărei, şi titlul lor e recunoscut, preţul se va împărți
între creditorul ce a urmărit și creditorii oponenți. (Pr. 400, 430,
446, 451, ur.).
451. Daca este contestațiune saii din partea debitorului sai din
partea unuia din creditori, sumele adunate se vor depune Ia tri-

bunal, care asubra titlurilor înfăţişate va forma tabloul de distribuțiunea preţului. (Pr. 400, 450, 452, ur.).
452. Asest tabloi se va comunica, în persâna

liul debitorului

urmărit şi creditorilor

oponenți.

saii la domici-

Dacă în timp de 8 dile de la priimirea acestei comunicări nu
s'a făcut nici 0 opunere, tribunalul va procede la disiribuţiune.
Dacă s'a format opuneri, tribunalul va judeca în termen scurt
asupra opunerilor. (Pr. 400, ur.; 430, 450, ur.; 453, ur.)
(1) Prin resoluiiune a vândărei so înțelege aci desființarea ei.
(2) Distribnţiune : împărțire,

68
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453. Termenul pentru apel, în contra otărtrii de
opunere la
distribuţiunea preţului, va fi de cinci-srre-dece dile de
la data

priimirei ei sai lăsărei la domicilii. (Pr. 451, ur.)

454. Când între lucrurile urmărite ale debitorului, se
vor fi
găsit sume de bani, se va urma asupra acestor sume întocm
ai ca
asupra actelor provenite din vândare; 6ră din cele-l-alte
se va urmări numai câte trebuesci spre acoperirea creanţe obiecte
lor reclamate şi cheltuelilor urmate. (Pr. 446, ur.; 450, ur.),

SECȚIUNEA v
Despre urmărirea și poprirea obiectelor mobili ale debitorul
ui, cari sunt în mâna
celor de al treilea

455. Ori ce creditor va putea, în virtute de titluri esecutorii,
să urmărâscă și să ponrâscă, pentru sumele coprinse în titlul
sti,
sumele sai' efectele datorite debitorului săi de către un al treilea,

Aceiași

drept vor avea și

cei cu titluri private

sau cu tutluri

autentice neesecutorii, dâua sai nu cauțiune pentru daune interese,
după împrejurări. (Pr. 371, 456, ur.) (Pr. Gen. 472, ur.)
456.

Acestă

poprire se va face dună

o cerere

ce c'editorulit

va

adresa la tribunalul domiciliului celui de al treilea sati la al debitorului. (Pr. 455, 457, ur.)
|
457. În acâstă cerere se va arăta titlulii în virtutea cărui se face
urmărirea. şi suma creanţei. (Pr. 456, 458, ur.)
458. Preşedintele pe de o parte, va fice aprirea prin agentul

judecătoresc,

6ră

pe de alta,

va cita atât pe cel d'al treilea

spre

a'și face declarațiunea sa, cât și pe debitor spre a respunde la ur-

mărire.

Copie după cererea de poprire se va trimite celui d'ală treilea
şi debitorului. (Pr. 455, ur.; 459, ur.)
459. La dioa însemnată, cela d'al treilea urmărit va veni îna-

intea judecății în persână

sai

prin

procurator.

Eli va declara dacă este debitor de suma
este acea sumă, în virtute de ce titlu, dacă

de alții

și dacă acea datorie este esigibile.

Bară dacă

valorile

poprite

constă

ce se popresce, cât
mai este proprită și

şi în alte efecte mobili,

arăta starea lor, calitatea lor şi cu ce titlu la ţine. .

âi va

În fine eli va respunde la ori-ce alte esplicaţiuni îi va cere preşedinţele. (Pr. 458, 460, ur.) (Pr. Gen. 475.)
460. Dacă celi d'al treilea nu voesce a declara nimic, judecata

li va condamna ca un debitor pur şi simplu, pentru val6rea crean-
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valdre s'a declarat de creditorul

resce. (Pr. 455, 459) (Pr. Gen. 476.)

ce urmă-

”

461. Dacă sunt ma! multe popriri din partea mai multor credi-

tori, al aceluiaş debitor,şi pe aceeași valGre acelui dal treilea,
tâte se vori judeca prin o singură otărire. (Pr. 455, ur.; 463) (Pr.

|

Gen. 477.)

462. Ori-ce creditor al debitorului urmărit, a cărui creanță este
licuidă şi esigible(1), va putea interveni la judecata de poprire, prin
o simplă cerere în cursuli instanţei, conformi reguliloră de la art.
299(2), şi următori. (Pr. 455, ur.; 463) (Pr. Gen. 418).
463.
În cas de contestare asupra -declaraţiunilor făcute de
cel d'al treilea, pentru cererea de urmărire, precum și între credi-

torii ce urmărescii saii între ei și debitor, se va procede conform

regulilor ordinarii,
Judecătorii vor putea ordona, după îmnregiurări, ca valorile poprite să se depună

la casa de consemnaţiune.

(Pr. 459,

ur.—Supl.

Cod. pag. 170) (Pr. Gen. 479).

464. Suma poprită, datorită de cel d'al treilea, se va distribui,
după scăderea chritu'lilor, de câtre tribunal, între creditorii ce
ai urmărit, în proporţiune şi după natura creaatelor tor.
Acea sumă li se va plăti în modul şi termenii copriaşi în titlul constitutiv al daloriei celui d'al treilea. (Pr. 455,

ur.;

459, ur;

465) (Pr. Gen. 480).
465. Dacă. valorile poprite sunt efecte mobile, tribunalul va ordona vândarea lor și distribuţiunea, nreţului lor, conform cu cele

prescrise la secţiunea III și IV a acestui titlu.

Cel d'al treilea ce le ţine va fi custodele lor, daca judecata nu
ordonă altfel. (Pr. 431, ur.; 450, ur.) (Pr. Gen. 481).
|
466. Poprirea în mâna celui d'al treilea va înceta, dacă creditorul ce a provocat-0, după citaţiunea făcută în persână sai la
domiciliii, nu va veni la înfaţişare nici în pers6nă, nici prin pro„curator. (Pr. 455, 458, ur.).

(1) Creanţa licuidâ este cea care are de objectii o sumă otărită; creanța estgibilă

_este cea ajuusă la termenă, la sorocă.
(2) Din greşială de tipară s'a pusă aci art. 299;

căci art, 399 trebue a ae ceti,
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TITLUL; LII
Despre

esecuțiunea silită asupra veniturilor
SECȚIUNEA

imobilelor

1

Urmărirea fructelor prinse de rădâcini

467. Fructele şi recoltele neculese și înca prinse de
rădăcini,
ce sunt ale debitorului, se pot urmări. (Pr. 319, 468,
476—Ci
v.
465)

(Pr. Gen. 483.)

|

468. Urmărirea acestor fructe nu se va putea face
de cât în
ș6se săptămâni înaintea ccerii lor, şi va fi precedată de
o somațiune

de plată cu două qule înaintea

urmărirei. Secuestrarea

comunei,

plasă acolo

însă
se va putea face la ori ce epocă. (Pr. 467, 469, ur.;
610, ur.)
(Pr. Fr. 626).
469. Urmărirea acestor fructe se va face prin midlocirea
agent judecătoresc, faţă cu primarul suă unul din ajutori uaui
i sti.
(Pr. 372, 467, ur.; 410, ur.).
470. Agentul va procede conform cu cele prescrise la art,
441,
415, 416, 417. (Pr. 469, 471, ur.)
471. El va aşeda ca custode al fructelor pe un pîndar (jitar)
de câmpuri al comunei, sai
eo
altă pers6nă din comuna unde
se află cele mai multe din fructele urmărite. (Pr. 469,
472) (Pr.
Gen. 487).
412. O copie a procesului verbal al agentului se va lăsa
la vri-

marul

sau la judecătorul

de

unde

sunt.

Originalul: se va depune la tribunal. (Pr. 415, ur.; 470, 473,
ur.).
413. Tribunalul va cita pe părţi înaintea sa, şi va otări sai
respiogerea urmărirei, sai vândarea fructelor, aşa cum sunt
pe picior sai dună ce se vor culege. (Pr, 4172, 474, ur.) (Pr. Gen.
490).
414. Vângarea se va anunța înainte cu trei dile cel
puţin,
la
comună, la domiciliul debitorului şi la pârta tribuna
lului.

Ea se va face în dilele şi orele însemnate de tribuna
l, preferindu-se gilele de dumineci şi de bilciu (iarmaroc), la fața
locului,
în localul tribuna

lului, sai la bilciu ori târg. (Pr. 437, 473, 475).
415. Ve&ndarea se va face pe bani gata, de câtre agentul jude-

cătoresc, față cu primarul

comunei ori ajutorul

sei, și cu debi-

torul sau şi în lipsa lui, daca se va fi chemat formal. (Pr. 444,
474).

476. Debitorul urmărit, dacă nu va avea alte mijl6ce
(mire, va putea căpăta de la tribunal a se scote din vândarede _vie:
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a). Cătimea fructelor câte trebuese

zi

pentru hrana lui și a fami-

liei lui în timp de o lună.
.
b). Cătăţimea nutreţului trebuincios pentru hrana vitelor ce nu
se pot urmări, însemnate la art. 407, pentru o lună.

c). Semințele trebuinci6se pentru semănăturâ, (Pr. 467, ur.) (Pr.

Gen. 495, 496.).

SECȚIUNEA 11
Despre urmârirea veniturilor unui

imobil

477. Acela care va voi să urmărâscă veniturile generale, precum chiria, arenda sait alte venituri ale unui imobil al cărui proprietar saii usufructuari este debitorul seii, se va conforma regulilor prescrise la vale. (Pr; 379, ur.; 478, ur.;— Civ. 474).
418. Veniturile ce un debitor arendaş, saii chiriaş, are din mo-

şia sai casa arendată ori închiriată luf, se vor putea asemenea urmări, respectându-se privilegiul ce legea acordă proprietarului. (Pr.
477, 419, ur.—Civ. 1130).
479. Creditorul se va adresa cu cerere la tribunalul local spre
a obține secuestrarea imobilului şi a cita pe debitor în judecată.
(Pr. 478, 480, ur.) (Pr. Gen. 499.)
480. Dacă el are titlu autentic neesecaroriă saă şi un act privat recunoscut al debitorului, tribunalul, pe de o parte, va înființa
secuestru pentru suma coprinsă în titlu sub darea de garanță pentru daune interese din partea creditorului, şi pe d'alta se va_cita
debitorul în judecată.

Pentru titlarile esecutorii nu se va cere garanţii.

În cele l-alte casuri secuestrul se va putea înființa tot sub dare
de garanţă, prin o otărîre dată în urma îufâțişărei. (Pr. 479, 481,
ur.;—Civ 1171, ur.; 1652, ur.)
481.

Indată

ce tribunalul ordonă

secuestrul, el va publica

acâsta

prin afipte la porta sa, şi prin organuli jurnalelor localităţii, de vor
esista. (Pr. 480, 482, ur.).
482. Un agent al tribunalului va merge la fața locului, şi va
forma

proces-verbal,

conform

art. 416, de diferitele venituri

ce ail

a se aduna pe sâma creditorului.
Chiriașii sai arendaşii, vor fi preveniți și îndatorați a depune
chiriile sai arendele datorite sai ce vor datori, la tribunalul local, conform otăriî:ei de secuestru a tribunalului. (Pr. 478, ur;

431, 483, ur.).

483. Tribunălul va putea regula, după împregiurări, ca tot veni:
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tul să se adune direct la casa de consemnațiuni, saii va putea numi

un gerant special, care să administreze imobilul şi să priimâscă veniturile sai chiriele, ori arendele pe care le va înainta casei de

consemnațiuni,

prin

midlocirea

de Consemn. sul. Cod p. 170.)

tribunalului.

(Pr. 482,

487,

ur;—l.

484. Indată ce ordinea de secuestru s'a afișată saii s'a publicat
sau s'a făcut cunoscută la faţa locului, prin agentul judecătorescă,

var fi nule

de drept,

ori-ce

închirieri sai

arendări

se vor face

de

debitor, şi ori ce plăți de chirie saii de arendi se va priimi de dâasul, în urma acelor publicări.
|

Vor fi asemenea nule ori ce plăți prin anticipațiune(1), făcute

în contra clauselor contractului

de închiriere saii arendare. (Pr. 482,

ur.; 516) (Pr. Gen. 503.)
485. Dacă debitorul ocupă el însuși, în total saă în parte, in0bilul al cărui venit e secuestrat, tribunalul va putea, după împrejurări, să ordone ca el să deșarte, în tot saii în parte, îndată sai
so termen ficsat, imobilul secuestrat. (Pr. 479, ur.) (Pr. Gen.
504.
486. Daca debitoril nu are alte midlâce de vieţuire de cât veniturile secuestrate, tribunalul va, putea însemna 0 parte din aste
venituri, ca să servâscă pentru întrețioerea lui şi a familiei lui,
în tot timpul cât va ținea secuestrarea
(Pr. 477, ur.; 522) (Pr.
Gen. 505).
487. Daca tribunalul va numi un gerant d€ administrarea imobilalui secuestrat, îl va supune la dare de căuțiune solvabilă, și va
regula tot nrin acea, otărîre,

salariul acestui gerunt,

precum şi mo-

dul și limitele dreptului s&ă de administrare.
Tobunalul va ficsa salariul gerantului, care nu va trece peste
maximum «de 10%, dpă împregiurări, dia veniturile ce va face a

se încasa. (Pr. 453, 48) (I'r. Gen. 506, 507).

488. La, finele fie cărui an, Semestru sai trimestru, după cum
judecata va otări, gerantul va da socotâlă tribunalului de veniturile și cheltuelile urmate. (Pr. 483, 487, 489) (Pr. Gen. 508).
489. Dacă gerantui administreză răi sai nu dă socotelile la .
epocile

fix te,

sai

trece peste atribuţianile însemnate

de tribunal,

se va destitui şi se va condemna la daune-interese. (Pr. 483, 487,
ur.) (Pr. Gen. 511)
490. Distribuţiunea veniturilor între creditorii secuestranți sai
intervenienți se va face de câtre tribunal în propoiţiune cu cre-

anța fie-căruia,
d

(1) Prin anticipațiune, adică mai nainte de termenă.
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Creditorii cu dreptul de preferință se vor plăti conformii dren-

tului şi rangului lor. (Pr. 481, ur.;
— Civ, 1729, 1730, 1731).
491. Secuestrarea

veniturilor va înceta:

a). Prin consimţimâutul creditorului saii creditorilor secuestranți
şi interveninți.
b). Prin plata creanţelor lor, capitală şi interese, şi a cheltuielilorii.
|
c). Prin adjudecarea sihtă a imobilului. (Pr. 477, ur.; 492, ur.)

(Pr. Gen. 513.)

TITLULU 1V
Despre

esecularea silită asupra imobilelor

SECȚIUNEA. 1
Imobilele cari poti fi urmărite

492. Numa! bunurile imobile prin natura lor pot fi obiectul unei
urmăriri imobiliare. (Pr. 493, ur.—Civ. 463, 464, ur.)
493. Urmărirea unui imobil prin natura sa va coprinde însă ca
accesorii,

şi tote

obiectele ce servescii

la

esploatarea

imobilului,

sai cari sunt aședate în imobil pentru perpetuitate. (Pr. 492, 494,

ur.—Civ. 467, 468, ur.) (Pr. Gen. 515.)

494. Creditorii personali ai unui conmoscenitor sai ai unui asociat nu vor putea să urmărâscă şi să pună în vândare partea ia-

divisă a debitorului lor,

în imobilele moscenirei sii societății; ei

vor trebui mai ântâii să provâce împărţela sai licitațiunea imobilelor în comun. (Pr. 492, ur.) (Pr. Gen. 516).

495. Vândarea silită a imobilelor se va urmări la tribunalul unde
se află aşedatii imobilul, sai la alt tribunal ar&tat de debitor în!
intervală de 15 gile de la darea comandamentului, corform art.
495 (1) (Pr. 493, ur.; 49%, ur.)

(1) Din greșială se dice aci art. 495, câci art, 496 trebuie citată.
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SECȚIUNEA n
Comandamenentul prealabili(1)

496. Ori ce urmărire asupra unui imobil va fi preced

ată de unii
comandament făcut de către creditori debitorului,
prin
mijlocirea
unul agent jndecătoresc. (Pr. 388, 497, ur.)
497. Acest comandament se va face în persană sai
la domiciliul debitorului prin act scris şi snbscris de creditor
şi agent, în
care se va coprinde copie după titlu esecutoriă, somaț
iunea de a
plăti, şi avisul că, dacă nu va plăti, se va urmări
vândarea cutăror
sai cutăror imobile. (Pr. 74, 498, ur.)
498. Agentul va procede pentru îacunosciințarea acestu
i coman.
dament precum se procedeză pentru citaţiuni după
art. 74. (Pr.
497, 49.)
499. Dacă urmărirea se face în contra unui minor saii
interdis,

afară de copia de comandament

mai încunosciința

şi procuroralui

lăsată la tutor ori corator, se va

tribunalului local,
seri origioalul comandamentului. (Pr, 497, ur. 501) (Pr.careGen.va sub518).
500.

Urmărirea asupra imobilului nu se va putea face înaint
e de
trei-deci dile după, comandament. Dacă îusă a trecut trei
luni de
la (lioa

comandamentului,

urmărirea nu se va putea face de câtă

după un nuoă comandament. (Pe. 496, ur.; 501, ur.) (Pr. Gen. 520).

501. Disposițiunile celor duoe articule precedenţi sunt prescr
ise

sub pedepsă de nulitate. (Pr. 735, ur.) (Pr. Gen. 521).
502. Dacă după priimirea comandamentului, debitorul
probâgdă
înaintea tribunalului, prin contractă autentice, că venitu
l curat şi
liber al imobilelor sale, în timp de uni an, este de ajuns
spre a
plăti

t6tă datoria, capete, interese și cheltueli , şi dacă elă oferă

saii deleagă aceste venituri

creditorului,

judecătoria

va putea

sus-

pende urmărirea, remâind a o reîncepe dacă alte pedici saii
oposițiuni s'ar ivi. (Pr. 49, ur.) (Pr. Gen.. 529).

SECȚIUNEA In
Urmărirea imobiliară

503. Se

va procede

la

urmărire

asnpra imobilelor

prin afipte

(1) Acestă. eomandamenti prealabil, să vestira de mai nainte, este
totă nua cu
aceea ce se numesce somațiune, adică o încunosciințare formală de
a plăti, de
a esecuta, mai nainte dea se urmări imobilulă,
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şi publicaţiuni făcutein modul
(Pr. Gen. 523).
|

următor. (Pr.

75

496, ur.; 504, ur.)

504. Afiptele şi publicațiunile vor coprinde:
1). Numele, pronumele, profesiunea şi domiciliul orf reşedinţa
creditorului ce urmăresce şi ale debitorului urmărit. (Civ. 87)
2), Titlul esecutor îu virtutea căruia se face urmărirea. (Pr. 371).
3), Arătarea imobilelor care se urmăresc adică :
„Dacă este o casă: comuna, strada, numărulii saii localitatea
unde se află acea casă.
Dacă este o moșie, un pământ, Saii ori-ce avese rurală : arătarea
județului, nlăşii sat plaiuluf, a comunei şi a unor din vecinii acelui imobil. (Pr. 503, 505, ur. 555) (Pr. Gen, 524).
505. Aceste afipte și publicaţiuni se vor redacta comform procesului-verbal care se va încheia la fața locului, de câtre agentul

tribunalului locului unde se află imobilul. (Pr. 416, 504, 506, ur.)
506. Afiptele și publicațiunile vor mai corrinde:
1). Locul, dioa şi ora când are să se facă vinderea și adjudecațiunea imobilului.
2). Condiţiunile ce va fi având vândare”, şi diferitele sarcini
sait alte împrejurări ale imobilului pînă atunci cunoscute.
3). Somaţiunea câtre toți acei cari ar pretinde vre uni drepti
de proprietate, usufruct, servitute, chirie, privilegiii, ipotecă saii
ori-ce alt drept asupra bunurilor urmărite, ca înaintea adjudicațiunei să se arate la tribunal, spre aşi areta pretențiunile lorii,
sub pedâpsa de a nu li se mai ţine în s6mă. (Pr. 504, ur.; 507,
ur.; 514, ur.; 555) (Pr. Gen. 525).
507. Afiptele se vor lipi :

1). La ușa tribunalului.
2). La localitatea unde are să se facă adjudicațiunea.

3). La. pârtă sai pe păreţii casii ce are să se adjudece.

4). In comuna unde este aşedat bunul rural ce are să se vândă.

(Pr. 506,

508,

ur.;, 512, 514, ur.; 554)

”

508. Aceeași publicaţiune se va face neapărat în Monitorul
Oficial, saii în alt jurnal de publicaţiuni oficiale. (Pr. 507; 510,

512, 554).

509. Un esemplar după acâstă publicaţiune se va încunosciința,

în pers6na sai la domiciliul dâbitorului urmărit. (Pr. 74, 504, 507
510, ur.) (Pr. Gen. 530).
„510, Văndarea se va face dună trei luni din dioa publicării în
jurnale. (Pr. 508, 512, 536, ur.).
i
511. O copie după acâstă publicațiune se va depune la procororul tribunalului, și la împiegatul însărcibatii cu ţinerea re-
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gistrelor de ipoteci.

josul

Acest impiegat

registrului urmărirea

va

trece

în marginea ori? în

şi vinderea imobilelor

ipoteca

te. (Pr.
504, ur.; 508, 512, ur.; 721, ur.;—Civ, 1820) (Pr.:G
en. 529.)
512. Tâte aceste formalități vor fi observate sub
pedepsă de nulitate a urmărirei, afară numai de greşelile parţial
e în descrierea
obiectelorii urmărite, (Pr. 503—511, 735, ur.) (Pr.
Gen. 538).

513. Se va ţine la grefă un dosar special pentru
rire imobiliară, în care se vor trece tâte actele şi fie care urmăincidentele privitOre la urmări
re şi adjudecare.

(Civ. 1820) (Pr. Gen. 543),

SECȚIUNEA 1V
Despre efectele urmăririi imobiliare

514. Va fi nulă de drept ori-ce înstreinare
a imobilului urmărit,
făcută de debitori de la cea d'ântâii afișare de
urmărire. (Pr. 507,
515, ur.) (Pr. Gen. 545).
|
515. Cu tâte acestea, acstă înstreinare 'Şi
va avea efectul săi,
dacă, înainte de adjudecare, cumpărătorul a dobând
it ratiticarea(1)
creditorului sai creditorilor ce urmăresc vinderea,
saă dacă a consemnată sumele necesare spre a, plăti integral
tote creanțele lor,
capital, dobindă și cheltueli. (Pr. 514) (Pr. Gen.
546).
516. Inchirierile saii arendările făcute de debito
r, după pablicațiuni, vor fi anulate, dacă creditorul sai credit
orii ce urmăresc vor
cere acâsta.
|
Iuchirierile saă arengările din nainte, nu vor
putea, fi anulate, în
tot sai în parte, de cât când vor fi fost făcute
în frauda creditorilor. Nu se vor ţine în s6mă Plăţile prin antic
ipaţiune, făcute în
contra clauselor coprinse în contractul de închir
iere saii de arendare. (Pr. 484)

(Pr. Gen. 547).

.

SECȚIUNEA Y
Conservarea imobilelor

urmârile

517. De la cea d'ântâiă afişare până la adjudecare,

bunurilor urmărite va fi încredințată debitorului urmări conservarea,
Prin urmare el nu va putea face nici 0 tăere de lemne,t. și
nu vă
putea aduce nici o stricăciune imobilului, sub pedâpsă de
daune
intercse şi chiar de urmărire criminală, de va cere casul, (Pr. 507,
518, ur.; 536, ur.) (Pr. Gen, 548),
(1) Batificare : întărire.
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518. Tribunalul însă va putea, după cererea unuia sai mai mul-

imobilului unui

ca să încredințede conservarea

tor din creditori,

alt conservator(l), și după împrejurări, el va putea îndatora pe
debitor să se strămute din imobilul în care va fi locuind. (Pr. 517,
519, ur.) (Pr. Gen. 549.)
519. Conservatorul va fi, pînă la adjudecare, însărcinat:
Cu

pada

imobilului urmărit.

Cu adunarea

Cu recolta

chirielor, areudelpr şi altor venituri.

şi cu vândarea fructelor, care se va face conform

art. 474. (Pr. 518, 520, ur.) (Pr. Gen. 550.)
520. Conservatorul va fi dator să dea socotelă tribunalului, des-

pre venituri și cheltueli în dece dile

după adjudecaţiune,

în cas de neurmare,

dea

fi destituit, lipsit de salariul s&i, şi con-

demnat la daune interese. (Pr. 519, 521, 536) (Pr. Gen.
521.

Productul

sau la

va prelungi, sub pedâpsă,

altă epocă ficsată, daca adjudecarea se

gestiunii conservatorului,

îndaţă

după

551.)

percepere,

se va depune, 'prin tribunal, la casa de depuneri şi consemnațiuni,
spre a fi distribuit creditorului împreună cu preţul imobilului.
(Pr. 319, ur.; 569, ur.) (Pr. Gen. 553).
509. Daca debitorul nu are alt mijloc de vieţuire de cât fructele sai veniturile imobilelor urmărite, tribunalul vă putea, pentru timpul urmărirei, săi acorde un ajutor din aste venituri, pentru vieţuirea lui şi a familiei lui. (Pr. 486) (Pr. Gen. 554).

SECȚIUNEA
Concursul

mai multor

VI

urmâriră

îmobihare.

523. Daca mai mulţi creditori urinăresc acelaşi imobil, tote cererile lor se vor întruni ca să sefacă o singură urmărire pentru toți.
Toţi creditorii ce se vor întruni la o urmărire ai un drept egal,
afară numai dacă titlul sati calitatea lor le acordă un alt drepti
de prioritate sai preferință. (Pr. 524).
524. Cândi se faci mai multe cereri de urmăriri asupra diferi-

telor imobile ale aceluia-și debitor, tribunalul va putea, după ce-

rerea debitorului, să amâne cererile posteridre de urmărire, daca
se va crede că, dia vângarea imobilului sai imobililor urmărite

(1) Persânele însărcinate cu paza
ferite nume

dupe

natura

s6iă administrarea bunurilorii

bunuriloră:

aşa

la mobile

ss numesc

mărirea venituriloră se numescii geranti; la urmărirea

- păzescă stă administră se chiamă conservatori.

urmărite

aii di-

custode;

la ur-

imobileloră cellă ce. ie
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de mai nainte, se vor putea despăgubi
și
mai în urmă. (Pr. 523) (Pr. Gen. 559). creditorii ce aii urmăriți

SECȚIUNEA vn
Despre opositiuni și cereri incidente la
o urmârire imobi liard.

525.

Onosiţiunile

ce se faci în contra

unei

urmăriri imobiliare,
sai din partea debitorului, ori a creditoril
or SEI, saii din partea altor
al treilea, cari intervin, Sa pentru
a se
tru revendicarea(1) ori conservarea unui anula urmărirea, sai penori care alt drept asupra imobilelor urmăr drept de proprietate saii
ite, se vor adresa, prin
cerere înscris, către tribunalul prin care
s'a; făcut urmărirea. (Pr.
400, ur.; 526, ur.; 530, ur.) (Pr. Gen.
560).

526.

Aceste cereri de ovosiţiuni vor fi motivate,
vor menționa
actele și titlurile pe care se basdă,
şi vor fi subscrise de partea
reclamantă, sai de un împuternicit
ali său special. (Pr. 525,
527,
ur.) (Pr. Gen. 561).
5927. “tribunalul, în termenii de trei
țiunei, o va comunica atât creditorului dile de la priimirea 0posisau creditorilor ce urmăresc, cât şi debitorului urmărit, dacă
nu
este elii care se opune.
(Pr. 526, 528, ur.) (Pr. Gen. 562).
528. Aceste formalităţi se vor obser
va
incidente, cari se ivesc în cursul urmăr pentru ori ce alte cereri
irei. (Pr. 525, ur.; 529)
(Pr. Gen. 563).
529. Tribunalul va cita pe părți,
în pers6nă sai la domiciliă,
și se va, pronunţa asupra tutulor
oposițiunilor şi cererilor inciente, înaintea dilei pentru adjudeca
re. (Pr. 74, ur.; 525, ur.)

SECȚIUNEA vi
Despre amânarea adjudicațiunei

„530. Dacă nrin oposiţiuni şi cereri incid

ente, însă-și proprietatea
imobilului urmărit este revendicată,
adj
ude
carea
lui se va amâne
pînă când, prin o hotărire definitivă
, se va hotări asupra revendicărei(2)
. (Pr. 525, ur.; 531, ur.) (Pr. Gen.

572).
531. Daca însă se revendică numai
o parte din
mărite, se va procede la adjudecarea,
restului, sai
(1) Revendicarea unui luer.! are locă când
proprietaruliă
în contra cellui ce lă posedă,
Ă
(2) Vedi nota de la art. 535,

imobilele urse va amâna

acelui lueră îlă reclamă
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adjudecarea pentru tot, după cum tribunalul va afla mai avantagios pentru creditori. (Pr. 530, 532) (Pr. Gen. 573)..
532. Se va putea amâna asemenea adjudecarea, pînă se va da
o hotărîre definitivă, asunra ori cărei alte oposiţiuni şi contestațiuni, care ar fi de natură a putea să influințede asupra preţului
imobilelor urmărite, (Pr. 530, 533, ur.) (Pr. Gen. 574).
533. Oponentul va da o cauțiune ecuivalentă cu o a treia parte
a val6rei

pote

presumate

fi condemnat

a

imobilului

în cas

pentru

când

daunele interese

cererea

sa Sar

găsi

la cari.

nedrâptă,

Oponentul va putea, fi condemnat şi la o amendă de la 100 pînă

la 10,000 lei, când cererea sa va fi fost făcută cu rea credința.
(Pr. 530, ur.; 534, ur.) (Pr. Gen. 575)
534. Adjudecarea se va amâna:
1. Cand acâsta se va cere de creditorul ce urmăresce şi de
debitor, şi fâră opunere din partea creditorilor ce au intervenit.
2. Când esecutarea hotărirei saii a actului în virtutea căruia se
face urmărirea, s'a suspendat. (Pr. 530, ur.; 533, 535) (Pr. Gen.

576 $. 1, 6).

535. In ori-ce cas amânarea adjudicațiunei nu pâte fi.mai scurtă
de patru săptămâni.
Alte publicaţiuni şi afipte nuni se vor face în două săptemâni
cel puţin înaintea diiei din nuoii hotărită pentru adjudecațiune.

Aceste

urmărit,

nuoi publicațiuni

578, 5179).

conform

art.

509.

se vor
(Pr.

da în

504,

cunoscinţa debitorului

ur.;

530,

ur.)

(Pr.

Gen.

SECȚIUNEA IX
Licitatiunea și adjudicatiunea imobilelor urmărite

536. Vângarea imobilelor urmărite se va face în dioa anunțată

pentru licitare, şi care va urma îndată dupe esțirarea
luni ale publicării. (Pr. 510, 537, ur)

celor trei

citirea, de către

agentul

537. Licitaţiunea

se va începe prin

ce a urmărit, a iacunosciințărilor și vublicațiunelor, a condițiunelor vândărei, a sarcinelor ce pâte avea imobilul, a orosițiunelor

și a hotăririlor cari le-ai regulat. (Pr. 536, 538, ur.) (Pr.
Gen. 585).
|
538. Uşile vor fi deschise şi telalii, acolo unde sunt, vor putea

a se ajuta şi cu

sunetul de tobă saii trimbiţă,

ceputul licitării. (Pr. 937, 539, ur.
939.

Strigările se

vor începe

542).

numai după

spre

ce

a anunța în-

creditorul ce a

e

aia
om ia din pe eat

0
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urmărit, ori unul din creditorii ce ai
voesce a se face adjudecarea.

intervenit, vor

Dacă acestă declarare nu se va face, sait daca

7

declara că

nici debitorulii

urmărit nu stăruesce a se face vendarea, licitarea se închide, şi
nu se va putea deschide de cât după o nouă cerere a unuia din
creditorii ce ai urmărit sai care au intervenit, şi după nuci publicațiuni şi nuoi termeni. Termenul ce! nuci al adjudecării nu
va putea fi mai scurt de 20 dile de la dioa publicării, nici mai
lung de 60 dile.
Cheltuelile făcute cu prima ucmărire închisă, vor fi în sarcina
creditorului ce a urmărit. (Pr. 492, ur.; 536, ur.; 540, ur.)

540. In gioa adjudicaţiunei creditorui care a urmărit sai unul sai

mai mulți din creditorii cea urmărit ori ati intervenit, vor declara cel dântâiii preţ al imobilului.”
Strigările se vor începe de la acest preţ pus de creditori. (Pr.
536, 539, 541, ur,).

541. Dacă aici unul din creditori nu va pune preţul, tribunalul

va însemna un preţ de la sine după valârea presumată a lucrului

pus în vâpdare. (Pr. 540, 554),
549. Ori ce persână capabilă

bunurile ce se vând,
preţ mai mare,

va

pulea

de

a contracta, şi a dobindi

concura

la

licitare

şi

da

nn

Vor fi admişi între concurenți :

a). Toţi aceia cari sunt

solvabili.

b). 'Toţi aceia cari vor depune o garanță personală sai ceală de
o a 20 parte a preţului ficsat conform art. 538. (Pr. 540, ur;
543, ur.

543. Grefierul şi agentul de urmărire vor ţine liste de numele
persânelor ce aii concurat şi de sumele cu cari ai concurat. (Pr.

549, 544,ur.)
544. Stuigările se vor repeta de trei ori ; între fie care strigare
va fi un interval de cinci minute cel puţin sai de cinci-spre-dece
minute

cel mult. Menţiuue desore

"Lucrul se va

gare va fi dat prețul cel mai mare.
Dacă nimeni
de

creditor,

deca asapra

acâstase va face de către grefier.

adjudeca asupra aceluia care la cea din urmă stri-

nu a dat preţ mai mare

şi cu care s'a

acelui creditor.

deschis

de cât acela care s'a pus

licitaţiunea, bunul

se va

|

adju-

In lipsă de mai mulţi concurenți se va putea adjudeca imobilul

asupra celui ce va fi oferit un preţ. (Pr. 542, ur.; 545, ur.; 547, ur.)
545. Adjudecătorul va sub-scrie de preţul cu care s'a adjudecat lucrul asurrăii, şi nui va mai putea retracta, obligațiunea,
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3!

sa din momentul când s'a pronunţat de judecător cuvântul „adjudecati, (Pr. 544, 546, ur.; 551, ur.)
546. “tribunalul va, îucheia îndată proces-verbal despre tote şi
va anunța

pe părțile presinte

Dbunal. Acest

că peste

termen se va afige și la

opt dile să vină erăşi la tri-

ușa judecătoriei. (Pr. 545,

547, ur; 551, ur.),
541. În timpul acestor opt ile, ori ce altă persână capabilă va
putea să supraliciteze, adică să dea un preț cu a decea parte cel
puţin mai mare peste prețul cu care s'a adjudecat lucrul. Nu se
va priimi supralicitarea fiiră depunerea adaosului de a decea parte.
(Pr. 546, 548, ur.)
548. Supra-licitatorul va, declara adaosul de preţ, prin o cerere
scrisă şi subscrisă adresată tribunalului. (Pr. 547, 549, ur.)
549. În gioa a opta după adjudecare, tribunalul va pune din
nuoi imobilul în .licitare începându-se de la preţul dat de supralicitator. Lucrul se va adjudeca definitiv asupra acelui care la acâstă a doua licitare va da preţul cel mai mare. Se vor observa

disposiţiunile art. 539. (Pr. 546, ur.; 550.)

550. Dacă în decursul acelor opt dile, nu s'a ivit nici o propunere de supra-licitare, şi dacă la noua înfăţişare din dioa a opta,
nu va da nimeni un preţ mai mare, lucrul va remânea pe sema
primului adjudecător. (Pr. 545, 546, ur.)

SECȚIUNEA

X

Despre consemnarea prețului adjudecațiunei și vândarea obiectului adjudecat

551. Adjudecătorul este obligat să depună la casa de consemnațiuni, jumătate prețul, două săptămîni după adjudecare, și cea-l-

altă jumătate, în cele-l-alte două săptămâni următâre, cel mai târdiă.
(Pr. 545, 549, 552, ur.—Supl. Cod. p. 170) (Pr. Gen. 600.)
552. Dacă adjudecătorul este creditor, in rang util şi necontestat, creanţa sa se va putea depune drept bani.
Ac6sta, creanță se va priimi de casa de consemnaţiuni, după o
specială notificare a tribunalului. (I'r. 551, 553, ur.) (Pr. Gen. 602.)
553. Dacă la espirarea termenelor sus citate, adjudecătorul nu
va aduce

recepisă

de depunerea

uni, tribunalul, sai de la
interesațe, va pune lucrul
decătorului. (Pr. 551, ur.;
554, Astă n6uă licitare

preţului în casa de

consemoaţi-

sine, saă după cererea, uneia din părțile
din noi în licitaţiune, în socotâla adju554, ar.)
se va încunosciința debitorului urmărit,
i
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în pers6nă sai la domicilii, și se va publica conform cu Art. 507
i 508.

Termenul adjudecării nu pâtefi mai scurtii de 20 dile, nici mai
lung de 60 dile din diua publicaţiunilor. (Pr. 74, 553, 555, ur.)
(Pr. Gen. 608).
555. In acestă nouă publicaţiune se va coprinde, pe lingă cele
arătate la art. 502 şi 50411), numele adjudecătorului ce nua
depus prețul şi prețul adjudecaţiunei sale.
„Acest preţ va servi ca punct de plecare la noua adjudecare.
(Pr. 540, 541, 554, 556, ur.).
556. Dacă în dioa însemnată pentru adjudecare nimeni nu va
da un preții mai mare peste vechiul adjudecător, și dacă acesta
va depune în acea di preţul adjudecării sale, împreună cu cheltuelile ce aii ocasionat noua adjudecare, el va fi menţinut în cali-

tatea sa de adjudecător. (Pr. 553, ur.; 557) (Pr. Gen. 613).

557. Daca din contra, el nu va depune acest preţ, lucrul se va
adjudeca pe s6ma aceluia care va da un preţ fie şi mai mici;
iar fostul adjudecător va fi îndatorat a plăti diferința pînă la pre-

țul adjudecării. sale, precum şi cheltuelile
- ocasionate cu
adjudecare. (Pr. 556) (Pr..Gen. 614).

noua

SECȚIUNEA ăi
Despre actele de adjudecare şi recursul în contra lor.

558. Îndată după terminarea, adjudecării, depunerea prețului,
plata cheltuelilor şi respunderea tacselor, tribunalu! va da adjudecătorului o ordonanță de adjudecarea imobilului, în care se vor
coprinde t6te lucrările săvârșite. (Pr. 536, ur.; 544, ur.; 549,551,
ur; 559, ur.).
559. In termen de patru-deci dile de la data ordonanţei de adjudecare, debitorul urmărit, creditorii sai ori ce altă persână interesată va avea drept să facă recurs în casațiune în contra actului de adjudecare. (Pr. 558, 560, ur.;—l. Căss, art, 36).
560. Acest recurs se va judeca de urgență; el va fi suspensivi
de esecutare. (Pr. 559, 561).

561. In decursul acestor

păstra la casa

40 de dile, preţul adjudecării

de consemnaţiuni,

şi

imobilul

se va

nu se va da în po-

sesiunea adjudecătofalui, urmând a fi conservat conform regulilor
coprinse în art. 517 pînă la 522. (Pr. 554, ur.; 559, ur; 562).
(1) Din greşială de copiare s'a pusi
art. 504 și 506.

aci art, 502 şi

504; câci trebue a se cita

PROC. CIVIL.
562. Actul de

rile
1.
2.
536,
„8.
tate.
4.

următore
Când nu
Când nu
539, 546,
Când s'a
(Pr. 501,
Dacă nu

:
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adjudecaţiane se va putea
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casa numai în casu-

sa făcut publicațianile prescrise. (Pr. 503, ur.).
s'aii observat termenii adjudecării. (Pr. 510, 535,
549, 554).
violat vr'o formă pronunțată sub pedâpsă de nuli512, 735, ur.).
s'a făcut amânările în casurile când trebuia a se

face conform art. 528 şi 531(1). (Pr. 551, ur.; 535) (Pr. Gen. 619).
5. Pentru causă de necompetință sai escesii de putere. (|. Cass.

art. 36).
|
563. Decă actul de âdjudecare se casâză, curtea de Casaţiune
va obliga pe acelaşi tribunal câre a făcut urmărirea ca să procâdă
la o nouă adjudecare, cu observarea formelor legiuite, şi sumele
consemnate se vor restitui adjudecătorului. (Pr. 562, 564).

564. Când

cele 40 ile ai espirat, fără să se facă cerere în:

Casaţiune, saii când cererea acâsta s'a respins, ordonanța de adjudecare se va esecuta şi preţul adjudecării se vă distribui între
creditori.
„Spre

constatarea neformării

recursului,

partea

interesată

va .

presenta tribunalului o cedulă, de la primul grefier al curții de
Casaţiune, dovedit6re despre acâsta. (Pr. 559, ur.; 563).

SECȚIUNEA XII
Despre efectele adjudecaţiunei

565. Adjudecaţiunea transmite adjudecătorului numai drepturile
ce avea şi urmăritul asupra lucrului vândut.
Cu t6te astea, adjudecătorul nu va putea fi turburatii în proprie-

tatea sa prin nici

uă cerere de resoluțiunea (2) vândării, fondată

pe lipsa de plată a prețului înstrăinărilor anteridre, afară numai
dacă acâstă cerere nu se va fi notificat; tribunalului când s'a făcut

vândares, înaintea adjudecaţiunei.
Dacă cererea acesta se va fi notificat înaintea adjudecaţiunei, ea
se va judeca conform art. 525 şi următorii. (Pr. 514, ur.; 530, ur.)
566. In privința contractelor de închiriere sai arenduire asupra

lucrului adjudecat, se va urma conform disposițitinilor Codicelui Ci-

vi]. Eră în privinţa plăţilor făcute cu
(1) Din greşială de copiare
trebue a Â citate.

(2) Resoiuţiune ; desființare,

anticipațiune de către chi-

s'a pusă aci art. 528

și 531, căci art, 530 și 534

-
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riaş sai arendaş se va urma conform art. 516 $ 2. (Civ, 1441,ur.)
567. Ordonanţa de adjudecaţiune ate puterea unui titlu esecu.
tor, observându-se

însă

disposițiunile art. 564.

In privinţa transmisiunei dreptului de proprietate asupra

pers6.

nei âdjudecătorului, acâstă ordonanță ure efect retroactiv din momentul chiar al adjudecaţiunei. (Pr. 371, 558, ur.;

568).

568. Odată ce actul adjudecațiunei s'a dat noului proprietar, imo-

bilele sunt libere de ori-ce privilegie sai ipotece consimțite de debitorul urmărit saii de autori! sti. (1) (Pr. 564 567— Civ. 1720, 1722,
ur; 1746, ur.) (Pr Gen 627).

TITLULU V
Ordinea creditorilor şi distribufiuneă prefuluă imobililor.

SECȚIUNEA

1

Deschiderea ordinei şi înfătișarea titlurilor

569. De la cel ântâii act de urmărire asupra unui imobil, şi
pînă în momentul adjudecărei, ori-ce creditor va avea un drept de
privilegii saii ipotecă asupra imobilului urmărit, va fi dator să se

arate la tribunal, în pres6nă sai prin procurator, şi
titlurile creanței sale. (Pr. 503, ur.; 570, ur.)

să înfăţișeze

510. Grefiarul va fi dator asemenea, de la sine, şi prin îngrijirea

președintelui, â căuta în registrul ipotecelor

și a-i forma o listă

specială despre tâte inscripțiunile de privilegie saii ipotece ce pot

esista asupra imobilului urmărit. (Pr. 569,571, ur.; 721, 725, ur.—
Civ. 1780, ur.)
571. Dacă urmărirea se face înaintea unui

alt tribunal

de cât

acela al situaţiunei imobilului, tribunalul de urmărire va cere acâstă listă, prin o comisiune rogatoriă (2) de la tribunalul situaţiunei
imobilului. (Pr. 570. 572, ur.)
512. Grefierul va înscri

!

|

pe marginea acestei

liste ori-ce cereri

sai reclamațiuni s'ar face, precum și suma fiă-cărei

571, 573, ur.)

|

513. Un judecător comisar,

însărcinat de

creanţe. (Pr.

preşedinte, va forma

(1) Prin autori aci se înțelege aceia de la cari debitorele ținea lucrulă.
(2) Comisiune rogatoriă, adică cerere sub formă de învitare respeetudsă, s6ii delegaţinne de la ună tribunal la altul, s6ă de la ună magistrati la altuli,
pentru ca acellii tribunali să magistrati să facă, în circumscripțiunea su,
unii actii de procedură necesară pentru instrucțiunea unui procssii.
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tabloul ordinei creditorilor, adică al rândului după care el aii a
se plăti, în conformitate cu titlurile lor de preferință.
Acest tabloi se va, forma patru (1) săptămâni dupe cea d'ântâii

pati cațiane a urmărirei.

(Pr. 569, ur. 514, ur.) (Pr.

Gen. 635,

636,
514. Pentru ordinea după care aii să se facă plăţile, acest tabloii va, coprinde :
1). Diferitele cheltueli ale urmărirei și remunerările agențiloră
urmăritori,
2). Creanţele fie-căruia creditor privilegiat sai ipotecar, după
rangul privilegiului sait ipotecel sale.
3). Creanţele simple sai chirografarii. (Pr. 513, 575, ur.).
515. Ori-care din creditori, sau din persânele interesate, va :
avea dreptul să ia Cunoscință sai copie după acest tablou al ordinei pînă în momentul adjudecaţiunei. (Pr. 574, 576, ur),
516. Contestaţiunea asupra puncturilor coprinse în tabloi se va
face mai ăntfiii înaintea judecătorului- comisar.
Acesta va căuta a împăca pe părţi. Dacă nu va putea, va trimite contestaţiunea înaintea tribunalului, spre a se judeca conform celor prescrise la art. 525 și următori. (Pr. 973, ur. 577)
(Pr. Gen. 643).
517. Dacă din o contestare nefondatţă șe va aduce întărdiere
în plata

unei creanţe, reclamantul, care e cădut

fi 'supus la piată de daune către creditorul
târdiat. (Pr. 575, ur) (Pr. Gen. 646).

în cererea

sa, va

a cărui plată s'a în-

SECȚIUNEA 11
Inchiderea ordinei și plata creantelor

518. După depunerea preţului adjudecațiunei, şi espirarea celor 40 dile pentru recursă la, cassațiune, saii după respingerea recursului, judecărorul-comisar va încheia tabloul şi va regula efectuarea plăţilor. (Pr. 551, ur.; 559, ur; 564, 578, ur.; 579, ur.).
519. Spre ucest sfîrșit, el va regula suma totală a cheltueliloră
sai tacselor ce ai a se opri cu preferință.
Va însemna piata ce se cuvine fie-cărui creditor, sai parte din
astă plată, dacă prețul nu va acoperi tâte creanțele. (Pr. 578,

580, ur.) (Pr. Gen. 648).
(1) În locă de varha patru, se pusese diu groșială de tipară, în edițiunea oficială,
vorba prin.
|

.
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contestaţiune, judecătorul comisar

va însemna

creanţelor ce sunt necontestate şi aii să

contestate.

se plătâscă

Partea celor-l-alte creanţe se va conserva şi se va împărți nu-

mai după ce s'a dat asupra contestațiunei o otărire
(Pr. 573, ur.; 576, 579, 581, ur.) (Pr. Gen. 649).

definitivă.

581. Dobânţile creanţelor ce ui a se plăti integral nu vor mai

fi în

sarcina debitorului

din momentul

decaţiunei în casa de consemnațiuni.

Creditorii ai drept numai la dobânda

puneri şi consemnațiuni, €ră pentru

depunerei

prețului adju-

ce plătesce casa de de-

restul dobândei ei 1 pot re-

clama de la cei ce aii contestat, conform art. 577. (Pr. 551, ur;
580, 582, ur.;—l. Dep. şi Consem. art. 4) (Pr, Gen. 650).

582. Dacă după plata tutulor cheltuelilor şi creanţelor a mai
rămas 0 parte din prețul adjudecaţiunei, acea parte se va da de-

bitorului urmărit. (Pr. 578, ur.) (Pe. Gen. 651).
583. După închiderea tabloului de ordină, judecătorul-comisar
şi grefierul vor îngriji a se sterge din registrul iascripţiunilor
privilegiele saii ipotecele se esistaii asupra imobilelor adjudecate.

(Pr. 568, 578, ur.;—Civ. 1788) (Pr. Gen. 652).
584. Titlurile creanţelor ce s'a plătit integral se vor

depune

la grefă, spre a se da debitorului urmărit.
Dacă o creanță se va plăţi numai în parte, judecătorul-comisar
va însemna pe dînsa partea, ce se plătesce, și titlurile se înapoesciă
tot creditorului. (Pr. 585, ur.) (Pr. Gen. 653, 654).
„585. Tribunalul, priimind ordinea creaaţelor aşa precum definitiv sunt înscrise în tabluii, va încheiă proces-verbal

despre

cre-

anţele ce aii a se plăti îndată, şi va da fie-căreli părţi un mandati
de plata cuvenită din prețul adjudecărei, asupra casei de depuneri și consemnațiuni.

Va mai trimite către acâstă casă şi un estract duvă tabloul ordinei. (Pr. 573, ur.; 578, ur; 586, ur.) (Pr. Gen. 655).
586. Acâstă casă va plăti fie-căreia părți, după mandatul sei.

Fie-care parte va sub-scrie de priimirea plăţei, atât pe mandatul de plată, cât și pe marginea estractului din tabloii.

indată ce tâte plățile s'au efectuati, sai fondul s'a absorbit, ca-

sa de

consemnaţiuni va înapoia

tribunalului estractul

care coprinde chitanţele de efectuarea plăţei.

de

tabloii

Grefierul va aședa acest estract în dosarul adjudecaţiunei. (Pr.
385, 587) (Pr. Gen. 656).
581. Odată ce ordinea s'a închis, prin încheerea procesului-ver-

bal al tribunalului

și trimiterea estractului de tabloii

la casa de
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nici un creditor nu se mai
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pote primi a produce

titluri de creanţe sai a contesta creanţe înscrise în tabloul ordinei.

Se va putea însă primi contestațiuni asupra erorilor de calcul
ce sai putut comite în tabloul ordinei. (Pr, 573, ur; 518, ur;

585, ur.: 588) (Pr. Gen. 658).
588.

Odată plata efecuată, creditorul plătit rămâne apărat în con-

tra ori-câror contestaţiuni s'ar mai putea ivi. (Pr.
587.).

576,

ur.; 580,

SECȚIUNEA m
Despre regularea unor creante

389. Creanţele condiţionale se vor

speciale,

aședa la rindul lor ca cum

ar fi creanţe simple. (Pr, 590, ur.) (Pr. Gen. 659).
590. Daca condițiunea va fi resolutorie
(1) nu se va putea libera
creditorului suma cuvenită, de cât daca acel creditor va da cau-

„„. iune sai o ipotecă, către aceia cari 'ar trebui să se folosescă de
ucea sumă, în cas de împlinirea, condițiunei. (Pr. 589, 591, ur.
— Civ. 1019, ur.) (Pr. Gen. 660).
591. Când condiţiunea va fi suspensivă, suma cuvenită creditorului condiţional, se va da creditorilor ce vin după dânsul
saă cu

dânsul, dacă însă aceştiea vor da acelui creditor condițional o ca-

uțiune sai ipotecă spre a'i

întârce suma ce

a primit în casă de

împlinirea condiţiunei. (Pr. 590, 592, ur. — Civ. 1017, ur.)

(Pr.

Gen. 661.)
592. Daca în casurile prevădute prin cele doue articole precedenţi, creditorii nu vor, ori nu pot a da o cauţiune ori ipotecă,
suma va rămânea depusă în casa de consemnațiuni pînă la împlinirea condiţiunei resolutârie saii suspeasivă. (Pr. 590, ur.; 593)
(Pr. Gen. 662).
o
„593. Daca creanţa este cu termen, se va înserie la rândul
ei, şi
se va plăti îndată, de şi termenul nu e ajuns. Daca
însă acea
creanță e fără dobîndă, plata prin anticipaţiune nu se va
face
cât scontându-se dobinda cuvenită pînă la împiinirea termenul de
ui.
Nevoind creditorul a face scontul, partea sa se va conserv
a la casa

de consemnaţiuni spre a i se libera la termen, (Pr. 590, ur.—Civ.
1022, ur.) (Pr. Gen. 663).
(D Definiţiunea, condițiunei resolut ori

articolele ce se însemnâză,

şi suspensivă să se caute în Cod, civil la

-

i

at
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TITLULU VI
Despre predarea silită a mobilelor şi imobilelor

594. Dăcă- partea condamnată a (1) restitui nisce lucruri mobile,

nu voesce a le da în termenul prescris de judecată, nici a doua di
după somațiunea, cei se va face prin un agent judecătorăsc, va fi
supusă la predarea acestor obiecte către proprietarul lor, nrin
puterea și autoritatea publică. (Pr. 593, ur.; 597, ur.) (Pr. Gen. 126.)
595. Se vor observa pentru predarea silită a acestor obiecte
formalităţile prescrise pentru urmărirea mobilelor, dela art. 411
pînă la art. 430, afară de cele ce se reguleză de aceste articole în privința custodelui sai punerea peceţilor. (Pr. 594, 596,
ur.) (Pr. Gen. 727).
596. In josulii. procesului-verbal ce agentul judecătorescii va
îacheia pentru luarea obiectului din mâna 'debitorului, elă ra
forma un alt proces verbal, care va constata că ele sai predat
proprietarului.

Acesta va subscrie acest din urmă proces-verbal, care se va
depune la grefa tribunalului respectivă. (Pr. 595, 597, ur.) (Pr.
Gen. 728).

597. Dacă

partea condamnată

a(2)

eşi dintr'un imobil

sai

a lăsa posesiunea unui imobil, sai a'l preda proprietarului,
nu voâsce a lăsa imobilul în termenul însemnat de judecată,
nici opt dile după somațiunea ce i se va face, va fi gonită cu
puterea și autoritatea publică, şi imobilul se va preda proprie-

tarului

seii. (Pr. 594, ur; 598

ur.)(Pr. Gen.

729).

598. Spre acest sfîrşit, acela care va avea titlu esecutoriă de pu“ ere în posesiune, se va adresa la tribunalul locului unde este aşedat imobilul, şi tribunalul va însărcina pe un agent de urmărire
ca singur sait însoțitii de un judecător, să mârgă în faţa locului
„spre a esecuta, predarea imobilului.
Agentul va putea lua cu sine și agenți polițienesci după tre-

buință. (Pr.

597, 599, ur.).

599. Agentul va soma pe parte a eși îndată din imobil, și
nevoind va încheia proces-verbalde opunerea sa
Daca partea lipsesce de a casă, sai nu voesce a deschide ușile,
agentul judecătoresc se va însoți, în tote casurile, de un comisar
(1) Din greşială de tipari, atit aci cât și în art. 597,
cială, ar restitui, ar eşi, în locă de a restitur, a eși.

(2) Vegi nota precedentă,

se fice;

în edițiunea

ofi-
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de poliţie ori ajutor al seii, acolo unde sunt; saii de primarul, ajutorul seii, ori judecătoruli de plasă, acolo unde nu surit comisari

de poliţie. (Pr. 597, ur.; 600, ur.)
600. Daca mobilile pers6nei condemnate nu sunt urmărite pen_tru datorii, agentul va proceda la seoterea mobilelor pe stradă saii
pe calea publică. Şi dacă partea condemnată lipsesce d'a casă, și
nu €e de nimeni representată, se va pune unii custode la aceste
mobile, cu plată de la proprietarul lor. (Pr. 599, 601, ur.) (Pr.
Gen. 1732).

601. Iu cas de resistență ori violență din partea condemnatului,
agentulii va forma proces-verbal, sub-scris de toți cei presenți, şi
va proceda îndată la arestarea lui, spre a, se judeca dupa regulile
Codicelui penal. (Pr. 600; 602—Pen. 180, ur.; 184, ur.) (Pr. Gen.

133.)

|

602. Se va face un proces-verbal

despre tote

fața locului, precum şi despre predarea imobilului

operaţiunile din

în postsiunea

proprietarului sii.
O copie după acest proces-verbal se va lăsa atât la partea isgonită din imobil cât şi la proprietarul pus în posesiune.
E| se va subscrie de tote persânele ce aii luat parte la esecu-

tare, precum şi de părți.

Daca acestea nu vor voi saii nu vor putea să subsrie se va face

menţiune îa procesul-verbal.

Originalu. acestui proces-verbal se va depune la grefa tribunalului prin care s'a acordat esecutarea. (Pr. 597, ur.; 603.)

603. Tâte cheltuielile de esecutare prevădută în acest titlu, vor fi

în sarcina deposedatului. (Pr. 594, 597, ur.)

———

„—-———.
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CARTEA VI
Proceduri diverse

TITLULU

1

Despre oferte de plată şi consemnațiuni

604. Când debitorul va voi să plătescă acea ce e dator și creditorul nu va voi să primâscă plata, debitorul e în drepti a face
oferte reale şi a consemna aceia ce e dator. (Pr. 605, ur.—Civ,

1114,

ur.—Co. 367) (Pr. Fr. 814).

605. Spre acest sfirșit, el va face creditorului, prin midlocirea
unui agent de lângă tribunaluli domiciliului acestuia, o somațiune

ca să primâscă val6rea datorită.
|
In acea somațiune se va arăta dioa, ora și locul când suma o-

ferită are să fie depusă. (Pr. 604, 606, ur.—Civ. 1114, ur.; 1116),
606. Daca creditorul refusă primirea sumei, agentul judecătoresc

"va încheia

proces-verbal de răspunsul

sâă; şi va menţionă daca

creditorul a subscris, ori n'a putut, sai na voit a subscrie.
Debitorul, în acest cas, va putea, spre a se libera, să consemneze 'suma saii lucrul oferit, observându-se cele prescrise în art.

1116 din Codicele Civil. (Pr. 604,

607, ur.—Civ. 1114, ur.).

607. Cererea ce s'ar putea intenta înaintea tribunalului, saii pentru ca să se întărâscă, sau pentru ca să se anuleze aceste oferte
şi consemnațiani, se va forma

prin osebită petițiune, după

regulile

stabilite pentru cererea principale. (Pr. 66, ur.; 608) (Pr. Fr. 815.)
608. Judecata, care va recundsce că bine s'aii făcut ofertele, va
ordona, în cas când consemnarea nu s'ar fi făcut, că daca creditorul nu voesce a priimi suma saii lucrul oferit, să se consemneze,

şi ori ce dobăndă va înceta de la dius realisărei acestei consemnări. (Pr.

604, ur.— Civ. 1114, 1116, ur.).

609. Se vor aplica cele-l-alte disposiţiuni alle Codicelui Civil
relative la ofertele de plată şi la consemnațiuni. (Civ. 1114—1121).
TITLULU 1
Despre dreptul proprietarilor asupra mobilelor, efectelor și fructe=
lor chiriașilor și arehdașilor, și despre secuestrul asigurator

*

610. Proprietarii, principalii locatari(1) saii arendași, vor putea,
(1) Locatară : chiriagiă.

!
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pentru arândile

sai chiriele neplătite și datorite,

i
să secuestrede,

printr'o simplă petiţiune data către judecătoria locală, lucrurile
şi fructele cari se vor afla în casă, moșie sait pământul închiriat
ori arendat. *

Ei vor putea se

secuestrede și mobilele cari

saii pe moşia lor, dar cari s'aii

se aflaii în casă

transportat în alt locii fără

con-

simțimântul proprietarului; şi proprietarul conservă privilegiul sei
pe aceste

mobile, întru

câtii timp

le a revendicat,

1130 din Codicele Civil. (Pr. 611, ur.; 617,
(Pr. Fr. 619).

611. Lucrurile

sub-locatarilor

conform

ur.—Civ.

art.

1429, ur.)

şi sub-urendașilor, care

se vor

afla în locurile ocupate de dânșii, şi fructele pământului ce li s'a
sub-arendat, se vor putea secuestra pentru plata chiriei saii arendei
ce datoresce chiriașul sai arendașul principal. Li se vor ţine însă
în s6mă chiriele saii arendile ce e! aii plătit, de bună credinţă,

pentru termenii trecuți, nu însă şi plăţile ce vor fi făcut cu anibiza, (Pr. 610, 612, ur.; 617.—-Civ. 1418, 1446, 1730) (Pr.
Fr. 820).
612, Aceste secuestrări se vorii face prin un agent al tribunalului unde este aședat imobilul, cu aceleaşi forme cu cari se faci

şi urmăririle

pentru viuderea

silită a mobilelor.

(Pr. 4ll,

ur.

613, ur. 617, ur.).
613.

Ori ce alt creditor, a cărui creanță

este constatată printr'o

poliţă, bilet la ordine, sai zapis netăgăduit, și este esigibilă, va
putea, de o dată cu intentarea acţiunei spre a ajunge la plata creanței sale, să pună un secuestru asigurător pe mobilele debitorului
|
|
săi. (Pr. 614, ur.; 618, ur.)
614. Acest secuestru se va pune cu autorisarea tribunalului debitorului, şi sub îndatorire pentru creditor a da cauțiune de daune interese. (Pr. 613, 615, ur.)
615. Tribunalul va putea asemenea să autorise a se secuestra

în mânile ori cărui detentor lucrurile mișcăt6re a căror proprietate
se revendică prin osebită acţiune. (Pr. 617, ur.; 619.)
616. El va putea încă să ordone a se secuestra, în mânile
bitorului, efectele sale mobile, pentru creanțele prevădute la
613, chiar când nu sunt esigibile, în casurile următâre:
1). Când debitorul a micșorat, prin fapta sa, asigurările ce
dese, saii nu a dat asigurările promise.
2). Când e pericol ca debitorul să fugă saii să'și -ascundă

deart.
deori

să'şI risipâscă averea sa. (Pr. 615, 617, ur.; 619).
617. Dacă debitorul va da, în tote casurile, garanție de ajune,
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judecătoria va putea, ardica secuestrul de asigurare. (Pr. 610, ur.;
613, ur.)
618. Secuestrul

de asigurare se va pune prin

agenţii de urmă-

rire, după acelâşi forme ca şi cele cerute pentru urmărirea. mobilelor, şi numai pe mobilelece se pot urmări. (Pr. 411, ur.; 612,
613, ur.;

619,

ur.).

|

"819. In tâte casurile prevădute prin acest titlu, tribunalul va
putea, după trebuințe, şi în casurile urgente, să transmitâ autorităţei locale ordin înscris că, chiar înaintea mergerei agentului, să
se oprâscă debitorul a scâte sai a da de o parte vre-un lucru din
cele a. căror secuestrare se cere. (Pr. 610, ur.; 612, ur. 618).
620.

In tote casurile prevădute

prin

acest

titla, vinderea, silită

a mobilelor pu se va putea face de câţi după ce creditorul va fi
dobândit un titlu esecutor. (Pr. 371, 610, ur.)
TITLUL
„ Disposifiună

III

relative la absenţi

621. În casul prevădut de art. 98 a Codicelui Civil, se va presenta petițiunea, de către partea interesată către preşedintele tribunalului. Asupra acestei petițiuni, şi a actelor ce vor alătura,
preşedintele va însărcina pe unul din judicători să facă raport. Tribunalul va otărî, după ce va asculta citirea acestui rravort, și
conclusiunile procurorului. (Pr. 622.—Civ. 100) (Pr. Fr. 859).

622. Acel€şi formalităţi se vor urma şi când va fi vorba de declararea de absință de la Cartea I, Titi. 4, Cap. 2, ai Codicelui

Civ. (Pr. 621, 623—Civ. 101—105).
623. Tribunalul, după cererea - ărței celei mai deligente, va însărcina pe unul sai mai mulți curatori, după trebuință, pentru

administrarea intereselor celor presupuși absenți. (Pr.
Civ. 9, ur.).
TITLULU
Despre autorisarea

femeii

624. În casurile când femeia

621, ur.—

1V

măritate de câtre tribunal
măritată va trebui a fi autorisată

de justiție, ea va face mai ântâiii o somaţiune bărbatului săă, prin

un agent al tribunalului, şi dacă bărbatul tot va refusa autorisarea
să, femeia va forma cererea câtre președintele tribunalului, care va
cita pe bărbat în camera de consilii, spre a arăta motivele refu-

PROC. CIVIL, —

CART. VI,

TIT. V.

98

sului săi. (Pr. 625, ur.—Civ. 197, ur. 200, ur. 1251, 1285) (Pr.
Fr. 861).
625. După ce se va asculta bărbatul, sai dacă el nu va veni la
dioa însemnată, tribunalul va otărî, asupra cererei femeii, după ce

mai ântâii va asculta conclusiunile ministerului public. (Pr. 624,

626, ur.) (Pr. Fr. 862).
626. Dacă bărbatul va fi presupus sai declarat absinte, și femeia va voi a dobândi autorisarea justiției, ea va adresa cererea
la preşedinte, care va numi un judecător raportor, şi tribunalulă
va otări asupra raportului săi, ascultănd și conclusiunile ministerului publici. (Pr. 624, ur., 627—Civ. 98, 101, 204) (Pr. Fr. 863).

627. Femeia

unui

interdis se va autorisa

conform

articolilor

precedente; ee. va alătura pe lingă petițiunea sa, copie legalisată a
de interdicţiune. (Pr. 624, ur.;—Civ. 204, 205, 435) (Pr.
te
Fr. 864).

TITLULU V
Despre separațiunea patrimonielor dintre bărbați și femei
628. Cererea pentru separațiunea
putea forma de cât după autorisarea

patrimonielor(1) nu se va
ce preşedintele tribunalului

va da asupra unei petițiuni ce i se va presenta spre acest scop.
Președintele, mai înainte de a da autorisarea, va putea face

părței observaţiunile ce va crede de cuviință. (Pr. 629, ur.—Civ.

1236, 1258) (Pr. Fr. 865).
629. Indată se cererea pentru separeţiunea patrimonielor se va
forma, grefierul va fi dator a lipi în sala audienţelor un estract

după cerere. Acel estract va coprinde:
1). Data cererii;

2). Numele, pronumele, profesiunea și locuința soţilor;
3). Cantitatea şi arătarea averei dotale după petițiune şi conform
foii dotali. (Pr. 628, 630, ur.) (Pr. Fr. 866).
630. Acest estract se va afişa şi se va publica cu chăltuiala femeii
în unul din jurnalele localităţii, sai, docă acea localitate n'are

jurnal, în unul din ale localităţei vecine. (Pr. 629, 631, ur.) (Pr.
Fr. 867, 868).
631. Afăâră de actele curat conservatâre, tribunalul nu va putea
pronunța otărîrea sa asupra cererei de separațiune, de cat o lună
(1) Separaţiunea patrimonieloriă : despărțire de averi,
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cel puţin după afigerea și publicarea acelei cereri. (Pr.. 628, ur;
632, ur.—Civ. 1264) (Pr. Fr. 869).
632. După otărîrea, asupra separaţiunei bunurilor dintre soți se
va scOte un estract, care se va afige în timp de un an în sala

audienţelor tribunalului care a pronunțat'o şi la tribunalul comer-

cial, precum şi în sala primăriei comunei unde bârbatul își are
domiciliul.
Femeia nu va putea să încâpă esecutarea otărîrei, de cât din
dioa de când s'a împlinit formalităţile sus-menționate, fără însă să

aibă trebuință a ascepta espirarea termenului de un an cât
ţine publicarea. (Pr. 631, 633, — Civ. 1262, 1263) (Pr. Fr. 872).
633. După espirarea termenului de un an al publicărilor, creditorii bărbatului nu vor mai putea interveni spre a ataca otărîrea
asupra separațiunei patrimonielor. (Pr. 631, ur.—Civ. 1264) (Pr.
Fr. 873).

634. Separaţiunea

de patrimonie

înceta, și regimul creat prin

rastabilit

prin consimțimântul

între bărbat

şi femee

pâte

contractul de căsătorie pâte fi 6răşi

ambilor soţi.

(Pr. 628,

ur.;

635,

ur. Civ. 1270).
635. Spre acest sfârșit, bărbatul şi femeia vor da. o petițiune la
tribunalul care a pronunțat separaţiunea patrimonielor, şi vor cere
unirea, patrimonielor lor. (Pr. 634, 636, ur.—Civ. 1270.)
636. Părţile se vor presenta în pers6nă la tribunal, și declara-

rea verbală a voinței lor să va constata în procesul-verbal al au-

jenței.
„a ibunalul va pronunța apoi otărîrea pentru unirea patrimonjelori,
|
Acestă otărîre se va publica în estract, conform cu art. 630, ca
a70. pentru separațiunea
patrimonielor. (Pr. 634, ur.; 638—Civ.
,
637. Unirea patrimonielor nu va vătăma întru

nimic drepturile

dobândite de cei de al treilea, în timpul sevarațiunei patrimonielor, conform art. 1265, 1266 şi 1267 din Codicile civil. (Pe. 634,

ur.—Civ

1270.)

TITLULĂ VI
Despre deliberările consiliului de famnike
638. In tâte casurile 'când se cere deliberarea consiliului de familie, dacă otărirea nu este data în unanimitate, fie-care membru

şi va arăta părerea sa în procesul-verbal.

PROC. CIVIL.

— CART. VI, TIT. VII.

Tutorul, curatorul, shii ori-care
milie, ai

dreptul

a ataca acestă

din membrii

95

consiliului de fa-

otărîre la tribunal,

care

se va

pronunța de urgență. (Pr. 639, ur.— Civ. 365, ur.) (Pr. Fr. 883).
639. Când otărîrea consiliului de familie trebue să fie supusă
aprobărei tribunalului, tutorul sai uni altul însărcinat în locu”
va presenta o copie după dânsa președintelui tribunalului, care o
va comunica procurorului, şi va numi un judecător ca să facă raport. (Pr. 638, 640, ur.—Civ. 402, 413) (Pr. Fr. 885).
640. Dacă în timp de 15 dile de la data sa, acestă otărîre nu
s'a presentat tribunalului, ori-care din membrii consiliului de familie are drept a cere aprobarea cuvenită, (Pr. 639, 641, ur.) (Pr.
r. 887).
641. ri-eare

din

interveni la tribunal,

membrii

consiliului

și a se opune prin

de familie are dreptul a

motivele

ce

va espune

înscris, a nu se aproba otărirea consiliului, (Pr. 639, ur.; 642).

lor

642. Otărtrile tribunalului, ce se vor încheia asupra deliberăriconsiliului de familie, vor fi supuse la apel. (Pr, 639, ur.;—

Civ. 389) (Pr. Fr. 889).

TITLULU VII
Despre interdicțiune |.
643. În petiţiunea care
țiune a unei pers6ne,

se va da pentru

se va enunţa

punerea sub interdic-

imbecilitatea,

smintâla,

nebu-

nia saii furia ; se vor alătura actele justificative și se vorii însemna

martorii ce vor fi a se asculta, (Pr. 644, ur.—Civ. 435—440) (Pr.
Fr. 890).
644. Președintele va comunica petițiunea și tâte actele procurorului, şi va numi un judecător spre a face raport pentru o di
otărită. E. va cere părerea consiliului de familie şi opiniunea medi-

cilor competinți, conform art. 442 din codicele civil. (Pr. 643, 645,
ur.;—Civ. 440, ur.; 460) (Pr. Fr. 891, 892).
645. Copie după petiţiune, după părerea consiliului de familie

şi acea a

medicilor,

se va da în cunoscința

piritului mai înainte

de a se procede la interogatorulă săi. (Pr. 644, 646,--Civ. 442,
ur.) (Pr. Fr. 893).
|
646. Dacă -interogatorul și actele produse .nu sunt îndâstulătâre,

şi dacă faptele

se pot justifica prin martori, tribunalul va ordona

şi ascultarea de martori în forma ordinară.
|
i
Martorii se vor asculta saii în presența piritului, sai afară din pre-
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senţa sa, după împrejurari; în acest din urmă cas, consiliul pîrttului
îl va putea representa. (Pr. 645, 647—Civ. 442, ur.) (Pr. Fr. 893).
647. Se vor urma tâte cele-l-alte reguli prescrise în codicele civile la capitolul „despre interdicţiune.“ (Pr. 643, ur.—Civ. 435—
457).

TITLULU VIII
Despre cesiunta bunurilor (1)
648, Debitorii cari vor fi în posiţiune de a reclama cesiunea
judiciară acordată de art. 1126 al Codicelui civil vor fi ținuți a
depune la grefa tribunalului unde acâstă cerere va fi făcută, bilanțul lor, registrele lor, dacă ai, și titlurile lor active. (Pr. 649,
ur.—Civ.
1122, ur.—Co. 284) (Pr. Fr. 898).
649. Cererea debitorelui se va adresa la tribunalul domiciliului
se, (Pr. 648, 650, ur.—Civ. 87) (Pr. Fr. 899.)
650. Acestă cerere va fi comunicată ministerului public. Ea nu
va suspenda efectul nici unei urmăriri, afară numai dacă judecătorii, chemând și pe parți, vor ordona ca să se suspende acestă
esecuțiune, provisorii. (Pr. 648, ur.; 651, ur.) (Pr. Fr. 900.)
651. Debitorul admis la beneficiul de cesiune va fi dator să declare în persnă, chemându-se creditorii, în audiență publică a tribunalului, că voesce a ceda bunurile sale.
Tribunalul va încheia proces-verbal ducă acâstă declarare.
Dacă debitorulă va fi închisă, el va fi adus înaintea judecății,

spre a face acestă declarațiune.
1127) (Pr. Fr. 901, 902).

(Pr. 648,

ur.;

652,

ur.—Civ.
.

652. Otărîrea, care va admite cesiunea bunurilor dă putere cre-

ditorilor a vinde bunurile mobile sai imobile ale debitorului, şi se
va procede la acâstă

vindere în formele

prescrise pentru mosce-

nitorii sub-beneficiă de inventarii. (Pr. 648, ur.; 653,—Civ. 1126)
(Pr. Fr. 904).
653. Nu pot fi admişi la beneficii de cesiune, stelionarii(1),
bancruții frauduloși, pers6nele condamnate pentru furt saii înșelăciune (escrocherie), niei comptabilii, tutorii, administratorii saă
depositarii. (Pr. 648, ur.—Civ. 390, 1125, —Co. 284, 326—Pen.

306, 332) (Pr. Fr. 905).

(1) Pentru definițiunea vorbei cesiunea bunurilorii, vezi nota de Ia art, 1122 din
„Codicele Civile,
.

(2) Pentru definițiunea vorbei stelionatăi, veţi art. 18 din legea constringerei corporale; din supl. Codic, pag. 141.
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TITLULU IX
Proceduri

relative la deschiderea unei succesiun).

SECȚIUNEA
Despre punerea

1

pecetilor dupe morte

654. In t6te casurile când legea ordonă punerea de peceți după

mortea unei persâne, aceste peceţi se vor pune de câtre unul din
judecătorii tribunalului de judeţ. Preşedintele tribunalului va putea
însă deiega acestă misiune judecătorului de- plasă local. (Pr. 655,
ur; 659, ur.—Civ. 391, 681, 723, 730, 731, 916—919—Co. 201

ur.—Pen.

198) (Pr. Fr. 907).

655. Pecetea ce se va pune va fi acea a tribunalului
decătoriei de plasă. (Pr. 654).

sau a ju-

636. Punerea pecețilori pâte fi cerută:
1. De toți acei cari pretind drepturi în succesiune sai în comunitate
;

„2

De toți creditorii

cari au un titlu

esecutor asupra

ce trebuescii puse sub peceţi;

bunurilor

3. In cas de absenţă a moscenitorilor ori a unuia din
ei, de
pers6nele cari şedeaii în casă cn defunctul, de rudele
sai amicii
lui. (Pr. 654, 657, ur.—Civ. 730, 731) (Pr. Fr. 909).
657. Peceţi!e se vor putea pune, chiar de oficii, după
țiunea procurorulvi ori primarului local către tribunal declara, când e
vorba de minori ce nu aiă încă tutor, ori de mosceniri
vacante,

sai când defunctul(1) a fost denositar

nublie spre a se pecetlui

lucrurile publice depuse la diusul. (Pr.
In comunele rurale, pentru casurile
primarul comunei va putea închide şi
lui, mai înainte chiar d'a veni ordinea
decătorul ce are să pună pecețile sale,

Fr. 911).
|
prevădute de acest articol,
pecetlui lucrurile defunctutribunalului şi de a sosi juvestind însă îndată pe tri-

bunal despre acesta. (Pr. 654, ur.; 658, ur.—Liy, 395, 730).
658. Dică pecețile

nu vor fi nuse înaintea îngropării, judecătorul va constata printr'un proces-verbal minutul când a
fost chemat să le pună, și causele care ai întîrdiat punerea
peceţilor. (Pr.

659. ur.) (Pr. Fr. 913).

(1) Defunctă : reposată,

!
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659. Judecătorul însărcinat cu punerea păceților,
fața locului un proces-verbal care Ya coprinde :

va încheia la

I. Anul, luna, diua și ora;

II. Motivul punerii peceţilor;
TIT, Numele, pronumele, profesiunea, domiciliul persânei ca a ce-

rut punerea, peceţilor, sai domiciliul ales de dinsa în acea comună

daca locuesce în altă parte.
IV. Dacă nimeni n'a făcutii asemenea, cereri, procesul-verbal va
spune că peceţile sunt puse de oficii, după declararea procurorului ori a primarului;

V. Arstările şi disele

peceţilor.
VI. Arătarea

persOnelor, câri ai fost

locurilor,

biurourilor,

Sai pus peceţele;

lăzilor,

VII. O descriere pe scurt a obiectelor

față la punerea
pe cari

dulapurilor

cari nu

sunt

puse

sub

peceţi. (Pr. 654, wr.; 657, ur.; 660, ur. — Civ. 87, 97) (Pr. Fr.
914.).
660. Judecătorul, după trebuință, va putea aședa şi un custode
„pentru paza lucrurilor de sub peceți. (Pr. 659) (Pr. Fr. 914.)
cu
661, 't6te cheile de la lădile, dulapurile şi locurile închise

peceţi, se vor lua de judecătoruli care ai pus

peceţile, şi se vor

depune la tribunal.

Menţiune despre luarea acestor chei se va face în procesul verbal. (Pr. 659) (Pr. Fr. 9315).

662. Daca la punerea peceților se va găsi un testament sait alte
hărtii pecetluite, judecătorul va constata forma esteri6ră, pecetia,

şi subscriere de va fi, va

parafa phculă atât elă cât şi

părţile

ora când
presente, dacă sciii sau pot subscrie, şi va arăta dioa şi

judepachetul va fi de dânsul presentat președintelui tribunaluluicare va
verbal
lui
l
procesu
în
ian. Tâte acestea se vor menţiona
refusul ori neîi sub-ăcris de părţi, sau se va face mențiune de
859, 864, 892)
v.
putinţa, de a subscrie. (Pr. 659, ur. 664. ur.—Ci
(Pr. Fr. 916).
663. Obiectele mobile, care nu se pot pune sub peceți, se vorit
încredința unui custode; custodele se va plăti, şi lucrurile se voră

$ 7; 660.)
- întreține cu cheltuiala moscenirei. (Pr. 659,
, preşedintele
tribunal
la
depus
fi
va
se
ntul
testame
664. Când
figurat ca părți
ai
ce
le
tribunalului, după ce va chiema pe pers6ne

a starea
interesate la punerea peceților, îl va deschide, va constat acestea
tote
ind
constat
l,
tribuna
În
a
conserv
va
şi
sa materială,
printrun proces-verbal. (Pr. 662.)

a

aa:

665. Daca la punerea peceţilor, porţile și ușile se află închise,
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sat se ivesce alt obstacol prin care se împedică punerea peceţilor,
judecătorul le va deschide, ajatându-se, la trebuinţă, şi cu agenții
administrațiunei locali. (Pr. 654, ur.) (Pr. Fr. 921).

SECȚIUNEA
Despre

un

oposițiuni la punerea pecejilor

666. Oposiţiunile la punerea peceților pot: fi făcute saii prin o
declaraţiune în procesul verbal, sai prin o petițiune dată preşe-

dintelui tribunalului

(Pr. 654, 667—

care a ordonat pecetluirea.

E
Civ. 732) (Pr. Fr. 926).
667. Judecătoria, apreţuind, va judeca de urgență,şi va menține saă va suspenda operațiunea punerei peceților. (Pr. 666).

SECȚIUNEA 11
Despre redicarea pecetilor și înventariă.

668. Peceţile nu vor putea fi redicate şi inventariuli făcut, de
cât trei ' gile după îngropare, de vor fi puse înainte, și trej dile
după punere, de vor fi puse de la îngropare, afară numai de
casuri urgente. (Pr. 654, ur.; 669; ur.) (Pr. Fr. 928).

669. Dacă moscenitorii saii câţă-va din ei, sunt minori neeman-

cipaţi, nu se vor redica pecețile, mai înainte da
saii de a fi emancipați. (Pr. 668—Civ. 355, 421,
670. Toţi acei cari sunt în drept de a cere
pot; cere redicarea lor, afară numai de aceia cari
peceților în virtutea art, 656, $. III. (Pr. 656

293) (Pr. Er, 930).

611. Redicarea peceţilor se va face în

bunalului.

Tot de odată tribunalul va

li se numi tutor,
ur.) (Pr. Fr. 929).
punerea, peceţilor,
au cerut punerea
ş. 1, 2, 657—Co.

|

urma unei ordini a tri-

|

anunţa, pentru ca să asiste la re-

dicarea peceţilor, pe soțul ce va fi în

viață, pe mosceuitorii cu-

noscuţi sai presupuși, pe esecutorul testamentar, de va îi, pe le-

gatarii ce se vor cunâsce, pe persânele ce aii făcut oposițiune la
punerea peceților, sai pe ministerul public, dacă moscenirea e
vacantă.
Tâte aceste pers6ne se pot presinta înşi-le saii prin mandatari,

În dioa însemnată, se va procede la redicarea, peceţilor faţă cu
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părţile chemate , sai în

lipsa lor.

Se va forma

un proees-verbal

despre(1) reuicarea peceților. (nr 654, ur.; 666.; 672,ur;).
672, Acest proces-verbal va copriude ; 1 data; II, numele,
profesiunea, locuinţa celoră ce aă cerut redicarea peceţilor, daca
a fost asemenea. cerere; IIL, ordinul tribunalului pentru redicarea
peceților; 1V, numele, pronumele, nrofesia pers6nelor chemate şi
care ai asistat; V, disele şi observările lor; VI, arătarea stării
în care sait găsit peceţile. (Pr. 671,- 673, ur.;—Pen. 198) (Pr.

Fr. 936)

673. Peceţile vor fi redicate una după alta pe cât se va face și

inventariul. (Pr. 668, ur.; 672; 674, ur. — Co. 223, ur.) (Pr.
Fr. 937).
674. Ioventariul se va face față cu persânele ce asistă la sc6terea peceților. (Pr. 671, 673, 675, ur.).
675. Acest inventariii va fi o descriere fidelă a tutulor obiecte-

lor aflate sub peceţi.

-

El va coprinde ve larg cele menționate în procesul-vereal de
redicarea peceţilor, descrierea cu am&nuntul a obiectelor aflate,
arătarea calității și a cantității lor, pe cât se va putea. (Pr. 672,

|

ur; 676).

676. Tâte pretenţiunile câte se vor ivi în timpul formărei inven-

tariului se vor trece în

procesul-verbal,

decă de tribunal. (Pr. 674, ur.).

spre a se

aprețui

și ju-

SEOȚIUNEA 1YV
Despre vengarea mobilelor unei mosceniri

677. Când vândarea mobilelor unei. mosceniri se va face în virtutea art. 736 $. 1, din Cod. civil, acestă vândare se va esecuta,

conform regulelor prescrise pentru vândarea silită a mobilelor, rrin

art. 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445. (Pe. 678, ur.—Civ, 707,
116) (Pr. Fr. 945).

678. Partea interesâtă se va adresa la preşedintele tribunalului
local, alegind şi unii domicilii în acel loc, dacă locuasce în altă
parte. (Pr. 677, 679, ur.).

679. Se va procede la facerea. inventariului obiectelor de vân-

dut, după ce se va chema atât cel ce a făcut; cererea, cât şi alte

pers6ne interesate cunoscute. (Pr. 670, 680).

(1) Din gregială de tipari s'a pusă, în ediția oficială, vorba dape în loci de despre,
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680. Vângarea publică se va face la locul însemnat de tribunal,

conform art. 430(1). (Pr. 432, 677, ur.)

SECȚIUNEA v
Despre vânzarea bunurilor imobili ale minorilor

cât

681. Vândarea imobilelor minorilor nu va putea, fi ordonată de
dură un

avis al rudelor arătător

de natura

bunurilor și de,

valGrea, lor aprossimativă.
Acest avis nu va fi necesariă, daca bunurile vor fi tot de odată

Şi ale majorilor, și dacă vânadarea este cerută de dînşii. Se va urma .
atunci conform cu regulile din secțiunea următâre. (Pr. 682, ur;
691, ur.—Civ. 355, ur.; 401—404, 409, 7117, 736) (Pr. Fr. 953). .
682. Când tribunalul va întări acest avis, va declara tot în
otărîrea sa, că vinderea se va face în ființa tutorului, înaintea tri-

bunalului;

sai dacă

vinderea

nu

se pâte face

înaintea

lului, el va orîndui pe un judecător, sai pe sub prefectul
cu judecătorul de plasă, spre a o săvârşi la fața locului,
art. 403 din Codicele civile. (Pr. 681, 683, ur.) (Pr. Fr.
683. Incheerea, care va ordona vinderea va însemna şi

care
401)

are a se începe şi -condițiunile
.
“
(Pr. Fr. 955).

ei. (Pr.

682,

684,

tribuna-

respectiv
conform
954).
preţul cu
ur.—Civ.

684.. Astă prețuire va fi regulată saii după avisul rudelor, saă
după titlurile pronrietății, sau după contractele autentice sai iscălite cu dată certă, și de nu sunt enntracte, după rolul contribuţiunii fonciare,
e
Cu tOte astea, tribunalul va putea, după împrejurări, să proparțială a imobilelor.

câdă la estimarea 'totală sai

Estimarea, acâsta se face după

prin unul sait trei

esperți, numiţi

importanța şi natura, bunurilor,
de tribunal,

spre acest

sfîrşit,

(Pr. 683, 685, ur.—Civ. 404, 1171, 1176, 1182) (Pr. Fr. 955).
685. Daca estimarea a fost ordonată, espertul sai esberții, după

„ce vor

jura, saii înaintea președintelui

judecătorului numit de dînsul,
"în scurt basele estimării, fără
a bunurilor de vândare.
Acest raport se va depune
" copie după dânsul la cei ce o

134) (Pr. Fr. 956).

(1) Din geeşială s'a citat aci art.

tribunalului sai înaintea

vor face raporiul lor, care va arăta
de a intra în amănunte de descriere
la grefa
vor cere.

tribunalulni, şi se va da
(Pr. 684, 686, ur.—Civ.

430, câci art. 432 trebue a se citi,
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un act

apoi

de

care va co-

publicațiane,

1. Arătarea, otărîrei care autorisedă vândarea;
IL. Numele,

- XIL. Arătarea

pronumele

minorului

și al tutorului sâi;

imobililor ce se vând, și un estract din condiţiu-

nile vândării, coprinse mal pe larg în otărârea vâadării;

|
IV. Preţul cu care are să se înc€pă licitațiunea;
V. Dioa, locul și ora când are să se facă vândarea. (Pr. 683,
”
ur., 687, ur..—Civ. 403) (Pr. Fr. 957).

act se va afige, în timp de 30 dile cel puţin, atâtă

Acest

687,

are să se facă

vândarea,

689. Suat declarate comune acestui titlu(1) articolele

537, 538,

tribunalului, saii la

la uşa

locul unde

cât şi la ușa, primăriei unde se află aşedat imobilulv. — Toti de
o dată, un estract se va publica într'un jurnal al localității, saă
în lipsă, în unul din ale localității vecine. (Pr. 686, 6898. ur.).
688. Daca în dioa însemnată pentru adjudicaţiune, nu ese un
preţ nici măcar egal cu prețul însemnat de tribunal şi publicat,
tribunalul va putea, după împrejurări, saii să aprobe preţul eșit,
sai să amăne vândarea pentru alt termen, care se va publica tot
cu modul prevădut în articolul precedent. (Pr. 687, 689, ur.) (Pr,
|
Fr. 963)

542, 343, 544, $.1. 545, 546, 551, 552, 553, 556,557. (Pr. Fr. 964).
cine
va

690. în cele opt dile câri,vor urma după adjudecaţiune,

cu o a decea

putea să supralicitede

prețul eşit, conformându-se

mai

parte

mult

ori

peste

coprinse la. art. 548, 649,

şi cu cele

“(Pr. 550, 688. ur) (Pr. Fr. 9%5).

SECȚIUNEA

VI

Despre înpărțiri şi Licitatiuni

691. Împărţirea, de succesiuni între mat multe

persâne

se va

face prin tribunal, daca ele nu o pot face prin bună înțelăgere.
(Pr. 692, ur.)
699. In casurile prevădute de art. 133 şi 747, din Codicele civil, împărţirea

(E

A

se

va face dupe cererea părții celei mai deligente(2).

693, ur—Civ. 409, 728, 785, 1388,ur;

1530, 1825) (Pr.

'r. 966),

“693. Numirea de tutori pentru minori, cari, într'o împărțelă, ai
(1) Din greşială se află aci cuvântul titlu, câci trebuea se dice: “acestei sectiuni.
(2) Parte

mai

diligente este aceea

care cere, reclamă

mai

nainte.
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interese contrarii, se va face de către tribunal, după avisul consiliului de familie. (Pr. 691—Civ. 356, ur.; 147) (Pr. Fr, 968).
694. Asupra raportului judecătorului numit pentru operațiunile

împărţelei, conform art. 733 din Codicele civil, tribunalul va otâri
a se face împărțâla în natură, şi de va fi trebuinţă, va otări vinderea unora saii mai multor imobile.

Acâstă vindere se va face nrin licitaţiune. sai înaintea judecă-

torului sat înaintea tribunalului unde se află așegat imobilul, cu
espertisă sai fără espertisă, dură împrejurari. (Pr 691, 694-—Civ.
734, 1388) (Pr. Fr. 969, 910)
695. Daca, tribunalul va hotări a se face espertisă, el va putea
faţa
numi unul sai trei esperți, cari, după ce vor jura, vor face la
amă&în
intre
să
fâră
locului raportul lor după basele estimării,
punte de descriere a obiectelor de împărțit. (Pr. 694, 696, ur.—
(Civ. 134) (W'r. Fr. 971)
696. Vândarea obiectelor se va face conform cu cele ce s'a dis
;
pentru vândarea bunurilor imobile ale minorilor. (Pr. 683—699
695, 697, ur.) (Pr. Fr. 972)

697. Daca în giua însemnată

nu va, fi egal cu preţul pus de

dis în art. 688 (Pr. 696 698)

pentru adjudicaţiune

tribunal,

prețul eșit

se va proceda cum

s'a

698. In cele opt gile după adjudecaţiune, ori cine va putea, să
supraliciteze cu o a decea narte mai mult peste nrețul adjude-

caţiunei, conform cu cele dise la art. 690. (Pr. 696, ur.).
699. Cândă situaţiunea imobilului va cere mai multe espertise
deosebite şi se va constata că fie-care imobil nu se pote împărți,
vinderea prin licitaţiuue nu se mai face, daca, din anroțierea

în
raporturilor, resultă că totalitatea imobiielor pâte a se împărți
9174).
Fr.
(Pr
144)
742,
natură. (Pr. 691, 700, ur.—Civ. 741,
se îm 700. Dacă cererea este, ca imobilul saii imobilele să
esface
vor
ce
parță în mai multe părți, în natură, esperţii, după
sai
lot
fie-care
compună
se
să
timarea, vor însemna cum trebue
parte a se da.

Raportul

esperţilor, fiind aprobat de tribunal, loturile sai păr-

ticelile vor fi trase la sorţi, față cu părţile, înaintea tribunalului
699,
sai a unui judecător-comisar numit de tribunal. (Pr. 691,
701.—Civ. 737, ur. 743, ur.) (Pr. Fr. 975).

701 In cele-alte casuri se va urma conform cu art. 737 pina la
art. 750 din Codicele civil. (Pr. 200).
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SECȚIUNEA VII
Despre beneficiulă de înventariă(1)
702. Dacă moscenitorul beneficiar voiesce, înainta d'a se declara

moscenitor,

ca, conformă

cu Codicele

civile, să

se autorisede

a

viude mișcătOre ale moscenirei, el va preseuta, spre acest, stirşit,
o petițiune la președintele tribunalului locului, unde s'a deschis moscenirea.
Vinderea se va face înaintea unui agent judecătoresc, conform

art. 432, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444 şi 445. (Pr. 703, ur.—

Civ, 95, 405, 704, ur.; 713, ur.; 716) (Pr. Fe. 986).
103. Daca cererea este de a se vinde imobile de ale succesiunei»

moscenitoaul beneficiar va presenta președintelui tribunalului locului unde e deschisă succesiunea, o petițiune în care se arată

necesitatea acestei vândări și imobilile de vândut.
Preşedintele tribunalului va comunica cererea ministeriului public, şi va hotărî de trebue a se face vângarea, și de trebue sai
nu a se face

apreţuirea

de esperți.

(Pr.

702,

704,

ur.—Civ.

95,

104, 717) (Pr. Fr. 981).
704. Se va procede la vindere, dună formalităţile prescrise pen-

tru vinderea

imobilelor

unui

minor.

(Pr.

683—690,

702,

ur.; 105,

.
ur.) (Pr. Fr. 988).
105. Moscenitorul beneficiar se va socoti moscenitor pur şi
simplu, dacă a vândut imobile fără a se conforma regulelor pres-

crise mai sus. (Pr. 702, ur.—Civ. 689, 711, ur.; 117) (Pr. Fr. 988).
706. Acţiuaele ce moscenitorul

tra mostenirei,

beneficiar are a intenta în con-

le va intenta în contra celor-alţi

moscenitori, dacă

sunt; în casul contrarii, el le va intenta în contra unui curator
ce se va numi duvă formele cum se numescii curatorii la moscenirile vacante. (Civ. 113, 125; 1882 1883) (Pr. Fr. 996).
101. Moscenitorul

beneficiar

va fi

obligat a da socotâlă

"administrarea sa, şi va fi responsabil de
(Civ. 713, 714, ur.).

actele gestiunei
-

despre

sale.

TITLULU X
Despre convențiunile matrimoniali

108. Tote convenţiunele

matrimoniali,

sai

contractele de

că-

(1) Spre a înţelege ce este o moscenire care se priimese sub Beneficiă de
înven_
tarii, vezi. cele zise la art. 713 din Cod, civil.
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sătorie şi foile dotali, se vor

trece din

105

cuvânt în cuvânt

întrun

registru special ce se va ține la grefa fie căruia tribunal de judeţ.
(Pr. 109, ur— Giv. 1223, ur 1228, ur.)
709. Contractul de căsătorie, se va sub-scrie atâţ de bărbat; cât
şi de femeie, precum şi de părinţii lor, și de cei ce constitue dota,
daca dota esistă. (Pr. 108, 710, ur—Civ. 1223, ur; 1228, ur; 1235,ur):
110, Mai nainte de celebrarea căsătoriei, ambii soţi, împreună
cu cei ce aii constituit dota, se vor presenta, în pers6nă saii prin
procuratori speciali, înaintea tribunalului domiciliului bărbatului cu
petițiune sub-scrisă de dinşii spre a cere trascripțiunea contrac-

tului în registrul tribunalului. (Pr. 709, 711, ur—Civ, 1298, ur.
1235, ur.)
111. Preşedintele va opri originalul contractulni, şi dacă dota

constă numai în mișcătore, el va da ordin grefierelui ca, în termen

de trel dile de la priimirea petiţiunei, să facă transcripțiunea. (Pr.
710, 112, ur.).
112. Dacă dota coprinde imobile, se va face cercetare prin tri“bunalul locului unde ele sunt aşedate, despre posesiunea înzestrătorului, şi ipotecele saii alte drepturi reale ce pot fi puse asupra lor.
Menţiune despre acâstă cercetare se va face în procesul verbal,
înscris pe marginea ori în josul registrului de transcripțiune. (Pr.
111, 113, ur—Civ,

713. Dacă

1235, ur, 1240)

din tote aceste cercetări

va resulta

întărdiere,

și

căsătoria va trebui să fie celebrată înda:ă, președintele tribunălului va da bărbatului un estract Pegalisat, du"ă contractul săi

de căsătorie, care va servi de dovadă pentru aședarea definitivă a
convenţiunelor matrimoniale. (Pr. 711, ur.; 714, ur.).
714. Procesul-verbal după încheerea transcripțiunei se va trece

în josul contractului decăsătorie, şi în registrulii transcripţiunei.
(Pr. 110, ur; 715, ur.).
115. Luarea înapoi a contractului

legalisat se vă face de băr-

bat, în presenţa înzestrătorului, de va fi, cari amândoi vor subscri
în registru de priimire.

(Pr. 711—Civ.

1237, ur.).

716. Schimbările ce sar face la convențiunele matrimoniali,
mai nainte de celebrarea căsătoriei, sunt supuse la aceleași formalități, ca şi convenţiunele matrimoniali.
Ele vor trebui a fi trecute în josul contractului de căsătorie,
conform. art. 1230 din Codicele civil. (Pr. 708, ur.—Civ. 1229,
1236),

A

717. Când dota se restitue în casurile prevădute de art. 1271
din Codicele civil, restituirea se va trece în registrul transcrip14

FIE,
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ţiunei p6 marginea f6ei unde este trucut contractul de căsătorie,
după cererea părții interesate. (Pr. 715—Civ. 1272, ur.).

118. Locuitorii

aședaţi în comunele rurale vor

înregistra con-

tractele ce vor face la a lor căsătorie, saii la tribunalul local, sati
la judecătoria de plasă a domiciliului bărbatului, la care se va
ţinea asemenea un registru special pentru transcrierea contractelor de casătorie. (Pr. 708, 119).
719. Transcrierea la judecătoria de plasă se va face după for-

mele. cerute la tribunalele de județ

Un estract după
luni, la tribunalul
transeripțiuni. (Pr.
790. Bărbatul al
nătate, va fi dator,

aceste registre se va trimite, la fie-care ş6se
local, care îl va trece în registrulă special de
709, ur.; 718—Civ. 1228).
cărui contract de căsătorie este format în streitrei luni după întrcerea sa în ț6ră, să tran-

scrie acest contract în registrul tribunalului domiciliului sei. (Pr.
711—Civ.

1228--C0.

64, ur.).
TITLULU

XI.

Despre iranscripțiunea actelor de strămularea proprietăţii, și despre înseripțiunea priviiegielor şi ipotecelor

1791. Se

vor ţine la fie-care tribunal de județ

transcripțiunea, actelor de mutațiunea

un registru de

sai strămutarea

proprietăți-

lor, şi un alt registru de inscripțiunea privilegielor şi ipotecelor.
(Pr. 722, ur.; 725, ur.—Civ. 1780, ur.)..
722. Se va transcrie în registrulă de transcripțiune ală tribuna-

lului unde este aședat imobilul :

1. Tote actele de instreinare a proprietăților imobile, sai a drepturilor reale ce se pot ipoteca;
II. Tâte actele prin care se renun;â la aceste drepturi;
III. Tâte actele prin care se constitue o antichresă, o servitute,

un drept de usufruct, de usi sai de abitațiune;
IV. Tâte
721,

123,

actele prin
ur;

care se renunță

la aceste

drepturi.

(Pr.

726).

123. Pină Ia transcripţiune, drepturile resultând din actele men-

ţionate la art. precedente nu se pot opune celor de al treiaiea,
cari aii drepturi asupra imobilului. (Pr. 122, 124--Civ. 1295).
"194,

Contractele

de

arende

saii

închiriere,

pe

un

timp

mai

lung de trei ani, nu se pot opune celor de al treilea, de cât atunci când ele se trecă prin estract în registrul de transcripțiune.
(Pr. 123—Civ. 1413).
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195- Inscripţiunea privilegielor şi ipotecelor se va face în registrul tribunalului unde se 2flă situat imobilul, confarm regulelor

prevădute prin Codicele civil. (Pr. 726, ur,—Civ. 1780, nr.)

196. Spre a se ordona inscripțiunea actului de privilegii sali
ipotecă, se va face cercetare în registrul de inscripțiuni şi transcripțiuni, de un judevâtor-comisar asistat de grefier, spre a .se
vedea, dacă esistă diferite alte sarcini sai drepturi asupra acelui
imobil,
Se va presinta tot 10 dată şi titlurile, dacă esistă, despre proprietutea obiectului supus la privilegii sai ipotecă.
Menţiune. despre aceste cercetări şi aceste titluri, saii despre
constatarea liniştitei posesiuni, se va face în actul de iascrințiunea

ipotecei sau privilegiului. (Pr. 725, 127, ur.— Civ. 1780, ur.).
721. Pe actul original, pe lângă certificarea datei şi numerului
de ordine, cerută de art. 1782 din Codicele civil, se va trauserie
şi actulii de inscripțiune, așa cum sa trecut în registrul de inscripțiune. (Pr. 125, ur.; 128—Civ. 1180, ur.).

728. Acel6și

formalități de inscripțiune se

vor urma, când

în

virtutea art. 1814 din Codicele civile, o ipotecă se va muta de
pe un imobilul pe altul.
Menţiunea despre acâstă mutare se va face pe marginea primirei

inscripțiuni. (Pr. 125, ur.).

CARTEA
TIILULU

VII
1

Disposiţuună generale
Ş. 1, Despre termeni

729. 'Termenile (sor6celâ) coprinse în procedură se înţelegi pe
ile

libere, adică

nu se socotesce

nici

diua de când

s'a început,

nici dioa când se împlinesce termenul. (Pr. 130, ur.) (Pr. Gen. 137).

730. Termenii însemnați cu lunile sai săptemânile, se împlinescă în dioa lunei sai a săptămănei, corespungătâre cu dioa
punctului de plecare.
Termenul care, plecând de la 29, 30 sai 31 ale lunei, se îm-

plinesce într'o lună care nu are acea qi corespungătâre, se va s0-
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coti împlinită în dioa cea din urmă a lunei. (Pr. 729, 731) (Pr.
Gen. 138).
131. Ori ce termen care se va împlini într'o duminică, di de
vacantă sai altă di de serbătore legală, se vă prelungi pentru cea,
dântâii di de lucru următâre. (Pr. 130, 132, ur.) (Pr. Gen. 739).
132. Termenii regulați de lepiuitoră nu se pot scurta nici prelungi de judecători, de cât în casurile cand legea le dă acâstă

facultate. (Pr. 733, ur.) (Pr. Gen. 741).

133. Espirarea unui termen acordat de lege pentru esercițiul
unui drept, atrage cu sine căderea dreptului. (Pr. 732, 734) (Pr.

Gen. 742).

.

,

134. Cu t6te acestea, termenul se va suspende prin mârtea
părții.
„EL nu îşi va începe cursul, în contra moscenitorilor sei, de cât

de la espirarea termenului pentru a face inventari
(Pr. 733—Civ..706) (Pr. Gen. 143).

şi a delibera.

Ş. 2. Despre nulităţi.
130. Se va declara nul, sub

condiţiunile prescrise la vale,

ori

ce act de procedură făcut cu călcarea acestei legi:
I. Daca actul este făcut de un magistrat sati oficier judecătorescii
necomnetinte ;

II. Daca călcarea formelor a causat părţii care -o invocă o vătă-.

mare, pe care nu o pâte repara de cât anulând actul;

III. Daca nulitatea actului este formal pronunțată

de lege. (Pr:

736, ur.) (Pr. Gen. 745).
136. Nuhitatea se va pronunța numai după cererea părții în favârea căria legea a admis'o, sait care va avea un interesa o opune.
Ministerul publici va putea de la sine invoca o nulitate, în tâte
casurile când este obligat de lege a lua conclusiuni, precum şi în
materii de ordine publică. (Pr, 80, 135, 131) (Pr. gen. 746)
"131. O procedură nu se va anula de cât de la actul care a dat

nascere la acea, nulitâte. (Pr. '35, ur.) (Pr. Gen. 748),

TITLULU U
Disposițiună transitorii
738. Aeest conice de procedură se va aplica de o dată cu

nerea în lucrare a Codicelui civil (Civ.
1865, Supl. Appen. p. 19).

pu-

1913—Decret, diu 2 lulie
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739. Procesele cari, la promulgarea acestei legi, se vor afla judecându-se în drit, la tribunalele și curţile de peste Milcov, sai
la curtea de Casaţiune, după legea din 1847, se vor reîncepe la tribunalele de judeţe competinți, pentru a se judeca din noi după
acest codice.

,

740. Tâte legile, decretele, regulamentele, instrucțiunile saii deslegările :ninisteriali, relative la procedură, sunt și rămân desființate
de la aplicarea acestei legi, afară de disposiţiunile de procedură
coprinse în Codicele comercial.

141. Disposiţiunile legei curţii de Casaţiune, contrarii disposiți-

unilor acestui codice, rămân abrogate.
742. 'Tâte procesele şi actele judecătoresci, câte se vor afla pendinte la curți şi tribunale, în momentul arlicării acestei legi, se
vor regula, și judeca după formule prescrise de acâstă procedură.
143. Procesele pendinte la consistorii sati la mitropolie ori epis-

copii în momentul punerii în lucrare a acestui codice și codicelui
tribunalele de

ântâia in-

stanță, și cele de la mitropolie sai episcopii la curţile

apelative

civil, vor trece, cele de la consistorii la

|

respective.

144. Publicaţiunele făcute pentru vândarea silită a imobilelor, con-

form legiurilor vechi, nu se. vor mai înnoi, ci
mai, la termenul

publicat, se va urma, conform

adjudecațiunea nu-

acestei. proceduri.

745. Regulile privitre la facerea şi esecutarea otărniciilor se vor

determina printi'un regulament de administrațiune publică : pînă
atunci .vor rămânea în ființă regulile speciale astădi în vigdre.
746. Se vor regula, sub forma regulamentelor de administraţiune
ublică:

E a). Formulare pentru actele de procedură cele mai usuale;
b). Diferitele tarife

de: plăți și

cheltueli

judecătoresci,

pentru

espertisă, martori, copie dă acte, citaţiuni, somațiuni, esecuţiuni silite, urmăriri. și licitaţiuni, transcripțiuni de mutaţiuni, inscripțiuni
4
de ipotece, şi altele..
ne,
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CARTEA |]
Despre judecătoriele
de plăși (oc6le)
TITLU

|.

Competința judecătorilor

pagina,

de plăși

TITLU Il.
|
TITLU III.
TITLU IV.

Desprecereri înaintea judecătorilorii de plăși
şi chemati în judecată.
.
Despre judecată, hotărîre şi esecuțiune.
Despre judecata în lipsă şi despre oposițiune.

TITLU

V.

Despre

TITLU

VI,

differite

proceduri

preparatorii

i

4
5
7

şi

despre escepțiuni înaintea judecătoriloră de
plăși.

8

Despre “vecusațiunea judecătoriloră de plăşi.

10

CARTEAII
Despre tribunalele

|
de județe

TITLU II.

TITLU

1.

Despre cereri și citațiuni.

TITLU

III.

Despre comunicarea făcută ministeriului pu-

TITLU IV.
“TITLU V.
TITLU

VI.

Secţiunea 1.

Despre competință.

11

13

blică.
.
ea
Despre audiențe şi poliţia or...
Despre introducţiunea şi instrucţiunea causelorii,
Despre escepţiunile
apărărei fondului.

ce se propună
,

Secţiunea II. Despre strămutări sâii escepțiuni declinatOre.

.

.

.

.

.

.

17

înaintea

Despre cauțiunea cesunt datori a da strainii.

Secțiunea II]. Despre nulităii,

15
16

.

19

19
19

20
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Secţiunea” IV. Despre chemarea
TIILU VII.

garanțiloră în causă

despre escepțiuni

dilatorii

Despre sentințe.

sai

AR

.

20

21

TIILU VIIL! Despre desdaunări şi cheltueli.
TITLU IX.
Despre hotărîrile date în lipsă ii despre oposițiuni
TIILU X.
Despre procedurele preparatâre Şi probatâre
în generale.
.
Secţiunea Î.
Despre verificarea scripturelorăi.
Secțiunea 1]. Despre cercetarea prin martori.
Secţiunea II]. Desnre esperți.
.
Secțiunea IV. Despre cercetări în faqia locului.
Secţiunea V. Despre interogatoruli părțilori
.
Secţiunea VI. vespre jurămîntulă judiciar deferită unei

AITLU XI.
TIALU XII.
TILLU XIII.
TITLU XIV.

24,
26
27
28
31
34
35
30

părţi
.
31
Despre intervenţiune.
38
Des re suspensiunea, peremnţiunea (închide.
rea) şi începerea judecăţilorii.
„39
Despre regulare de comretinţă.
Despre trimiterea la ună alti Trib. pentru
causă de rudenie saii de afinitate.

TITLU XV. Despre recusațiune.
.
TITLU XVI. Desvre revisuirea judecăţilorii.

40
41

42
„44

Secţiunea I. Casurile în care se pâte cere revisuirea.
.:
Secţiunea Il. Formele și termenii cererilor de .revisiune.

TITLU XVII. Despre acțiunea

recursorie civilă în contra

judecătoriloră(1).

RA

CARTEA

.

44
46
4i

|

Despre curţile de appelii
TITLU
ȚITLU

1.
II.

Despre dreptuli de appelă. . .
Formele şi effectele appelului.

VARTEA
Despre

TIILU 1.
(1) Prise â partie,

49
50

IV

arbitri

Despre numirea de arbitri.

. .

.

.

.

.„

52

12
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TABELA

TIILU. Il.

Despre

instrucțiune înaintea arbitrilor.

1ITLU, INI.
TITLU 1V.

Hotărârea. arbitrilor . . .
Despre mijlcele de a ataca hotărirea arbitriloră. .
eee
'Perminarea arbitragiulul. e

pagina

TITLU

V.

CARTEA
Despre

TITLU 1

Secţiunea Î.

- Beoțiumea; II.
Becţiunea 111.
Secţiunea IV.
Seoțiuneu V.
Secfiureu VI.
TITLU. il.

.

.

53
53
94
55

V.

esecuţiuuea silită.

Disposiţiuni generală.

Titlurile cerute pentru

. .

„56

essecutarea “silită.

„56

Pers6nele şi bunurile supuse essecutări silite
Cându se pâte esercita esecuțiunea silită. .
Pentru priimirea cauțiunei. . .'. . . .
Esccuţiunea în contra moscenitorilor. . ..
Contestaţiuni asupra esecuţiunei silite. . .
Despre esecuţiunea silită asupra bunurilor
mobile.

.,

.

57
57
59
59
60

„61

Secţiunea LI. Bunule mobile cari Du se "pot armă,
64
Secţiunea II. Despre urmărirea bunurilorii mobile:ce se
află în posesiunea debitorelui. . .
62
Secţiunea 11], Desre vîndarea sai licitațiunea, obieoteloră
mobili urmărite. . . .
..
„65

Secțiunea LV. Despre distribuţiunea preţului.

Secţiunea
|
TILLU

..

61

V. Desbre urmărirea şi poprirea obiecteloră mobili ale debitorului, cari sunt în mâna celoră
de al treilea. . . .
68
Il. Despre esecuțrunea silită asupra "venituril ră
imobileloră. , .
„10

Secţiuneu.Î.

Secțiunea II.
TITLU IV.
Secţiunea L.

Secţiunea II.

Urmărirea, fructelorii

.

prinse de rhidecini.

Desnre urmărirea venituriloră unui imobil
Despre esecutirea silită asubra imobilelori
Imobilele cari poti fi urmărite. . . . .

Comandamentul

prealabil.

Secţiunea III. Urmărirea imobiliară.

. . .

„.

a

a

Secţiunea IV. Despre efectele urmărirei imobiliare. .
Becțiuneo V. Conservarea, imobilelor ucmărite. .. .
Secţiunea VI. Concursul mai multor urmăriri

Secţiunea VI. Despre oposițiuni
urmărire imobiliară

..

imobiliare.

şi cereri incidente la o
. . ,
a

Secţiunea VIII. Despre amânarea adjudecațianei.

ep

70
71
73
13

4

TA

76
„16
.

11

18
18
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Secţiunea IX. Licitaţiunea, şi adjudecațiunea imobilelor ur-"
Secţiunea X.

mărite.

.

e...

19

Despre consemnarea prețului adjudecațiunei
şi vândarea obiectului adjudecat.
„SI
Secțiunea”
XI. Despre actele de adjudecare şi recursul în

contra lor.
cn.
.
Secțiunea XII, Despre efectele adjudecaţiunei.

TITLU

V.

Secțiunea IL.
: Secţiunea II.
Secțiunea III.
TITLU VI.

.

.

.

Ordineacreditorilor şi distribuțiunei prețului

imobililor.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

82
83

.

.

.

84

Deschiderea ordinei şi înfățișarea titlurilor.
Inchiderea, ordinei şi plata creanţelor.
Despre regularea unor creanţe speciale.
Despre predarea silită a mobilelor şi imobiVELO, [ee . .

84
85
87
88

CARTEA VI
Proceduri
_TITLU 1.
TITLU II.
TITLU III.
TITLU IV.

diverse

Despre oferte de plată şi consemnațiuni.
Despre dreptul proprietarilor asupra mobile-

90

lor, efectelor şi fructelor chiriașilor şi despre secuestrul

assigurători,

.

..

. .

.

90

Disposiţiuni relative la absenți. . . . .
Despre autorisarea femeei măritate de către

92

tribunal
ee
Despre separațiunea patrimonielor dintre băr-

92

TITLU VI,

baţi şi femei. . .
cc. cc...
Despre deliberările Consiliului de familie.

TIILU VII.
TITLU VII.

Despre interdicțiune.
Despre cesiunea bunurilor.

95
96

TITLU V.

a.

93
94

|
e.

TITLU IX.

Proceduri relative la deschiderea unei suceSUNĂ. eee...
Secțiunea I. Despre punerea peceţilor dupe mârte. .
Secțiunea II. Despre oposițiunea la punerea pecețilorii.

Secţiunea III. Despre redicarea peceţiloră şi inventarii.

Secțiunea IV. Despre vindarea mobilelor unei mosceniri.

Secțiunea V. Lespre vîndarea bunurilor imobili ale mino-TO

e

o

[

.

.

.

Secțiunea VI. Despre împărțiri şi licitațiuni.
Secţiunea VII. Despre

TIILU X.

beneficiuri de

.

.

. .

inventarii.

Despre convenţiunile matrimoniali,

.

15

.

.

99

100

„101

.
,

91
97
99

102

.

. .

104.

104
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CODICELE

„COMMERCIU
ESPLICAȚIUNEA

SCURTĂRILORI:

Co. ză se citâsoă: Codicele de Cometreiii.
Co,
Fr.
Codicele de Comerciiă Franceză,
mr.
.
următorit,
Pr, Co.
Reg.
,

.

Civ.

.

Sup,
4

.
Dr

p.
«
NL.

.

.
mu

„Procedura Comereială,
Regulamentulă organici,

.

„Codicele
.

Ă

IRI

Civile,

Suplimentă.
„legea.

Codieele Penală.
„Nota legei,
ini

CARTEA 1.
PENTRU NEGOȚIULU DE OBȘTE,
TITLULU

1.

PENTRU NEGUȚIATORĂ,
Art. 1.

Negutători sunt câţi facii fapte de

Tiegotiu şi au nego-

tiulă ca o meseriă a lori obicinuită. (Co. 2, ur: 82; Pr, Co. 306

Reg.) (Co. Fr. 1).
2. Ori-ce nevîrsnică, parte bărbătâscă s6u femeâscă, avândii ierfarea vîrstei după pravila pămâritului, şi fiindă în vîrstă de ani
(1) Codicele de comerciă ali țerei romănesci s'a promulgat şi s'a aplicat în ariulă
1810. O lege din 10 Decembre 1864 a făcut acestii codice aplicabile și
în Ro

*

z

GOD. COMERCIU.

— CART. |. TIT.

1.

două-deci şi unulii deplin, nu va putea să se negutiătorâscă,
nici faptele sale cele de negotiu să se socotâscă legiuite:—1. De
nu va avea voiă înscrisă de Ja tatălă stu, s6u (întâmplânduse a
fi tatălă său mortii, ori a fi pusi sub epitropie, ori alipsi într'alte
țări) de la mumă-sa, ca o firâscă epitrâpă ce este, stu, neavândă
nici tată nici mumă, de la epitropi, care voiă să fiă adeverită de
Tribunaluli civilii alu locului.—2. Dacă mat susă jisa voiă nu se
va trece în condica Tribunalului de. commerciu, stu nefiindi asemene Tribunalii, în condica judecătoriei locale unde nevirsniculii

voiesce să se asiedie cu locuinţia, şi la ai căria păreți se va şi lipi
spre sciintiă. (Co. 3; 4; 62;
Corporale, 12; 29, 32, ur.)
3. Nevirsniculă, şi de nu
de negoțiu însemnate la Art.

110—Civ. 421, ur; 431 - supl. 1. Constr.
(Co. Fr.2).
|
va fi neguțiători, făcândi îns& faptele
309(1) din Regulamentulii organici, es-

te supusi la câte se cuprindă în Art. ali 2-lea. (Co. 110) (Co. Fr. 3.)
4, Nevirsnicii neguţiători, și de vorii avea voia cerută

după

Art.

ali 2-lea, dară nu poti nici să ipotecediă (adică să zălojască lucruri nemişcătâre) nici să înstrăinediă averile loră cele nemişcătâre
de câti numai

cu întărirea judecăței,

care va cerceta

mai

inainte

de este acâsta spre învederati folosi ali negoțiului lori.(2) (Co.
2; 110—Civ.

430;

433;

951;

1160)

(Co. Fr. 6).

5. Muierea cu bărbatii, de nu va avea ecsoprică, nu pâte să se
neguțiătorâscă, iar avândii, pâte; însă și atunci cu slobodienia băr-

batului înscrisă şi adeverită de judecătoria judeţiului. (Co. 6; 64,
ur.— Civ. 202, 1223, ur; 1283, ur.) (Co. Fr. 5, 7).

6. Cândii muierea

|

măritată, neavândă ecsoprică, se va neguţiă-

tori cu slobodienia bărbatului în chipuli arătat mai susă, 'se înțelege că se neguțiătoresce pe s6ma lui; și la o asemene înt6mplare, ea îndatorâdă

averea lui,

iar zestrea

sa rămăne întrâgă

şi

necliutită.(Co. 5; 64 ur— Civ 202, 1223, ur, 1283,ur) (Co. Fr. 5şi 7).

mânia de peste milcovii (V. la supl.) Ellii este tradusii dupe codicele comereiale allă Franţei. Mai multe disposițiuni relative la procedură sunt coprinse în„ună anexă la acestă codice, în mai multe articole din Reg. Organiciă allă
țerei românesc, şi în alte legi posteriore. Tote aceste disposiţiuni sunt unite întrunii singură corpii, sub numele de procedură comercială, la finele acestui
codice, Ne ami serviti pentru astă edițiune atât cu edițiunea primitivă din 1840,
„ cât şi cu edițiunea

cea

noue oficială

scosă

în 1864.

(1) Dia greșială de tipară pote săcitedă aci art 309 din Reg; căci art 306 trebue

a fi citat,

”

(2) în locă de întărirea judeciiții, cată, dupe noul codice civile, să se îndepli: -n6scă formalitățile cerute de art. 401 allii acellut codice,
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Ii.

Pentru catastișele neguțiatorilorii.
7. Ori-ce neguțiătorii este datori a avea unii catastichi-jurnalii
în care să se arăte, pe fiă care di, ce are să ia şi ce are să dea,
lucrările negoţiului săi, tocmelile sale cele neguțiătoresci, primirile
s6i girurile, de poliţie şi de obste totii ce primesce şi plătesce cu
ori-ce felii de numire, şi în care, cătră acestă să se mai arăte, pe
totă luna, sumele întrebuințate la cheltuelile casei sale: însă acesti
catastichă-jurnalii va fi deosebitii de cele-l-alte catastişe ce se obicinuescii la negoţiu; darii nu sînt neapărată trebuinei6se. Este dator a păstra dupe rânduiala datei, scrisorile ce primesce, şi a
prescriă întwunii catastichi pe cele ce trămite; iar neguţiătorii carii nu vori specula cu roliţie, sâii nu vorii avea o mare întindere,
de negoțiu, neînlesnindu-se a țânea catastişe cu Dopia scriptură,
vori fi datori a avea uni catastichii curati, şnuruită şi cu şahuli

judecătoriei, în care vorii trece, pe tâta diua tâte dările şi primirile
lori sub ori ce feliii de numire. (Co. $, ur; 81; 92; 98; 105; 325
326, 381—Civ. 1183, 1184) (Co. Fr. 8).
8. Este

datori

a face

sub-iscălitura sa, pe toti unulii, o cata-

grafiă (inventorii) de lucrurile sale cele mișcătâre, şi nemişcătâre,
şi de creditele şi datoriile sale, şi a o prescri, pe toti anuli într'ună catastichă deosebitii orânduiti numai pentru acâsta. (Co. 9,
325; 326) (Co. Fr. 9).
9. Catastichuli-jurnală și catastichuli-catagrafiilorii vor fi îonumărate Țe fiă-care f6iă, însemnate cu şahi de la începutii pănă la
sfirşiti, șnuruite şi pecetluite de cătră Tribunaluli locaii, şi apoi la

finitulă fiă-cărui ani se vorii înfăţişa la judecătoriă sore închiare.
Judecătoria îndată ce i se vori aduce aceste catastişe, va fi da-

tore a trece fără câtă de puţină zăbavă, şi fatiă cu neguțiătorulii,
la sfirşituli foiloră scrise, aceste cuvinte sub iscăliturile judecătorilori: „ Sa înfătioşiatii jurnalul sti inventoriulă, pe anulii cutare,

pustăgă la ,........ anuli ......... și Sa adeveritiicu a nâstră,

„îscălitură şi punerea peceței judecătoriei.“ Nici un felii de plată
pu se va lua pentru âcâstă adeverire. — De se va întâmpla anu
putea găti neguțiătorulii catastişele sale pănă la sfirşitulă anului,
va avea sorocii încă de trei luni din anulă următorii, în curgerea
cărui sorocii va fi neapăratii datorii a le înfăţișia la Tribunal
spre închiare, —
Înscrierea într'aceste catastişe se va urma după
rânduli datei, fără a să lăsa locit deschisi, nici a să face vr'uni

Adaosi pe margine, (Co, 7; 8) (Co. Fr.10, 11),

*
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10. Neguţiătorii vorfi datori a ţânea aceste catastişe la păstrare
îi curgere de dece ani. (Co. Fr. 11),
11. Judecătoria pote s& primâscă catastişele cele ţânute după
orânduială, spre a face dovadă între neguţiători pentru fapte Şi

pricini de negoțiu. (Co. 1; 7; 12, ur; 105—Pr. Co. 306 Reg.—Civ
1183, 1184) (Co. Fr. 19).
12. Catastişele ce sunt datori a țânea neguţiătorii, şi în carii nu
se vori fi păgliti rănduelile mai susă îosemnate, nu vor fi primite

nici a să înfățișia, nici a face dovadă la judecată spre folosulii celori ce le vorii fi țânuti, pădindu-se însă şi tâte câte se vor rândui la cartea pentru falimentă și bancrute, (Co. 7, 8, 16, 325, 326-—-

|

Civ. 1185) (Co. Fr. 13).

13. Judecata p6te porunci a să da în cunoscinția părței celei
interesate catastişele-jurnali şi ali catagrafiilori; însă numai la
„Prigoniri de moştenire, de înpărţială întră tovarăşi, şi la îutemplare

de falimentă. (Co. 17, ur. 50; ur; 185, ur,—Civ. 128), (Co Fr. 14)

14, În cursulă unei prigoniri judecătorulă pote, sâii dupe cererea

părței interesate, sâii și de la sine, să poruncâscă

a să aduce

înain-

tea judecâţei catastisele, snre a sc6te dintr'însele numai căte privescă la acea prigonire. (Co, 11, 12, 15, 16, 105, 240) (Co. Fr. 15).
15. Când catastișele ce s'aii adusi de bună-voiă, ori Sai cerută,
ori s'aii poronciti a se aduce la judecată, se află în locuri depărtate de Tribunalulă ce a întratii în cercetarea pricinei, judecătoria
pote să poftâscă pentru acesta în scrisă pe Tribunalulă locală ca
să le cercetediă, să astârnă o practică de cuprinderea lori, şi să o

trămitiă la Tribunaluli unde se caută pricina. (Co. 15) (Co. Fr. 16).

16. Cânâii o parte făgăduesce a da credi&mânti la catastişele
celei-l-alte, şi acesta nu voiesce ca s€ le aducă la judecată, atunci
judecătoria pote să propuiă jurământii părţei ce a făcută cererea.

(Co. 9, 10, 11) (Co. Fr. 17).

TITLULU

III.

Pentru tovarășii.
SECŢIA
Pentru osebitele

feliuri de

1.

tovărășii,

şi pentru regulile lori.

17. Contractulii de tovărășiă se regultaiă după pravila civilă, după

pravilile cele în parte ale negoțiului şi după tocmelile tovarăşiloră
(Co. 13, 18, ur.) (Civ. 1491, ur; 1531,ur.) (Co. Fr. 18),
:

|
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18, Pravila eunsce trei feliuri de tovărăşii n&guțătoresci, adică:

tovărăşia în nume cupringătorii, tovărăşia în commandită, şi tovărăşia anonimă. (Co. 19, ur, 22, ur, 28, ur; 46, ur.) (Co. Fr. 19).
19. Tovărăşia în nume cuprindători este aceea ce faci prin con:
tractă două scu mai multe fețe, și care are drepti: scopă negoţulii
sub o firmă tovărăsitscă. (Co. 23, 38, 40—43, 45) (Co. Fr. 20).
20. Firma nu pâte cuprinde alti nume, de câtii numai dintr'ale
tovarăşilori. (Co. 24, 45) (Co. Fr. 21).
21. Tovarăşii în nume cuprindători, iscăliți în înscrisulii de to-

vărăşiă, sunt întră dînşii fiă-care respundători și platnicii (solidari)

de târe legăturile şi datoriile tovărășiei pentru toţi cei-l-alţi, de
şi le aiscălitii numai unulă din tovarăşi, destulă numai st fiă sub
irma tovârăşiâscă. (Co. 19, 25, 32, 38, 40, ur; 45) (Co. Fr. 22).
22. Tovărășia în commandită se face prin contractă între unulă

s6i mai mulți tutovărășiți de o potrivă r&spundători și platnici fiăcare Pentru toți, şi întră unuli s6i mai mulţi întovărăşiți numai
cu punere de capitaluri,

s6i tovarăși în commandită.

carii acestia se

numesci

commanditari

Acestă tovărășiă se cărmuesce sub unii

nume tovărășesci care neapărati trebue să fiă alu unuia sâă mai
mulţi. dintre tovarășii r&spundători şi platnici, iar nu dintre comanditari. (Co. 19, ur; 23, ur; 37, ur; 38, 40, ur.—Civ. 1039, ur.)

(Co. Fr. 23).

23. Cândi suntii mai mulți tovarăși platnici şi anume răspundători unulă pentru altuli, ori-de cârmuiescii acestia toţi înpreună,

ori de cârmuesce unuli sâii mai mulți pentru toţi, atunci tovărășia

este întraceiași vreme, tovărăşia în nume cuprindâtorii despre
dînșii, și tovărăşiă în comandită desnre cei puitori numai de capi-

taluri. (Co. 19, ur.) (Co. Fr. 24).
24 Numele unui

tovarășii

commanditarii nu pâte face parte a

firmei tovărăsesci, (Co. 22, 25—21) (Co. Fr. 25).

-

25. Tovarăsiuli commanditari se supune a să înpărtăşi la pagubă
numai pănă la înplinirea capitalului ce a pusii, sei ce s'a legată

ca să pue în tovărăşiă. (Co. 26, 27, 32, 63) (Ca, Fr. 26).

26. Tovarășulii commanditarii nu pâte face nici o faptă de cărmuire, nici a fi întrebuințatii în trebile şi pricinile tovărășiei, nici
chiară în putere de vechiletii. (Co. 22 24, 25,27) (Co. Fr. 21).

27. Tovarășul comanditarii, urmândi în potriva articulului
nai sus, se tudatorâdă a fi nlatnică întocmai şi de o potrivă

tovaraşii cei în nume cuprindătoră

de
cu

pentru tote îndatoririle şi le-

găturele tovărăşiei. (Co. 22, ur. — Civ. 1039, ur.) (Co. Fr. 28).
28, Tovărășia anonimă (fără nume) nu este: sub nume tovără:

6

COD. COMERCIU — CARTI. TIT. II.

gescii, adică nu se arată prin numele nici unuia din tovarăși. (Co.
29 — 36, 39, 44) (Co. Fr. 29).

29. „eul

Fr. 30).

întreprindere; hotărasce și feliulii numire! sale. (Co.

30. Se cărmuesce

prin vechili vremelnici, suruşi

schimbărei,

to-

varăși sii nu tovarăși, plătiți sei fără plată. (Co. 31) (Co. Fr.31)

31. Cârmaitorii ei sunt

respundători numai

pentru

împlinirea

însărcinărei pusă asupră-le prin vechiletii, şi pentru căci cârmuescă,
ei nu sunt supuși la nici o îndatorire nici pe s6ma lori, nici pe
sema societăței despre câte privescii la legăturile tovărăşiei, (Civ,

1539, ur; 1546, ur.) (Co. Fr.

32.)

32. 'Tovarăşii societăței anonime nu sunt respundători la pagube, de câți numai fiă-care pe suma ce a pusi în tovărăşiă. (Co,

25) (Co. Fr. 33)

33. Caritaluli tovărăşiei anonime

înrarte în curâne de acții
Fr. 34).

se împarte în acţii, și se sub

de o :o0trivă
|

sumă. (Co. 34, 35) (Co.

34, Acţia se pote face sub formă de înscrisii platnică către înfățișătoră. La acestă întâmplare, mutarea stăpânirei acţiei se să-

virşesce prin singura trecerea înscrisuluidin mână în mână. (Civ.
1310, 1318, 1891, ur) (Co. Fr. 35).

35. Proprietatea

acţiilorii se pote înființa prin înscriere în ca-

tastisele tovărăşiei; la asemene întâmplare, mutarea acei proprietăţi se face prin iuscriere formală a înstreinârei în pomenitele ca-

tastișe sub iscălitura a îusuși înstrăinătorului
lului s&i. (Civ. 1391, 1392) (Co. Fr. 36).

acţiei sâi a vechi-

36. 'Tovărăşia anonimă nu se pote înființa de câtii cu slobodenia

Domnului,

și primirea

44) (Co. Fr. 31)

formală

a înscrisului

|

.

tovărășiei.

(Co. 39,

31. Pote şi capitalulii tovarășilorii în comandită să se împartă
în acții, fâră abatere însă

din regulile aşedate pentru tovărăşiile

în comandită. (Co. 22, ur; 33. ur.) (Co. Fr. 38)
38

Tovărăşiile atatii în nume

cuprindătorii, câtă şi

în coman-

dită, trebue neapârati a să întocmi prin înscrisuri sâi adeverite
de judecătoriă, si numai sub a însuși tovarășilorii iscălitură; în-

să la acestă din urmă

întemplare, irebue să se facă atâtea

cărți,

“câţi sunt tovarăşi în câtii să aibă fie-care câe una. (Co. 19, 22,
40, ur, 48 —

Civ, 1171,

39. Tovărâșşiile anonime

us; 1176, ur, 1191, ur.) (Co. Fr. 39)
nu se rotă

rublice potriviti! cu cuprinderea

Civ. 1171, ur) (Co: Fr. 40)
40, Nici o dovadă prin martori

înființa,

de

câti

prin acturi

articolilori 36 şi 44. (Co. 28, 40

nu pâte fi primită în potrivă și
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peste cuprinderea acteiorii
de tovărășiă, nici asupra celoră ce s'ar
aduce spre dovadă

că s'au

disii înaintea actului, la întocmirea lui,

seu în urmă”. (Co. 38, 39, — Civ. 1191) (Co. Fr.41).
41. Prescurtarea acteloră de tovărășiă în nume cuprindătorii şi
în comandită trebue să se dea, în sorocă de cinci-spre-dece dile de
la data lorii, la cancelaria 'fribunalului locală, unde este aședată casa
tovărăşescă de negoţii, ca să se trecă la condică, şi să se lipâscă,
spre sciința publicului, trei luni în sala judecății, publicându-se

şi prin Buletinii.—Cândi tovărăşia are mai multe case de negoță
aședate în deosebite judeţe,
acestei prescurtări se vori
De nu se va pădi vre-una
vărăşiei sunt nimicnicite și
interesele străiniloră nu se

darea, trecerea la condică şi lipirea
face la Tribunalul fie-cărui judeţi,
dintr'aceste formalități, tâte faptele tode nici uni folosi pentru tovarăşi; iar
potii vătăma nici cum din lipsa aces-

tori formalități. (Co. 38, 42, 43, 63) (Co. Fr. 42).

|

42. In prescurtare trebue să se cuprindă: numele, poreclile, ca-

litățile și locuințele tovarășilor, afară de ale acţionarilorii sei
comanditariloră; firma tovărășiei; arătarea tovarășilorii celorii îm-

puterniciți de a căuta trebile, de a cărmui și a iscăli pentru tovărăşiă; suma caitaluriloră puse, s6ă hotărâte a se pune prin acţii
s€u în comandită; - vremea cândiă trebue să încână, şi cândi tre-

bue să se sfirșâscă tovărăşia. (Co. 38, 43) (Co. Fr. 43).
43. Prescurtarea acteloru de tovărăşiă se adeveredă, pentru ac-

tele publice, cu iscălitura Tribunalilorii locale; iar pentru cele sub

numai iscălitura tovarășilori, de către toți aceştia, dacă tovărăşia
este în nume cuprindători; și numai de către tovarăşii cei împre-

ună respundtori, (solidari), s6ă de către cârmuitori, de este toVărăşiă în comandită, fiă, ori nu, împărțită în acții. (Co. 42—Civ.
1171) (Co. Fr. 44).

44. Porunca Domnului, ce întăresce tovărăşiile cele anonime, va

sta lipită, spre sciinţa publicului, împreună cu înscrisulii de tovăTășiă, şi într'acelaşi sorocă de vreme, asemânati întru tâte cu cele
cuprinse în art. 41. (Co. 36, 39, 41) (Co. Fr. 45).
45. Neprecurmarea tovărăşiei, după sfirşirea sorocului săi, se
va dovedi printr'o arătare înscrisă a tovarășilor. Acestă arătare
şi tote actele cuprindătâre de desfacere de tovărăşiă mai nainte

de soroculă celă hotăriti prin actulă ce a fosti

aşedato; veri-ce

schimhare, s6i tragere de tovarăși, tâte tocmelile scu puncturile
cele nouă; veri-ce schimbare la firma tovărășâsca, sunt supuse la

formalitățile rânduite în articolile
pădi aceste formalități, pe

41,42 şi 43.

lingă osînda hotărită

din urmă ală art. 41, voră fi pedepsiți

Cei ce

nu voră

prin pâragrafuli

și corecționalii, perdendiă

s
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dreptuli de a alege sâi de a fi aleşi judecători la Tribunalul
de
comerciii, de ale fi mărturia primită la judecată, scă vor
fi osîn=
diţi a plăti, spre pedâpsă,de la 100 pînă la 3,000 lei la
cutia arestanțilorii.— Judecătoria, competentă va putea să'j osîndâscă,
după
întâmplări, seu la 16te aceste îmhreună, sâii numai la una,
sâă la
două. (Co. 38, ur.) (Co. Fr. 46)
46. Afară de cele trei feluri de tovărăşii susii numite,
pravila

mai cundsce întovârășirile

neguţătoresci în împărtășire. (Co.

47,

ur.) (Co. Fr. 47).
41. Aceste întovărăşiri privesci la una, sâii la mai multe lucrări
de
negoți; se întocmescă pentru lucrulă de intreprindere, în
formele

învoite,

după partea ce se cuvine

fic-cărw

şi după

condiţiile aşe-

flate între impărtăşitori. (Co. 48, ur.— Giv. 1073, ur.) Co.
Fr. 48),
48. Intovărășirile

în

împărtăşire

se poti

catastișelorii, a corespondenței, sâii prin

dovedi

prin

arătarea

dovada cu martori, de va

găsi cu cale tribunalulă a o primi. (Co. 7, 14, 16, 105 —
Civ.
1203) (Co. Fr. 49).
49. Intovărășirile neguțătoresci în împărtăşire, nu sunt supuse
la formalitățile orînduite pentru cele-l alte tovărăşii. (Co. 38—45)
>

(Co. Fr. 50).

SECŢIA II.
Pentru prigonirile între tovarăşi, şi pentru chipul deza le isbrăni(1).
50. Veri ce prigonire între tovarăşi și pentru pricini de tovărășie, se va judeca Țirin judecători aieși (arbitri). Erotocrisia(2), la asemenea prigoniri, se socotesce ca unii Trlbunali de întâia cercetare
(Co. 51, ur; 61) (Co. Fr. 51).
51. Hotărirea aleşiloră judecători va avea âpelaţie la înaltuli
Divani su la Tribunalulă de comerciu, de se va mârgini cererea
la lei 500 capitalu, însă când nu se vorii fi învoitii mai nainte în
scrisă prigonitOrele părți a se lepăda d6 areptuli de apeluție. (Co.
6l-—supl, art.4, 5, 6,legea din 10 Decem. 1863—Pr Co. art. 4 din
legea. 1840, Iunii 4) (Co. Fr. 52).
52. Orândauirea judecătorilori celori âleși se face prin înscrisii
sub iscălitura prigonitârelori părți, şi adeveriti de judecăto
riă
(00. 50, 53, 54, 59). (Co. Fr. 53).
"
53. Soroculii întru care are să se isbrănâscă judecata, se hotărasce
de către prigonitOrele părți. când orânduescă judecători aleşi; și
(1) Isbrăni: termina, sfirși
(2) Frotocrisia: arbitragiă,
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Je nu se învoiesci asupra sorocului, atunci se va hotări de către

Tribunal. (Co. 52, 54) (Co. Fr. 54).
54, Când unuli, s6i mai muiţi din tovarăși nu voiesci să orînduiască judecători aleși, atunci în loculă celui, sâi celorii ce n'aii
alesi, ?i orânduesce Tribunalulă de sine. (Co. 50, 52, 59) (Co. Fr 55)
55. Prigonitârele părți daii înscrisurile și tacrirurile loră jude-

cătorilorii celorii aleşi, fără nici o formalitate de judecaţă. (Qo. 58)

(Co. Fr. 56).
56. 'Tovarăşiulu ce zăbovesce a da înscrisurile și tacrirurile sale
se supune a le da, prin porunca judecătoriei, in sorocă de dece
dile. (Co. 55, 57, 58) (Co. Fr. 57).
|
51, Judecătorii cei aleși potă prelungi, după trebuinţă, soroculi
celii pentru darea înscrisurilori. (Co. 55, 58) (Co. Fr. 58).
58. De nu se înoesce soroculă dărei înscrisuriloră, s6i de s'a,
sfirşitii soroculi celii noii, judecătorii aleși hotărăsci pricina după

cercetarea îuscrisurilorii și a tacriruriloră ce li s'ai dată. (Co. 55)
(Co. Fr, 59).

“59.

Când judecătorii cei aleși nu se unescă la hotărire, și căți

suntii cei ce nu se unescii, atâți sunt şi cei ce se unesci, atunci

însuşi ei cu toții alegii uni alti judecătorii peste dinșii (supralesii)
făvă de a să întreba cei

ce

se judecă,

de

voiescii

s6i nu,

dacă

însă nu s'a orînduitii în compromessuli prigonitrelori părţi.—
Când judecătorii cei aleși nu se unesci la numirea asupra-alesuiui, atunci "li
orânduesce Tribunalul (Co. Fr. 60).
60. În hotărîrea

judecătoriloră

curati și deslușitii cuvintele

celorii aleşi trebue să se arăte

pe carii este întemeiată;—hotărirea,

se depune la cancelaria Tribunaluiui;— hotărîrea se pune în lucrare
fără nici o prefacere şi schimbare, însă după cuprinderea, articolului 313 din Regulamentulii organici;—se trece la condică după
0 poruncă a Presidentului Tribunalului, care este datorii a o da
simplă fară nici o adăugire și negreşiti în sorocii de trei dile de
la depuperea chârtiei la cancelariă. (Co. Fr. 61).
61. La

rânduelile

de mai

susii sunt supuşi

vele, moştenitorii sâii

cei ce aduci

niscare-va nevirsnici,

epitropulu

de o potrivă:

obrazuli celorii

vădu-

întovărăşiți.

(Co. 62, ur—Civ 653) (Co. Fr. 62).
62. De sunt interesați într'o prigonire de tovărășie comercială
drevtulă

loră nu pâts

să se

lepede de-

de a da apelațieîn potriva hotărîrei judecătorilori

celorii

aleşi, (Co. 2, B1—Civ. 342) (Co. Fr. 63).
„63. T6te jălbile în potriva tovarășilorii celorii neînsărcinați cu
„Jămurirea

socotelilori

moştenitorilorii

tovărășiesci, în potriva

lori, s6i acelorii

văduvelorii

lori,a

ce ar avea vre unu drepti din
1%
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partea loră, se prescriii, (adică “şi perdă dreptul de reclama
ţiă)
în sorocu de cinci ani, socotiți de la sficșitulu s6ă desfacerea
tovărășiei, când cartea de tovărăşie ce arată câtii are să
țână, seu
actului de desfacere s'a lipitii, spre sciinția publicului, în sala
Tribunalului, şi s'a trecută la condică dapă cuprinderea articoli
lori
41, 42, 43 şi 45, şi cândă, după împlinirea acestei formalităţi
nu
sa precurmatii pentru diașii prescripţia (paragrafia) prin nici
pornire de jalbă către judecată. (Civ. 1837, 1865, 1894) (Co. Fr o
64)

TITLULU

1V.

Pentru obştirea averei femei negujiatorului,

64. Nimene ne viitorii, pământânii s6i străină, nu va putea să
se neguțiătorâscă în Princirată, dacă mai întâi nu va fi îndeplinită
formalitatea prescr:să prin Art. 335 din Regulamentul organică. (Co.

65, 66) (Civ. 1228) (1).

65. Ori-care, neguțiători fiindă, se va căsători,

este datorii ca, îa

soroci de trei luni din diua căsătoriei sale, să înfățişede negreșită
foia sa de zestre, precum şi însemnarea darurilor din 'naintea
nunței la judecătoriă spre înscriere în condica Tribunalului, asemănată cu disposiţiunile aceluiaşi articolă 335 din Regulamentulă
organicii.— Celui ce va urma înpotrivă, se va pedepsi la fatâmplare de falimenti, ca uni bancrutară mincinosă. (Co. 64, 66—
(Civ 1228—P. 343).
66. Ori-care din streini nu se va fi casătoritii aici, şi se neguțătoresce în Principată, de va voi aşi urma negoțală pe viitori, va fi

datorii a înfățișa la judecătorie,
din giua punerii

în

îa lucrare a acestei

sorocă de şâse luni socotite
condici,

foia de zestre sâi

actul doveditoră a stărei soţiei sale, înnuternicitii cu formală a-

deverire; iar neavândă aceste acte în originală, va aduce copii a-

deverite cu acelaşi chipă. — Înscrierea acei foi de zestre să actă
de căsătorie se va urma după Art.
nicii. (Co. 64, 65— Civ, 1228).

335 din Regulamentulii orga-

67. Ori ce carte de judecată, care va hotări deosebirea sii desrărțirea dintre casnici, sâii siguranţa zestrei între soţi, din carii

unuli va ti neguțătoră, va trebui se stea lipită în perilipsisă, două
luni, la judecătoria locului unde se neguțătoresce bărbatul s6u

(1) Formalităţite formărei foilorii de zestre se vor face d'acum înainte, conformă
art, 1228 din Cod. Civile și reguliloră prescrise prin procedura civile, care încă
ni s'a promulgat pe cănd B'a anotat acești codice.

COD. CONERCIU. -. CARI.
muierea. —
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Soțiulii neguțătorii, care nu va pădi acestă formalitate,

întâmplându-i-se

falim: nt, va fi surusi

la redepsa

alinea 2 al Art. 65. (Civ 209. ur; 1754, ur.—P. 343).
TITLULU

hotăriîtă prin

V.

Pentru bursele de comerciu, mijlocitori
SECŢIA

de schimbi şi samsari,

vV.

Pentru bursele de comerciu,
68. Bursa de comerciu este adunarea de neguțători, de căpitani
de corăbii, de mijlocitori de schimbit şi de samsari, ce se urmeză

sub cea de aprâpeprivighere.a Domnului (Co. 1,69, 347) (CoFr). 11)
69. Resultatul tocmelilor și ală negoţiaţiei

poliţielorii ce se să-

vîrşescă la bursă, hotăresce cursul monedelori şi allă polițiăloră,

ali preţului mărfurilori, ală asigurărilori, ali navlului, ali transporturiloră pe uscată saă pe apă, ali zapiselori statului și altori
asemene, al cărorii cursă este primitorit de a se însemna pe fiăcare di până unde s'a suitii ori s'a coboriti. (Co. 70, 73, 15)
(Co. Fr. 72).
70. Aceste osebite cursuri se dovedesci prin adeverirea mijlocitoriloră de schimbi și a samsarilori, după regulile ce se vor intocmi de administraţie. (Co. 73. 75) (Co. Fr. 73).

SECȚIA Il.
Pentru mijlocitori și samsari.
71. Pravila cunâsce pe mijlocitorii de schimb și pe samsari ca
nisce feţe. înlesnitâre a fantelor de ncgoţii. (Co. 68, ur. 72, ur

18, 80, 82—P. 348) (Co. Fr. 14).
12. Midlocitorii de schimbi şi samsarii se află prin t6te oraşele
unde este bursă de comerciii, şi se orânduescii de Domni, (Co.
Fr: 15).

13. Numai mijlocitorii de schimbii aşedaţi în forma cerută de
pravilă, au dreptulă de a mijloci la negoţiaţia s6u vindarea şi cumpărarea zapiselorii Statului și a altorii asemene; de a săvirși pe
socotâla altuia, negoţiaţia poliţeloră s€ă a bileturilorii la ordini,

şi a tuturoră ţiduliloră ce se potă negoţia, şi de ale adeveri cursul, (Co. 70, 75, 78, 82, ur; 105, 114, 181) (Co. Fr, 16),
.

$
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74. Sunt samsar; de mărfuri, samsari de asigurări, samsari dragomani-şi închirietori de corăbii, samsari de transportă pe uscat
:
şi pe apă. (Co. 70, 75, ur; 82, ur.) (Co. Fr. 77).
75. Samsarii de mârfuri, aședaţi în chipuli cerutu de pravilă,

ai numai ei dreptul de a fi mijlocitori la vândarea şi cumpăra-

rea mărfurilorii şi de ale adeveri cursulii,—samsarii de o potrivă
cu mijlocitorii de schimbi, săvirşescii vindarea. şi cumpărarea. materiilor metalice. (Co. 70, 73, 82, ur, 105) (Co. Fr. 18)

16. Samsarii de asigurări alcătaescii contractele sâii cărțiuliele de
asigurări, le iscălescii şi încredințâdă costuli asigurărei pentru
tote călătoriile de pe mare si :de pe rîuri. (Co. 70, 13, 82, ur)
(Co. Fr. 79)
“17. Saiisarii dragomani și închiriătorii de corăbii slujescii drept
mijlocitori la închiriare de corăbii, osebiti de acesta, numai ei ai
dreptulii de a tălmăci, întâmplându-se vre-o prigonire înfăţişată la
'Tribunaluri,

arătările la vamă

şi la alte

dregătorii,

contractele de

îachiriările corăbiiloră, cărţiuliele de mărfurile încărcete în corabie,
şi tOte cele-l-alte

înscrisuri

de

negoții,

a

căroră

tălmăcire
ar fi

“trebuincâsă spre a se dovedi cursului navlului—La prigonirile co“merciale şi pentru slujba vămilorii, numai ei vor fi tălmaci la toţi
străinii stăpini de corabie, neguţători, slujbaşi de vase, și alți

6meni de mare şi de rîuri. (Co. 18, 82, ur) (Co. Fr. 80)
78. Unulă şi acelaşi obrazi, dacă cartea Domnâscă, prin

care

“se orânduesce, "i :dă voiă şi slobodeniă, pâte să fiă într'aceiași
vreme mijlocitorii de schimbi, samsaride mărfuri seu de asigugi samsarii dragomani închiriătorii de corăbii. (Co. 73) (Co.
ip, 8
|
19. Samsarii de transportii pe uscatii şi pe apă, aședați dupi
pravilă, aii numai ei dreptul, la locurile unde vor fi aşedaţi, de
a midloci la tocmelile de transporturi pe uscatii şi pe apă; dar, la
nici o întâmplare şi sub nici uni felii de pricinuire, nu poti tace
Jucrări de ale samsariloră de mărfuri, de asigurări, s€u de ale
dragomaniloră îuchiriători de corăbii, însemnați la, articolile 75,
16,şi 77. (Co. 92, ur.) (Co. Fr. 82) 80. Câţi ai făcutii faliment, nu poti să fiă mijlocitori de schimbil, nici samsari,

de

nu

se

vori fi restatornicitii

după

pravilă

(Co. 86, 185, ur, 338,.ur) (Co. Er. 83).

81. Mijlocitorii de schimbi şi samsarii sunt datori a ţenea ună

“ catastichiă

întocmită

- datori a însemna

după

formele

hotărite prin Art.

9 —

Sunt

într'însuli, pe fiă-care di, și dună rîndul date-

-loră, fără răsături, adăugiri

între

rînduri

nici strâmutări,

şi fără

scurtări nici cifre, tote condiţiile: vângăriloră, cumpărârilor, assi-

COD; COMERCIU. — CART. I TIT. VL.
gurăriloră, a negoţiaţilorii, şi cu uni cuvântă, a
lori făcute prin canaluli lori. (Co, Fr. 84).
82. Mijlocitoruli de schimbii sc samsaruli nu
o întâmplare şi sub nici uni felii de pricinuire,
neguţiii s6i de bancă pe sâma şi socotela sa.—
parte la nici o întreprindere de negoții nici d'a
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tuturorii lucrărie volnici, la nici
a face lucrări de
Nu pote să aibă
dreptuli, nici în-

piedişată sub nume străinii. — Nu este volnici nici a primi în creditu, nici a plăti din banii săi, pe sema celor ce li au însărcinată,

socotindu-se ca unii simplu casierii și depositarii ali acestora. (Co.
71, 83, ur) (Co. Er. 85).
83. Nu pote să chegăşuiască îndeplinirea tocmelilori ce se săvirșescii prin a sa mijlocire, (Co. 82, 84) (Co. Fr. 86).
84. Ori-ce urmare în potriva disposiţiilorii celor din urmă două
articole, judecându-se de Tribunalurile corecţionale, se va pedepsi
cu ridicarea dreptului meseriei mijiocitorului de schimbi s6i asamsarului, și cu ună ștrafă care nu va putea covirși nici odată
summa de trei mii lei, fără a perde pentru acâsta prigonitârele
părți dreptului de a cere de la dinşii pagubile și cheltuelile prici-

nuite. (Co. 85) (Co. Fr. 87).

85. Nu se mai pote orăndui mijlocitorii de schimbii ori samsari
-acela care se va fi scosi odată pentru vina prevădută prin Art.
de mai susii (Co. Fr. 88).
86. La

întîmplare

de falimentii,

veri-ce mijlocitorii

de schimbi

sii samsară se va, judeca ca unii bancrutar. (Co. 80, 83, 185, 323,
ur—P.

348) (Co. Fr. 89).

TITLULU VI.
Pentru commisionari,

SECŢIA |.
Pentru commissionart de. obşte,
87. Comisionarit este acela ce lucreză în însuși numele săi, s6ii
sub o numire

tovărășâscă,

pe

s6ma și socotâla

celui ce l'a în-

sărcinată (Co. 88, ur; 315) (Co. Fr. 91).
88. Datoriile şi drepturie commissionarului care lucreză în numele unui îusărcivătorii, privindu-se despre acesta, se cuprind în
pravila civile a ţerei la eapulă ală 19 partea ILI peutru vechiletiă,

“şi acâata pînă se va alcătui condica civile cea
"Cond; civilă, art. 1532—1559) (Co. Fr. 92).

nouă. (Vezi noua
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89. Teti commissionarulii ce afăcutii înaintări de bani pe stmă
de mărfuri pornite către insulă din vre o altă piaţă spre a se

vinde

în

socotela

însărcinătorului,

are

privilegii

de a 'şi trage,

inaintea, ori cărui alti creditori, banii ce a înaintată, dobândile şi
cheltuelile, din prețuli măifuriloră, de sunt în măna sa, în magasiile sale, sii deruse în vre o magasiă publică, s6u dacă, mai
înainte de a fi sosită mărfurile, pâte dovedi, printr'o cărţiulie de
încărcare în corabie, seii printr'o carte de căratii, că mărfurile s'a
porniti către dinsulii. (Co. 90, ur; 315—Civ, 1618, ur; 1729,

1730 $ 3, 4, 7) (Co. Fr. 93).

90. De s'-aii vândută şi s'-ai predatii mărfurile în socotâla însărcinătorului, commisionarulă are precădere de a lua din preţulă

venderei mărfurilori, înainte de cei-l-alți creditori ai îosărcinătorului, summa ce va fi înaintată, dobingile și cheltuelile (Co. 89,

— Civ. 1730 $ 3, 4, D (Co. Fr. 94).
91. Tâte împrumuturile, înaintările de sume, s6ă plăţi, ce va fi
făcutii comisionarulă pe s6mă de mărfuri depositate la vre o dregitoriă, sc date în păstrare la o a treia faţiă de vre o persână

şedătore în loculi de locuință ali

comisionarului, nu dai nrecă-

dere de plată comisionarului, s6i păstrătorulvi, fără numa! cândi
va fi avândă înscrisă adeveriti, de judecătoriă, doveditorii de asemene precădere, şi arătătorii de suma baniloră, de felurimea
mărfuriloră, şi de câtățimea lorii. (Co. 89, 90 — Civ, 87, 1722).
(Co. Fr. 95),

SECȚIA II.
Pentru comisionarii de transporturi pe uscati și pe apă.
92. Comisionaruli ce se însărcinâgă cu transporturi pe uscati
stii pe apă, este datori dă înscrie în catastichulă s&ă jurnală arătarea, firei şi a câtățimei mărfurilori şi chiari a preţiului lori,

de i se va

cere.

(Co, 82,

87, ur. — Civ, 1413,

ur; 1476,

ur.)

(Co. Fr. 9%).
o
93. Eli este r&sprungătoriii pentru ajungerea mărfurilorii și a
lucrurilorii de comisionu lu, soroculi hotărâti prin scrisârea de
căratii, cândă se va dovedi că întârgievea s'a pricinuită din neîngrijirea comisionarului de a lua desnre acesta, mâsurile cuviinciose. (Co. 95, 97—101—Civ. 1156, 1169) (Co. Fr. 97).
94. liste asemene răspundătoră pentru stricăciunile sit perderea mărfurilori şi a altori lucruri de comisioni, afară numai de

se va fi făcutii vre o înpotrivă

tocmâlă

în cartea de căratii, s6ă

COD. COMERCIU.
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de se şorii fi pricinuită acelea din vre o neapărată întârunlare apărătâre de ori-ce bănuială despre n îngrij rea comisionarului.(Co.
93, 97, ur, 99, 104—Civ. 1156, ur, 1475) (Co. Fr. 98)
95. Asemene este ră&snungttori pentru faptele şi urmările comisionarului celui de ali doilea, câtre care eli adresdă mărturile. (Co. 93, ur, 104—Civ. 1000, 1542) (Co. Fr. 99)
96. Marfa eşită din magasia vândătorului stă a espeditorului se

călătoresce, afară de vre o înnotrivă

tocmâlă, îa ridico-pericolo a

stăpânului ei, care însă pote să tragă în judecată pe comis:onarală
şi cărăuşulă: însarcinati cu transportuli. (Co. 93, ur, 99, 10141—Civ.

969, 971) (Co. Fr. 100)

97. Cartea de căratu închinueşte unii contractă între esneditorii
şi cărăuşii, s€n între esreditoru. comisionarii, şi cărăuşi.(1) (Co.
98 — Civ. 942, 943, 1020, 1179) (Co. Fr. 101)
98. Cartea de cârati trebue să aibă dată,—st arăte:—firea şi greutatea sâi măsura lucrurilorii de .cărati,—soroculă în care are să

se săvirşâscă transportulă; —trebue să arate—numele și locuința
comisionarului, de va fi, printr'acăruia mijlocire se face trausportuli,—numele aceluia, la care este adresată marfa,—numele și l0-

culi locuinței

cărăușuiui; - câtre acestra

prețuli căratului,—des-

păgubirea ce sar cuveni pentru întârdierea căratului.-—Se iscălesce de espeditoră sâu de comisionaru.—Arată re margine măr-

cile şi numerile lucruriloru de căratu.—Comisionarulu preseriă, fâră
a lăsa loci alba, cartea de cărată întruni registru dată de către
Tribunală cu însemnare de suma fo'lorii şi cu şahuiu Presiden-

tului trasă pe fiă-care fâiă. (Co.
(Co. Fr. 102).

92, 97, 381, 438 — Civ. 1476)

SECŢIA III.
Pentru cărăușă.

99. Cărăușula este răspundătorii pentru perderea lucrurilorii de

căratii, afară de neapărate întâmplări;—este asemene r&snundtoră
rentru tote stricăciunele, afară de cele ce vină din chiari smintâla lucrului sei dinir'o reapărată înteimplare. (Co. 94, 101, 104.

Civ, 1156, 1169, 1475, 1180 $. 7) (Co. Er. 103)

(0 În testulă francesăă. nu esistă virgula pe care legiuitorulă nostru
a pus'o înas
intea vorbei și cărâușii. Acestă virgulă, neregulat pusă, şi eare
face objeetulă
iai multor controverse la YFrancesi, cată să se considere ca cum
Bar esista,

aaa ae mia

e mona mare d

16

COD, COMERCIU — CARTI. TIT. VII.

"100. Cândi, din pricina unei neapărate întâmplări, nu s'a săvirşitii transbortuli: la soroculii celă tocmită, atunci nu se pâte cere
de la cărăuși nici o despăgubire cu cuvântii de întârdiere. (Co.
93, 101—Civ. 1169) (Co. Fr. 104). *
101. Primirea lucrurilor transportate şi plata preţului de cărată stinge ori-ce reclamaţiă înpotriva cărăușului. (Co. 97, ur; 102,
104) (Co. Fr. 105).
102, Cândi primitorulii nu voiesce sâi se împotrivesce a primi

Jacrurile transportate, starea, lorii se adeverâdă şi se dovedesce de
6meni cu sciință numiţi de Presidentulă Tribunalului locală, sei
ce sub-cârmuitori pe unde lipsesce Tribunaii. — Presidentulit
Tribunalului pâte st hotărască depunerea, sâii secuestrarea, si în
urmă transportarea mărfii într'o magasiă publică. Asemene pote

iuronci şi ca să se

vândă

dintrînsa în folosulă cărăușului pănă

ia înplinirea preţului chiriei de cărati. (Co. 89, 90—Civ, 1632,
ur; 1689, 1730 $. 7) (Co. Fr. 106).
103. La legiuirile ce se cuprindă întracestă titlu, suntii supuşi

de obsce și stăpânii de vase, întrăpringdătorii de diligențe şi de trăsuri publice. (Co. 87—102, 104 — Civ. 1473—1477) (Co. Fr. 107).
104. Tâte cererile în potriva corinissionarului și a cărăușului
peatru perderea sâi stricăciunea mărfuriloră, se precurmă prin
(paragrafiă) prescripțiă de șâse luni, pentru trămiterile de mărfuri
ce se facu în cuprinsuli. ț&rei Românesti; şi de unii ani, pentru
cele ce se faci afară din Principate, socotindu-se începutulă paragrafiei pentru perdere, din diua în care ar fi trebuiti să se să-

virşi6scă transportulă

mărfurilor, şi pentru stricăciune, din diua

în care se voriă fi primiti acele mărfuri; iar cererile cele pentru
iapte viclene şi de rea credință nu se subuni la aceste paragrafii.
(Co. 93, 94, 99—Civ.. 1837) (Co. Fr. 108).

TITLULU

VI.

Pentru cumperări şi venglieri.
105. Cumpărările şi vândănile se dovedescii prin acte publice,
(adică adeverite de vre o dregătoriă), prin acte sub iscălitură în
parte, prin prescurtare de socot6lă încheiată de mijlocitorulă de

schimbu s6i de samsarii, și care trebue a fi iscălită de tocmitorele
părți, print'o factură primită drepti bună de cumptrători, prin

corespund:nță, piin catastișele tocnitOrelorii părți, și cându Ţribunalulă va găsi cu cale, prin dovada cu martori. (Co. 7, ur; 11,

73, 15,717, 19, 81, 147) (Co. Fr. 169).
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TITLULU VII.
Pentru polițe, bileturi de orânduială şi peniru prescripțiă (para-

grafia).

SECȚIA 1.
Pentru poliţe.
$. 1. Pentru forma peliței.
106. Poliţa se trage dinti'unii locit înti'altulă; are data sa; arată.
Bumma de a se plăti, numele celui ce trebue se plâtâscă, vremea şi
loculu unde trebue să se plărâscă, preţulă datu în bani, în mărfuri,
în soco!6lă, scă în veri-ce felu de chipă; este în ordinulă unui ală
treilea obrazi, s6u în ordinulă însuşi a tragătorului; arată de este
pol:ța d'ântâa, dă-a doua, de-a tria, dă-a patra ş.c.|. (Co. 107,
108, 109. ur; 719, 125—130, 132, 134, 194, 235, 324) (Co. Fr. 110).
107. 0 poliţă pâte fi trasă asupra unui obrazu ca se o plătâscă la
locului locuinţei unui ală treilea obrază. POte fi trasă prin ordinuli
și pe socotâla altua. (Co, Fr. 111).
108 Se socotesc ca nisce simple făgăduelt de plată tâte polițele fâcute cu sunosiţiă (1) s6u de nume, s6ă de calitate, s6u de
locuință, precum si cele făcute cu suposiţie de locurle de unde

sunt. trase s€u in care aă să se plătâscă. (Co. 109—Pr. Co. 308
Reg) (Co. Fr. 112)
109. Poliţele iscalite de femei şi de fete, ce
rese

cunoscute

de

obşte, ai,

despre

nu sunt neguţăto-

dinsele, putere

numai

deo

simplă făgăduiala de plată. (Co. 1, 5, 6, 197, 199, ur; 202— Supl.
l. Constr. Corp. 11, 12, ur;) (Co. Fr. 113).
110. Polţe iscălite de nevirsnici, carii nu sunt neguţatori, n'aii,
citi despre dinşii, nică o tărie, rămâindu însă întreg: şi neclintite
d epturile fie cărei părți prigonitâre, după cuprinderea conditii civi-

le rentru virsnici şi nevîrsnici. (Co
1163, 1164—Supl.

1—4—Cuv. 1157—1159, 1160,

Const. Corp. 12) (Co. Fr, 114).

(1) Suposiţiă se înțelege când se scriă altă nume, ori aită calitate, vri altă locu:
iuță, ori alte locuri de câtă cele adevărate, (N. 1.)
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3. II. Pentru provisiă.

Provisiă se

mumesce aflarea fondurilor, rânduite spre plată, în
mâna celuă asupra căruia se trage polița).

111. Provisia, trebue să o facă trăgătorulii s6i acela, pe acăruia
s6mă şi socotâlă va fi trasă poliţa, fără însă a înceta trăgătorulă

de a fi îndatoratii chiari eli: însuși. (Co. 10%; 112, ur) (Co. Fr 115)
112. Provisia

se înţelege făcută,

dacă, la îmrlinirea

sorocului de

plată, acela asupra căruia s'a trasi polița, este datorii trăgătorului s€ii aceluia pe a cărui socotâlă s'a trasii o sumă celă puţini

de o notrivă cu ceea cese coprinde în poliţă. (Co. 111, 113) Co.
Fr. 116).:
113. Primirea poliţei dă a înţelege că provisia este făcută, și
slujasce, pentru giranţi, drepti dovadă a fiinţei acestei provisii.
Ori va fi primită poliţa, ori nu, trăgătoruli e datorii, întâmplânduse

a să tăgădui

provisia,

să dovedâscă

că ateia, asunra

cărora

se trăsese polița, avâii provisia la îarlinirea sorocului plăței; iar
întwaltii chinii, este datorii să o asigurede, măcar și de se va fi
făcută protestulă în urma sorâcelori hotărite. (Co. 111 ur; 114,
ur; 165, 168, ur; 184) (Co. Fr. 111).
Ş, III Pentru priimire,

114, Trăgătoruli şi giranții unei polițe sunt unul -pentru altuli
respunțlători de a ei primire şi nlată la soroci. (Co. 115. ur; 131,
ur: 135, 138, ur; 155, ur; 162—Civ. 1039, 1108, $3.) (Co. Fr. 118)
115. Nevoinţa de primire se dovedesce printr'ună actii ce se

numesce protestii de neprimire (Co. 116, 122, 158, 168, ur;) (Co.

Fr. 119).
116. După încunosciinţarea protestului de neprimire, giranții şi
trăgătorulă sunt datori fie-care pe sâma sa s6ii a da chedășia nentru siguranţa plăţei la înplinirea soroculni, sii să numere îndată
preţulu ei dinpreună cu cheltuelile de protestu şi de presch'mbarea poliţei. — Chedașutii ori alu trăgătorului, ori ali girantului, este
înpreună

respundatoră

1039. ur; 1652,
117. Cine

numai

cu acela, pe care a chedășuitii. (Civ

1675, 1676) (Co. Fr. 120).

primesce

o poliţă,

se îndatorâdă

a plăti suma

ce se

cuprinde într'insa. — Primitoruli nu e volnicii aşi lua înapoi primirea sa, şi chiară cândă înaintea rrimirei și în uesciioța sa, va

fi făcută trăgătoruli falimentă. (Co. 114, 135, 143, 144) (Co. Fr 121)
118. Primirea unei polițe trebue să fie iscălită. —Primirea se a-

COD. COMERCIU-— CART. L TIT. VIll.

19

rată prin cuvântulă primită.— Primirea trebue să aibă dată, dacă
poliţia are se se plătâscă după una sai mal multe dile ori luni
de la înfăţişarea ei;—şi la acâstă din urmă întâmplare, linsa datei de nrimire face a se plăti poliţa la soroculu celu nusii întrin-

sa, socotinduse de la data ei. (Co. 125, 127) (Co. Fr. 122).

119. Primirea unei polițe de a se plăti întralti locii deosebiti
de acela ală locuinței primitorului, arată loculă şi locaşul unde
are să se săvirşâscă nlata, s6a mişcările ce au să se facă pentru

acesta. (Co. 168— Civ.

87) (Co

Fr. 123).

120. Primirea nu pâte fi cu condiţiă, dar se pâte mărgini la o
sumă mai mică de câui cea coprinsă în poliţă. — La acâstă din
urmă întâmplare, înfățișătorulă este datori să facă protestă pentru partea sumei celei neprimite. (Co. 118, 151, 168, ur — Civ.
1004, ur.) (Co. Fr. 124).

121. O pohţă trebue să fiă

primită la

înfăţişarea sa

sait celi

multi în sororă de două-deci şi patru ore, de la înfățișarea el.—
După acele două-deci și patru ore, de nu se va da înapoi primi-

tă ori neprimită, celi ce a ţinut'o, este răsnundătoră către infățişători pentru pagube şi interesuri. (Co. Fr. 125).
$. IV. Pentru
122.

La întâmplare

primirea prin

de protestii pentru

mijlocire,
neprimire,

poliţa pâte

îi

primită de unu alu treilea obrazi ce intră midiocitori pentru trăgâtoru s6ă pentru unul din giranţi.— Mijlocirea se pomenesce în
actuiii de protestii, șise iscălesce de către mijlocitori.
(Co. 115, 123

ur; 153, ur; 168—Cuwv. 1093)

(Co. Fr. 126)

123. Miglocitorul este datora a face îndată cunoscută mijlocirea

șa la acela pentru care sa pusă

midlocitorii. (Co. Er. 127).

124. Înfăţişatorulu poliţei, de şi s'a primită acâsta prin miglo-

cir, își păstredă însă tote drepturile sale în potriva trăgătorului
şi a giranţiloru, pentru singurului cuvânti de neprimire din vartea

E

asupra câruia sa fostă

trasi. (Co. 114, 155, ur) (Co. Fr.

Ş. V. Pentru

soroculuă pohrei (scadintă).

inplinirea

125. O poliţă pote fi trasă casă se plătescă sâi a

îndată ce se va înfâșița, sti:
după una saă mai multe dile
după una sait mai multe elle

vista adică,

itisare:
la înfățișare;
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după una sai mai multe

dilefye ja dată:

după

lunil

una

sai

mai

multe

la di hotărâtă a lunei, saă înrm'o

,

di însemnată, să în

cursul unui bâlcii. (Co. 127 — 130) (Co. Fr. 129)
126. Poliţa a vista trebue să se plătâscă la înfățișarea ei. (Co.
125, 155, ur) (Co. Fr. 130).

127. Împlinirea soroculvi unei relițe,
după

una sai

mat

multe

dle

a

dură una saă mai multe funs(de la înfăţişare;
Se otărasce prin data priimirei, su a protestului de nepriim're

(Co. 115, 118, 125, 129, 1+9) (Co. Fr. 131),
128. Soroculă unei polțe de a se plăti în cursul unui bâlciă

se îmvlineşte în diua ajunului spargerei bâlciului, s6ă în diua de

bâlciu, dacă

acesta nu ține

ur.) (Co. Fr. 133)
129. De se împlinesce

mai multi de o qi.

soroculă poliței

într'o

(Co. 125, 156,

di de Duminică

seu de serbătâre mare, se plătesce in ajunulu lori. (Co. 157)(Co.
ir,

134),
130, Ori-ce prelungire de soroci, legiuită saii obicinuită pînă a-

cum pentru plata pohțeloră,
Fr. 135)
$

VI.

se desființeda. (Co. 152, 156)

(Co.

Pentru Giră.

131. Provrietatea unei polițe se strămută prin giră. (Co. 132,
ur; 182) (Co. Fr. 136).
192. Girulu are data sa. — Arată preţulii sâii summu dată. —
cuvrinde numele aceluia îatr'a cărui ordină s'a trecută. (Co. 133

ur.) (Co. Fr. 133).

|

133. Cândi giruli nu este făcută întocmai după cuprinderea articolului de mai susă, nu strâmută stăpănirea poliţiei, a este o

simplă procură (vechiletii). (Co. 132.

313) (Co. Fr. 138).

134. Este opriti de a pune în girii altă di de câti acea în care s'a scrisă girulă; iar cine va urma în potrivă, se va pedepsi ca

uni plastografu. (Co. 142) (Co. Fr. 139).
$.

VII. Pentru împreună-respundere..

135. Toţi cei ce aii iscălită. ai primiti s6ii aii giratii o roliţă

suntu resrundători platnici unul pentru altulă câtre înfăţizătoră
(Co. 114, 117, 137, 155, ur; 159, 182. 285 — Civ. 1039, ur.)
(Co. Er. 140).

N
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de plata poliției.

136. Plata unei poliţie, osebitii de primire şi de giri, se pâte
assigura printr'unii avală. (Co. 137; 182) (Co. Fr. 141).
137. Ac6stă siguranţă o dă ună ali treilea obraz: sai în roliță, saă prin acta osebită. — Datătorulă de avală este supusă la
aceiaşi r&spundere, si de o potrivă cu trăgâtorali si giranţii, nă-

dindu-se însă os bitele tocmeli ce vor fl mijlociti. (Co

ur— Civ. 969,

135, 155,

1039, ur. 1652) (Co. Fr. 142).
$. XI. Pentru plată.

138. O poliţiă trebue să se rlătâscă în moneda arătată anume
întinsa (Co. 157, 182— Civ. 1100) (Co. Fr. 143).
139. Cine plătesce 0 poliţă mai nainte de înplinirea sorocului

ei eate r&spundetoră pentru

va ivi vr'o

Fr, 144),

șîră în

neţinerea

potrivă (Co,

141.

în

s6mă scei 7lăţi, de se

156—Civ.

1023, ur) (Co.

|

140. Cine plătesce o poliţă la înplinirea sorocului ei, şi fără înpotrivire despre partea cuiva, se socotesce bine rlătiti și slobodă
despre ori-ce cerere (Co. 144, 156) (Co. Fr. 145).
141. Înfăţişetorula unei volițe nu se pote îndatora să primâscă

plata ei mai înainte de înphnirea sorocului- (Co. 139—Civ.

1024,

1115 $. 4) (Co. Fr. 146).
142. Plata unei poiiţe fâcută asupra înfățişărei unei a 2-a, a 3-a
a 4-a ş.c.l. este bună şi cu tărie, cându cea dea 2-0, a 3-a, a 4-a
poliţă ş c.l. va cumrinde că acâstă plată desființedă puterea celoritl-alte (Co. 106, 143. 145, ur.) (Co. Fr. 147).
143. Cine plătesce o poliţă asupra îrfâțişarei de a 2-a, a 3-a
a 4-a ş.c,|l. fără a lua înapui pe acea în care se află înscrisă a sa
primire, nu remâne apărată de pretenția aceluia ce se va înfățişa
cu acea pohţă primită de dissulu. (Co. 117, 146, nr) (Co. Fr. 148).

144. Înpotrivirea la plată nu este primită de câtă numai la în-

tâmplare de perderea

rolţtă,

sân de falimeuti a întățișătorului.

Co. 140. 145, ur; 185) (Co. Fr. 149).
145. Iutâmvlândusce a se rexde o poliţă neprimită, stăpânulii ei
pâte să c6ră "lata ei cu oa 2-a, a 3-a, a 4-a, poliţă şi sc.
(Co. 142, 146, ur; 110) (Co. Fr. 150).
146. Când poliţa cea perdută va ti fosti primită, atunci stăpânulă ei nu J:6te cere plata prin înfăţişare de oa 2-a. a 3-a.
a 4-a rolţă ş.c.]. de câtă numai cu norunca judecăței, şi “prin
dare de chicgâșiă, (Co. 143, 147, 150—Civ. 1675 1676) (Co. Fr. 151).
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147. Daca acela ce a rerdautii poliţa, ori primită

ol nenrimită,

nu este în putință să înfăţișede a 2-a, a 3-a, a 4-a, noliţă g.c.l.

TOte să c6ră plata poliţei celei perdute, și să o dobândâscă prin
poronca judecăţei, făcendă dovadă prin catastizele sale că era
stapânu pe dinsa, şi dânda chegaşiă pentru acâsta, (Co. 7. ur; 11,

105, 148, 150.—Civ. 1675, 1676) (Co. Fr. 152)

148. Cândi trasul nu va voi să plătscă în urma cererei făcute în puterea celoră din urmă doui articole, atunci stăpănulii

poliței perdute 'şi păstrâdă tote drepturile sale vrintr'ună actă
de protestaţie. — Acesti actă trebue să se facă a doua di după
împlinirea

sorocului poliţei perdute. -— Trebue să se facă cunos-

cută trăgetorului şi giranțilori, după formele şi la sorâcele hotă-

rite

aci mai

(Co. Fr. 153).

jos

pentru

încunosciințarea

”

protestului. (Co. 157)

149. Stăpânul poliţei perdute, voindi a lua alta a2-a, trebue
să se îndreptegde către celu d6 dreptă alti sâu girantiă; acesta este neapăratu datoră a "i înlesni a lui cerere, mijlocindă prin allă
sâu nume și a sa îngrijire câtre alu sâu iară şi de-adreptuli gianti; asemene se va urma din giranţă în giranui pănă la trăgătorulu poliței. Stăpânulu poliţei celei perdate va trage şi va face

tâte chieltuelile ei. (Co. Pr. 154).

150. Îndatorirea chiegăşuirei poliţei, însemnate la articolile 747
şi 145,(1) se precurmă după trei ani, dacă, în acâstă vreme, nu
Sau făcută nici Cereri, nici pornire prin judecată. (Co. 184—Civ.
1837, 1865) (o. Fr. 155). .
151. Plăţile făcute în socotâla sumei unei poliţe, sunt spre ușurarea trăgâtorului şi a girauțiloră. — Iufâţişiătorulă este datori
să face protesta pentru r&mășiţa poliţei. (Co. 120, 168, ur. — Civ.
1101) (Co. Fr. 156).
152. Judecata nu pâte prelungi nici cum soroculă plăţei unei

polițe. (Co. 130, 156—Civ. 1101) (Co. Fr. 157).

Ş. A, Pentru plată prin mijlocire.
153. O poliţă protestată pâte să
citoră pentru trăgetoră, s6ă pentru
şi plata se vor dovedi şi se vori
s6ă din josulă lui. (Co. 122, ur; 154,
154, Cine plăteste prin mijlocire

se plătâscă de ori-care mijlounule din giranţi.— Mijlocurea
însemna în actulu de prutestă
169— Civ. 1093) (Co. Fr. 158).
o poliţă, întră în tâte dreptu-

(1, Se vede că din greșială de tipari legea citează art, 147 și 148; căci ea trebme să giteze art, 145 şi 147;
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vile ufățişătoralui, şi se supune la acelâşi îndatoriri pentru taplinirea formalităţilorii ceruta. Dacă plata nrin. mijlocire s'a făcutii pe socotâla trăgătorului, r&mâni slobodi toţi giranţii. — De
s'a făcuți pentru uaii girantiă, giranţii următori rămânii slobodi.
— De se înfățişiedă mai mulţi mijlocitori ca să plătâscă o volițiă,
se nrotimisesce, celi ce slobâde de sub răspundere pe cei mai
mulţi giranți.— Cândii acela, cătră care era trasă din începutii
poliţa, şi înpotriva căruia, se fâcuse protestului din pricină de neprimire, se înfăţişi6di ca, s'o plătescă, va fi nrotimisitii din toți
cei-l-alți. (Co. 115, 153, 155, ur.—Civ. 1108) (0o. Fr. 159).

$. XI. Pentru drepturile şi datoriile înfăţişiătoruluă.

155. Înfăţişătorulii unei poliţe trase din Europa și din schelile
Levantului ca să se plătscă în țâra Romănâscă, s6u visata, s6i după
una ori mai multe dile s6i luni, trebue să câra rlata sei primirea
poliței în soroci de şâse luni de la data ei; câci urmândii în potriva, va rerde dreptuli: de a se porni cu cerere în rotriva giranțiloră, şi chiarii a trăgătorului, dacă acestă din urmă va fi făcutii
provisiă. — Soroculă pentru o poliţă trasă din Egiptii, Siria şi
alte locuri derărtate, va fi de opti luni (Co. 114, ur; 125, ur, 138,
ur; 168. ur) (Co. Fr. 160).

156 Înfăţişetoruli

unei nolițe

trebue sa câră plata ei în diua

îmvlinirei sorocului. (Co. 126, ur; 138, ur; 153, ur:) (Co. Fr. 161).

157. Nevoinţa de a vlăti trebue să se dovedâscă a doua, di după
înplinirea sorocului roliței printr'unii actă ce se numesce protestii

de neplată — Dacă qiua acâsta este di de duminica s€ă de sărbătâre mare, protestul se face a doua di. (Co. 126, ur; 156, 163, 168,

ur; 179) (Co. Fr. 162) .
158 Infățișătorulă este

”
neapăratii

datorii a face protestulii de

neplată, de şi s'a făcut mai nainte protestul
muriti

ori a făcutii falimentă acela asupra

Intâmplăndu-se a face falimenti
tuuci înfâțișatorulă pote să facă
pe trăgători și pe giranţi. (Co.
1025) (Co. Fr. 163).
159. Infăţişetorulă unei poliţe
pote

_

de neprimire, sâi a

căruia

este polița trasă.

primitorulii înaintea scadenței, aprotesti şi să apuce prin judecată
159. ur; 168, ur; 185, 192—Civ.
protestate din pricină de neplata,

să c6ră siguranță, sâi în parte de la trăgători și de lu fie-care

din giranţi, s6u de o dată de la taţi înpreună giranţi şi trăgător, —

Aceiaşi voie are fie-care din giranţi înnotriva trăgătorului si a giranțilorii celori înainte de dîasuli. (Co. 135, 160, ur;) (Co, Fr. 164).
- 160, Dacă înfăţisetoruli apucă numai în paite pe celui dea-dre-
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ptulă ali s&ă giranti, trebue să "i incunosciinţede protestuli cu
chipu oficiali, si neplătindu'i banii ce e datoră, să'lă tragă la ju-

decată în sorocă de cinci-spre-dece die de la data vrotestului, da-

că cade în depărtare de dece ore.— lar câti pentru girautulă ce

se află locuindi în
unde

îrebuia

depărtare mai multi

să se plătâscă nol'ţa, acestă

de dece ore de loculii

sorocă

se va înmuiţi cu

0 (i pentru fie-care sâse ore. (Co. 162, ur;) (Co. Fr.

165).

161. Poliţele trase din ţâra Românâscă ca să se plătâscă în Eu-

Topa, S6ii în schelile Levantului, întemplându-se a să protesta, tră-

gătorii şi giranții segietori în ț6ra Romănâscă vori fi traşi în ju-

decată în sorocu de şese luni de la data protestului; iar rentru
poliţile trase în Egiptă, îu Siria s6ă în alte lucuri de' ărtate, so20culă va ti de opta luni. (Co. 155, ur, 160, 162, ur;) (Co. Fr. 166)
162. De poruesce înfăţişătoruli jalba sa de o dată înpotrivă şi
a giranţiloră şi a trăgătorului, ure către fiă care dintr'inşii, sorocuiă

celu

hotârîtă prin

aticolile

de

mai

susă.—

Flă-care

din gi-

ranți are dreptulu de a porni o asemene jalbă, scu înpotriva hăcăruia În parte, s6ă înpoviva tuturora în'reună, toti într'acelasi
soroci de vreme. — Pentru dinşii, soroculi începe a doua di de
la data primirei chemărei în judecată. (Co. 139, ur; 163, ur; 184)
(Co. Fr. 167)
163. După trecerea sorâcelorii de mai susii pentru înfăţişârea
poliței de a să plăti a vista, s6t după una ori mai multe dile
s6u luni,— pentru protestulă din pricină de neplată, — reotru
pornirea jelbei spre cerere de siguianţă, — înfățişetoruli noliţei
perde 16te drerturiie înpotriva giranţilora (Co. 155—157, 160, ur;
164, ur;) (Co. Fr. 168).
164. Giranţii perdu asemene dreptuli de ori-ce cerere de siguranță înnotriva celoră ce le-au dati poliţa, după trecerea sor6celoră de mai sus, fiă-care în ceia ce se atinge de dinsulă. (Co.
159, ur; 163) (Co. Fr. 169).

165. Asemene perdii dreptulii lori

votriva

însuşi a trăgătoruiui,

dacă

înfățişătorulă şi giranţii în-

acestă

din urmă

va dovedi că,

„Ja scadința pohței, avea provisiă făcută. — La acâstă întâmplare,
îofăţişătorulă are drentu a norni jaibă numai înpotriva aceluia asupra căruia era nolița trasă. (Co. LII, ur; 155, ur; 184) (Co.Fr. 170).
156. Înfăţișătorulu dobândesce iarăşi drepturile ce le va fi percutii

prin cele din urmă

din giranți, în urma
ineunosciințarea

trii articole,

sorâcelori

protestului,

cându

trăgstorulu s6a unuli

hotărâte pentru protestă, pentru

s6ă pentru

chiemarea

în

judecată,

a vriimită prin ori-ce chipă refuitoru, Danii rinduiţi spre plata po-

jițel. (Co. 163, ur. — Civ. 1143, ur.) (Co. Fr. 171).

COD.

COMERCIU.—

CART. [ TIT. VIII.

25

167. Osebitii de formalitățile prescrise pentru pornirea jălbei
spre cererea de assiguranță, înfățişătoruli unei polițe protestate
din pricină de nerlată pote, prin hotărâre de judecată, să oprescă
plata banilorii ce vori fi avândi să ia de la alţii trăgătorulă, pri-

mitorii şi giranţii. (Co. 159, ur.) (Co. Fr. 172).
Ş. XII. Pentru protesturi.

168. După jalba ce va da înfăţişătoruli înpotriva neprimirei s6i
a nevlăței poliței, judecătoria va trămite îndată spre întocmirea
actului de protestii pe vătafuli de auprodi sâi pe alti înpiegati
înpreună cu înfățişătoruli şi cu doi marturi găsiți de acesti din

urmă. Protestulii trebue să se facă la sălășluința trasului, s6ă ori
unde se va afla atunci cu locuința, — la sălășluința fețeloră arătate în

poliţă și însărcinate

ca la trebuință să o plătâscă, —

la acelui ce a primită prin mijlocire.— Tâte aceste se voră face
printr'unulă şi același act. — Dacă arătarea sălăsluinţei însemnate în

poliţă este greșită, și nu se va dovedi unde se află atunci

cu siederea

mai

susii

însemnaţii,

protestul se va urma

după

ce

mai ântâi trămissulii judecătoriei va încredința resultatulii cercetărei sale printr'unii actii, pe care "li va înscrie în capulu protes-

tului, pi

115, 122, 157, 110,

119, 182, 184—Civ. 87, ur) (Co.

r. 173).

169. În actulii de protestă se cuprinai: —Prescrierea din cuvântii
în cuvântă a poliţei, a primirei, a girurilori şi a recommandaţiilorii
ce vor fi însemnate într'insa, cererea ce se face pentru plata sum-

mei cuprinse în poliţă. — De este de față, sâi de lipsesce acela

ce trebue să plătâscă. — Pricinile nenrimirei de a plăti, şi neputin-

ţa sei nevoința de a iscăli. (Co. Fr. 174).
110. Nici ună acti din partea înfățişiătorului poliței, nu pâte
înplini loculă actului de protestă, afară de întâmplarea prevădută
de articolile 146, şi următârele, atingâtâre de perderea poliţel.
(Co. Fr. 115).
„111. Actele de protestii de carii se vorbesce în articolulii 170,

se vorii aduce la Tribunali și adeverindu-se de cătră Prezidentii

s6u locotenentulă săi, se vori da

înfăţişătorului; iar copii întoc-

mai după dinsele se vorii trece din di în di şi după rândulă datei,
întruni registru osebită, șnuruitii, înnumăratii pe foi şi pecetluită,

sub osindă, pentru nepădirea vre uneia din formele prescrise, de a

se scâte din slujbă și de a se supune la plata pagubiloră și cheltueliloră celă ce nu'şi va fi împlinită îndatoririle sale, (Co, 168,
169) (Co, Fr. 176).
.
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$ XIII Pentru preschimbarea polifeă.

172. Preschimbarea, poliţei se face
polițe (Co. 113, ur) (Co, Fr. 177).

prin tragerea unei contra-

173. Contra-nolița este o poliţă nouă prin care înfățişetorulii
îşi ia înapoi, de la trăgători sâi de la unuli din giranţi, summa
ce se cuprinde în polița cea protestată, cheituelile urmate şi despăgubirea pentru scadămîntuli ce va fi cercati la preschimbarea
poliței. (Co. 106, 135, 174, ur) (Co. Fr. 178).
1174. Preschimbarea poliței se reguledă, cât despre trăgători,
după osebirea cursului între loculi unde era să se plătâscă poliţa
și loculii de unde se trăsese. Câtii despre giranți, după osebireu,
cursului între loculi unde s'a giratii polița, şi loculi unde era

rînduită a se săvirşi plata. (Co. 172, 173, 175, ur) (Co. Fr. 179)
175. Contra-poliţa se însoțește d'o socotâlă de întârcere. (Go.
173. 176) (Co. Fr. 180).

176. În socotâla de întârcere, se

cuprinde: — summa baniloriă

din polița cea protestată, cheltuelile protestului şi alte cheltueli
legiuite, precum comissi6ne, plata samsarului şi portuli de scrisori;—
se arată numele aceluia, asupra căruia s'a trasii contra-polița, şi

prețulu tocmelei

unii mijlocitori

schimbului.—

Acestă

de schimbii.— Pe

unde

socotâlă se adeverâdă de
nu sunt

mijlocitori

de

schimbii se adeverâiă de doi neguțători;—s€ însoţeşte de poliţa cea

protestată, de protestii sâii de o copie a actului de protestăi—Câna
se întâmplă a se trage contra-polița către unuli din giranță,
atunci se însoţesce, osebitii de cele mai susii, de o adeverinţă doveditore de osebirea cursului de schimbă între loculă unde era să
se plătâscă polița și loculii de unde s'a trasi (Co. 69, 73, 175,
177) (C. Fr 181).
177. Nu

se potii face mai multe socoteli de întârcere

pentru una

şi aceeași poliță—Acestă socotâlă de întârcere
se plătesce pe rândii
din girantă în giranti și în fine de trăgătoruli poliței (Co. Fr. 182)
178. Osebirele cursurilori la preschimbările de poliţă nu se potii
grămădi pe unuli și același obradii, ci fiă-care girantu are sâ plătescă numai osebirea privitre pe s6ma girului s&i, precumiă asemene şi trăgătorulă (Co. 174) (Co. Fr. 183)

119. Dobinda pentru summa

cuprinsă

în poliţa cea protestată

din pricină de neplată se socotesce din diua protestului. (Co. 168,
180 (Co. Fr. 184)
180. Dobînda pentru cheltuelile de protestă, de preschimbarea
poliței şi de alte cheltueli legiuite, are să se plătâscă numai din

diua de cândi se vorii cere prin jucecată. (Co, 168, 172, 1176, 179)
(Co,

Fr,

195),
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181. Osebirea cursului la preschimbarea poliţei nu se plătesce,
- cândă socotâla de întârcere nu este însoțită cu adeverinţa de mijlocitoră de schimbi,

si

de neguțători,

legiuită, Ja Art. 117(1) (Co.

Fr. 186).
SECŢIA

II

Pentrubilelă la ordini.

182. Tâte disposiţiile

atingătâre de polițe și priviire,—la sca-

dință,—la giri,—la înprăună-r&spundere,—la

avali,—la plată, - la

plată prin mijlocire,—la protesti,—la datoriile şi drepturile înfățişătorului,—la preschimbarea de poliţă, s6ii la dobinţi,—au întoc-

mai aplicaţie şi asupra bileturilori la ordinii, fără a se strămuta
câtă de nuţinii disposiţiile ce privescii la întâmplările prevădute
de Art, 308 alii Regulamentului organici. (Co. 126, ur; 130, 131,
ur; 135. 136, ur; 138, ur; 153, ur; 155, ur, 168, ur, 172, ur; 189
Civ. 1180) (Co. Fr. 187).
183. Biletulii la ordinii are cata sa,—arată summa de plată,—
numele aceluia, la alii cărui ordinii este dati,—vremea cândi are
să se săvirşescă plata,—preţulii

ce s'a dati în bani, în mărfuri, în

socotâlă, sâi în ori-ce alti chipii. (Co. Fr. 188).
SECŢIA Il.
Pentru prescripliă (puragrafii)

184. Ori-ce pornire de judecată pentru poliţe şi bileturi la ordinii iscălite de neguțători, neguțătorași, ori bancheri, sâii făcute
pentru fapte de negoții, aii paragrafiă de cinci ani, socotiți din
diua protestului, s6i de la cea după urmă cerere prin judecată,
de nu se va fi urmatii

vr'o hotărîre

judecătorescă,

sâi de nu se

va fi recunoscutii datoria de bună prin actii osebitii—Cu tote aceste, dacă după cererea reclamantului se va găsi cu cale de către
judecată, cei socotiți datornici se vorii supune a încredința prin
jurămenti în presusvia judecătoriei că nu-mai sunt datori; şi văduvele lorii, moştenitorii lori, sâi câţi aduci obraduli lori, că
La
ai

(1) Prin greşială de tiparii se vede că
cita art. 176,

se

citează aci art, 117; căci trebue a se

%ă
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socotescii cu bună credință a nu mai fi datori nimică. (Co. 1, 130
150, 168— Civ. 1207, ur; 1863, ur; 1906—P. 260—293) (C. Fr 189)

CARTEA
PENTRU

II.

FALIMENTE

*

ŞI BANCRUTE,

TITLULU

1.

PENTRU FALIMENTU.

Răndueli

obşteşti.

185. Ori-ce neguțători încetedă plăţile sale, se
litii.—-Falimentulă unui neguţători se pâte da pe

mOrtea
pe față
nici să
lui de

socotesce fafață şi după

lui, dacă va fi murită în încetarea plățiloră sale.—Darea
a falimentului nu va putea nici să se facă de Tribunali,
se câră de câtre creditori, fâră numai în curgerea anula mârtea lui. (Co. 188, ur.—Pr. Co. 306 ur. Reg.) (Co.

Fr. 437).

CAP. 1.

Pentru darea pe faţia a falimentului şi urmările lui.
186. Ori-ce falitii va fi datorii, în cele d'ântâi trei dile de la încetarea plățilori sale, să facă acesta cunoscuti Tribunalului locului unde "și are sălășluința sa.
Diua încetărei plățiloră se va
socoti într'acele trei qile. La întâmplare de falimentă din partea
unei societăţi in nuine cuprindător, arătarea va cuprinde numele
Și însemnarea, sălășluința fiă-cărui din tovarășii cei împreună
răspundetori, și se va face la tribunaiulă locului unde se află celă

de căpeteniă

stabiliment

ali tovărăşiei.

(Co. 19, ur, 187, 202,

325 $. 3.—Civ. 87) (Co. Fr. 438).
187. Arătarea falitului trebue să fiă însoțită şi cu Bilanţiă din

parte-i, s€u să coprinză pricinile care ai opriti de 4 da bilanță.

Bilanțuli va cuprinde arătarea pe anume și prețuirea tuturorii a-

verilorii mişcătore

şi nemișcătâre

a datorului,

datoriile

ce

are

să ia și s& dea, socotâla căștigurilori şi a pagubiloră, cum
şi a cheltuelilorii. Bilanţuli iscălinduse de datorii, se va adeveri de

dinsulu că este adevărată, pundudu-i-se și data. (Co. 186, 202, 220,
ur; 825 $. 3; 356) (Co. Fr. 439),
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188. Falimentuli se dă pe faţă nrin hotărârea Tribunalului ort du-

pă cererea prin netițiă a unui s6ă mai mulți creditori, ori de către

chiari Tribunală de sine şi. Acâstă hotărâre se va nune în lucrare vremelnicesce. (Co. 189, ur; 198, 201, 206, 235, 319, ur.) (Co.

Er. 440).

189. Prin

hotărârea asupra

dărei pe

față a falimentului,

sâii

torului-comissarii, Tribunalulă va hotări ori de sine, ori după

ce-

prin hotărirea ce se va da mai în urmă
rerea

veri-cârei

părți

interessate,

asupra raportului judecă-

vremea

la

care

ai

încetat

plățile. Iar neînsemnându-se hotăritii acestă vreme, atunci încetarea plățiloră se va socoti din diua hotărirâi Tribunalului asunra
dărei pe față a falimentului (Co. 185, 194, ur: 319, ur,:324 ş 4;

325 $ 3.) (Co. Fr. 441).
190 Hotărtrile ce se vorii da pe temeiulă celoră din urmă două
articole, se vorii trece în prescurtare prin Buletină, şi vorii sta
trei luni lipite atâtă în sala judecătoriei unde se va da pe față
falimentuliă, câți şi pe la tâte Tribunalurile unde talitulă +a avea

stabilimente comerciale. (Co. 205, 319) (Co. Fr. 442).
191. De la data hotărirei asupra dărei ne față a falimentului,
falituli perde dreptulii de a cârmui ori-ce avere a sa, ba încă Şi
chiarii aceia ce'i va cădea în rarte în vremea în care el se află
în stare de faliti.—De la data aceliași hotăriri, ori-ce pretențiă va

avea cine-va asupra falitului pentru Jucru mișcătorii sâii nemişcătorii, nu pote nici să se urmede,

nici să se

pornâscă

de câtii nu-

mai în potriva sindicilorii.—Asemene se va urma și pentru ori-ce

lucrare de înplinire ar fi să se săvîrșscă asupra lucrurilorii mişcăt6re a falitului.— Tribunalulă, cândi va socoti de cuviință, pote
să primâscă şi pe falită ca o parte înclinată (Co. 213, 218; 230.
ur.) (Co. Fr. 443).

192. Hotărtrea asupra dărei

pe

față a falimentului dă dreptii

creditorilorii falitului a cere, și mai înainte de înplinirea sorocului, datoriile. ce ati să ia dela dinsuli.— La întâmplare de a face
falimenti iscălitoruli unui biletă la ordină, primitorală unei
polițe, sâi trăgătorulă de nu se va fi primitii rolița, cei-l-alți în-

datoraţi, nevoindii a plăti îndată, trebue să dea che ăşie pentru
plata banilorii la scadință, (Co. 116, 158, 285 — Civ, 1025, 1675,
1676) (Co. Fr. 444).

,

193. După darea ne față a falimentului prin hotărâre de jude-

cată, masa creditorilorii nu-mai are drepti a cere dobândi, pe vremea viit6re, pentru ori-ce datorie nu va fi asigurată prin vre-uni
privilegii, ori prin zălogă de lucru mișcători, ori prin antihrisisă,

ori prin ipotecă.—Dobângile

datoriilorii asigurate nu se voră pu-

-
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tea cere de câtii numai din sumele isvorite din averile supuse
privilegiului, ipotecate sâi zălogite. (Co. 194, 289, ur; 295, ur;
338-—Civ. 1685, 1697, 1718, ur; 1746, ur. (Co. Fr. 445),
194. Tote actele ce va face falitulii pentru înstrăinare în dâră

de averi mișcătâre sâii

nemișcătâre; tâte plăţile, sâi in bani, sâi

prin mutare a vreunui drentă, vândare, răfuire, sii intr'alti chipă,
pentru datorii neajunse la soroci; şi pentru cele ajunse la sorocii,
tâte plățile săvârșite intr'altă chipi, iar nu in bani, nici in zapise de negoţi;—ori-ce ipotecă făcută de bună voiă scii prin hotărâre de judecată, şi tâte ârepturile de antihrisisii să de asigurare, inființate asupra averilorii datorului pentru datorii mai vechi,
suni fâră nici

o tărie despre

masa

creditorilor,

dăcă se

vor fi

făcută de datornicii în urma vremei hotărâte de 'Tribunalii pentru
incetarea plăţilori lui, sâii cu dece dile mai nainte de acâstă vreme. (Co. 189, 195, ur.—Civ. 975, 1685, ur; 1697 ur; 1118, ur;
1149, ur.) (Co. Er. 446).
195. Ori-ce altă plată făcută de datori pentru datorii ajunse
la soroci, şi ori-ce altă actă incheiată din parte, sub ori-ce feliă
de indatorire în povara sa, in urma incetărei plățilorii şi mai 'na-.
„intea hotărârei asubra dărei pe față a falimentului, se vorii putea
desființa dacă, din partea, acelora carii ai primitii de la datori

ori aii tratati cu dinsuli, s'a urmati cu sciința incetărei plăţilor
lui. (Co, 194—Civ. 975.) (Co. Fr. 447).
196. La intâmplare de a să plăti polița in urma vremei incetării plățilori,

ce se va fi dovedită

de Tribunali,

potrivită

cu art.

190, (1) şi mai 'naintea hotărârei asupra dărei pe față a falimentului, cererea, pentru intârcerea sumelori plătite nu se putea porni de câti numai

inpotriva aceluia

dată polița.—De va fi unii

in a cărui socotâlă

biletii la ordinii,

se va fi

cererea se va porni

inpotriva celui d'ântâi giranti.—La amândouă aceste intâmplări,
trebue stă se dea dovadă că acela, de la care se cerii banii inapoi,

avea cunoscință de incetarea plăţilori cânii s'a dati afară poliţa, s6u biletulă la ordinii. (Co. 195—Civ. 975) (Co. Fr. 449).

197. Ori-ce lucrare de implinire, pentru plată de chirii de case și magasii, asupra lucruriloră mişcătore carii slujescii la uneltirea negoțului falitului, se va amâna trei-deci de dile de la data

hotărârei asupra dârei pe față a falimentului, fără însă a se vătăma cu acesta ori ce măsuri assigurătâre star putea lua, precum
nici dreptul

ce ar avea proprietarulii a intra iarăși în stăpânirea

(1) Cu greşală se citează art. 190; câci art, 189 webue a se citas
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locurilori închiriate; căci, la acestă întâmplare, adică, pentru luare de măsuri assigurătore și pentru luarea înapoi a locuriloră
juchiriate, de va aveu drepti închirietoruli, sorocul mal susă no-

menită de trei-deci degile încetâdă de
1429 Ş. 2, 1439, 1446,

sine. (Co. 189, 191—Civ,

1730 $. 1.) (Co. Fr.

450).

CAP. II.
Pentru orănduirea judecătorului comisarii.
198. Prin hotărârea
nalulă va orîndui pe
sară, (Co. 188, 195,
199. Judecătorul

asurra dărei pe față a falimentului, Tribuunulii din mădularele sale judecătorii comisur; 322. $. 1) (Co. Fr. 451).
comissarii va fi mai cu osebire însărcinată a

grăbi şi a priveghia lucrările

și

cârmuirea falimentului. — Ellă

va face la tribunalulă de câtrâ care va fi orînduită, raportulii sâi
pentru tâte prigonirile ce ar putea isvori din falimentii, şi carii

vori fi de competinţaacestui Tribunal. (Co.258, 281)(Co. Fr.452).

200. Tribunalul pote, la ori-ce vreme, în loculi judecătoruluicomisarii de falimentii, să orânduiască pe altul dintre mădularele sale. (Co. 322. ş. 1.) (Co. Fr. 454),

CAP, III.
Pentru punerea pecejeloră, și pentru cele dintâi rândueli despre
personă falitului,

201. Prin hotărârea asupra dărei pe faţă a falimentului, tribunaluli va poronci punerea pecețeloră și arestarea falitului la polițiă, s6ă pada persOnei lui în casă'i de cătră ună slujbaşiu ali

poliţiei spre a nu putea

dosi.— Aflănduse

falitulă într'această po-

siție, nu pâte a se primi cerere, nici de a se pune lâ inchis6re, nici de a nu se slobodi de acolo pentru nici ună felii de

datoriă. (Co. 188, 202, ur; 212, 216) (Co. Fr. 455).
202. Când falituli va urma. după art. 186 și 187, şi la vremea

dărei pe faţă a falimentului, nu va fi închisă pentru datorii
s6i
pentru altă pricină, tribunalul va putea să'la slobâdă de la arestii
ori de sub padia persânei lui. — Partea hotărârei, prin care se va

slobodi falitulă de
Putea totă-de-una,

la arestă sâi de sub

dupe

mă Tribunalulii, și chiar
(Co, Fr. 456),

padia persânei

împrejurări, să o desființede

de sine, (Co. 201,

sale, va

mai la ur-

216, ur. 232, 249)
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203. Peceţele se voră pune pe magasii, cantâre, case, zapise, catastise, chârtii, mobile, şi pe tâte lucrurile falitului. — De va îa-

ce falimenti

o tovărăşiă în nume coprindători,

pecetele se vori

pune, nu numai în stabilimentuli celii de căpiteniă allui tovărășiei, ci şi la sălăşluinţa fiă-căruia din tovarășii cei împreună respundători. (Co. 21, ur; 186, 213, 215, 214. 338) (Co. Fr. 458).
204. 'Tribunalulă va supune, în sorocii de două-deci şi patru de
oare, la cunoscinţa Departamentului dreptăței, prescurtare după

hotărârea sa asupra dărei ne fațiă a falimentului, însemnândi cele mai de căpiteniă rândueli
201, 226, ur; 323, 338) (Co.
205. Cândi summele, ce
nu voră fi îndestule ca să

ce se cuprindă într'insa. (Co. 188,
Fr. 459).
se vorii afla gata în averea falitului,
acopere îndată cheltuelile ce se vor-

urma, cu lucrările pregătitâre ale judecătoriei și cu arestuirea fali-

tului, atunci aceste cheltueli se vorii face cu înprumutare de către
judecătoriă, și se vorii opri ca o datoriă privilegiată, din cei d'ântei
bani ce vorii intra în socotela masei creditorilorii. (Co, 188, 190,
197, 201, 327—Civ. 1729 $ 1; 1730, $ 1) (Co. Fr. 461).

CAP. IV.
Pentru orânduirea și schimbarea sindicilorii celori, vremelnici.
206. Prin hotărîrea asupra dărei pe faţă a falimentului, Tribunalulă va orândui unulă sii mai mulți sindici vremelnici.
— Va
chema îndată pe

cei

socotiți

atunci de creditori a se stringe în

sala seanțielori Tribunalului, la o di hotărită, și nu-mai depârtată
de cinci-spre dece dile de la data dărei pe față a falimentului—

Judecătorulă-comissari va cere părerea creditorilorii, ce se vorii
afla față la acâstă adunare, atâti asupra alcătuirei listei celorii socotiţi de creditori, câti și asupra alegerei altorii sindici.— Se va
alcătui jurnalii citinduse mai ântâi în auduli creditorilorii, se va

iscăli de Judecătorulii-comissarii, şi se va da în cunoscința Tribu-

nalului.— Tribunalul, vâdândi cuprinderea acelui jurnali, şi lista
creditorilori, şi luându în băgare de s6mă raportuli ce'i va face
judecătoruli-comissară, va orândui sindici nuoi sâii va lăsa toti
pe cei vechi—Sindicii ce se vori aşeda cu chinulii acesta, sunt
desăvirsiți. Cu tâte aceste, ei potă fi schimbaţi de câtre Tribunali
la întâmplările și după formele ce se vori hotârt la art. 210 şi 211—
Număruiu sindicilorii se va putea urca, în ori-ce vreme, pînă la

trei; ei vorii putea fi aleşi şi dintre persânele ce nu vori fi creditori
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şi să primescă de vori fi, sâii nu creditori, o plată ce va hotărî
'Tribunalulă asupra raportului judecătorului-comissari, după ce înse
voră săvirși lucrările lori, şi vorit da socotâlă chivernisirei lorii.
(Co. 188, 207, 209, 211, 208, 322) (Co. Fr. 462). .
207. Nici o rudă dintr'ale falituiui, pănă la a patra spiţă inclusivi, nu va putea să se orînduiască sindicii (Civ. 660, ur.) (Co.
Fr. 463)

208. Cândi va fi trebuință a se adăuga sâă a se schimba unulă
să mai mulți sindici, judecătoruli-comissarii va raporta Tribuna-

lului de comereii,

care va urma

în

acâsta după

formele

aședate

la art. 206 (Co. 322 $ 1) (Co. Fr. 464).
209. De se vori orândui mai mulţi sindici, ei nu vorii putea
Imera

de

câtă toţi înpreună; cu tâte aceste, judecătorulii-comissarii

pote să dea la unulii si la mai mulţ; dinti'înșii osebite însărcinări cu învuternicire de a face oare-carii acte de ocârmuire; la
asemene însărcinări, fiă-care sindicii este în parte răspundători
pentru lucrarea sa. (Civ. 999, 1000, 1041, 1543) (Co. Fr. 465).

210. De se vorii ivi reclamaţii

trale sindicilorii,

înpotriva vre-unei lucrări din-

judecătoruli-comissari

în soroci de trei dile, spre

a se

va raporta

Tribupalului,

hotări cele de cuviință asupra

acelorii reclamaţii. (Co. 199, 322 ş. 5.) (Co. Fr. 466.)
211. Judecătorulii-comisari va putea; s6ii după reclamaţiile ce
i se voră indrepta de falitii ori de creditori, s6u de sine, să pro-

pună Tribunalului

depărtarea unuia s6i mai mulţi sindici.— Dacă

in sorocii de optii dile,
Clamaţiile

creditoriloră,

judecătorulii-comisarii
atunci aceste

nu indestulegă re-

reclamaţii

se vori

putea in-

drenta către Tribunală.— Tribunalulă, luândi in băgare de sâmă
raportalii judecătorului-comisarii și ascultându desluşirile sindicilorii, va judeca şi va hotăxsă de se cuvine a se depărta, s€i nu
sindicii. (Co. 206, 322 $. 2.) (Co. Fr. 467).

CAP.
Pentru

V.

indatoririle sindicilorii.

SECȚIA 1.
Rândueli obşteşti.
212. Dacă punerea pecețelorii nu se va fi urmati mai
de orânduirea

sindicilorii,

virşirea acestei lucrări. (Co,

acestia

nainte

vorii cere de la Tribunali să»

201, 203) (Co. Fr. 468). _*
Oe
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213. Judecătorulii-comisarii va nutea, asupra cererei sindicilori, a-i lăsa să nu pună sub peceţi, s6ă a-i imputernici să scâță:
i-iii hainele, ţ6lele, mobilele şi lucrurile trebuinci6se falitului şi
familiei sale;

tâte

aceste se

vori slobozi

prin voia

ce

va da ju-

decătorulii-comisarii duvă fâia ce'i vori arăta sindicii; 2-lea lucrurile supuse la grabnică stricăciune, sâii la invederată scădere
de preţi; 3-lea lucrurile carii servescii la uneltirea comerciului
falitului, dacă acâstă uneltire nu pâte inceta fâră paguba creditonilori.— Lucrurile cuprinse intr'aceste din urmă două paragrafuri se vorii insemna cu prețului lori pe o fâiă de către sindici,
faţă cu judecătoruli-comisarii care va jurnalul. (Co. 197, 214, 224)
(Co. Fr. 469)
214.

lucrurilor

Vândarea

supuse

scii la grabni-

la stricăciune,

că scădere de preţii, sâii a cărora ţinere este pricinuitore de grea

cheltuială; asemene și uneltirea intreprinderei de comercii a fali-

tului se va urma prin sirguinţa sindiciloră şi cu voia judecătorului-comisară. (Co. 213, 231) (Co. Fr. 410).

215. Catastişele se vorii scâte de sub peceţi, și se vori da sin-

dicilorii de către judecătorulii-comisarii, care le va iucheia la sfirşită, arătândă numărul foilori fiă-cărul catâstihi, şi numele sindicilonii la carii

le va da.

scurti în jurnalul

Judecătorulii-comisarii

săi starea în care

insemna

va

pe

se vorii afla catastişele.—

Polițele și bileturile carii voră avea scadința

lori în scurtă vre-

me, sâi voră fi supuse la primire, s6ii pentru carii va trebui a
se lua măsuri asigurătâre, se vorii scâte asemene de sub peceţi
de către judecătorulii-comisarii, se voră descriă și se vorii da sin-

dicilorii spre a inplini banii. O insemnare cuprindâtâre de sumele

fiă-cărui dintracele zapise, de numele și sălășluința datoriloră, și

de soroculii plăței, se va da judecătorului-comisarit. —

Cele-l-alte

credite se vorii stringe de sindici sub dare de chitanță din partele. Scrisorile adresâte către falitii se vorii da sindicilorii carii le,

vori deschide. Falitulii va putea să se afle față la deschiderea lori

de va fi aici. (Co. 191) (Go. Er. 411.)
216. Judecătoruli-comisarii, luândiinbăgare de sâmă starea cea in
vedere a trebilor falitului, va putea să propună liberarea lui vremelnicesce cu voiă înscrisă

acestă

dată de Tribunali.— Daca

voiă, va putea să îndatorede

omii, subt osîndă de a plăti chedașiulă,
se va cere, 0 summă

ce se va hotărâ

pe

'Tribunalulă

va da

falitii a da chedășiă pe

de nu!li va aduce cândă
de Tribunalii,

în fotosulii masei creditorilorii. (Co. 201. 217 322,
— Civ. 1615, 1676) (Co. Fr. 472).

şi care va

fi

$, 2, 325. $. 4.

217. Dacă judecătorulii-comisgarii nu va propune slobodirea fa-
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litului, acesta va putea să înfățișede cererea sa la Tribunali, ca-

re va judeca şi va da hotărârea să întru acesta, după ce mai
întâi va asculta pe judecătoruli-comissari. (Co. 216, 322. $. 2.)

(Co. Fr. 413).

218. Falituli va putea să dobândescă, pentru dinsulii și pentru
familia sa, din starea ce va avea, ajutore de hrană; aceste ajutore se vori hotără de către Tribunali dună propunerea indicilor,
(Co. 191, 213, $1, 273, 322 $. 5). (Co..Fr. 44).
219. Sindicii vorii chiema pe faliti spre a se afla fața la cercetarea şi închierea catastiselorii, — De nu va veni, se va îndatora să se înfăţieşede în sorocii de patru-deci şi optă ceasuri celi
multi. — Şi de va avea, și de nu va av falitulii voiă înscrisă,
de slobodire, va putea să se înfățișeze prin vechilu, de va arăta,
însă, pentru nevenirea sa, pricini bine cuvântate şi cunoscute de
judecătorul comissarii. (Co. 215, 325. Ş, 4.) (Co. Fr. 4175).

220. Dacă bilanţiulă nu se va fi dată de falită, sindicii îlă vor

face îndată, ajutânduse cu catastisele și chârtiele falitului, precum
şi cu sciinţele

ce vorii putea lua, şi'lă

vori

la cancelaria

depune

Tribunalului. (Co. 187, 221, ur.) (Co. Fr. 476).
221. Judecătorulii-comissari este volnici a asculta pe falitii,
cum şi pe scriitorii şi slujbaşii sâi şi pe ori-ce altă vers6nă, atâtii pentru ceia,ce privesce la întocmirea bilanţului, câtă şi tas-

supra priciniloră și împrejurărilorii falimentului. (Co. Fr. 477).

922. Cândiă uni neguţătorii se va da pe față de falită în urma

morții sale, s6ă cândă falitulă va

muri în urma

dărei pe față a

falimentului, văduva lui, copii lui, moscenitorii lui, vorii putea să
'se înfăţişede, s6ă înşii, sei prin vechilii, la facerea bilanţului,
prăcum şi la tote cele-l-alte lucruri asupra falimentului. (Co. 185,
225, 348) (Co. Fr. 478)
SECŢIA
Pentru

223.

rădicarea peceteloră,

In curgerea

celori

şi pentru înventariii (calagrafii),

d'ântâiii trei dile, după

Tribunal

dicilorii, acestia voră cere de la

şi se vorii

li.

orânduirea sin-

rădicarea

pecetelorii,

îndeletnici la catagrafia averei falitului, care va, fi fa-

ță s6i se va chiema cu chipii oficială a veni (Co.

|

212) (Co. Fr. 419).
294. Catagrafia

chipii treptată,

se va

după cum

face

de

sindici în două

191, 201, 206,

esemplare cu

se vorii rădica și pecetele, și faţa

%

cu
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va fi lucrată;

unul

care va

dintr'aceste

|.
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iscăli, pe fiă-care di,
esemplare

ceia ce se

se va depune

la can-

celaria Tribunalului în sorocă de două-deci şi patru ceasuri, iar celă-l-altă va rămânea la sindici. — Sindicii sunt volnici a se ajuta, la facerea catagrafiei şi la prețuirea lucruriloră, cu ori-cine
vorii socoti de cuviință. — Se vori nrotocoli de isnâvă tâte lucrurile care după cuprinderea art. 213 nu se voră fi pusii sub

veceti, și a cărora catagrafiă și preţuire se va fi făcutii. (Co. 225,
227, 232) (Co. Fr. 480).
225. La

întâmplare

de a

se da pe față falimentul

după

mortea

datorului, dacă nu se va fi făcutii catagrafiă mai înaiate de darea,

pe față a falimentului, s6ă la întâmplare de a muri

falitulă mai

inainte de începerea catagrafiei, acâstă lucrare a catagrafici se va
tace îndată, după formele prescrise la Art. de mai susi, şi față cu
mostenitorii, carii, nevoindi a veni, se vori chiera cu chipă oficiali. (Co. 185, 222, 348) (Co. Fr. 481).

225. La ori-ce falimentii, sindicii în curgere de cinci-spre-dece
dile socotite din diua orânduirei loră, (s6ă de se voră fi numită
alții, s6u de se voră fi întăritii cei vremelnici), sunt datori să dea

judecătorului-comissarii o relație sâi prescurtare de starea cea în
vederea falimentului, de pricinile şiîmprejurările cele mai de căpitenie

ale acestuia, precum şi de firea ce pote aveafalimentulii.— Judecătorulii
comissari va supune îndată Tribunalului acea relație înpreună cu
băgările sale de semă. De nu i se va da de sindici în soroculă de
mai sus, judecătorulii-comissarii va încunostiința Tribunalului, ară-

tându'i şi pricina întârglierei. (Co. 204, 227, 323, ur.) (Co. Fr. 482).
227. Pocurorulă Tribunalului va putea să mergă la sălăsluința,
falitului şi să se afle față la facerea catagrafiei, — În totă vremea,
elă va

avea

catastişele

dreptul

s6u

dea

chârtiele

231) (Co. Fr. 483).

cere să i se înpărtășiască tote actele,

atingătâre de falimentii. (Co. 204, 224,

SECȚIA UL.
Pentru venglarea mâsfurilorii şi a lucruriloriă mişcătăre, şi pentru
înplinirea banilorii,
228. După săvîrşirea catagrafiei, mărfurile, banii, zapisele, catastișele, chârțiile şi ori-ce lucru mișcătoră ali datorului, se vorii
da sindicilorii carii voră iscăli de a lori primire din josulă cata=

|
grafiei. (Co. 191, 215) (Co. Fr. 484).
229. Sindici nu vorii înceta îndeletniciadu-se, sub privighera
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judecătorului comissarii, întru înplinirea datoriilor ce va avea să

primescă falitulii. (Co. 191, 234) (Co. Fr. 485).

230. Tribunalală va putea, după ce va asculta pe falitii, sâă îl

va chiema formali ca săli

întrebe,

să dea, voiă sindicilori de a vin-

de lucrurile mişcătâre sâi mărfurile.—Va hotări dacă vândarea ur-

mefă a se face prin bună toemâlă, sâii prin medati, (Qo. 214,
271, 302, ur; 311) (Co. Fr. 436).
231. Sindicii vorii putea, cu voia judecătorului-comissarii, chemându-se însă şi falitulă, să intre la învoială pentru tâte prigoairile atingătâre de masă, cum şi pentru acelea ce privesci la drepturi
și la prigoniri pentru lucruri nemiscătâre.—Dacă lucrul de prigonire, pentru care se face învoială, este de ună preții nehutăriti

s6ii mai presusi

de trei sute lei, învoirea nu va avea tărie de nu

se va adeveri de Tribunali.—Falitulă se va chiema la adeverire
şi va avea, totii-de-una dreptulă de a se înpotrivi. Înpotrivirea lui
va fi îndestulă ca să oprâscă învoirea, dacă acâsta va privi la
lucruri nemișcătore. (Co, 191, 278—Ciy. 1704, ur) (Co. Fr. 487),
232. Dacă falituli se va slobodi de sub aresti, sâi dacă
va dobindi voiă înscrisă de slobodire, sindicii voră putea sălii întrebuin
țede ca să'i înlesuâscă și săi luminede întru cârmauirea lori;
jude-

cătorali-comissarii va hotări condițiile lucrărei lui. (Co. 202, 216,
ur) (Co. Fr. 488),
233. Banii ce se vori aduna din vengări și din înpliniri,
scădindu-se mai ântâi tote cheltuelele, se vorii depune îndată
la
nali. În curgerea celoră dântâi trei dile de la priimirea Tribufiă-cărei
"summe de câtră sindici, aceştia vor fi datori a arăta judecăto
rului-comisSarii

dovadă înscrisă că a depus”o la Tribunală; iar urmândă
împotrivă, voră fi datori să plătescă şi dobândă pentru
dilele ce vori
trece mal multi. Banii ce se vori da la Tribanali de către
sindici și
de către alte obraze in socotâla falimentului, nu se
voră putea
slobodi, de câtă după cerere inscrisă a sindicilorii, cercetată,
și
primită de judecătoruli-comisarii. De se vori ivi impotrivi
ri la

luarea banilori,
prin hotărâre

sindicii voră

de judecată.

fi datori a le

— Tribunalul

p6te

desființa mai

ânte;

să dea voiă ca ba-

nii să se slob6gă de-a-dreptulă în mâna creditorilor
după o fâiă

de impărțire făcută de sindici, şi incredințată
misară. (Co. 306) (Co; Fr. 489).

de judecâtorulii-co-

[i
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SECŢIA

].

1V.

Pentru actele asigurătore.

234. După intrarea loră in lucrare, sindicii sunt datori să facă
tote actele trebuinci6se spre asigurarea drepturilorii falitului asupra, datornicilorii săi, s6ă prin răfuire indată a datoriei, sâi prin
secuestru, să prin zălogire, şi acestea in numele masei credito-

rilori.—Asemene măsuri vorii lua și pentru lucrurile nemişcătore
ce ar descoperi că sunt ale falitului. (Co. 206; 215, 229 — Civ.
974, 1685, 1697, 1718, 1146) (Co. Fr. 490).
SECŢIA YV.
Pentru cercetarea şi adeverirea datoriiloră

fahtuluă,

235. Îndată după hotărârea asupra dârii pe faţă a falimentului,

creditorii xorii înfățișa la Tribunal zapisile și documentele origi-

uale pentru sumele ce vorii avea să primâscă, impreună cu copii
sub a lorit iscâlitură, carii, protocolinduse de judecâtoriă din cuvântii în cuvântii cu originalele lori, se vorii da la grefâ, Şi creditorii, dinpreună cu zapisele originale şi documentele, voră Jua
adeverinţă dela grefierii pentru depunerea copiilor. Copiile se
cu
vorii prescrie asemănată intru tote cu cele originale, adică
linii.
printre
adâogate
cuvințele drese, cu cele şterse şi cu celle

(Co. 188, 190, 236, ur.) (Go. Fr. 491).

236. Creditorii carii, la orânduirea sindicilorii celorii desăvirșiți,
ele
dupe glăsuirea art. 206, nu voră fi dati zapisile şi document aprin
şi
hă
Buletinu
glasulii
prin
indată,
lori, se vorii insciința,
sâă
drese diu partea judecătoriei, că trebue să se arate su inşii,

prin vechili, in sorocii de două-deci de dile socotite de la diua
insciințârei prin Buletină, la indicii falimentului cu zapisele şi
documentele

originale

de sumele

ce vorii avea să ia, ori, de voră

să
voi mai bine, se vorii înfățișa la Tribunal, ca protocolinduse,
ntru
235.—Pe
art.
ile
disposiţi
cu
potriviti
copiile
acolo
depue
se

aşecreditorii selășluiți in Principate, şi in loci deosebită de ali
fie-care
de
di
o
cu
mări
va
se
soroci
acestă
gării Tribunalului,
şi sălăşș6se 6re de depărtare intre loculi așegârei Tribunalului din
prinafară
sălășluiți
i
creditori
luinţa ereditorului.—lar pentru
190—Giv,
cipată, soroculi va fi de una sută două-deci dile. (Co.

87) (Co. Fr. 492).
237. Cercetarea şi adeverirea datoriilor va incepe in celedân-
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tâi trei dile după implinirea sor6celorii hotârăte prin alinea ântâia
şi a doua a Art. 236;- se va urma fâră precurmare, si se va fa-

ce la loculii, diua

și Ora arâtată

de judecătorulii-comisarii, care

acâsta se va cuprinde nt&apărati in insciințarea orânduită a să
face creditorilori prin articoluli de mai susii. Cu tâte aceste,
creditorii se vori chema de isn6vă spre acesti sfirşiti prin adre-

se din partea judecâtoriei

precum şi prin Buletinu.—Zapisele

documentele de banii ce vori avea

să ia sindicii, se vori

şi

cerce-

ta şi se vorii adeveri de judecătoruiii-comisari; iar cele-lalte se vorii cerceta şi se vorii desbate intre credivori si vechilulă s&ă şi intre

sindici, față,

aflându-se și judecătoruli-comi-

sarii care va alcătui jurnali pentru acâsta. (Co. Fr. 493).
238. Toti creditorulii, a cărui datorie se va fi cercetati şiprimitii , s6ă se va fi trecuti! in bilanți,

cercetarea şi adeverirea

va putea să se afle faţă la

zapiselorii și documentelori

celorii-l-alți

creditori, şi să dea dovedi impotriva adeveririlorii ce se vori fi
făcutii, sâu vorii fi a se face; asemene şi falitulă va avea acestă

drepti. (Co. 187, 220) (Co. Fr. 494)

239. Jurnalulii de adeverire
şi a vechililorii.—
Va cuprinde
şi documentelorii,

va face

|

va arăta sălășluința creditorilorii
insemnare pe scurtii a zapiselori

vorbire

pentru

cuvintele

drese,

pentru

cele sterse şi pentru cele adăugate printre rânduri, şi va insemna
dacă datoria este primită sâi prigonită. (Co. 241, ur.) (Co. Fr.

95)

240. Judecătorulii-comisarii va putea, totii-dea-una, și chiarit de
sine, să câră a să infâțişa catastişele creditorului, sâi sa se aducă unii estractii după dînsele făcutii de Tribunalul locali.(Co.

13-15) (Co. Fr. 496.)

“

241 De se va primi de bună datoria, sindicii vorii trece pe originalulii fiă-cărui zapisi sâi documentă însemnarea următâre

sub a înșile iscălitură.—, S'a primiti,

între datoriele falimentului

cutăruia drepti summa de...
e... .. Judecătorulii-comissarii,va adeveri cu iscălitura sa acestă însemnare.—

Fiă-care creditorii, în soroci de optii dile celit mulţii de la cercetarea şi adeverirea datoriei sale, va fi datoră se încredințeze

înaintea sindicilori şi a judecătorului-comissarii câ acea datorie
este adeverată. (Co. 239, 247, 248, ur; 328, Ş 2) (Co. Fr. 497).
242. Dacă datoria este prigonită, judecatorulii-comissară va putea fără a chiema înaintea lui pe creditorii, se supună prin raportii
pricina la Tribunali ca să o judece într'unii sorocii scurtii.—Tribunalulii vu putea să poruncâscă ca să se facă cercetare asupra

înprejurăriloră faţa cu judecătorulii-comissarii, şi să se chieme îna-
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pers6nele ce ar putea să dea desluşiri

243 ur) (Co. Fr. 498)

1.

întru acesta (Co.

243. Cândiă prigonirea asupra primirei unei datorii se vu da în
cercetarea

Tribunalului,

acesti

Tribunal,

stare de a fi judecată cu desăvirşire

râcelorii hotărite prin

dacă

pricina

nu

este în

mai'nainte de înplinirea so-

articolile 236 și 241 pentru pers6nele să-

lâşluite în Principate, va porunci, după înpregiurări, să se amâne
sâii să se facă adunarea creditorilori pentru facerea concordatului, adică a învoielei între creditori și faliti.—
De va porunci Tribunatulă să se stringă adunarea,va putea se hotărască de o cam-dată
ca, creditorulă, a cărui datorie se prigonesce, să se primâscă în
chibzuirile acei adunări cu o sumă ce se va însemna printr'aceiaşi

hotărîre (Co. 244 ur; 248, 260, 322 ş 4) (Co.

Fr. 499).

244. Cândi prigonirea va fi în cercetarea Tribunalului polițienescă,

Tribunalulii de comerciii va hotărâ de trebue să se amâne, sâii să
se infiinţeze strîngerea adunărei pentru formarea concordatului;la
acestă din urmă întemplare, Tribunalulă politicescă, unde se va

afla prigonirea, va judeca, în sorocii scurti și asupra jălbei sindiciloră încunnosciințată creditorului prigonită, şi fâră vre o altă
procedură, de urmâdă a se primi de o cam-dată datoria acelui
creditorii, şi pentru câtă summă. — Dacă datoria vre unui cre-

ditorii va fi în judecata

Tribunalului

Tribunalul

va putea asemene

na stringerea

de comerciii

criminali sâii corecţionali,
să hotărască

a să amâ-

adunărei; iar de va hotâri a să inființa acâstă adu-

nare, atunci nu va putea s5 dea voiă a se primi vremelnicesce
datoria creditorului prigonită, și prin urmare acesta nu va putea
să ia parte la lucrârile falimentului, până când Tribunalurile comnctente vorii hotărî asupra pricinei. (Co. 243, 260, 322, $ 4,
323, ur; 326) (Co. Fr. 500).
245 Creditoruli ali cărui privilegiii numai, ori ipeteca se va
prigoni, va fi primiti a lua parte la chibduirile falimentului ca

ună creditorii de rândă (Co. 193, 252) (Co. Cr. 501).
246. Dupe înplinirea sorâcelorii hotărite prin articolile 236 şi

241 pentru persnele selăşluite în Principatii, va începe lucrarea
pentru facerea concordatului, și pentru tâte operaţiile falimentului,
oscbinduse înse persânele sălășluite afară din Principată, pentru
camii se vorbesce în art. 307 și 308. (Co, Fr. 502).

241. Oreditorii cunoscuți s6i necunoscuţi,“carii nici se vorii înfățişa, nici voriă săvirşi încredințarea la sorâcele hotărite spre acesti sfirșită, nu vorii intra drepti părtași în înpărţirea ce: se va
face banilorit masei. Cu tote aceste vorii fi volnici să pornâscă
șeclamațiile lori de înpotrivire, înse numal pînă la sevirşirea acei
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împărțiri; cheltuelile împotrivire! vorii fitoti-de-una în sarcinalorii.—-

Inpotrivirea lori nu va putea să oprâscă săvîrşirea împărțiriloră poroncite de Tribunală, iar făcânduse împărțiri diu noi mai înainte de a se da hotărâre asupra înpotrivirei lorii, acei creditori se
vori cuprinde pentru summa ce se va hotărâ vremelnicesce de
Tribunal, și care se ţinea în reservă până se va da hotărâre asupra înpotrivirei lori. — Dacă mai în urmă se vori primi de
creditori, nu vor putea să câră nimici din cele mai dinainte îm-

părţiri slobodite de judecătorie, dar

vorii avea dreptulă de a lua

din banii și averea încă neînpărțită, partea analogă ce li se cuvinea din cele de mai înainte împărțiri. (Co. 236, 241) (Co. Fr.
503).

*
Pentru

CAP.

VI.

concordalii și unire.

SECȚIA 1
Pentru chiemarea şi adunarea creditoriloră.

248. In cele d'ântei trei gile ce vorii urma după sorâcele pres-

crise pentru încredințarea după articolul 241, 'Fribunalulă va aduna pe creditori ale cărora credite se voră fi adeverită şi încredinţatii,

pra

s6ă se vorii fi primiti

vremelnicesce,

spre

a chibdui

asu-

făcerei concordatului; însciințarea ce se va trece în Buletin

şi adressele

de chiemare, vorii arăta

obiectul adunărei.

(Co.

241,

243, 244) (Co. Fr. 504).
(adaosi prin legea din 2 Noembre -1850 „Dâca dupe legiuitele
Chemări nu vor veni unii din creditori, nică însile, nică vechili nu

vor trimete

cu cerute forme,

se vor face lucrările falimentului nu-

mai în ființa celloriă ce vorii veni şi a judecătorului comisarii.“

249. La loculi, diua şi ceasuli ce seva hot
de âri
judecătorie, adunarea, se va stringe sub presidenţa judecătorului icomissarii; cre=

ditorii, ale cărora credite se vorii fi adeverit și încredinţată, s6ă
se vori fi primiti: vremelnicesce, se vori înfățișa seci înșii s6i prin
" vechili. — Falituli “se va chiema la acâstă adunare; va fi datori
să se înfâțişede însuşi, de nu se va fi arestati, sâă de va fi do-

bânditii voiă înscrisă de slobodire, şi nu va pute să'şi orânduiască
vechilă, de câtii numai pentru pricini bine cuvântate şi primite de

„ui
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judecătorulu comissarii. (Co. 202, 216,

217, 241, 243, 244) (Co.

Fr

505).
250. Sindicii vorii face câtre adunare ună ranortă asupra stărei falimentului, asupra formalitâţilorii ce se vori fi îndeplinite,
şi a lucrăriloru ce se vor îi săvirşitu; falitulă va fi ascultati la ar&tă-

rile sale.— Raportulu

sindiciloră se va iscăli de dînşii şi se va da

judecătorului-comisari care va încheia jurnalu de cele dise şi hotărâte în adunare. (Co. 199) (Co. Fr. 506)

SECȚIA II.
Pentru concorăatii.

(Concordatii se înțelege învoirea, între falitii și creditorii săi.)
Ş. I. Pentru facerea concardatului.
251. Nu se va putea face învoire între creditorii adunaţi şi între
falită de câtii după îndeplinirea formelori prescrise mai susii.—

Acâstă învoire nu se va înființa fâră numai prin conlucrarea unui

numării închipuindi majoritatea totalului creditoriloră, şi înfăţişândi, totii de odată, trei din patru părți din totalulă creditelorii
celorii adeverite şi încredințate, sâii primite vremelniceste, potri-

vită cu Secţia

a

î. fără târie. (Co.

507).

V. de la Capulii V. Ori ce înpotrivă lucrare va
241,

243,

252. Creditorii ipotecari,
nu vorii avea glasii la

244, 248,

şi

ur, 253, 271)

creditorii privilegiați

lucrările

atingătâre

de

(Co.

Fr.

sii zălogaşi,

concordati

pentru

creditele lorii cele asigurate, şi aceste credite nu voriă intra în înpărtăşirea concordatului, fâră numai de se vori lepăda nisce asemene creditori de ipotecele, zăl6ge stii privilegiurile lorii.— Oreditorulă ipotecară, zălogaşi sâit privilegiată,
care va, da votulii sâii
pentru concordată, se va socoti că s'a lepădatu de ori-ce asigurare va fi avută, şi se va privi cu unii creditoră de rândii. (Co.
193, 245, 289, 295, ur. — Civ. 1685, ur. 1722, ur, 1146, ur)
(Co. Fr. 508).
253. Concordatuli se va iscăli totii în acea seanță și față cu:
toţii sub osîndă, pentru neurmare, de a nu fi ţinuții în s6mă. De
va fi primiti numai de câtre majoritatea creditorilorii la numării

ș6i numai de câtre majoritatea a trei din patru pârți din sumele
cuvenite creditoriloră,

chibduirea

se va amâna celu multi

până
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cele hotărâte la cea

d'ântâi

adunare voră rămânea fâră tărie. (Co. 251, 256) (Co. Fr. 509.)
254. Dacă

falituli sa

osîndă

ca

ună bancrutară

viclână,

con-

cordatuli nu se va putea face.—De se va fi începutii cercstarea
pentru bancrută viclnă, creditorii se voră chema ca să hotârască,
de ai socotâlă a să chibdui pentru concordatii, la întâmplare de
a se desvinovăți nărâtuli, și dacă, prin urmare, ei amână chibfluivea asupra concordatujui până la săvîrşirea judecăţei. Acâstă
amânare nu se va nulea hotărâ de câtii de majoritatea creditori-

loră

în numără

şi în sumă,

împlinirea sorocului
face

chibduire

potriviti

de amânare,

asuvra

articolului

se va socoti

concordatului,

251.

Dacă,

după

de cuviință a

se vor pădi întocmai

se

regulile

aşedate prin art. de mai susi. (Co. 253, 264, ur; 326, ur; 346)
(Co. Fr. 510.)
255. Dacă falitulii s'a osîndită ca unii bancrutari simplu, concordatuli se pote face. Cu tâte aceste, dacă s'a pornită niră des-

pre acesta, creditorii vor putea să amâne chibduirile lori asunra

facerei concordatului rînă la sevirşirea judecăţei, asemănându-se
cu rânduelile de mai susi. (Co. 324, ur; 346;) (Co Fr. 511).
256. Toţi creditorii, carii vori avea dreptului de a fi părtaşi la
facerea concordatului, sâii ale cârorii drepturi se vori recunâsce
şi se vori primi mai în urmă, vori putea să se îmnotrivescă la
concordatii.—Inrotrivirea va fi întemeiată pe cuvinte destoinice,

şi se va încunosciința sindiciloră

și falitului

în soroci

de

opti

dile după concordati, câci într'altă chipunu va fiţinută în s6mă; înpotriviv
va cuprinde
ea cererea de înfăţişare la cea d'ântâ) audienţ
a Tribuă

nalului.— Deseva

fi orînduită numaiuniisindicii,și dacă acesta seva îm-

potrivi ja concordată, elă va fi. datorii să c6âră orînduirea unui altă
sindicii împotriva cărui elă va av6 să împlinâscă formele prescrise într'acestă articol. — Dacă cercetarea îmnotrivirei este supusă la deslegarea altori pricini carii, după firea lori, nu voru fi
de competinţia Tribunalului de comercit, acestă Tribunal va amâna hotărârea sa pănă cândă se vorii hotărâ acele pricini, —
Tribunalul de comereiii va hotâră unii sorocii scurtii în care creditorulii împotrivitori

lulii competentii, și

va fi datori

să

să se îndrentede

dovedâscă că

a făcută

câtre Tribuna-

mișcările sale în

vremea cea hotărită. (Co. 199, 244, 248, 257, 262—Pr.
— 309 Reg.) (Co. Fr. 512).

Co. 306

257. Adeverirea concordatului se va cere de la tribunalulii de
comerciii care nu va putea să hotărescă mai înainte de împlinirea

sorocului de optă file, statornicatii prin articolulă de mai susi.—
Dacă, în curgerea acestui sorocii, s'a făcută impotriviri, Tribuza
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naluli va hotărâ asupra loră cum și asupra adeverirei concordatului prin una și aceiași hotarâre. — De se va primi împotrivirea de câtre 'Tribunali, acesta va hotărâ, desființarea
coucordatului

pentru

toţi

creditorii. (Co.

258, ur; 262)

(Co.

Fr.

13).
258. Ori-cum însă va fi, mai inainte de a hotâră Tribunaluliă
asubra adeverirei concordatului, judecătorulii-comissarii "i va face
raportii

asupra

firei de care

se

pare a

fi falimentuli,

cum

urmâqă a se primi concordatuli. (Co. 199) (Co. Fr. 514).

şi de

239. De nu se vorii pădi regulile de mai susii, sii cândă pricini atingătOre de interesuli publicului ori alii creditorilorii. se
vorii părea destoinice de a opri concordatuli, 'Tribunaluli nulă

va adeveri. (Co. Fr. 515).

$. 1]. Pentru urmările

concordatuluă.

260. Adeverirea concordatului va fi îndatoritâre pentru toţi creditorii înscrisi, s6ă şi neînscrisi în bilanţiu, cu zapise adeverite, scă
neadeverite, şi chiarii pentru creditorii sălășluiti afară din Principată, cumii şi pentru acei cării, pe termeiul aaticolelorii 243 şi 244,
se vorii fi primită vremelnicesce a lua parte la chibzuirile adunărei
pentru facerea concordatului, ori măcarii câtă va fi suma ce se va da
mai în urmă acestori creditori prin hotărîrea cea desăvirşită (Co.

187, 241, 266) (Co. Fr. 516).

261. Adeverirea concordatului va statornici drepturile fiă-căruia
din creditori aspra lucrurilorii nemișcătore ale falitului, assigurate prin alinea 2 art. 234, Spre acestii sfirșiti, hotărârea asupra
adeverirei concordatului se va da în cunoscinţia cui se cuvine
spre ă se trece în condica de zălojiri si secuestruri, afară nu-

mai de se va fi hotărâtă întraltă chipii
257—Civ. 1780) (Co. Fr. 511)

prin concordatii(1) (Co.

262. Nici o pornire în judecată spre nimicnicirea concordatului nu se
va, primi după adeverire, de câti numai pentru pricină de vicleşiugă

descoperită în urma adeverirei, şi isvorită ori din scădlămintă a sume-

(1) Legea în astii articolă se
2 allii art. 294, care

rapârtă la alinea 2-aart. 234. Însă acesti alineată

corespunde

cu art. 490

din

legea

Francesă,

nu sa tradusă

la moi precumestela Francesi. Dreptulă dar de înscriere a zălojiriloră s6ă ipotecelor, asupra bunurilor falitului, nu esistă după acellă art. 234, ci dupe articolulii nostru 261; iar incrierea ipotecei are să se facă, conformă legei civile
dupe art 1780,
,
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lorii ce are să ia falitulă, ori prefăcută adăugire a datoriilorii lui

(Co. 256, 264, ur, 328, 329—0lv. 960, 961) (Co. Fr. 518).

263. Dupe ce adeverirea concordatului se va hotărâ, desăvîrsitii,
în câtii să nu mai

fiă supusă

la apelație, slujba sindicilori

va în-

ceta, — Aceştia vorii da falitului socotâlă desăvirșită, față cu ju-

decătoruli-comissari, care socotâlă se va desbate și se va încheia.
Sindicii vor

da faapoi falitului t6tă averea lui, catastişele,

hăr-

tiele şi lucrurile, sub luare de chitanță. — Se va alcătui jurnali

pentru acâsta de către judecătorulii-comissarii a căruia slujbă attunci va înceta.—lar de se va ivi prigonire asupra predărei socotelilorii şi teslimatizirei averei falitului, Tribunalul va hotări

(Co. 199, 206, 256) (Co. Fr. 519).

$. III Pentru nimicirea săi desfiițarea concordatuluă
264. Nimicirea concordatului, s6ii pentru vicleșugii, sâi pentru
osăndire de bancrută viclână în urma adeverirei concordatului,
slobâde de sub ori-ce răspundere pe cei ce vorii fi luatit pe falitii
în chedăşie

pe omii.—La întâmplare de a nu se îndevlini

tea falitului condiţiile

concordatului,

putea cere prin judecată de la
chegdașii ce va fi dată

din par-

desființarea acestuia

se va,

Tribunali, unde se vori afla față

falitulii pentru

îndeplinirea

concordatului,

s6ă neviindă, se vori chiemă şi a doua oară după orănduiala jude-

cății. — Nimicirea concordatului nu va slobodi de sub răspundere
pe chiedașii carii se voră fi îndatorati a assigura îndeplinirea întregă, s6ă numai în parte, a concordatului. (Co. 254, 256, 262,

265, ur;— Civ. 960, 1020, 1652) (Co. Fr. 520).
265. Cândii, după

în judecată pentru

adeverirea concordatului, falitulii se va trage

bancruta vicl€nă, şi se va pune sub padă sâă

sub arestii, Tribunalulii va puteh s& poroncâscă a se lua ori-ce
măsuri assigurătâre vorii fi de cuviință asupra averei falitului. Aceste măsuri vorii înceta de sine din diua ce se va hotărâ, că pîra

nu este primită, ori

că pirâtulu să

se slobdă de sub

că rămâne apăratii. (Co. 256, 326) (Co. Fr. 521).
266. Ori de se va osiadi falituli ca unii bancrutară

padi, ori
viclânii,

ori de se va nimici scă se va desființa concordatuli, Tribunalulii, *
printr'aceiaşi a lui hotărâre

dui uni judecători-comisarii

de nimicire

si

desființare, va orân-

și unuli s6i mai mulți

siudici.—A-

ceşti sindici vorii putea pune la cale pecetluirea averei falitului
cu ajutorulii poliţiei, şi se vori îndeletnici fâră zâbavă, după câ-

tagrafia cea veche, a protocoli sumele, zapisele, acţiile, și chârtii-

le. şi a face, de va fi trebuință, o catagrafiă suplementară.—
Vorii
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suplementari.—Vorii cere

a se trece

îndată

în Buletini, înnreuvă cu estracti după hotărârea prin care se orânduescă ei sindici, şi poftire câtre creditorii cei noi, de vorit fi,
a arăta, în sorocii de două-deci dile, documentele loră spre a se
adeveri: acâstă poftire se va face şi din partea Tribunalului, potrivită cu articolile 236 şi 237. (Co. 187, 200, 220-222, 224, 241

-263, 267, 392 $. 1) (Co. Fr. 522),

267. Se va urma îâră zâbavă adeverirea documentelorii şi a zapiselorii de datorie ce se vori arăta; pe temeiulii articolului
de
mai susii.—Nu se vori mai cerceta creditele ce se vorii fi primit

şi se vori fi încredințată mai "nainte, fâră însă a se vetăma cu a-

câsta dreptulă de a lerăda si de a scădea pe acelea carii se
vorii fi plătit întregi, ori numai parte dintr'însele. (Co. 241, ur.)
(Co. Fr. 523).
268. Săvirgindu-se aceste lucrări, de nu va mijloti vre unii altii
concordatii, creditorii se vorii chema ca să'şi dea părerea de tre-

bue să se ţină sindicii, ori să se orânduească alții. — Na se vor

face înpărţiri fâră numai, pentru ceea ce se atinge de creditorii cei
noi, după înplinirea sorcelorii hotârite prin articolile 236 şi 241,

pentru creditorii sălâșluiți

în Principatii.

524),

(Co. 266, ur.) (Co. Fr.
,

269. Actele săvirşite de falitii în urma hotărârei de

adeverire

şi mai "'painte de nimicirea sâii desființarea concordatului, nu se
vori nimici fâră numai la întâmplare de vicleşugi înpotriva drep-

turilori creditoriloră. (Co. 257,

263—0iv. 975) (Co. Fr. 525).

270. Creditorii cei de mai "'naintea concordatului vori intra de
izn6vă întru întregimea drenturilori loră, însă numai către falitii;
dar nu voră putea să figurede în masă, de câtă dupe analogia
următâre, adică:—De nu vorii fi primită nici o parte din analogulii lorii, voră intra cu întregimea creditelorii lori; de vori fi
primită o parte din analogii, vorii intra cu rămâşiță capitalului,
pentru care nu vori fi primiti partea analogă,—Rânduelile aces-

tui articolă se
ali 2-lea

vori pădi

falimenti, dacă

nimicire s6ă desființare a
526),

întocmai și la întâmplare de a. se tace
însă nu se

va fi urmati;

mai "nainte

concordatului. (Co. 185; 263) (Co

Fr.
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Noembrie

încetarea operaţiilor, falimentului
neajungerea de activă.

pentru

1. În ori ce timpi ali falimentului, până a nu se adeveri con-..

cordatulă, sâă până a nu se înființa unirea creditoriloră, dacă cursuli operaţiilori falimentului se va înpedetca din neajungerea ac-

tivului,

Tribunalulii

va putea, în temeiulă

raportului

Judecătoru-

lui-comisarii, sâ hotârască de sine încetarea operațiilorii falimentului.
Dună o asemene hotârîre va putea iaraşi fie-care creditori a

esersa

dreptulii

s&i ce va

avâa în parte

asupra

averei şi a per-

s6nei falitului, pentru plata creanței sale,
Punerea în lucrare a acestei hotărâri se va amâna în sorocă de

0 lună socotită de la data ei. (Co.

Fr.

191, 205, 257, 271, 282) (Co.

527).
2. Falitulă şi ori-care altulii interesati în pricină va putea
cere
în ori-ce vreme, de la Tribunali a'şi trage înapoi mai susii
menita sa hotărâre, dacă va da dovadă că sunt fonduri spre poacoperirea cheltuelilorii operaţiilorii falimentului, sâă va
isbuti da
se depune în mânele sindicilorii o sumăds adjunsă pentruacestii
scopi.
Ori-cum însă cheltuelile ce se voră fi făcută în pricina falimentului, se vorii plăti cu precă:iere, (Co. Fr. 528).

SECȚIA III.
Pentru

unirea creditorilorii,

211. Unirea este unii actii prin

m'aii putută

dobândi

concordată,

care creditorii unui falit carii

se unescii

a lua măsurile

cele

mai Cuviinci6se spre a se despăgubi, pe câtii se va putea,
din averea falitului.
212. De nu va mijloci concordații, creditorii se
socotescii pravilnicesce în dreptulă de unire.—Judecătoruli- comisari
i "i va întreba îndată atâtă asupra chipului cârmuirei lucrârilorii falimen-

tului, câtă și asupra

folosului de a se ținea, s6i de a să schim-

ba, sindicii.—Creditorii privilegiați, ipotecari sâă
e
ta
o
t

zălogaşi se vorii

(1) Acâstă, lege, care coprinde doue articole, s'a adaosă
în 1850, luându-se toti
" din, Cod. Comercială all Francei, de unde se
suprimase, nu scim do ec, de
logiuitorulă mostru din 1840,
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primi la acestă chibduire.—Se va
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încheia jurnalii de disele şi de

bâgările de semă ale creditorilorii, şi Tribunalulii vădândi cuprin-

derea acestui jurnală va, hotărâ
Sindicii carii se

vori

schimba,

precum s'a isi prin art. 206.—

voriă fi datori să dea socotâlă la

sindicii cei noi, față cu judecătoruli-comisari, chemânduse însă
și falituli după orânduiala judecătorescă, (Co. 193, 248, ur; 252)

(Co, Fr. 529).

273. Creditorii se vorii întreba de pâte să se lea vre unii ajutori falitului din averea ce i se va fi găsitii. —Cândă majoritatea
creditorilorii ce vorii fi față, se va îndupleca la acâsta, se va putea da falitului din acea avere o summă drepti ajutor, Sindicii

vorii propune câtățimea acei

summe, şi 'Tribunaluli o va hotărâ,

(Co. 218, 322 $. 5.) (Co. Fr. 530).
„214. Cândi va face falimentă o tovârăşiă comercială, creditorii

vorii putea să încheie concordati cu unuli să mai mulți din tovarăşi.—La, acestă întâmplare, t6tă averea tovârăşiei va privi pe

sEma unirei creditorilori; iar averea
carii se va fi făcută concordatii

personală a tovarăşilorii

nu se va lua pe sema

unirei,

cu
şi

învoirea particulară, ce se va fi făcută prin concordată, nu va putea, volnicipe cei celii vori fi dobânditi, să plătescă vre-o summă din cele cuprinse într'acea învoire, de câtă din altă avere a

loră, iar nu a tovârăşiei.— Tovarășiulii

care va fi dobândită con-

cordatii particulară pe s6ma sa, va fi slobodii de ori-ce înpreună
răspundere. (Co. 18. ur, 186, 203, 251, ur; 338—Civ. 1029, ur.)
(Co. Fr. 531).

215.

Sindicii înfăţișadă masa

creditoriloriă, şi sunt

însărcinați

cu rătuirea datoriilori.—Cu tâte aceste, creditorii vorii putea săi
înputernicâscă a nu conteni urmarea întreprinderilorii falitului.—
Chibduirea prin care se va da sindiciloră acâstă înputernicire, va
hotărâ întinderea şi soroculii ei, precum și summele ce vorii pu-

tea să ţină sindicii spre întâmpinarea cheltuelilorii.— Acâstă chibdluire nu va putea să se înființede de câtii față cu judecăturuliicomisari, și cu majoritatea a trei din patru părți a creditorilorii
în numără şi în summă—Falitulă şi creditorii ce vori fi de părere
osebită,

vorii putea

să se înpotrivâscă

la acâstă

chibduire prin ca-

nalulă judecății, dar înpotrivirea loră nu va puteazăticni punerea
în lucrare a acestei chibduiri. (Co. 191, 276, ur), (Co. Fr. 532).
216. Cândi lucrările sindicilori vori trage după dînsele îndatoriri

carii să covirșâscă averea luată pe sema unirei creditorilorii, credi-

torii carii voru fi înputernicită acele lucrări, voră fi singuri respundători și peste summele ce vori avea să ia, însă numai pe câti

voră fi voinicitiă şi ei pe sindici; acești creditori vori contribui la

COD.COMERCIU.—CART.
plată după unalogia suminelorii ce
(Co. 215) (Co. Fr. 533)
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aii să ia din averea falitului

217. Sindicii sunt însărcinaţi să stăruiască spre v6ndarea lucru-

riloră celorii nemișcătâre, a măifurilosi și a lucrurilorii mişcătre
a falitului, precum şi spre răfuirea creditelorii şi a datoriiloră lui;
tâte aceste se vorii urma sub privigherea judecătorului-comissariă,
şi fără a fi trebuință să se chivme falitulu. (Co. 199, 275, 312)
(Co. Fr. 534).
218. Sindieii, asemănăndu-se cu regulile așezate ja articolulii 231,
vorii putea să intre la învoială pentru toti feliuli de drepturi cu-

venite falitului, de şi se va înpotrivi

acesta. (Co. 275, 310—Civ:

1704, ur) (Co. Fr. 535)
219, Creditorii cei în posiţie de unire se voră chiema prin judecătorie a se strînge celu puţinii o dată în celă d'ântei anii, precum şi în anii următori, de se va prelungi. —-- La aceste adunări,
sindicii voră fi datori a da socotâlă pentru cârmuirea lorii, şi vori
fi ţinuţi în slujba lori, s6ă schimbaţi, după formele prescrise la
art. 206 şi 272. (Co, 199) (Co. Fr. 536)

280. Cândii răfuirea faiimeutului

vorii chiema iarăşi prin

judecătorie

va lua săvirşire, creditorii se
a se aduna — La acâstă din

urmă adunare, sindicii îzi vor da socottla,; falitulă va fi față, sâi

se va chiema după orînduiala judecăţei. — Creditorii își vori da
părerea de este fahtula vrednici de iertare; spre acesti sfirşitii
se va încheia jurnalu în care fie-care creditori va putea să înscrie disele şi băgările sale de s6mă. — După închiderea acestei

adunări, unirea creditorilori se desființiadă pravilnicesce. (Co.
199, 275, 281, ur.) (Co. Fr. 537).
281. Judecătorulă-comissară vă înfățișa Tribunalului chibduirea
creditorilor despre

iertarea falitului, precum

şi unii raporti as-

supra feliului și a inprejurăriloră falimentului. —- Tribunalulă va,
hotărâ de este falituli vrednică, sâii nu, de iertare. (Co. 199, 280)
(Co. Fr. 538).
282. Dacă falituli nu se va găsi vrednicii de iertare, creditorii vori avea iarăși dreptulii de a s& porni, fiă-care pe sema sa,
atâtă împotriva persânei, câtă şi ă averei falitului.—
De se va găsi vrednici de iertare, va fi apărată de arestare din jartea creditorilorii falimentului, și aceștia, nu vori puiea să se pornâscă

de câtii numai asupra averei lui. (Co. 284). (Co. Fr. 539).

283. Nu voriă fi vreduici de iertare, bancrutazii vicleni, stelionatarii (adică rândetorii s6i ipotecarii de luctwă străine, su ipo-

tecari de averi nemișcătore supuse și la alte îndatoriri, iâră dea
le fi făcuţi cunoscute); cei osîndiți pentru furtişaguri, înșălătorie
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s6u rea întrebuințare a bunei credințe, şi cei însărcinați cu bani

-obstesci. (Co. 326 346—Supl.

1, Constrîngeri

306, ur; 322, 332, 343, ur.) (Co. Fr. 540).

corpor. art. 18—P.

284. Nici uni datornici: neguțătorii nu va fi primiti de judecă-

torie a cere să i se hărădască voia de a'și da averea sa creditorilori spre isbrănirea datoriilor sale. (Civ, 1122. nr.) (Co. Fr. 541).
CAP. VII.

Pentru osebitele feliuri de creditori și pentru drăpturile lori la intâmplare de falimentii.

SEGTIA 1.
Pentru ceă înpreună îndatorați, şi pentru chiedași.
285. Creditoruliă care va avea la mână zapise ori poliție iscălite, girate s6i chiedăşiuite cu chipii împreună-r&spundători de cât-

ră falit şi alţii înpreună îndatorați carii şi ei se vori afla faliți,
va fi părtaşiă, la înpărțirile ce se vorii face în tâte masele, și va
figura cu capitalulii cuprinsii întracele

zapise sâi poliţie

până la

desăvîrşita rătuire, (Co. 135, 182, 286, ur. — Civ. 1039. ur.) (Co.

Fr. 542),
286. beotra părțile ce se vori plăti unui asemene creditori,
nici o reclamaţie nu potii porni, una înpotriva altia, masâle falițilori celorii împreună îndatoraţi, afară numai dacă părțile ce se
vori

fi șlătitii din averea

aceloră

falimente,

voriă

covîrși summa

capitalului împreună cu dobângile și cheltuelile, și la acestă întâmplare, prisosulii se va intorce, dupe rândulă îndatoririlori, la
aceia din cei împreună îndatorați, carii voră avea pe cei-l-alţi de

chedași. (C. 285). (Co. Fr. 543).
281. Dacă crtditoruii, ce
de împreună, răspundere de
torați, va fi primită o parte
atunci va intra în masă cu
rămăşiţă va avea dreptulii

va avea la mână zapise date cu chipă
câtră faliti și de alți impreună îndadin banii sei mai înainte de faliment,
r&mășiţa capitalului, şi pentru acestă
de a să porni asupra celui împreună

îndatorati seu a chiedașului, — iar celii împreună îndatorati sâi
chiedaşulii care va fi plătită acea rămășiță, va întra cu acesta în
masa, creditorilori falitului. (Co. 285, ur. — Civ.

1652, ur.) (Co. Fr. 544).
288. De și se va face concordati,

1049. 1108 $.3,

|
creditorii vori păstra drep-
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întrâgă

răfuire i creditelorii lori îm-

SECTIA

II.

potriva celoră înpreună îndatoraţi cu falitulii, (Co. Fr. 545).

Pentru

creditorii pălogași,

şi pentru cei privilegiați pe
mișcătăre.

averi

299. Creditorii faltului carii voră fi pravilniceste asiguraţi cu
zălogă mișcători, se vorii înscrie în masă numai spre sciință. (Co.
252— Civ, 1£85, ur.) (Co. Fr. 546).
290. In tâtă vremea, sindicii vorii putea, cu voia judecătorului
comissari, st scâţă zăl6gele pe sema averei falimentului, plătind
datoria. (Civ. 1694, ur. 1700, 1730 $. 3) (Co. Fr. 541).
291. De nu se va scâte zălogulu de sindici, şi de se va vinde
de creditorii cu prețiii mai mare de summa datoriei, prissosulii se
va luă de sindici; iar de va fi prețţulă mai micii de datorie, creditoruli zălogaşii va întra în rasă cu remăşița datoriei sale, insă

numai ca uni creditorii

de rândi.

(Co. 290—Civ.

1689, 1701)

(Co. Fr. 548),

292, Simbria lucrătorilorii ce se vori fi întrebuințatii de-a-dreptulă de falită în curgerea lunei cei d'inaintea dărei pe față a falimentului; simbria slugilorii pe anulii celi din urmă, plata lucrurilorii luate de falitii pentru hrana sa şi a familiei sale în curgerea celor

din

urmă

şâse luni,

cheltuelile

judecătoresci,

cheltue-

lile b6lei celei din urmă a falitului şi a familiei sale, cheltuelile de
îngropare a falitului, sâi a vre
în anuli celă din. urmă, se vori:
Asemene se va primi şi simbria
rilorii falitului pentra cele şâse
limentului. (Co. 186, ur.—Civ.

unuia din mădularii familiei sale
primi între datoriile privilegiate.—cuvenită gramaticilori şi scriitoluni d'inaintea, dărei pe față a fa1722) (Co. Fr. 549).

293. Celi ce vă fi vândutii falitului lucruri
vea dreptuli de a cere-înapoi acele lucruri,

mișcătâre, nu vaaprecum nici plata

lori cu cuvântii de precădere, ci se vorii socoti avere a falitului,

şi vândătoruli va întra în

masă ca uni creditorii de rândi. (Co.

313, ur.—Civ. 1730 $. 5) (Co. Fr. 550).
294. Sindicii vori da Tribunalului foiă de creditorii ce se vorii
arăta cu pretențiă de privilegiați asupra averei mişcătâre, și judecătorulii-comisarii găsindule bune, va înputernici plata lori din
cei d'ăntăi bani ce se vorii stringe;—iar de va fi privilegiuli pri-
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Fr, 551).

hotărâ

întru

II.

TIT.
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acâsta. (Civ.

1722)

(Co.

SECȚIA III.
Pentru drepturile creditoriloră ipotecari şi zălogașă asupra lucrurilori nemișcătăre.
Ă

295. Când înpărţirea preţului lucrurilor” nemișcătâre se va
face mai 'nainte de înpărțirea prețului lucruriloră mișcătâre, sâi

totii-de- odată, creditorii privilegiați să ipotecari, carii nu se vorii
isbrăni din prețulii lucrurilori nemişcătâre, voră întra în masă cu

rămășița crediteloră, lori:, dacă însă acele credite se vori fi adeveritii şi se vorii fi încredințatii după formele mai susă aşedate.
(Co. 235, ur; 241, 311, ur.) (Co. Fr. 552).
296. Dacă una s6ă mai multe înpărţiri a banilorii ce se vori

stringe din vândarea lucrurilor mișcătâre, se vori face mai 'na-

inte de înpărțirea prețului lucruriloră nemișcătâre, creditorii privilegiați şi inotecari, ale cărora credite se vorii fi adeverit și încredințati, voră întra înrreună la înpărțiri după analogia totalului creditelor

loră, afară numai

de va 6 trebuință

dăminturile de carii se va vorbi mai la vale. (Co.
295, 305, ur.) (Ce. Fr. 553).
297. După vândarea

lucrurilorii

dare a rândului între creditorii

nemişcătâre

a se face scă-

235, ur;

şi desăvirşita

241,
aşe-

irotecari și privilegiați, câţi din-

tr'înșii vori fi aședați cu chipi în câtii să pâtă a să nlăti din pre-

ţuli
primi
înse
cute
cesti

lucrurilorii nemișcătâre întru întregimea crediteloră lori, vorit
pe deplină aceste credite assigurate prin ipotecă, scâdinduse
cu summele ce vorii fi primitii mai înainte la înpărțirile făîntre creditorii de rândi.—Summele ce se vorii scădea cu achipii, se vorii întârce, nu în masa creditorilorii ipotecar, ci

într'ă, creditorilorii de rîndii re a cărora sâmă se vorii opri. (Co.
295, ur, 298, ur) (Co. Fr. 554).
”
298. Câtii pentru creditorii ipotecari, carii, fiindă aședaţi, nu'i

va ajunge rândulii a primi din tupărţirea prețului lucrurilori nemişcătâră, de câţii o parte din creditele lori, se va urma după
cum mai la vale se arată; drepturile lorii asupra masei creditori-

lorii de rândii se vori aședa cu desăvirșire potriviti cu summele

ce vorii mai avea a lua peste acelea ce'i va fi ajunsii să primâscă în masa creditorilorii ipotecari, şi după aceea, banii ce vori fi mai

primiti

mele

din alte înpă:ţivi

de mai

ce vori fi luatii din masa

înainte,

se vori

scădea

din

su-

creditoriloră ipotecari, şi se vor

COD.
întârce la masa
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295. ur. 299) (Co.

Fr. 555).
299. Creditorii carii, fiindi aşedaţi între cei ipotecari, nu'i va ajunge rânduli a primi nimici, se voriă privi ca nisce creditori de
rândă, şi vorii fi supuşi

la

urmările

concordatului

operațiilori masei acestori din urmă.
Fr. 556),

şi a tuturori

(Co. 260 ur, 305 ur) (Co.
.
|

SECŢIA IV.
Pentru drepturile muerei
300. Căndii va face falimenti bărbatulii, muierea va lua înapoi

lucrurile nemișcătâre ce va fi adusii de zestre, precum și ecsoprica
nemişcătore ce va fi avândii. (Co. 64—67, 301, 302—0iv. 1233,
1271, 1283) (Co. Fr. 551).
301. Muierea asemene va lua înapoi lucrurile nemișcătâre câ se
vori fi cumpâratii, su de eu sâi pe numele ei, cu banii ce va fi
debinditii ea prin moștenire, ori prin daruri, ori prin legaturi,
dacă însă

acâstă

cumvărătore,
de înpărțială,
coborită acei
302. Afară
sus, averea

înprejurare

se va

arăta

anume

în zapisulii de

şi dacă se va dovedi prin diată, s6ii prin vre o foiă
s6ă rin ori-ce altă actii publică, de unde i s'âii
bani. (Co. 300, 302) (Co. Fr. 558).
din inprejurarea prevâdută prin articolul de mai
dobiîndită de muierea falitului se va socoti că estea

lui, că s'a plătită cu banii lui, şi că trebue să între în masa

capita

lului :lui, afară numai de va face muierea dovadă înpotrivă. (Co.
300, 304) (Co. Fr. 559).

303. Muierea va putea lua

înapoi lucrurile mișcătâre ce va fi

adusii de zestre, sâii va fi dobindită prin moștenire, prin dară, ori
prin legaturi, urmândi însă a face duvadă, pentru cele dWântei, prin
îGiă de zestre adeverită după orânduială, că sunt chiari acelea
carii le-ai adusi ea în casa bărbatului-stii; iar pentru cele de ali
doilea, prin înscrisii pravilnicii.—De nu va face mauierea asemene

dovadă, tâte lucrurile

mişcătâre, ce

vori fi spre trebuinţa ori a

bărbatului, ori a muierei, se vori lua pe sâma creditorilori, remâindă ca sindicii să dea muierei, cu voia judecătorului-comissariă,
hainele şi rândeturile ce vorii sluji la a ei trebuință. (Civ. 1171
1200, 1202) (Co. Fr. 560).
304. De va fi nlătiti muierea datorii pentru bărbatuli ei, după
toti dreptulii cuvântii se va socoti că ea a săvirşiti acea plată,

Cu banii diu ai bărbatului, şi nu va putea să facă vre o pretenție
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întru acesta în falimentii, afară numai de va face dovadă înpotrivă,

pentru care se vorbeşte la art. 302 (Civ, 1200. 1202) (Co. Fr 562)
CAP VIII

Pentru imparțirea între creditori și pentru desfacerea avere mișcătore a falituhă

|

305. Sumele îsvorite
se vorii scâte

din averea

cheltuelile

mişcătâre a falitului, după ce

cârmuirei

falimentului, ajutârele ce se

vori fi datii falitului ori familiei lui, şi summele ce se vorii fi plătiti creditorilor priveligiați, se voriă înpărţi între toți creditorii
după analogia creditelori lorii celori adeverite şi încredințate (Co
233, 235, ur; 241, 247, ur; 306 ur;) (Co. Fr. 565).
806. Spre acestii sfirșitii, sindicii vori da, pe fiă-care lună, Tribunalului o însemnare a stărei falimentului, şi a banilorii ce se vorii
afla strînși; Tribunaluli va porunci, de va socoti de cuviință, a se înpărţi între creditori acei bani, va hotări partea analogă a fiă-căruia

şi va priveghia că toţi creditorii să se îusciințede de acâsta (Co.
233, 305, 307, ur) (Co. Fr. 566).
307, Nu se vă face nic! o înpărţire între creditorii sălășluiți în
Principatii, de câtă numai după ce

cuvenită pe

sema

creditelorii cu

creditorii cei sălășluiți
că aceste

credite nu

afară din

se va pună în reservă partea,

carii vorii fi trecuţi în bilanțiii
Principati. Cândii se va părea

s'aii trecută în bilanţiă cu unii chipii lămurit,

Tribunaluli va put să hotărască ca să se adaope acea reservă,
rămâindii ca sindicii, de vori socoti că se facă vre o năpăstuire
celorii-l-âlţi creditori, să se pornâscă cu reclamaţie la Tribunal,

care va fi datorii a o lua în
eî. (Co. 308) (Co, Fr. 567).

băgare de s6mă, şi a hotărî asupra

308. Acâstă parte se va pune în reservă și se va păstra până
la înplinirea sorocului hotărâtii prin celt din urmă paragrafu ali
art. 236. Acea parte se va înpărți între toți creditorii primiţi de
buni, dacă cei sălășluiţi în străinătate nu ai îngrijitii a adeveri
creditele lori, potriviti cu rânduelile acestei pravili. — Asemene
reservă se va face şi pentru creditele acelea asupra primirei că-

rora nu se va fi dati hotărârea cu desăvîrşire. (Co: 233, 231,ur;

307) (Co. Fr. 568).

309. Nici o plată nu se va face
nai

după

înfăţişarea

na pe zapisi summa

zanisului

plâtită

de câtre

sindici, de

în originali.-—Sindicii

câtii nu-

vori îtusem-

de dinșii, s6i poruncită a se

plăti,

potrivită cu art. 233.—Cu tote acestea, de nu va fi cu putință a
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Să înfâţişa chiar zapisuli în originalii, judecătorulă-comis
ară
putea să înputernicâscă pe sindici a Plăti, după ce mai "nainte va
va
vedea

jurnaluli

de adeverirea acei datorii.—Ori cum însă

creditoralii va da chitanță de primire

țire. (Co. 239)

(Co.

Fr. 569).

va fi,

pe marginea fâri de înpăr-

310. Unirea creditorilor va putea să câră voiă de la Tribun
al
ca să desfacă toptanii prin învoială tote sâi parte din dreptur
ile

și reclamaţiile ce va avea falituli, şi carii nu se vorii fi adusi la

îndeplinire, chemându-se însă şi falitulă după orânduials, judecăţ
la acestă întâmplare, sindicii vori face tâte actele trebuinci6seei;
.—

Toti creditoruli va, putea să se adresede câtre judecătoruli
misari, ca să c6ră â se face chibţuire întru acesta din partea-co-unirel. (Co, 231, 275, 278) (Co. Fr. 570).

CAP. IX.
Pentru vendarea
averei nemişcătăre a falitului,
311. De la hotărârea asupra dârei pe față a falimentului, creditorii nu vorii putea să câră vândarea, averiloră nemișcătâre asupra cârora nu vori avea ipotecă. (Co. 188, 191, 277, 282—0iv,
1718, ur, 1746) (Co. Fr. 571).
312. De

nu se

va fi porniti

cerere

pentru

vânarea averei

cei
nemișcâtâre a falitului mai "nainte de întocmirea unirei, numai
sindicii vorii fi în dreptă de a cere vândarea, acestei averi,
și acâsta vorii fi datori a o face în sorocii de optii dile prin
scirea
și slobogdenia judecătoriei, şi pădinduse tâte formele prescrise
pentru vend&rile prin megaţi. (00. 271, 277) (Co. Fr. 572).

CAP. X.
Pentru cererea inapoi a mărfurilorii şi altortă lucruri. (1)
313. La întâmplare de falimentii, se vorii putea cere înapoi
za-

pisele şi alte

înscrisuri

neguţătoreşti de bani,

carii încă

nu se

voră fi plătit, și se vori afla în portotoliulii falitului pe
vremea
falimentului, cândi acele zapise sâii înscrisuri se voriă
fi dati de
proprietarulă lori cu ordini numai de a se strînge banii
și dea,
se tinea la păstrare, s6i cândă se vorii fi rânduită de numitul
ii
proprietarii a se întrebuința la Plăţi hotărâte. (Go. 87,
ur, 133,

182, 185, 293, 314,

ur.) (0o. Fr. 514).

314. Asemene se voră putea cere înapoi, pe câtă vreme
se voră
DSNIN RR
(1)

Mai scurtă astă titlu S'ar putea numj: „Pentru revendicare,“
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„afla în natură, mărfurile, t6te, sii parte, ce se vorii fi dati falitului spre a le păstra si a le vinde în socotâla stăpânului lori.
Asemene se va putea cere înapoi preţulă, s6ă parte din preţulii
numitelorii

mărfuri,

făcuți în zapisă,

care

nu

se va ri r&spunsă, nici se va fi pre-

fi răfuită

nici se va

prin vre o socotâlă

între

falită şi cumpărători. (Co. 89, ur.) Go. Fr. 575).

315. Se vori putea cere înapoi mărfurile pornite către falitu,
pe câtă vreme acele mărfuri nu vori fi intrati în magasiile lui,
s6ii într'ale comisionarului însărcinatii ale vinde pe s6ma falitului—
Cu t6te aceste, cererea înapoi nu va fi primită, dacă mărfurile mai
fără viclenie,

înainte de a sosi, s'aii vândută

cu

facture şi scrisrea,

de încărcare în corabie, sei cărți de cărati iscălite de espeditorii.—
Ceretorulii

înapoi, primindii marfa, va fi datorii să întârcă la masă

banii ce va fi luată înainte în socotâla mărfurilorii, şi ori-ce alte

summe respunse pentru plată de navlu, de cărată, comissionă, asigurări s6i alte cheltueli; câtră acesta, va plăti şi summele ce voriă
avea, să mâi ia unii alţii pentru aceleași pricini. (Co. 87, ur; 9,
293, 316. ur,—Civ. 1361, ur; 1730 $ 5) (Co, Er. 576).

316 Se vorii putea opri de vângător mărfurile vendute de dînsulii

carii nu se vori fi dată falitului, sâi nu se vori fi porniti, ori către
acesta, ăi către o a treia persână în sototâla, lui (Co. 315, 317) (Co.
Fr, 577).
311. La, întâmplarea prev dută prin cele din urmă două articole,
sindicii vorii avea dreptului, prin înputernicirea judecătorului-comi-

sarii, să câră predarea mărfurilor, plătindă vângătorului preţuli
tocmit între dînsulă şi faliti (Civ. 1361, ur.) (Co. Fr. 518).

318. Sindicii vor putea, cu voia judecătorului-comissarii, să pri-

mâscă de bune cererile ce li se voră face pentru luarea înapoi de
mărfuri. De se va ivi prigonire, Tribunaluliă va otărî ascultândă și pe

judecătorulii-comissarii (Co. Fr.519).

CAP. XI.

Pentru înpotrivire şi

asupra hotărîrilorii dale în pricină

apelație

de falimenti.

319. Hotărârea asupra dărei pe față a falimentului, precum şi
aceia ce va hotărâ la o dată mai veche vremea, încetăreiplăţilorii,
vori fi primitâre de înpotrivire către aceiaşi judecătorie, din partea falitului, îu sorocii de optă

părți interesate, în

soroci

dlile, şi din partea

de o lună. Aceste

ori-cărei

soroce vori

alte

curge
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Ori-ce

cerere

vorii
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forma! tățile publicărei după

189, 320) (Co. Fr. 580).

cuprinderea art. 190. (Co, 188,
320.

1. TIT. |,

face

creditorii

spre a

se hotărâ

data

încetărei plăţilorii falitului la o epocă osebită de câti aceia cese
cuprinde în hotărârea asupra dărei pe față a falimentului, sci în
vre o altă hotărâre dată înai în urmă, nu va fi primită după trecerea sor6celori orânduite pentru adeverirea și încredințarea creditelorii. Trecândii o dată “aceste sorâce, vremea încetărei plăţi-

lori va rămânea cu nestrămutare

hotărâtă despre creditori.

188, 189, 231, 241. 310) (Co. Fr. 581).
321. Soroculii apelaţiei, pentru ori-ce

(Co.

hotărâre dată în pricină

de falimentii, va fi numai de o lună socotită din diua încunoseiințărei ei. (Pr. Co. 5.1. din 10 Decem. 1863) (Co. Fr. 582).
322.

Nu

vorii fi supuse

nici la înpotrivire

către aceiaşi judecă-

torie, nici la apelație:—1-iii, hotărârile atingătâre “de orânduirea
s6ii de schimbarea judecătorului- comisarii, precum şi de orândui-

rea ori de scOterea sindiciloră;—2-lea, hotărârile asupra cereriloră ori
de carte de slobodenie a falitului, ori de ajutâre pentru dinsulă şi familia

lui; 3-lea, hotărârile carii vorii înputernici v6ndarea, lucrurilori ori a
mărfurilorii

falitului, 4-lea,

hotărârile

atingătâre

seu de amânare

a concordatului, sâi de primire vremelnicâscă a creditelorii prigc-

nite; — 5-lea, hotărârile prin carii Tribunalulă de comercii va
hotărâ asupra reclamațiilorii pornite înrotriva poruncilorii date de
judecătorulii-comissarii. în cerculi atribuțiilori sale. (Co. 198, 200,

202, 206, 208, 210, 211, 216—218, 230, 243, 244, 254, 263,
307, 319). (Co. Fr. 583).
TITLULU
Pentru

2173,

II.

bancrule,

CAP

].

Pentru bancruta simpla,
323.

Intâmplările

de bancrută

simplă: se voră pedepsi

cu

osîn-

dele hotărâte în anecsulă pentru viri şi pedepse elăturatti la sfirşitulii acestei condici, (1) și se vori judeca de Tribunalurile coa

E

(1) Avexa de care se vorbesce aci, s'a desființată prin legi
posteridre, ași+ în cât
astăzi singura lege, care coprinde pedepsele pentru bancruta
simplă și vielenă,
este coprinsă în Codicele Penale ia art, 343 benă la art. 348,
45
-

58

COD.

COMERCIU.

— CART.

1. TIT. [I.

recţionale, asupra pîrei ce se va porni: din partea ori-cărui creditoru, să din rartea procurorilori. (Co. 85, 324, ur; 346—P, 345—
348—Pr P. 176, u:.) (Co. Fr. 584).

324. Se va declara ca uni bancrutară simplu ori-ce neguțătorii

falită care se va afla în una din împrejurările următbre: — 1-iă,
dacă cheltuelile lui personale sc cheltuclile casei sale se vori
judeca că aii fostii peste măsură;
— 2-lea, de va fi perduti summe mari la jocuri de noroci, rrecum cărţi, lotării și altele; —3-lea,
dacă, cugetândi a întărdia falimentuli, elu va fi sâvirşiti cumpărături de lucruri ca să le vânde cu preții mai jos de obicinuituli lori cursi; dacă toti cu asemene cugetă, clu se va fi înprumutati cu bani, va fi scosi afară, în circulaţie, polițe şi alte asemene bileturi de negoţii, sâă va fi întrebuințatii ori-ce alte mijl6ce păgubitore ca să dobindâscă bani;—4-lea, dacă după încetarea plăţilori sale, va fi plătită ună creditorii cu paguba masei
(Co. 86. 323, 325) (Co. Fr. 585).
325. Se va putea declara ca unii bancurati simplu ori-ce neguţătoră faliti care se va afla în una diu înprejurârile urmâtâre;—
1-i, dacă se va fi însărcinat, în socotâla altuia şi fără a primi
de la dînsuli bani s6i lucruri spre acoperirea sa, cu îndatoriri ce
se vorii cunsce a fi prea mari pe lingă starea în care se afla elă

cândi a luati asuprăși acele îndatoriri, — 2-lea, dacă se va dec-

lara de isn6vă falitu fâră a fi îndestulatii îndatoririle ce se punea, asupră'i prin vre ună concordată de mai înainte;- 3-lea, dacă în cele d'ântâi trei dile de la încetarea plățiloră sale, nu va

fi făcută la Tribunalulă locali arătarea cerută de art. 186 şi 187,
s6u dacă acea arătare nu va cuprinde numele tuturori tovarășilor
celoră înpreună răspundători;

că înpiedecare, nu s'a

—

4-lea, dacă,

fără vre-o pravilni-

înfâțisatii însusi la sindici la înprejurările

şi la sorâcele hotărâte, sâii dacă, dobândindit carte de slobogenie,

nu se va fi mai înfățișatu la judecată, — Olea, de au va îi ţinuti
catastise şi nu va Îl făcută inventarii după ceruta orinduială; dacă catastisele

şi inventariulu

ori sunt

nedesăvirşite,

ori suut

i-

mute cu neorînduială, ori nu înfâțişadă adevărata lui stare de dare şi

de luare, fâră

însă a

mijloci

vre-o viclenie întru

(Co. 7, ur; 185, 216, ur, 249, 254, ur.) (Co. Fr. 586).
CAP.
Pentru

acesta.

Il.

Dbancrută

vicleana,

326, Se va deciăra ca unii bancrutarii

viciânii, şi se va pedep-
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si cu osîndele hotărâte prin anecsulit despre pedepsile bancruta»
rilorii alăturatii pe lingă acâstă condică.(1) ori-ce neguțători falită care va, tăinui catastisele sale, va ascunde o parte din capitalulă săi, s6u nvw'li

va arăta totii,

sâi care, ori nrin

socotelile

sale, ori prin acte publice s6i particulare, ori prin bilanţulă sâi,
se dă cu viclenie platnicii ventru summe ce elii nu era datoră.
(Co. 7, ur. 185. ur; 346—P. 343. 344. 348; 60) (Co. Fr. 591).
"821. Decă unul: si mai mulţi creditori voră porni numai pe
s6ma lorii pîră de bancrută vicină înpotriva falitului, cheltuelile
judecăţei vori fi în socotâia lorii, de se va desvinovăți pirâtulă.
(Pr. P. 60. 391) (Co. Fr. 592).

CAP. Ul.
Pentru vini mari și vine corecționale sevirșite în falimente da alte
persone ufară de falit,

328. Se vorii osîndi la pedepsile hotărâte pentru banerutarii
vicleni: — l-iii, Acei carii se vorii dovedi că, pentru interesulii
falitului, ai ascunsi ori ai tăinuitii tâte sâi parte din averile lui
mișcătâre,

ori

Vaii ajutată,

cu ori ce mijlocii,

la săvîrşirea .vi-

clenei bancrute;— 2-lea. Acei carii se vorii dovedi că s'ait arătată în falimentă, s6i pe însuşi numele loră, s'aii pe nume străini, creditori de credite neînființate; — 3-lea. Acei carii, făcândii
negoții, sub nume străinii, s6ă sub ună nume minciunosii, se vor
fi invinovățiti cu vre-una din faptele prevădute prin Art. 326.
(Co. 241, 329, ur.— P. 343. 344; 60) (Co. Er. 593).
329. Soţulii ori soţia, rudele de josă si de susi ale falitului, ru.
dele din cuscrenie toti pănă la aceiaşi sniţă, carii vori fi dată
de-oparte, s6ii vori fi ascunsi lucruri dintr'ale falimentului, fără
însă a lucra întru viclână înțelegere cu falitulii, se vori pedensi că
nisce furi.(Co. 330 — Civ. 660. ur. — P. 307, 308; 60) (Co. Fr. 594),
330. La, întâmplările prevădute prin articolile de mai susii, ju-

decătoriile criminale carii vor

să urmatii

cerceta pricina, Și voră

vre o viclenă tăinuire; vori

hotărâ:

dovedi că

l-ii, a se întârce

la masa creditorilorii, tte lucrurile, drenturile sâi reclamațiile fa-

litului ce se vori

fi luati, sâă

se voră

fi tăinuită cu viclenie; —

2-lea, asupra pagubilorii ce se vorii cere, şi carii se voriă lămuri du-

pă găssirea cu calea aceloră judecătorii.(0o. 328,329) (Co. Fr. 593),
331. Toti sindiculi care se va fi învinovăţită cu vicl6nă şi rea
(11) Vedi nota precedenţă
Yi
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întrebuințare întru împlinirea datoriiloră cârmuirei sale, se va pedepsi după glăsuirea Art. 2 ali anecsului alăturatii pe lingă ac€stă condică,(1) și ating&toră' de pedepsile bancrutariloră, (P. 346).

(Co. Fr. 596).

332. Creditorulii care va fi făcută, ori cu falitulii, ori cu ori-care altă pers6nă, învoiri spre alii seii în parte folosii ca să dea votulă sâi spre paguba masei creditorilori, sâi care va fi săvirșitii
vre o înparte tocmâlă

povorătorii

din care ar isvori pentru

pentru cei l-alţi

ali art. 3 din alăturatulă

creditori,

dînsulii folosi în-

se va pedepsi după

anecsii asupra

pedepselorii

$. 10

bancrutasi-

lorii(2) (Co. 333—P. 3417) (Co. Fr. 597).
333. Cătră acâzta, acele învoeli scu tocmeli se voră desputernici cu totulii— Creditoruli va fi datori să aducă înapoi, la cine se va cuveni, summele

sâi zapisele

ce va îi primiti:

în puterea

desființatelorii învoeli sei tocmeli. (Co, 332) (Co. Fr. 598).
334. Dacă pira pentru desfiinţarea, învoeliloră sei a tocmelilori
mal susii arătate se va porni politicesce, iar nu criminalicesce, ce-

verea, se vă face către tribunalele de commercii.
335. Tote hotărârile de

osîndă, ce se voră

acestui capii, câtii şi acelorii

(Co. Fr. 599).

da pe temeiulii atâti

a

două de mai 'nainte (de la art. 323 —

334), se vori lipi şi se vorii publica după formele aşedate la articolulii 41 ali acestei condici. (Co. Fr. 600).
CAP.
Pentru cărmuirea averilorii
336. In tâte întâmplările

IV.
la intemplare de bancrulă.

de piră şi de osîndă pentru bancrută

simplă si viclână,

reclamaţiile civile,

carii se vorbesce la
atingătâre de averea
pune în lucrare fâră
lorii corecționale sâi

art. 330, vori fi osebite, şi tote disrosiţiile
falituluiși prescrise pentru falimentii, se vorii
a putea să se dea în cercetarea Tribunalea Divanurilorii criminale. (Co. 323, ur; 326

afară dintr'acelea

pentru

Pr. Co. 307, 313 Reg.) (Co. Fr. 601).
337. Cu t6te

aceste, sindicii

falimentului vorii fi datori a

procurorilori chârtiile, documentile
cere. (Co. 204, 227) (Co. Fr. 602).

și

da

desluşirile ce li se voră

(U) Acellă art. 2 din aneziă este desfiinţiatii prin Cod. Penale, și pedâpsu
prescrisă, este co coprinsă în art 346 din Cod. Penale,
(2). Acâstă pedepsi este coprinsă acum în art. 347 din Cod. Penale.

astăşi
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ŢITLULU Ul.
Pentru restatornicirea falițilorii.

338, Falitulii care va plăti toți banii ce va fi datorii cu dobânda lori și cheltuelile urmate, va putea dobândl a sa restatoinicire.
Dar, de va fi tovarăşii ali vre unei case de commerciii, câdută în
falimentii, nu va putea să o dobândâscă, de câtii dupe ce va face

dovadă că tote

datoriile tovărâșiei

s'aii plătită întru

întregimea

lori înpreună cu dobândile şi cheltuelile, și chiaru de va fi făcută
elă vre uni concordată înparte pe s6ma sa. (Co. 80, 186, 203,
214, 339, ur) (Co. Fr. 604).
339. Ori-ce cerere de restatornicire se va îndrepta către Departamentulu Dreptăţei, însoțindă jăluitorulii pe lîngă jalba sa tote
înscrisurile doveditâre a desăvirşitei sale răfuiri. (Co. Fr. 605).
340. Departamentulă Dreptăţei va trimite copii adeverite după
jalbă și după înscrisuri către judecătoria de comertiii a sălășluirei

jăluitorului, şi dacă acesta va fi schimbati sălăşluința, sa în urma,

falimentului, către judecătoria de comercii a locului unde se va
îi aşegatii falitulii, îndatorîndu-o a lua tâte sciințele putinci6se asupra a evăruluă arătârilori jăluitorului. (Co. 339, 341, ur.) (Co,
r.

006).

341. Preșidentulii Tribunalului va porunci a se scâte copie după

acea jalbă și a sta

lipită două luni atâti în sala seanțelorii 1ri-

bunalului, și a magistratului, cum și la bursă, pe unde va fi. Către acâsta, se va trece în prescurtare şi în Buletin. (Co. 339,
342) (Co. Fr. 607).
342. Totă creditoruli care nu va fi primiti plata pe deplini
a capitalului săi cu dobângile şi cheltuelile, cum și ori-ce altă
parte interesată va putea, în curgerea vremei întru Care acea copiă va sta lipită, să se înpotrivescă la restatornicirea falitului numâi prin jalbă dată câtre Tribunală şi însoțită cu doveditârele înscrisuri. Creditorulu înpotrivitoră

nu va putea

nici odată să figu-

reţle ca unii pîrâşi în cercetarea pricinei de restatornicire, (Co.
338, 341, 343, ur). (Co. Fr. 608).
343. După înplinirea de două luni, preșidentuli Tribunalului de
commercii va trimite la Denartamentuli Dreptăţei sciinţele ce se

voriă fi adunatii și înpotrivirile ce se
toti de

voră fi făcuti,

udăugândi

odată și părerea Tribunalului, asupra cererei de restator-

nicire. (Co, 339,

341, ur) (Co. Fr. 609)

„ 844. Departamentul Dreptăţei va înainta tâte aceste acte câtre
Inaltulii Divani, și prin procurorul acestuia va stărui a da hotă-
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râre asupra, primirei ori a neprimirei cererei de restatornicire. De
se va lepăda cererea, nu se va nutea reînoi de câti după trecere
de un anii (Co. 340, ur; 345) (Co. Fr. 610).
345. Hotărireu, care va primi de bună cererea de restatornicire
a falitului se va îndrepta la Departamentulii Dreptăţei, şi după
legiuita întărire se va înainta, de acesta Ja Tribunaluli de commerCiu care va fi cercetată pricina, spre a o citi în obşte într'o di de
audiență, şi a o înscrie la condică, trecânduse toti de odată și
prin Buletinii în prescurtare. (Co. 340, ur) (Co. Fr. 611).

346. Nu vorii fi primiţi a se restatornici bancrutarii vicleni, cei

osindiți pentru furtișagi, îuşelătorie s6ii rea întrebuințare a bunei
credințe, stelionatarii; asemene nu voriă fi primiţi epitropii, cârmui-

torii s6u alţi supuși la dare de socotâlă, carii însă nu'şi vor fi dati

şi nu voră
restatornici
care se va
Corpor. art.
347. Nici

fi desfâcutii socotelele lorii.—Va putea fi primită a să
bancrntarulă simplu carâ va fi îndepliniti pedâpsa la
fi osînditi. (Co. 283, 323—325, 326—Supl. |. Constr.
18—P. 306—320, 322,-ur; 332, ur) (Co. Fr. 612).
uni neguţătoră falitii nu va putea să se înfățişede la

bursă de nu va fi dobinditii

Fr. 613).

restatornicirea sa. (Co. 68, 80) (Co.

348. Falituli va putea, să se restatornicâscă și după mârtea sa.

(Co. 185) (0o. Fr. 614).

CARTEA

Il.

PENTRU NEGOȚULU MARITIMU.

TITLULU 1.
Pentru corăbii și alte vase de mare.
349. Corăbiile şi alte vase de mare sunt lucruri mișcătâre.—Cu
tâte aceste, ele sunt rânduite spre plata datoriiloră

vândătorului,

şi mai alesii a acelora ce pravila cun6sce şi hotărasce de

privi-

legiate. (Co. Fr. 190),
350. Sunt privilegiate, şi după rândul în care sunt aședate, datoriile însemnate aci mal la vale, adică:—1. cheltuelile judecăţei

şi altele, făcute spre săvirșirea vendărei corăbiei şi înpărțirea pre-
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țului ei;—2, tacsa de cârmă(1)

de tonelagiii(2), de adăpostire

vaduri, și porturi

şi de întrare în portii, și dregerea

de ancoragii

în

corăbiei în partea, portului rânduită peutru acâsta;—3. nlata pădlitorului, și cheltuelile pentru pada corăbiei, dură întrarea în port
până la vândarea ei;—4. chiria magasiiloră, unde sunt puse spre

păstrare sculele şi uneltele corăbiei;—5. cheltuelile cele trebuincOse pentru păstrarea şi ținerea vasului, a sculeloră și a unelte-

lorii sale, de la călâtoria cea dură urmăși întrarea sa în porti;—
6. simbriile căpitanului şi a echipajului corăbiei, întrebuințată în
călătoria cea după urmă,—7. summele ce s'a înprumutati căpi-

tanuliă pentru rrebuinţele

corăbiei în călâtoria cea din

urmă, și

plata prețului mărfurilorii celorii vândute de dinsuli toti pentru
aceiaşi pricină;—8, summele ce are să ia vândătoruli, dătâtorii de

materialuri şi lucrătorii întrebuințaţi la facerea corăbiei, de n'a
făcutii încă corabia nici o călătorie; și summele ce ai a se plăti
creditoriloră pentru materialul dati, pentru muncă, lucru, meremeti, pentru cele spre hrană, înarmarea şi gătirea corăbiei, înaintea plecărei ei, de a făcuti călătorie;—9. summele cele luate înpreună a la grosa(3) asupra trupului, sculelorii sâi a uneltelor
corăbiei, pentru dregerea corăbiei, pentru cele spre hrană, pentru
gătirea şi înarmarea corăbiei înaintea plecărei ei;—10. preţuli asigurăriloră făcute asupra trupului, a sculelori,.uneltelori, Şi asupra înarmărei şi gătirel corăbiei, carii sunt a se plăti pentru
călătoria cea din urmă;—1l,
plăti chiriaşiloră de corăbii,

pagubile și interesele
pentru neteslimatisirea

ce ai a se
mărfurilorii

Încărcate în corabie, scii pentru despăgubirea stricăciunei ce aii
suferită acele mărfuri din greșala căpitanului s6ă a echipagiului.—Creditorii cuprinși în fiă-caye din paragrafurile acestui articoli se vori: despăgubi cu analogie din prețului corăbiei, la întămplare de neajungere a acelui preți. (Co. Fr. 191),
(1) Zacsa de cârmă: La, întearea și la eşirea porturiloră sunt nisce cârtuati,
o* rânduiţi de stăpânire, și Sasărcinaţi să povăţuiască pe căpitanii de corăbii, pe
unde aii să trecă ca să se ferâscă de vre-o stîncă sâiă altii locă primejdiosii
Căpitanii corăbiilnră suut datori ori cum să plătâscă aceloră &menlună reptii
hotărâtiă, care se numesce tacsă de cârmă. (nota legei).
(2) Zacsă de tonelagii: Mărimea s6fi încăperea corăbiilorii se mâsâră cu butoiul
numită fonelă, și tonelagiulă este încăperea unei corăbii măsurate cu tonelulii;
așia se zice că tonelagiulă unei corăbii 'este de una sută toneluri, ca
să

arăta

că

acea

corabie

este

încăpătâre

de

una

sută

neluri; Jar tacsa de tonelagiiăi este unii drepti ce se plătesee
nelă, după-porturilo de unde vine corabia. (Nota legei,)
(3) A Ja Grosa, vedi articolulă 468. (N, 1.)

butsie

stă

to-

de fe-cată

to-
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351. Privilegiuli celă dati la datoriile arătate în art. de mai
Susi se va putea propune numai când şi în câtii se vori adeveri acele datorii după formele următâre:— 1-ii. cheltuelile judecă-

ţei se vorii dovedi prin foiă de

cheltueli hotărâte de

tribunalele

competente; —2-lea. drepturile de tonelagii şi altele, prin chuitănţii legiuite ale primitorilori;—3-lea. datoriile însemnate în paragrafurile 1, 3, 4 şi 5, din articolul de mai susă se vorii dovedi
prin socoteii, hotărâte de presidentulă Tribunalului de commercii;—4 lea. simbriile căpitanului și a echipagiului, prin liste

de înarmare şi desarmare(1) a corăbiti, închiate la cancelaria 0rânduită pentru înscrierea şi clasificația vislașilorii şi a marinarilorii;— 5-lea. summele luate împrumută

şi prețulă mărfuriloră vîn-

dute pentru trebuințele corăbiei în vremea călătoriei celei din ur-

mă, prin foi încheiate de căpitani, întemeate pe jurnaluri, iscălite de căpitani şi de cei mai îosemnaţi ai echipagiului, și dovedi-

tore de neapărata trebuinţă a împrumutărei;— 6-lea. vângarea corăbiei se va dovedi prin actii publicii cu date nesupuse îndoelei,
şi lucrurile date pentru gătirea, înarmarea și cele spre hrana co-

răbici, se vori dovedi prin socoteli, facture

sii

catastişe vizate

de căpitanii, şi închiate de armători; o copie după acestea
depune

“Mecarea

la cancelaria Tribunalului

corăbiei, si, celu mai

de commerciă

târdiii, în

mai

se va

înainte de

soroci de dece

dile

uupă plecarea ei; — 7-iea. summele luate cu dobândă a la grosa
asupra trupului, sculelorii, uneltelorii înarmărei şi gătirei corăbici, înaintea plecărei ei, se vori dovedi prin contracturi adeverite
ue dregătoria competență, scu sub iscălitură în parte, după care
se vori depune copii la cancelaria Tribunalului de commercii în
curgere

de dece dile

de la

data lori;

— 8-lea. preţurile de assi-

gurări se vori dovedi prin actele tocmitâreloră părţi, s6i prin
estracte din catastişele mijlocitorilori de assigurări;
— 9-lea, pagubile

și interesele ce aii a se plăti chiriașiloru

de corăbii, se vor

dovedi prin hotărâri judecătoresc, s6i prin hotărârile ce se vori

n făcutii de judecătorii alesi. (Co. Fr. 192).
352. Privilegiurile creditorilorii se vori stinge, osebită de chipurile cele obstesci de stingerea îndatoririlori, prin vindarea făcută la judecată în formele aședate prin titlulă următori, sei cândi,
(1) Pran listele de înarmare și desarmare:

înarmares este găt:rea corăbiet cu tote

celle trebuinciose spre apărarea și siguranţa ei, cum și spre hrana echipagiului
adică a 6menilorii întrebuințaţi în slujba corabiei. Desarmarea este o lucrare
înpotrivă, adică desgătiroa corăbiei de cele mai susii fise după îutârcerea de la

călătorie. (N. 1),
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fi făcutii

corabia
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o călătorie pe

mare sub numele cumpărătorului înrisico-periculă a lui, şi fără
înpotrivire din partea creditorilorii vengătorului (Co. Fr. 193).
353. O corabie se socotesce că a făcutii o că'ătorie: cândii plecarea şi sosirea ei se vorii adeveri în două norturi osebite, şi trei-deci
de ile în urma

plecărei,

porti, a trecuti mai multi

întârcere în același porti

când,

de

s6u

fără

de a

sosi îu vre uni

altii

şese-deci de dile între plecare și

cându

corabia,

plecândi

pentru

o

călătorie îndelungată, s'a călătoritii mai multă de şâse-deci de qile,
fără de a se ivi reclamaţie din partea creditorilori vengdătorului.

(Co. Fr. 194).
354. Vendarea unei corăbii de bună voiă trebue să se facă prin
înscrisă, şi se p6te face prin actii publici, sâă prin actii sub is„călitură înparte; se p6te face pentru tâtă, sei numai pentru o parte
a corăbiei, sâii de va fi corabia în portii, s6i de vu fi în călătorie.

(Co. Fr. 195).

355. Vândarea
torie, nu aduce
aceia, cu tâte că
înceteqă de a fi

de bună voia a unei corâbii, ce se află în călănici o vâtămare creditorilori vândătorului.—De
sa făcutii vândarea, corabia si preţulă ei nu
zălogii la mai sus dişii creditori, carii poti încă,

de o găsescii cu cale, să se pornâscă înpotriva vândărei cu cuvăntii
că s'a făcutii cu vicleșugi. (Co. Fr. 196).
TITLULU II.
Pentru apucarea (1) şi vendarea corăbiilorii,

356. Tâte corăbiile se poti apuca şi vinde cu porunca judecăţei

şi privilegiuli creditorilor se
(Co. Fr. 197).

stinge prin formalitățile următâre.

351. Apucarea corăbiei nu se va putea face, de câtii în două-deci
şi patru de Gre după formala poruncă de a plăti. (Co. Fr. 198).
358. Acea, poruncă va trebui să se facă chiari către obrazulit
stâpinului corăbiei, s6u la sălășluivța sa, de va fi prizina pentru
pretenție de datorie neprivilegiată.—Porunca. se va putea face către
căpitanul corăbiei, dacă datoria este din numărul celori cu
privilegii asupra corăbiei, după cugrinderea Art. 350. (Co. Fr. 199).
359. Slujbaşuli însărcinată cu apucarea corăbiei, transportindu-se
în corabie, va încheia înpreună cu doi martori, jurnalii care va
cuprinde numele, meseria și locaşiuli creditorului: temeiulă pe care
(1) Sequeatrarea,

5,
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face acâstă urmare; —summa ce cere ca să i se plătescă;—al
rea locuinței creditorului, atâtă în loculi, unde se află Tribunaegeluli

înaintea căruia

se cere

vânţarea,

câti

şi în

loculii

unde

se

află
poposită corabia cea apucată;—numele stăpânului şi ali
căpitanului corăbiei;—aumele, feliulă şi tonelagiulă corăbiej.—
Arată şi
descrie șalupele, luntrele, sculele, armele, muniţile și provisi
Către acâsta aceli slujbuşii orânduesce unii păditorii. (Co, Fr: ile.—
200)
360. De locuesce stăpânulă corăbiei celei apucate în cuprins
ulă
Tribunalului, apucătorulă este datoni s&i încunosciințede,
în sorocă de trei dile, copia jurnalului de apucare, și sei chieme
înai-

ntea Tribunalului

celorii apucate.—De

ca să se
nu

afle de fată la

locuesce

stăpănuli

veudarea lucrurilori

corăbiei

în cuprins

ulă
Tribunalului, însciințările și citațiile .către dînsulă se
dai căpita-

nului corăbiei celei apucate, S6ă, în lipsa acestua,
celui
obrazulă stărânului, sâi al căpitănului; şi soroculii de treice âduce
qule se
adaugă cu
o di de fiă-care depărtare de ştse

c6suri între sălăşlui

nța chiedașului şi loculii aședărei Tribunalului.—Iar
de este streini

şi se află afară din Principati, însciinţările şi citaţiile se voră
da la consulatul protecţiei sale. (Co. Fr. 201).
361. De se apucă o corabie încăpătâre mai multii de qlece tone-

luri, se vorii fate patru publicaţii şi strigări pentru lucruri
le ce
suntii să se vengă, trecându=se și prin Buletint după orându
ială.—
Strigările şi publicăţiile se vori face în patru sâmbete
una după
alta, la bursă și în piața locului unde se află corabia poposit
ă.

(Co. Fr. 202).

362. În cele două dile după fiă-care strigare și publica
ţie
lipescii afişuri la catartulit celă mare ali corăbiei celei apuca se
te,—
la pârta Tribunalului unde se caută pricina—la piața publi
căşi
pe malulă portului unde se află poposită corabia, precum şi la bursă
(Co. Fr. 203).
363. Strigările, publicaţiile şi afişurile trebue să arate: — numele
,
meseria, și locuința creditorului, — temeiulii pe care sprijinesce
cererea sa, — câtățimea sumei ce are să ia, — alegerea sălășlui-

ţei ce ș'a făcută

îa

loculă unde se află Tribunaluiu,

şi unde

este
corabia roposită, -- numele şi loculă sălășluinței stăvânulti corăbi-

iei celei apucate, — numele corăbiei, şi, de este înurmată sâit se
înarmâdă atunci, şi numele căpitanului, — tonelagiuli corăbiei
, —
locul unde se află stângă sâi plutindu corabia, — numele vechi-

lului,- cea d'ântii punere de preţă (Co. Fr. 204).

364. După a patra strigare, corabia remine pe sâma celui ce a
datii mai multi preţ; —- peste legiuitele sorâce, judecătoria pâte

86 mal dea unui

s6i două sorâce,

fiă-care de o septămâna; —
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soroce se publică și se faci

cunoscute prin
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afisuri. (Co.

Fr. 206).
365. Jar pentru bărci, şalune și alte vase încăpătâre de duce
toneluri și mai puţinii, acele două sor6ce din urmă nu se vor da.
(Co. Fr. 207).
266. Cu săvîrşirea vânderii corăbiei încetâdă şi slujba căpitanului; "1 rămâne însă dreptuli de a cere prin jalbă despăgubire
de la cine se cuvine. (Co. Fr. 208).
367. Aceia, pe a cărora semă a rămasă corabia, de ori-ce feiiă
de tonelagii, vorii fi datori a plăti preţulă adjudecăţii (haraclandismil) în sorocii de două-deci şi natru csuri, sâii ali depune la
grefa Tribunalului de commercii; iar la dinpotrivă, se va sili prin
închis6re.— Neplătindă s6ii nepuindă preţulă depositii, precum s'a
disă, corabia se va scâte de isn6vă la vândare, şi se va adjudeca
peste o septămâaă, după o nouă publicaţie și unii singuri afișii,
spre paguba celoră ce aii urcati la preţii fără a avea mijlâce de
a plăti, carii vorii fi siliţi prin închis6re a răspunde de la sine ceia,
ce va lipsi pînă la prețulii ce dedeseră precum şi pagubile, dobân-

dile şi cheltuelile. (Co.

Fr. 209)

368. Cererile de a se osebi unele lucruri ale altorii feţe, şi a nu

se viude împreună cu corabia, se vorii face cătră Tribunalul de
commerciă mai înainte de adjudecaţie. —De se vorii face cererile
pentru osebire în urma adjudecaţici, nu vorii avea altă putere de

câtă aceea de a opri slobodirea summelori isvorite din vengare.

.
(Co. Fr. 210).
369. Celi ce face cerere
rivesce, va avea sorocii de
pîrâtulu va avea iarăşi unii
vedile sale. — După aceia,

pentru osebire, si celi ce se înpottrei dile ca să'şi arăte cuvintele sale;
sorocii„de trei qile ca să'şi aducă dopricina se va înfățișa la judecată nu-

mai cu o chemare. (Co. Fr. 211).

310. Inporivirile la slobodirea preţului se vori primi în curgere de trei dile dupe adjudecaţie, iar după trecerea acestni sorocii, nu vorii mai fi primite. (Co. Fr. 212).
371. Creditorii înrotrivitori sunt datori sâ'si aducă dovedile de

creditele lori la Tribunalăîn cele

după chiemarea

d'ântâi trei dile ce vori urma

ce li se va face de cătră creditorulii sâi pîrişu, de

- cătră apucatuli; iar la din potrivă, se va înpărţi
rii, fără a s& cuprinde şi ei în acea împărțâla.

312

Aşegarea rândalui

preţuli vânde-

(Co. Fr. 213),

creditorilor şi înrărţirea banilorii

se

facă între creditorii cei privilegiați, dure rânduiala cuprinsă în
articolulii 350; iar între creditorii cei de rândii, după analogia

creditelorii lorii.— Ori-ce creditorii, aşedatii la rândul sei, se în-

68

COD. COMERCIU — CART. UI. TIT. 1V.

țelege așcgatii atâtii pentru

dobândi şi

capetele ce are

cheltueli. (Qo. Fr. 214)

să ia câtă Şi peutru

313. Corabia gata spre plecare nu se pâte apuca, de câtă-nu
mai
pentru datoriile făcute pentru câlătoria ce are să facă; dar
şi chiarii
Ja acâstă din urmă întâmplare, nu se pote apuca corabia
cândă
va da chegăşie platnică nentru aceste datorii.— Corabia
se Socotesce gata a pleca, cândii căpitanulă "i a luată espedițiile,
adică

chârţile de drumi

pentru călătoria sa. (Co. Fr, 215).

TITLULU III.
Pentru proprietarii

de corăbii,

314. Orl-ce proprietarii de corâbie este politicesce resrundătorii
pentru fantele căpitanului, despre câte privesc la corabia
şi la
câlătoria ei;—acâstă r&spundere încetâdă cu lepădarea sa de
cora-

biă şi de navlu.

(Co. Fr. 216),

375. Proprietarulu pte să depărtede pe căpitană din slujba
sa,
„Şi atunci nu pâte acesta să câră despăgubire, afară numai de va

vre o tocmâlă înscrisă. (Co. Fr. 218).
316. Dacă căpitanulă depărtati

răbiei,

va avea parte la proprietatea, co-

pote să se lepede de acea parte

a sa și să câră a i se

plăti preţulii corresrundătorii cu acea parte.—Acestii preţ se
hotărasce de Gmeni cu stiință aleși de către prigonit6rele părţi,
sei
numiţi de către judecată. (Co. Fr. 219).
377. In tâte câte privescă la interessuli tuturoră prorietari-

iori unei corăbii, se urmâgădupă părerea celoră mai mulţi. —Ma-

joritatea
vîrşesci
dati nu
mași ale
lurilori

se inchipuesce de cei ce întățişadă capitaluri carii cojumătatea, preţului corăbiei.— Vângarea corăbiei prin me:
se pâte face de câtii după cererea proprietariloră devălcăcora părți înpreunate vorii închirui jumătatea capita ce vorii avea toți proprietarii la acea corabie, afară nu-

mai de va fi înscrisii vre

o înpotrivă tocmâlă.

TITLULU
Pentru

318. Ori-ce

(Co. Fr. 220).

IV.

Căpitan.

căpitanii, magistru stă patroni(1), însărcinată

cu

(1) Căpitani, magistru scă patronii. Căpitanul comandeţă oicorabie rânduită
pentru călătorii îndelungate, iar magistru s6iă patronuliă comandăă
corăbii maş
inici rânduite pentru călătorii maj mărginite. (N. 1.)
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cârmuirea unei corăbii s6ii alti vasi, este respungdătorii şi chiari

pentru cele mai mici greșeli ce va face întru înplinirea slujbei
sale. (Co. Fr. 221).
319. Este respundătorii pentru mărfurile cu care se însărcin€(ă.— Dă stăpânului lorii adeverinţă de primire.—Acâstă adeveriuță se numeşte cărțiulie de încărcare.(2) (Co. Fr. 222).
380. Căpitanulă are dreptuli de a întocmi'echipagiulii corăbiei,
de a alege și a tocmi pe marinari şi alți 6meni ai 'echipagiului;
acesta însă o vă face într'o unire

cu proprietarii corăbiei,

cândii

acestia se vori afla într'aceli locii. (Co. Fr. 223).
381. Căpitanul este datorii să ţină unii catastichii însemnatii
cu numărulii

foilorii şi adeveritii

cu iscălitura Presidentului-jude-

cătoriei de commerciii, s6i de Presidentulii judecătoriei locale pe
unde nu va fi Tr:bunali de commerciii.— Acestii caiastichii va cuprinde întâmplările însemnătâre şi punerile la cale făcute în vremea călâtoriei,—primirile şi cheltuelile urmate pe sema corăbiei,

şi de obște câte privescii la fantele însărcinărei sale, și ori-ce ar

putea fi supusii la dare de socotâlăsâii la facere de vre o cerere.
(Co. Fr. 224.)
|
382. Căpitanulii, mai 'nainte de a încărca povâra, este datori
a supune

corabia sa la

visitație,

după

orânduelile

şi formele

ce

corabie:—diploma

de

se vori legiui,—actului acestei visitații se va depune la cancelaria
Tribunalului de commerciii, stii, pe unde nu va fi asemene Tribunaliă, la cancelaria Tribunalului locali; prescurtare după acelă

actă se va da căpitanului. (Co. Fr. 225).
383.

Căpitanuli

este

datori

a avea

în

proprietatea corăbiei,— actulii de clădirea ei, de se va fi clăditii
în țera Românâscă,—lista echinagiului,—cărţuliile de încărcare,
şi contractulă

de

închiriarea

corăbiei,—actulii visitației,-—cărţulia,

de plata vămei, ori înscrisii de chedăşia ce se va fi dată că nu va
vinde marfa în țări streine. (Co. Fr. 226). 384, Căpitanuli este datori a se afla însuşi în corabia sa, cândă

întră și esi din porturi, limanuri sâi rîuri. (Co. Fr. 227).
385. Căpitanulii,

patru

articole, este

nepădindă câte se cuprindă în cele din urmă

respundă&torii

de ori-ce pagubă

se va

întâm-

pla celoră ce sunt interesați la corabie și povară. (Co. Fr. 228).
386. Căpitanulii este asemene respundătora de tâtă paguba ce

se pote întâmpla mărfurilorii ce va fi încărcatii pe podâla de sus
a corăbiei sale, fâră primirea înscrisă a tocărcătorului. Acâstă

disnosiţie nu privesce la cabotagiuli mică (călătoriile cele scurte
(1) Cărţiulie de

incărcare, Veji articolile 438 şi 439. (N. 1.)

-
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ce se faci din portii în
țărmuri). (Co. Fr. 229).

portii, și din limană în

limani pe lingă

387. Căpitanul încetâdă de a fi respundătorii numai
do>edirea de înpedecări isvorite din neapărată întâmplare. prin
(Co
Fr.
239).
388. Căpitanulii şi acei oameni ai echipagiului carii ori se vor

afla în corabie gata ce a

plece,

pu

se vori: putea

pleca, să vori

aresta

pentru

veni cu şalupe

datorii politiceşti

ca să
ce vorii

fi avândă, ci se vorii sili a da chegdășiă platnică. (Co. Fr. 231).
389. Cănitanuli, aflându-se Ia loculii locuinței proprietariloră
corăbiei, sâi alii vechililoră lori, fâră voia şi îutr'adinsii înpu-

ternicirea acestora, nu pâte pune ca să dregă corabia, să cum pere pînde, funii, și alte lucruri pentru corabie, să ia pentru
acest
sfirşită Dani înprumuti, zălogindă trupulă corăbiei, nici să o dea

cu chirie. (Co. Fr.

239).

399. De se va închiria corabia cu voia şi primirea proprietarilori, şi dacă unii dintrînșii nu vor voi să contribue la cheltue
lile
cele trebuincâse spr6 a porni, la acâstă înt&mplare, cu două-geci şi
patru cesuri în urmasomației, (îndatorire încunosciințată) ce se va
face îndată, de cătră judecătorie celori ce nu voescii a da analoga lori parte, căpitanulă va fi volnici a se împrumuta ala-grosa
cu înruternicirea judecăţei, bani în socotela, lori pe partea de in-

teresii ce ai în corabie. (Co. Fr. 233).

391. Dacă, în cursulă călgtoriei, este trebuință a se drege covrabia s6u a să cumpăra provisii, căpitanul, după ce va adeveri
acâsta printruni jurnalit iscălită de fruntașii echipagiului, va putea să se înprumute băni pe trupuli corăbiei, să zălojescă s6ti să
vândă din mărfuri până la summa cerută de trebuințil6 dovedite,
luândi voiă spre acâsta, în țcra Românescă, de la Tribunalulă de
commertiii, ori, unde nu va fi, de la Tribunalulă civili, ori, nefiindi nici unulă nici altulii, de la Dregătoria locală, iar în ţări
străine, de la dregătoria portul
— Proprie
ui.
tarii, sâi căpitanulă ce

îufățișeză persâna, lorii, vorii ţinea în semă mărfurile vândute, duşi felurime în loculă descărcărei corăbiei la vremea sosirei ei. (Co, Fr. 234).
pă cursulă mărfurilorii de aceiaşi fire

392. Căpitanulii mai înainte de a pleca dintrunii portii străini

ca să se întorcă în țera Românâscă, va fi datorii a țrămite la stă-

pânii corăbiei, s6i la vechilii lorii, o socotâlă iscălită de dinsuli,
şi cuprindâtâre de starea poverei sale, de Prețuli mărfurilorii celori încărcate în corabia sa, de summele ce va fi luată împru-

muti, de numele şi locuinţele îuprumutătorilorii./(0o.Fr. 235).
393, Căpitanulii care, fără trebuință şi nevoă, se va fi înpru-
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mutati bani pe trupuli, pe provisiile de hrană, sâi pa
înarmarea
corăbiel, și va fi zălojitii sâi vândută din mărfuri ori
din acele
provisii, şi care va fi pusi în socotelile sale stricăciuni
de mărfuri și cheltueli neînființate, şi economicâse, va fi
respnodătorii
către inarmători, şi va fi datori a întârce însusi banii
s6i a p.ăti
lucrurile, fără însă a scăpa de judecata criminală, pre
câtă va

pricina de asemene fire. (Co. Fr. 236).
394. Căpitanulă nu este volnicii să vendă corabia fără
a fi într'adinsă înputer

nicită de cătră proprietarii ei, afară numai cândi
se va dovedi pravilnicesce că corabia nu maj era
în stare de
plutire; iar urmândă înpotrivă, vîndarea va fi
fără nici o tărie,
(Co. Fr. 237).
395. Ori ce căpitani. de corabie, tocmitii pentru
o călătorie, este datori a o săvirși; iar într'alti Chipă, va plăti
stăpânilor și
Chiriașilori

tâte cheltuelile, pagubile

și interessele,

396. Căpitanul ce călătoresce cu davalma folosă (Co. Fr 238).
e volnică a face nici o întreprindere, nici Legoții, din povară, nu
pe s6ma și s0Cotela sa în parte, afară numai de va fi între
diasulii şi proprietarii poverei vre o tocmâlă înpotrivă. (Co. Fr. 239),

397. Nepădindu-se câte s'au legiuită în

articolu

lii de mai sustii
mărfurile încărcate de căpitanii pe s6ma şi
socotâla sa în parte, să
20
de judecătorie spre folosul celori-l-alţi interes
sați, (Co.
r.

240),

398. Căpitanuli nu pote să părăsscă corabia
sa în
lătoriei pentru nici ună felii de primejdie,
fără
stirea
slujbașilorii de căpetenie şi a fruntașileră
echinagiului;
semene întâmplare, este datoră a scăpa cu
sine banii

putea

din mărfurile

cele mai de preţii din

Potrivă, va fi însuși răspundătoră.

cursul căși părerea
şi la o aşi câtă va,

povară: iar urmânai în-

— Dacă lucrurile sc6se într'a-

cesti chipi din corabie se va întâmpla a
să
tanulă va r&mânea apăratii de ori-ce r&spundere.perde, atunci căpi(Co. Fr. 241).
399. Căpitanul este datorii, în sorocii
de
două-d
eci şi patru
cEsuri
făcuţi, — de câte i s'a întîmplată,
de
neorinduielele întâmplate în corabie,
şi de tote împrejurările celle mai vrednice de însemnatii alle călătoriei
sele. (Co. Fr. 242).
400. Raportulă se face la cancelaria Tribun
alului de comerciii
înaintea Presidentului. — Pe unde nu va
fi tribunalii de commerciă, la Dregătoria locală, — Dregătoria ce
a primiti raportulii, este
datOre alii trămite, fără zăbavă, la Presidentulii
celui mai d'aprâpe
tribunali de commerciii. — La amândouă
aceste întâmplări, ra-

>

după sosirea sa, a da registrulii sâă
spre ase visita şi ași
face raportuliă stii cupringlătorii,—de loculii
și vremea plecărei se.
le, — de drumuli ce a

13
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portulă se va depună la cancelaria Tribunalului de commereiă,
(Co. Fr. 243).
401. Când căpitanulă intră cu corabia întrunit porti străini,

este datori a să înfățișa la agentul ţerei Românesci; iar nefiindu

asemene agenti, la dregătoria locală a portului, ca să'i facă raporsăi, și să ia adeverinţă arătătâre de vremea sosirei şi a purce-

ae

sale de acolo, de

starea şi de firea

poverei

sale. (Co. Fr.

402. Dacă, în vremea călătoriei, căpitanul este siliti să Popos6scă în vre unii porti alii terei, atunci este datori a face cun-

noscute

Presidentului

Tribunalului

cinile poposirei sale. — Pe unde
ci, le face cunoscute judecătoriei
gătoria locală. — Când căpitanuli
porti străină, declaraţia o va face

de commerciii ali locului, pri-

nu este Tribunal de commercivile; iar în lipsa aceştia, Dreeste siliti a poposi într'unii
la dregătoria locală a portu-

lui pe unde nu va fi agentă ali ţerei- (Co. Fr. 245).

403. Căpitanul a căruia corabie s'a naufrântiă (adică s'a frânt
corabia), și a scăpată eli singură s6ă cu parte din echipagiulă
sâii, este datorii a să înfățișa la judecătoria locului, s6i, în lipsa
aceștia, la ori-ce altă Dregătorie civilă, spre a'şi face raportulu
stă, a pune seli adeverede câţi din echipagiulu săi vori fi scăpată şi se vorii fi aflândă cu dinsulii, şi apoi a lua o copie în-

tocmai după acelui raportii. (Co. Fr. 246).

„404, Spre a adeveri raportul căpitanului, judecătoria supune
la întrebare pe oamenii echipagiului, şi de este prin putinţă, pe
passageri, fără însă a trece cu vederea și ori câte alte dovedi i se

vorii înfățişa.— Raporturile cele neadeverite nu sunt nici

întruni

chipii primite spre apărarea căpitanului, și nu facii nici o dovadă
la judecată, afâră numai dacă căpitanulă, a cărui corabie s'a naufrântă, a scăpată singuri în loculi unde 'și-a făcută raportulii; —
dovada înpotriva arătărilori căpitanului r&mâne u o face prigoni-

torele părți. (Co. Fr. 247).

405. Afară de întâmplarea unei primejdii apropiate şi învedera-

te, căpitanulii nu este volnică să descarce nici o marfă mai înainte de a'şi face raportul sâă; iar urmândă înpotrivă, va fi supus

la judecată criminală după reclamaţiile ce se voră porni înpotriva
lui. (Co. Fr, 243).
406. Dacă, în vremea călătorit, se va sfîrşi provisia corăbiel,
atuuci căpitanult, sfătuindu-se cu fruntașii echipagiului, va fi vol-

nică

a sili

pui la

"Tr,

249),

pe cei ce

midloci, cu

vori avea de ale

îndatorire de a

hrănei

le plăti

înparte,

Ca să le

prețul lori.

(Co.
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TITLULU V,
- Pentru tocmeala marinarilorii, şi

giului, cum și pentru

a celorii-l-laliă menă ay echipa-

unele folosură ce li se datii

407. Condiţiile de tocmela căpitanului, şi a oameni
loră echipagiului unei corăbii se dovedescă prin lista echipa
giului, s6u prin
aşedămîntula tocmitoreloră părți. 4Co. Fr. 250).
408. Canitanulu şi oamenii echipagiului nu
sunt volnici a încărca, sub nici o pricinuire, în corabiă nici
O marfă pe sâma şi
socotela lori, fâră slobod nia, proprietariloră, și
fâră a plăti chiria,
afară numai de voru fi îuvuterniciți spre acâsta
prin legătura tocmelei lori. (Co. Fr. 251).
409. Dacă, mai "nainte de a porni corabia,
va rămânea călătoria din pricina proprietarilor ei, a căpitanului
s6i a chiriaşilor,

marinarii cei 'tocmiți.pe călătorie s6ă pe lună, se

plătescii pentru
dilele întru care s'au întrebuințată spre
gătirea corăbiei; şi pe
lîngă acâsta, spre despăgubire, oprescii banii
ce voră fi luatii 'nainte.—De nu li s'aă datu ceia ce era să li se
plătâscă "nainte, pri-

mescă,

snre

despăgubire,

simbria

de o lună după

tocmâia
fi tăcută.—
De se va întempla.a rămânea călătoria toti din ce vor
pricina
mai susă numiţilori, însă după cea porniti
i corabia, marinarii
cei tocmiţi pe călătorie îşi iau simbria întreg
ă după cuprinderea
tocmelei lori, marinarii cei tocmiți cu luna
îşi iaa simbria lori
după tocmela pe vremea ce aă slujit, şi
încă,
jumâtate din simbria .loră pentru câtă vreme spre despăgubire,
mal remâne spre săvîrşirea călătoriei, pentiu s'ar fi socotiiă că
care era tocmiți.—
Marinarii tocmiţi ne călătorie sâu cu luna mai
iai încă cheltuiala ventru îutâicere până la loculă, de une
ai plecati corabia, afară numai dacă Căpitanuli, proprietarii, s6u
haşulă iugrijitoru alu co:âbiei nu le va îulesni chiriaşi, s6ă slujîntOrcerea loră, prin
vre-o aită corabie, la loculu de unde an plecat
a. (Co. Fr. 292),
410. De se opresce, din martea stăpâ
mrei uegoțulu, cu. loculă
câtre care era coribia râuduntă să merge,
seu daca, din porunca
Guveruului, se ține opită corabia mai
'vuiute de a începe câlă-

toria sa—utunci marinarii aă a'şi lua sinibn
a numai pe dlilele ce
aă pusi spre gâtita corâbi

e). (Co. Fr. 255),
411. De se îutâmplă ornrea negoțului s6u
a
Călâtoniei ei,—atunu, la îutâmpiare de oprire carăbiei în cursul
a Be goțuiui, marina
ri! se plătesca după

templare

de opnrea,

analogia
corăbii,

vremei ce vira fi Slujit—iar la îndacă marinarii Sunt tocm ţi cu luna,

li se dă simbria pe jumătate în câtă
vreme va îi corabia „oprită—
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pe călătorie,

li se dă simbria după

cuprinderea tocmelei loră. (Co. Fr. 254).
|
412, De se prelungesce căletoria, atunci simbria marinariloră
celorii tocmiți pe călătorie se adăugă după analogia prelungirei.
(Go. Fr. 255).
413. Dacă, după voinţa ori a pronrietarului, ori a chiriaşului,
ori a căpitanului

corăbiei, se descarcă

maria întruni

loci mai a-

propiati de câtu celui arătatii în tocmâla de închiriere, atunci nu
se scade marinarilori nimici din simbria loru. (Co. Fr. 256).
414. Dacă marinarii s'au tocmită pe parte din câscigii s6u din
chiria

corăbiei, atunci nu li se cuvine nici o despăgubire

nici plată

de dile pentru precurmarea, pentru întârdierea ori pentru prelungirea călătoriei, pricinuită dintr'o întâmplare neapărată.— Dacă
precurmarea, intîrdierea ori prelungirea se întâmplă din pricina
încărcătorilorii 6meni echipagiului ai drepti a fi părtaşi la despăgubirile cuvenite corăbiei. — Aceste despăgubiri se înpărțescu între
stăpînii corăbiei şi Gmenii echipagiului, cu actiași analogie ca cum
ar fi fosti chiria corâbiei. — De se întâmplă zăticnirea din pricina
căpitanului sâu a stăpânilorii corăbiei, atunci ei sunt datori a despăgubi pe Omenii echipagiului (Co. Fr. 257).
415. La, întâmplare de prindere, ori de spargere şi de naufrângere, cu întregă perdere a corăbiei și a mărturiloră dintr însa, ma-

rinarii nu poti se pretindă nici o simbrie. — Dari nu sîntii datori
să întârcă nici ceia ce li s'a datii înainte de simbnia lori. (Co,

Fr. 258).
416. De a scăpati vre-o parte din corabie, marinarii cei tocmiți pe călătorie, sâi cu luna, 'ş iaii simbria ce li se mai cuvine, din
sfărămăturile corăbiei scăpate de dinșii; — nefiindă sfărămaturile
de ajunsi, si scăpândă numai mărfuri, atunci, spre înrlinirea r&măşiţei din simbrie se ajută din chiria cuvenită proprietarului co-

răbiei pentru acele

mărfuri scăpate (Co. Fr. 259).

417, Marinarii tocmiți pe parte din chiria corabiei,se plătescă
numai din chiria ei, după analogia summei ce ia căpitanul. (Co.

Fr. 260),
418. Marinarii, ori-cum voră fi tocmiți, se plătescii pe dilăle ce
aii muncită ca să scare sfărămătunle corăbiei şi lucrurile cele
naufrănte. (Co, Fr. 261).
|
419, Simbria, cautarea la b6lă şi vindecarea ranelorii marivarului, de se bolnăvesce în vremea călătoriei, ori de s'a rănită slujindă în corabie, sunt pe s6ma corăbier. (Co. Fr, 262).

420. Căutarea la bâlă şi vindecarea

raneloră marinarului, voră
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fi pe s6ma corăbiei şi a poverei de s'a
vră jmașii şi cu corsarii. (Co. Fr, 263).
421. Dacă

marinarulă,

15

rănită el bătându-să cu
-

eșindii din corabie, fără voia cănitanului,

S'a rănitu afară pe uscati, cheltuelile căutărei şi a vindecărei ranelori suntii pe sema sa: şi către acâsta, căpitanulii va putea săli
Si isgonâscă. — La o asemene întânplare, i se va plăti simbria numai ve câtă vreme va fi slujit. (Co. Fr. 2F4).
422. Întâmplinduse să mâră uni marinari în vremea călătoriei
de va fi fosti tocmiti cu luna simbria lui se cuvine moştenitoriloră pănă la giua morţei sale. — De va fi tocmitii pe călătorie, moș-

dacă va fi muriti în

tenitorii voră lua jumătate din simbria lui,

ducătore ori în portuli unde a sosită. — De:a muritii în viitâre
li se cuvine simbria întrâgă. — Dacă mârivarulă este tocmiti ne
parte din căscigii sâii din chiria corăbiei, murindă dură ce a începuti călătoria atunci se cuvine moștenitorilorii săi acea parte
a lui întregă. — Simbria marinarului ce ș'a; omoritii apărindă cocorabia, i se cuvine întregă pentru t6tă călătoria, dacă corabia va

ajunge la portii cu norocire. (Co. Fr. 265),

423.
nimici
pentru
în care
424.

Marinarulă prinsă în corabie și robiti, nu pâte să c6ră
de la căpitanii,de la stăpâni, nici de la chiriaşii corâbiel
rescumpărarea sa—l se plătesce însă simbria până în diua
su prinsi şi s'a robitii. (Co. Fr. 266).
Marinăruli

prinsi

şi robită, de a

fostă

priosă

pe mare

s6u la uscată pentru trebuința corăbiei, are drepti de a i se plăti t6tă simbria.—Are asemene dreptii de a i se plăti o despăgubire pentru rescumpărarea sa, de va ajunge corabia la porti cu

rentru

t'ebuinţa

corăbiei — Despăgubirea

are a se face

de câtre stepânii corâbiei și ai novârei, dacă marinarul a fostii
trimisă pe mare si pe uscati pentru trebuinţa corâbiei şi a po-

vârei. (Co. Er. 268).
426. Cinci-deci galbeni se hotărâscii pentru despâgubirea marinarului prinsi şi robiti.—Strîngerea banilorii și întrebuințarea lor
se vori face dupe formele

ce

se vori

hotărâ de către

stăpânire

pentru rescumpărarea robițilorii. (Co. Fr. 269).

421. Ori-ce marinarii va dovedi că s'a isgonitii fâră pricină bine cuvântată, are dreptul de a cere dela câpitană o despâgubire.—De se isgonesce mai 'nainte de plecarea corâbiei, va primi a
treia parte din simbrie pe câtă vreme va fi tocmiti. — lar de se
va isponi în cursul călâtoriel, i se ve da, spre despâgubire, simzi

zip

pe mare

ri OMCADRI

425. Marivarulii va dobândi de la stăpânul corâbiei desnăgu
bire pentru rescum" &rarea sa, de va fi fosti trămisă pe uscatii sâi

Asa A

:

norocire. (Co. Fr. 267).
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bria întregă şi cheltuelile pentru întârcere.—Cănitanuli, la
una din mat susii disele întâmplări, nu pâte să reclame dela
pânii corâbiei summa dată spre despâgnbire.—Nn se pote
despâgubire, dacă se isgonesce marinarul înaintea încheerei
tei Gmeniloră

echi"agiului.

Cânitanulă,

la nici o întâmpare,

nici
stăcere
lisnu

! Ge să isgonâscă pe ună marinari aflânduse în ţ6ră strâină. (Co.
tr. 270).

„428, Simbria marinariloră
chiriei ei. (Co. Fr. 211).

este asigurată

asupra corăbiei
|

şi a

„429. Tâte disposiţiile ating&târe de simbria, câutarea ranelorii,
şi de rescumpărarea marinariloriă, privesc şi asupra căpiteniilor,
şi acelorii-l-alți oameni ai echipagiului. (Co. Fr. 272),
TITLULU
Pentru

VI.

tocmeli da închiriare

da corăbit.

430, Ori-ce îuvoire pentru închirierea unei corăbii, trebue să se

facă înscrisii.—Acâstă

învoire

arată:—numele

şi tonelagiulă

corâ-

biel,-—numele căpitanului, numele închirietorului şi art chiriaşului, locul şi vremea hotărâtă pentru încârcare şi descărcare. —
prețuli chiriei,—dacă închinerea este pentru încârcare a tâtă corabia, sâii numai a unei pârţi,—despâgubirea hotărâtă prin îuvoire la întâmplare de întârdiere. (Co. Fr. 273).
431. Dacă vremea încâ'rcârei şi a descârcârei corâbiei nu s'a
hotărâtă rin îavoirile pârţiloră tocmitâre, se hotărâsce
dupe o-

biceiurile locuriloră. (Co. Fr. 274).
432. Dacă corabia este închiriată cu luna, şi de nu este

tocmâlă

învotrivă, chiria

altă

încene din diua în care corabia a por-

nită. (Co. Fr. 215).

„438. Dacă mai nainte de plecarea corăbiei, se opresce negaţuli

cu loculă, pentru care este rânduită corabiă, învoirile se desființedă fără cerere de pagube și interessuri din partea tocmitâreloră rărţi
una înpotriva altuia, — încărcătorulă este datoră a nlăti tâte chele ar6) pentru

încărcarea

şi

descărcaree

mărfurilorii

sale.

(Co.

Fr. 276).
434, Dacă dintr'o întâmplare neapărată, se onresce a eşi corabia din portii nentru vre o cităva vreme, învoirile rămână toființate
şi nu se pâte facecârere de pagube şi interessuri cu cuvântă de în-

târgdiere, —Ele rămânii asemene înființate şi nu se pote cere nici uni

adausii de chirie, dacă acea neapărată întâmplare se ivesce în cur»

sulă călătoriei (Co. Fr. 277).
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435. facărcătoruli, în vremea onrirei corăbiei, pâte să descarce
măifu'ile cu cfeltuiala sa, cu condiţie de a le încărca de ali doilea, sâi de a despăgubi pe capitan (Co. Fr. 278).
436. întâm''lănduse să fie în stare de blocusi (înpressurare) nortul», lu care era rânduită

a merge

corabia, atunci

căpitanulă este

datoră, neavindă alte iastrucţii înpotrivă, să intre întrunuli din
porturile cele mai apropiate ale aceliași puteri unde nui va fi oprită
întrarea (Co. Fr. 279).
.
e
437,

Corabia, sculele şi uneltele

ei, chiria şi mărfurile încărcate

într'insa, slujesci, cu chirii reciprocă, spre assigurarea îndepliniret

învoirei dintre părţile tocmitâre. (Co. Fr. 280).

TITLULU VII.
Pentru carțiulia de incărcară.

438. În cărţiuliă de încărcare

trebue

să se arăte firea şi cătă-

țimea precum şi feliurimile, ori calităţile lucrurilorii ce sunt a să
transporta, — numele încărcătorului, — numele şi adresa aceluia,
către care se trimiti, — numele și loculii locuinţei căpitanului,—
numele şi tonelagiulă corâbiei, — locuiă plecarei şi acela către
care

este corab'a

rânduită

a merge; —

trebue să se arate într'insa

prețulii «hiric]; — să se însemnede pe mag neă cărţiuliei, mărcile

şi numerele lucruriloră ce sunt a se transnorta, — Cărţiulia de încărcare pote se fie la ordini, s6ă la îvfățișetoru
numită

(Co. Fr. 281).

să la o persană

439. Ori-ce cărțiulie de încărcare se face celi puţină, în patru
originale;—unulă pentru încărcători,— unul pentru acela, către
câre sunt adresate mărfurile, — unuli pentrn căpitani, — şi unuli
pentru înarmatorulă corăbiei. — Aceste patru originale se iscălesciă

de către încărcători și de către cănitani, în sorocii de donă-deci
“şi ratru c6suri dună încărcare. — Îacărcătorulă este datorii a da
căpitanului, toti

într'același sorocă,

cărțiulia vămei şi înscrisuli

de chegăsie de care se vorbesce în articolulu 383. (Co, Fe. 282).
440, Cărţiulia de încărcare făcută după forma de mai susti, face

dovadă între părțile interesate la mărfurile

tre dinsele cu asigurătorii. (Co. Fr. 233),

încărcate, precum şi în-

441 Întemplănduse a fi deo-ebire între cărțiuliilece privescii la una

şi actiaşi r'ovră.cârţiulia care se va afla în mânilecăpitanului va face dovadă, orl de va fi scrisă de totă cu mâna îucărcătorului sâă cu »
comissionarului să, ori, fiindă tipărită de se voriifi umplută

toi:

cu slova numiţilorii locurile lăsate albe, și cărtulia ce va înfățiea
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tucărcâtoruli sâi acela cătră care sunt adresate mărfurile, va aveatărie, ori de va fi scrisă de toti cu mâna cănitanului, ori de

vorii fi îndeplinite locurile albe cu slova lui (Co. Fr. 284).

442. Ori-ce comissionari s6ă primitori va fi primită mărfurile
pomenite în cărţuliile de incărcare sai în cărţuliile de tocmâla în-

chirieri de corabie, va i datori să dea adeverinţă de primire căpi-

tanului ce o va, cere; iar urmândi înpotrivă, va fi supusi a plăti tote cheltuelile, pagubile, şi interessele, şi chiarii cele pricinu-

ite din întârdiere. (Co. Fr. 285).

TITLULU VIII,
Pentru shirie.
443. Chiria unei corăbii se regul€dă prin învoirile părţiloră
tocmitâre, — se dovedesce prin tocmâla de închierea sâii prin căr-

țulia de încărcare.— Se face pentru t6tă corabia, s6ă numai

pen-

tru o parte dintrinsa, pentru o călătorie întrâgă, sâii pentru o
vreme mărginită, cu toneluli, cu cântarul, cu rădicata, sâi pe

culessii, adică cu condiție că, dacă închirietorulă

corăbiei

nu va

completa pov6ra sa, saii nu o va face celi puţini de trei sferturi,
să fie slobodiă a strica contractulă şi a da mărfurile înanoi, fără
a fi supusi la vre o respundere cătră încărcători; se arată și tonelagiuli corăbivi. (Co. Fr. 226).
444. De este închiriată ttă corabia, şi chiriaşulii nu pune întrînsa t6tă povâra sa, attunci căpitanuli nu este volnică a pune

în ea alte marfuri fără voia și primirea chiriașului.

folosesce din chiria

Chiriaşulă se

mărfurilori ce implinescii povâra

care elă aîachiriat'o întrâgă (Co. Fr. 287).

corăbiei pe

445. Chiriaşuli ce n'a încărcată câtățimea mărfurilorii cunrinse în
tocmâla de închiriarea, corăbiei, este datorii a plăti chiaria întregă,
“la care s'a legati prin tocmâlă, De a încărcatu mai multi, plătesce pentru aceli prissosii, după preţuli hotărât prin tocmâla de
închiriare. — Dacă înse cihriaşulii, neîncârcândă nimici, se lasă de
căletorie mai înainte de plecarea corăbiei, atunci va plăti cupitanului, spre desnăgubire, jumătate din chiria hotărăte prin tocmâla
de închiriare, pentru tâtă povâra ce trebuia se încâree, — De s'a
pusii în corabie o parte din povâra ce era să se încărce într'însa,

şi dacă pl6că corabia fără a fi incăreata de toti, atunci se va plăti chiria de plini, (Co. Fr. 288).

446. Căpitanuli

ce

a arâtati că

corabia pote lua

mai mulță
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răbii,
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de câtă este încăpăt6re, este datorii a plăti chiriaşului paşi îuteressele. (Co. Fr. 289).
Nu se socotesce a fi greşită arătarea încăpătârei unei codacă greşala nu trece peste o a patru-decea parte, sti da-

că acea arătare a căpitanului este întocmai cu adeverinţă dovedi-

tore de tonelagiulu corăbiei, (Co. Fr. 290).
448, Dacă

corabia

este încărcată

pe

culesii sâii cu

cântaruli,

s6i cu râdicata, atunci încărcătorulii r6te să'şi ia înapoi mărfurile sale, mai

înainte de a

pleca

corabia,

plătindă însă chiria

pe

jumătate. — Acesti încărcători va plăti cheltuelile de încărcare
precum şi cele de încărcare şi de reîncărcare a celori-l-alte mârfuri ce vorii trebui a s& strămuta, precum şi cheltuelile de întăr-

diere. (Co. Fr. 291).

449. Căpitanulu este volnică se scâță afară la uscati, în loculă
încârcârei, mărfurile ce va găsi în corabia sa încărcate, de nui
„S'ait fâcutii mai "nainte cunoscute, scă să ia ventru dînsele chirie

cu celă mai naltă preţi ce s'ar plăti intr'același loci pentru mărfuri de acelaşi felii. (Co. Fr. 292).

450 Încârcătoruli ce 'şi scâte mărfurile

sale din corabia în

cursulii călâtoriei, este datori să plătâscă chiriu de phnu și +6te
cheltuelile pentru stremutarea mărfurilori, pricinuite din descărcare; iar de se scoti mărfurile din corabie din pricina urmăririloră şi a greşialilorii căpitanului, atunci acesta este respundători

pentru tâte cheltuelile.

(Co. Fr, 293).

451. De se ovresce corabia asupra plecârei, în cursulii căl&toviei, ori la loculă descârcărcărei sale, din pricina chiriaşului, atunci acesta este

datorii a plăti

Dacă corabia, fiindii

cheltuelile pentru

întârdiere.

închiriată pentru ducătâre și viitâre,

—

se în-

târce fâră a fi încărcată nici de cum, sei cu o povâră necompletă, atunci se cuvine căpitanului chiria întrâgă, precum și despâgubire pentru întârdiere. (Co. Fr. 294).
452. Câpitanulu este datori a plăti chiriașului pagubile și interesele, dacă din nricina sa, s'a oprită s6i a întârdiatii corabia
ori la plecare, ori în cursulii câlătoriei, ori la loculi descâreărei
sale.—Aceste

pagube

şi

interese se vor hotărâ de oameni

cu sci-

inţă. (Co. Fr. 295).
|
453. Dacă câpitanulă este siliti a'și drege corabia în cursul
câlătoriei, chiriașulu este dator să'lă aștente, sâi de nu "li va
aștepta, să "1 plâtâscă totă

chiria.—iIntâmrl&ndu-se a nu se putea

drege corabia, atunci cânitanulă este datori să închiriede alta în
loculi acelia.—Daca câpitauuli n'a pututii se închiriede altă cora-
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die, atunci i se cuvine chirie numai pe câtă a câlătoriti. (Co. Fr.

96.)
454. Căpitanuli perde chiria sa, și respunde de pagubile şi interesele chiriașului, câudă acesta dovedesce că corabia nu era în
stare de a pluti cându a plecată. Acâstă dovadă este primită şi
chiari de va, sc6te câpitanulu adeverinţa de visitația corăbiei, des
pre care se vorbesce la art. 382. (Co. Fr. 297).
495. Trebue a se plăti chiria pentru mărfurile ce câpitanuli a
fostu silită se vândă ca să se ajute la cumrtrâtdrea provisiiloră,
la dregerea corăbiti, şi la alte grabnicetrebuinţeale ei, ținândăelliă

socoteiă de costulă lor cu

preţulă

cu tare se va vinde remâjița

s€u altă asemene ma'fă de aceiaşi calitate la locul descârcarei,
dacă corabia va ajunge la porta cu norocire;—de se perde corabia, câpitanulu va ținea socot6lă pentru mârfari dupe preţului cu

care le va fi vândută, oprindă asemene chiria cuprinsă în cârţalia

de încârcare, (Co. Fr. 298).
496. Intâmplându-se a se opri, din porunca stărânirei, commerciulu cu loculă, câtre care s'a pornită corabia, şi prin urmare fiindă silită a se întârce înapoi încârcată, atunci se cuvine câpitanului numai chiria pentru ducăt6re, mâcari că corabia a fosti

închiriată pentru ducât6re și viitore. (Co. Fr. 299).
451. De se opresce corabia din poronca vre unei puteri în cur-

sul călătoriei sale, atunci nu se cuvine căpitanului nici o chirie
pentru câtă vreme stă corabia oprită, de este închiriată cu luna,
nici adaosu de chirie, de e tocmită pe calătorie. — Hrana şi sîmbriile echipagiului corăbiti pe câtă vreme acâsta este oprită, se socotesci pagubi. (Co. Er. 300).
458, Cănitanului i se lătesce chiria pentru măi furile cele aruncate în mare spre itbâwreu de obşte, supuindu-se la contribuţie

după curriuderea titlului Xil alţi acestei cărţi. (Co. Fr. 301).
459, Nu se cuvint

s'au

erdutu

prin

a se plăti mu

navbârguica

o chirie pentru mârturile

coăbii,

oi

prin

ce

cădeleva ei pe

prunturi, pe anii, ori prin sivâmumea ti, precum nici pevtu cele
ce s'aă jâtuitu de corsuu), Ori Sau luată de wâjwaşi; — câ” itanulă
este datoib a întOrce înapoi chiria ce i se va îi plătitu înzinte, de

nu va fi tocmeiă înpotină. (Co, Er. 302).
460. De sii rescumperata corub:a şi mărfurile, ori de a scă-

patu măfunie din navfiârgue, atunci se șlătesce căpitanului
chria până la loculă prirderei corâbei, ori alu vaufrăngezei ei.—
lar dacă el duce mârfurile Ja locuib hoiâtăta penuu dinsele, atanci i se plătesce chuia deplina, contribuindă și elu paitea sa la
răscumptrare. (Co. Fr. 303).
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461. Contribuţia pentru răscumpărare, pe de o parte se
după preţulă curgstori ală mârfuriloră 12 loculă descărcarei,
(6nduse însă cheltuelile; iar pe de alta, după jumătate din
țulă corăbiei și alu chiriei ei. — Simbriile marinariloră nu

nici decum în acâstă contribuție. (Co. Fr. 304);

face
scăpreîntră

462. Dacă acela câtră care suntu adresate mărfurile, nu voesce a le primi, atunci căpitanul pote, cu slobodenia judecăţei locale, se vengă parte dintr'însele spre a se plăti chiria, și să cEră
a se poronci ca cele-alte să se depuie la vre uni locă. — De nu
sunt de ajunsi mărfurile spre a se plăti chiria, căpitanulă pote
să apuce prin judecată pe încârcătorii. (Co. Fr. 305).
463, Căpitanulii nu pote să oprâscă mărfurile în corabia sa cu
cuvântii că nu i să plătită chiria; — pâte insă se câră, cândi se
descarcă, ca să se depue în a treia mână,până când i se va plăti
.
chiria. (Co. Fr. 106).
464. Câpitanulă are precădere, pentru plati chiriei, asupra mârfuriloră din povOra corăbiei sale, în soroci de cinci-spre-ţlece dile după predarea acelorii mărfuri, daca ele n'ai trecuti încă într'o

a treia mână. (Co. Fr. 307).

465. Intâmpl6nduse a fuce falimentii, mai

înainte de a trece a-

cesti sorocii de cinci-spre-dece dile, încârcâtorii si cei cu drep-

tulă de a reclama mărfurile, atunci căpitanul are privilegiă de a

i se plăti

chiria și pagubile

creditori. (Co. Er. 308).

sale,

înaintea

tutarorii

celorii-l-alţi

466. Incârcâtorulă la nici o întâmplare, nu pote să câră scădă-

mentă din chiria toemită. (Co. Fr. 309).
467. Incărcătoruli nu pote să lase drepti plata, de chirie, mâr-

furile cele scădute la preţă, sâii stricate ori

loră, ori
untii de
atâții, în
vase vori

din însuși

met6hna

din întâmplare.—
Daca înse niscare va vase cu vină, cu
lemnii, cu miere și cu alte materii curgătâre ai cursii
câtă se remăe gâle sâi mai de totii gole, atunci acele
putea să se lase dreptii plată de chirie. (Co. Fr. 310),
CITLULU IX
Pentru contracturile ala-grosa

468. Contractulii ala grosa este

prumută pe alta o summă 6re care
la primejdii de mare, cu tocmâlă ca
înprumutătorulu, dacă acele lucruri
norocire la porti, să 'și primâscă

acela

prin care o pers6nă în-

pe s&ma unori lucruri supuse
summa înprumutată să o pârdă
voră peri; iar de vorii sosi cu
înprumutătoruli banii înpreună
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cu unii folosii tocmitii.
Înprumutati s6ă luâtori se numesce celă
ce se îuprumută; înprumutători, s6ă datătorii, celii ce dă cu înprumutare și folosii de mare, casciguli tocmiti la îutâmplare de

a sosi lucrurile cu norocire. (Co. Fr. 311).

469. Contractulii ala-grosa se face prin înscrisă adeveriti de judecătorie. — Într'acestă contractă se arată capitalulii luată înprumuti şi summa hotărâtă prin învoire pentru folosul de mare; —
lucrurile pe s€ma cărora s'a făcutii înprumutarea, numele corăbiei
şi ali căpitanului. —- numele înprumutătorului şi ali înprumutatului, de s'a făcutii îaprumutarea pentru o câletorie, — pentru ce
câlătorie anume și pentru câtă vreme: — câtre acesta se arată și

soroculi de plata datoriei. — Dacâ contractulii este făcutii în ţâră

streinâ, va fi supusă la formalităţile prescrise prin Art. 391. (Co,
|
Fr. 311, 312).
470. Ori-ce înscrisă de înprumutare ala grosa se pote negoția
prin giră, dacă înscrisuli este făcut la ordină. — La acâstă în-

tâmplare, negoțiația înscrisului are aceiaşi putere și dă drepturi la
cereri de asigurare ca și negoţiația celori-l-alte înscrisuri de comerciu. (Co. Fr. 313).

411. Asigurarea penteu plată nu se pâte aplica şi la folosulii de
mare, afară numai de se va fi tocmit înpotrivă cu chipă desluşitii
(Co. Fr. 314).
412. Înprumutările ala-grosa se potii face—pe s&ma trupului
corâbiei, — pe s6ma sculelorii şi a uneltelorii, - pe sâma înarmărei
şi a vrovisiei, — pe s6ma poverii, — pe s&ma tuturorii acestora în-

preună s6i

numai a

unei pârți

(Co. Fr. 315).
473. Ori-ce înprumutare

hotârite de

ală-grosa,

fâcutâ

fie-care dintr'insele

pentru o sumă care

mati

înprumutarea,

dupâ

prețuirea

ce s'a fâcuti s6i s'a aşedatii

între pârți. — lar summa ce va trece peste preţuli aceloră lucruri
se plâtesce cu dobirdâ dupa cursulu pieţei. (Co. Fr. 317).
475.

Tâte

înprumutârile

pe

s6ma

unei înca netoemite

chirii de

corabie, cum şi pe sâma câscigului ce se nă ăjdueşte din mârfuri
sunt oprite de pravilă.—Înprumutătoruli, la acâstâ întâmplare are

dreptu a cere ca săi se plâtescă

bândâ. (Co Fr. 318).

numai

câpetele fără nici o do-

2

r. 316).
414. De nu va fi mijlocit vicleșugii, contractulii este buni şi cu
târie până la summa prețului lucrurilorii pe sema cârora s'a ur-

Ta

covirşasce prețulii lucrurilorii pe sâma cârora s'a urmati înprumutarea, se pote desființa după cererea înprumutâtorului, de se va
dovedi că a mijlociti vicleșugi din partea înprumutatului, (Co;

00D. COMERCIU

— CART. UL. TIT.1X.

83

416. Nimeni nu pâte înprumuta ala-grosa pe corâbieri sâi pe
Omenii de mare pe s6ma simbriei lori. (Co, Fr. 319).
417. Corabia,sculele și uneltele ej, înarmarea şi provisiile ei, şi
chiari chiria slujită, sunt supuse prin privilegiu spre plata cănitalului şi a dobândiloră banilorii dațiala-grosa pe sema trupului
corabiei.— Asemene și pov6ra este supusă spre plata capitalului şi

a dobângilorii baniloră daţi ala-grosa pe sema poverei. De s'a fâcutii

înprumutarea pe s&ma unui lucru particulară ali: corâbiei sâi ali
poverei, atunci privilegiuli cade numai asupra, acelui lucru, și după
analogia câtâțimei lucrului pe s6ma câruia s'a fâcuti înprumutarea.

(Co. Fr. 320).

418. O summă luată de câtre cânitanit cu înprumutare ăla-grosa la loculă locuinţei propietarilorii corâbiei, fâră înscrisă acestori

chierea înscrisului și a-li iscâli, nu aâ înprumutătorului drepti
de reclamaţie și de privilegiă, de câtă numai asupra rârţei ce

pote avea căpitanuli

419. Sunt supuse la

la corabie și la chiriea ei. (Co. Fr. 321).
plata sumelorit

luate înprumutii,

chiarii

în

loculă locuinţei fețelorii interesate, pentru dregerea corâbiei și provisia ei, pârţile și pârticelele nropietariloră ces nu vor fi dati analoguli lorii ca să aducă corabia în stare de plutire, în curgere

de două-deci şi patru c6suri de la somaţia ce li se
de câtre judecată pentru acâsta. (Co. Fr, 322).

> e e sai. 2 meee, aeae zane ițgare- e e

slobodenii adeverită de judecatorie si fâră a fi şi ei față la în-

va fi fâcutii

480. Datoriile ce s'a fâcuti pentru cea din urmă câl&torie a
corâbiei, se plâtescii mai "nainte de câți summele luate înprumutit
pentru o altă câlâtorie de mai "nainte, măcar de şi s'ar fi cuprin(ândiu în zapisile de înprumutare câ acele summe de mai *nainte,
S'aii lâsatii pe sema urmâtârei, ori unei alte câlătorii.—Summele
ce Sai luată înprumuti în cursul câlătoriei, at precâdere la
aaintea pur-

cederei corâbiei, și de se vorii fi fâcutii mai multe datorii în cursul aceiaşi câlătorii, datoria cea din urmă va avea totă-de-una
pretâdere la plată de cea urmată înaintea ci. (Co. Fr. 323).
481. Inprumutâtorulii ala-grosa pe s6ma de mârfuri încârcate
într'o corabie arâtată anume în contractă, nu cârcă pagubă din
pricina perderei mâsrfurilori, și chiară de se va fi urmaţii acea,
perdere din vre-o întâmplare pe mare, dacă se voriă fi încârcati
în vre-o altă corabie, afară numai de se va dovedi pravilnicesce

că acestă încârcare

s'a fâcută din

pricina unei neapârate întâm-

Plări. (Co. Fr. 324).
482. De sau perdutii cu totul lucrurile pe s6ma cârora sa
fâcutii înprumutarea ala-grosa, şi perderea sa urmati din vre-o
%

Tai Ier st

plată de câtă cele ce se vorii fi luatii cu înprumutare
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pricină întâmplătâre, însă în curgerea sorocului arâtată prin contract, și la loculi până la care era hotărâtii înprumutâtorulii a'și
primejdui banii, atunci summa înprumutată nu se mai nâte reclama. (Co. Fr 325.)

483. Scădemânturile, lipsele și perderile ce vinii din însuşi me-

tehna lucrului, și pagubile întâmrlute din pricina înprumutului,
agent
nici întruni Chipi pe s6ma înprumutâtorului. (Co. Fr
484. La întâmplare de naufrângere, plata summelorii
prumuti ala-grosa se mârginesce la prețuli lucrurilori
pe a cârora sâmă s'a fâcuti înprumutarea, scădenduse
sompuelile ce se vorii fi urmati pentru scâparea lori.
321).

485. De nu este hotârâtă în contractii vremea într'a
împrumutătoruli "şi primejduesce banii, atunci ea
corabie, scule, unelte, înarmare şi provisii, din diua
corabia pănă în diua, cândi a aruncati ancora, sâii
portii ori la loculi celii orânduită; pentru mărfuri,

luate înscâpate şi
mai ântâi
(Co. Fr.

cârei curgere
începe pentru
ce a plecati
a popositii în
vremea pri-

mejduirilorii începe din diua ce s'aii încărcată în corabie, saii în

bărci ca să le transportedeîn

corabie, pină în diua candă s'a des-

cărcatiă ne uscati. (Co. Fr. 328).

486. Celii ce se împrumută ala-grosa ne sâmă de mărfuri, nu
se scapă de datoria sa cu perdania corâbiei și a poverei, de nu
dovedesce că se află într'însa, pe socotâla sa, lucruri pînă la în

plinirea de prețulii summei luate

înprumutii. (Co

Fr. 329).

487. Imprumutătorii ala-grosa contribuesci şi ei, spre ușurarea
celorii împrumutaţi, la pagubile cele de obste. — Pagubile cele
simple suntii asemene iarăşi pe sema împrumutătoriloră, de nu se
vori fi învoitii împotrivă. (Co, Fr. 330),
488. De se face contractii ala-grosa și assigurare pe aceiaşi covabie, saii pe aceiași pov6ră, atunci sumele isvorite din vândarea
lucruriloră scăpate din naufrângere, se împartii întră înprumutătoruli ala-grosa, numai pentru capitalulă sâi, şi între assigurâtorii Pentru summele assigurate, dupe analogia interesului ce are
fiă-care dintr'înşii, fără văt&marea privelegiurilorii hotărâte la art
350. (Co. Fr. 334).
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X.

Pentru asigurari.

SECŢIA 1.
Pentru contractulide assigurare, a sa formă şi ali stă obiect.
489. Contractul de assigurare este o tocmâlă înscrisă prin care o parte se îndatorâqă, pentru uni preți hotărâtii prin învoire,
a râspunde uneiA alte părți pagubile şi stricăciunile ce i se poti
pricinui de întâmplările de pre mare prin vătămarea saii peirea unorii lucruri supuse primejdiilori plutirei: — assigurătoră, se Dumesce celii ce se îndatorâdă a respunde la întâmplare de primejdie; asigurutii, acela câtre care se face o asemene îndatorire, şi
prima ori costul deassigurare, preţulii tocmit între asigurati şi assirăspundere din nartea acestui din urmă.
ru
o assemene
gurătorii pent
490. Contractul de asigurare se face prin înscrisii, are data sa

din giua în care

se iscălesce,

se arată

într'iusulii de s'a făcută

înainte sâi după a miagă. — Se pâte face sub iscălitură înnarte,
— nu se pâte lăsa în cuprinderea lui nici unii locii deschisi.—

Intracestii contractii se arată; — numele şi loculii locuinței aceJuia pe s6ma căruia se face assigurarea, calitatea sa „de pronrie-

tară ori de comissionari; — numele și felurimea corăbiei, —
numele căpitanului, loculii unde s'aii încărcată, sei unde au să se
încarce mărfurile, — portulii de unde a trebuiti, ori trebue să purc6dă corabia, — porturile ori vadurile, unde are se descarce sâii să în-

carce, — acela unde trebue se intre, —

firea şi Drețulă sai pre-

țuirea 'mărfuriloră, or a lucrurilorii ce se assigurâdă, — vremile în carii ai se încâpă şi să se sfirşască primejduirile, — suma,
assigurată,—prima asigurârei,—îndatorirea de a se supune pârțile
la judecâtori aleși, la întâmplare de prigoniri între dinsele, de se
sori fi învoitii întracestă chipii;—şi de obște, tote cele-l-altecondiţii ce s'aii aşedati între tocmitârele pârți. (Co. Fr. 332).
491. Iotrunulii şi acelaşi contractă se potă cuprinde mai mul-

te asigurâri, sâi

despre felurimea mârfurilorii, sâii despre deose-

birea tacsei primei pentru

ţii asigurâtori pentru fie-care

fie-care dintr'insele, sci despre osebi-

dintr'insele (Co, Fr. 333)

492. Obiectulă asigurârei pâte fi: —truvuli corâbiei, deşartâ oii
încârcată, înarmată s6i nu, singură sii însoțită cu alte corâbii,
sculele și uneltele, —înarmârile ,—provisiile, summele date înpru.-

mută ala-grosa,—mârfurile

din povâră, şi or-ce alte lucruri carii
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se poti prețui în bani,

mare. (Co. Fr. 334).
493. Asigurarea pote

din mai susă

— CART. (Il. TIT.

şi sunt

supuse

la primejdiile

să se facă pe tâte sâi

disele lucruri,

înpreună

sii

X,
câlătoriei pe

numai peo parte

deosebi, — Pote

st

se

Sulu câlătoriei vasului.— Pâte să se
facâ pentru ducâtore şi viitâre,
să numai pentru una din aceste donă
pentru o vreme mârginită.— Pentru , pentru câl&toria întrâgă, scă
tâte
pe mare, pe riuri şi canaluri plutitâre. câlătoriile şi transporturile
(Co. Fr. 333).

494. Intâmolânduse vicleșug şi

+ lorii celoră asigurate, sâă făcându- înșelăciune la prețuirea lucrurise
ințate, ori în câtăţime mai mică, ori arâtare de mârfuri, ori neinfineasemânate cu cele trecuta în
cârțulia de încârcare, atuuci asig
urâtorulii pote cere a se face cercetare asupra ființei adevărului şi a
preţuirei lucrurilorii, fâră a perde pentru acâsta cele-l alte drepturi
de a-și câuta prin canalulă civilă ori criminală.

495. Poverile cele încârcate la schel
ile Levantului, la țărmurile

Atricei, şi la alte pârţi ale lumei

pentru Europa, poti 'să fie asi-

corâbiei nici ali câpitanului.— Chiar
ii mârfurile, la o asemene întâmplare, potii să se asigurede
fâră
lorii.—Dar în contractulii de asigurar arâtarea firei şi a felului
se trimiti, şâă la cine ai să se predea,e trebue să se arate la cine
tractă vra-o tocmâlă înpotrivă, (Co. Fr. de nu va fi însă în con337).
496. Ori-ce lucru, ali câruia preță
s'a
pusii în contractul de
asigurare în monedă streină, se plâte
sce după prețulii ce are acea monedă în Româ

nia (fera Romănâscă), după cursulii ei
în vremea iscâlirei contractului. (Co. Fr. 338).

497. De nu s'a hotărâtii prin contract
ă preţulă mârfuriloră, atunci se pâte dovedi prin facturi să
prin Catastișe. In lipsa acestora, prețuirea, lorii se face dupe preţu
lii curgtorii la vremea şi
Ja loculă încârcârei, cuprindându-se
într'acâsta tâte drepturile ce
sai plătitii, și cheltuelile ce sai
furilorii în corabie. (Co. Fr. 339). fâcutii până la încârcarea mâr498. De s'a fâcutii asigurarea pent
ru întârcerea dintr'unii loci,
unde se face negoțulii numai prin
schimbi, și de nu s'a fâcuti
prin contractulă de asigurare prețuire
a mârfuriloră, atunci se va
hotărâ, după preţulii celorii

și cheltuelile

transportului.

499. De nu se hotărâsce
mea în care assigurătorulii

ce s'aii datii în schimbi, adăogându-se
(Co. Fr. 340).
în contractulii de assigurare vrese face răspugători pentru primej-

diile ce se poti întîmpla locuriloră assi
gurate, atunci primejdiile
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incepi şi se sfirșescii la vremea hotârâtă de Art. 485, pentru contractele ala-grosa. (Co. Fr. 341).
500 Assigurătoruli p6te să facă a se
crurile assigurate

de dîusulii.

reassigura de altulă lu-

— Assiguratuli

pâte

se supuie

la as-

sigurare prin alii doilea contractii, și preţulii assigurărei ce a dati
pentru mărfurile sale. — Prima reassigurărei pâte să fie mai mică

scii mai mare de câtii aceia a assigurărei. (Co. Fr. 342).

501. Adusulii de primă ce se va fi tocmiti în vreme de pace
pentru vreme de resboiii ce s'ar putea întâmpla mai pe urmă, şi
a căria, câtăţime nu se va, fi hotărâtă prin contractele de assigura

re, se hotăresce de câtră Tribunale,

care vorii luă în băgare de

semă primejdiile, împrejurările, şi tocmelile ce se cuprindii

care contractă de assigurare. (Co. Fr. 343).

în fiă

502. Intemplându-se a să perde mărfurile cele assigurate și în
cărcate pe socotela căpitanului în vasulă de sub comanda sa, attunci căpitanulă este datorii să dovedâscă assigurătorilori cumpărătorea mărfurilorii şi să arăte o cărţulie de încărcare iscălită de
doi din fruntașii echipagiului. (Co. Fr. 344).
503. Ovi-care din oamenii echipagiului,și ori-ce passagerii adu-

ce din ţeri străine mărfuri assigurate în Romania, este datori a
lăsa o cărțulie de încărcare, prin locurile unde se săvirşasce în-

cărcarea, la agentuli ţerei, sâi, nefiindă, la ună neguțătoră românii

maj însemnatii, sci la Dregătoria locală (Co. Fr. 345).

504. Făcendu falimentă assigurătoruli pănă a nu se 'sfirşi încă
primejdia, assiguratulă pâte să câră chiedăşie, sau desființarea,
contractului, —— Totii același drepti are şi assigurătorulă, la în-

templare de falimentii alu assiguratului (Co. Fr. 346).
505. Contractulă de asigurare rămâne

desputerniciti cândă are

de obiecti: — chiria mărfuriloră ce se află în corabia,

— cășci-

gulă nădejduită din mărfuri, — simbriile marinarilori , — summele luate împrumuti alagrosa, — folosvrile de mare a summeâ-

lorii date cu înprumutare ala-grosa. (Co. Fr. 347).

506. Ori ce tăinuire, ori-ce viclână arătare din partea assigura-

tului, ori-ce osebire întră

contractuli de assigurare şi întră căr-

țulia de încărcare, prin care se micşuredă părerea ce 'și ar putea închipui assigurătorulă despre primejdie, ori să schimbe firea

şi pricina primejdiei, desființ6dă assigurarea, şi chiară cândi tăi-

nuirea, vicl6nă aretareori ossebirea n'ar fi avută nici o iugăduire
asupra pagubei ori a perderei lucrului assigurati, (Co. Fr. 348).
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SECŢIA IL.
Pentru îndatoririle assigurătorului și asiguratului.

501. De remâne călătoria mai înainte de plecarea corăbiei, chiar
din pricina assiguratului, atunci assigurarea se desputernicesce,
iar asigurătoruii primesce, cu cuvîntii de despăgubire, o jumâtate la sută din summă assigurătă. (Co. Fr. 349).
508. Se primejduescii pe s6ma assigurătoriloră tâte perdaniile și pagubile ce se întâmplă lucrurilori asigurat6: din furtună,
din naufrângere, din câdere pe prunturi ori sdrobire de stânci, din

lovire înt&mplatore cu altâ corabie, din silite schimbâri de drumi, de

câlătorie, si de vâsii, din aruncarea lucrurilorii în mare, din foci,
din prindere de câtre vrăjmași, jâfuire de câtre corsari, din oprirea
corâbiei prin porunca vre unei Puteri, din declaraţie de resboii, din
resbunâri, şi de obşte, din tâteîntâmplârile de pre mare (Co. Fr 350)

509. Ori-ce schimbare

de drumă,

de câlătorie sâi de vasi „și

t6te perzaniile și pagubile ce vină din pricina asiguratului nu
în sarcina assigurâtorului,

ci încă acesta dobândesce

drepti asupra primei, dacă prin purcederea
începută primejduirea ei. (Co. Fr. 351).

510. Scădămiînturile, linsele

sunt

cu desâvirşire

corâbiei, s'a socotiti

şi perdaniile ce vin din însuşi me-

t6hna lucrului, şi nagubile ce se pricinuescă din fapta şi greşala
proprietariloră, a chiriașiloră s6ă a încărcâtorilorii, nu sintii în sarcina asizurâtorilori. (Co. Fr. 352).

511. Assigurâtorulă nu este respundâtorii pentru viclenele abateri din datorii şi pentru greșalele câpitanului şi a Gmenilori. echi-

pagiului, afarâ numai de va fi vre o înpotrivă tocmâlă (Co. Fr. 353)
512. Assigurâtoruli nu este supusi la plata drepturiloră de cârmă,
de tragere la edecă, de câlăuzie, nici la ori-ce altă felurime de
tacse puse asupra corâbiiloră și a poverilori. (Co. Fr. 354).
513. În contractul de asigurare se vorii arâta mărfurile cele supuse din frea lori, la vre o osebită stricăciune, ori înpuținare,
precumii grâu ori sare, ori mărfuri supuse la scurgere; iar neară-

tinduse aceste înprejuLări, asigurătorii nu vori fi răspungători pentru
pagubile ori p&rdaniile ce sar putea întâmpla acestori producie,
afară numai căndu asiguratulă nu scia

firea poverei, când sa fă-

cută și s'a iscălită contractulă de assigurare. (Co. Fr. 355).

514. De s'a făcuti asigurarea pe mărturi pentru ducătâre și viitore,

şi ajungând vasului la loculu s&ă celu orănduită, se întorce goli
ori neîncărcati de plini,

atunci

assigurâtorulii ia numai două a
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treia părți din prima hotărită prin învoire, de nu se va fi făcută

însă vre o tocmâlă. (Co. Fr. 356).
515. Unii contrastii de asigurare sii de reasigurare fâcută pentru o summă mai mare de câtă preţulă lucrurilori celori încărcate
n'are nici o tărie numai despre asiguratii, dacă se dovedesce că
a mijlocită vicleşugi ori înșelăciune din partea lui. (Co. Fr. 357)
516. Nefiindii la mijlocii nici vicleșugă, nici înșelăciune, atunci

contractuli este cu tărie pânâ la

summa preţului lucrurilor ce-

primă

ci numai o

lori încărcate, după prețuirea ce li s'a făcută, ori s'a tocmiti-—
Întemplânduse perdanii, assigurătorii sunt datori a contribui fiă-care
după analogia summeloră assigurate de către dinșii.—Ei nu iai
pentru

prissosulii

preţului,

mătate la sută. (Co, Fr. 358).

despâgubire

de ju-

517. De s'a facutii fără vicleșugi mai multe contracte de assi-

urare asupra aceiași poveri şi prin contractulii celă d'ântâi se
asigurâgd
totii prețulă lucrurilori celorii încărcate, atunci numai acel contracti ă
i

se va ținea în smă.—Assigurătorii ceai iscălit contractele următâre

scapâ cu acâsta de îndatoririle loră ŞI primesci numai
la sută din summa cea asigurată;—de nu s'a asigurati jumătate
prin
tractulă celi dWântăi t6tă summa prețului lucruriloră încârcate con, atunci asigurâtorii ce au iscâliti contractele urmâtâră,
respundiă
pentru prisos, urmând după rândulii datei contracte
lorii. (Co.
Fr. 359),

518. De se află lucruri încârcate

până la câtățimea

summelorii
celori asigurate, întâmplăndu-se a se perde o parte
dintr însele,
o vori plăti toți asigurâtorii acestori lucruri după
analogia pâr-

ţei_ asigurate de fie-care dintr'înșii. (Co. Fr. 360).

519. De se va face asigurarea; deosebită pentru mârfuri
ce au
să se încarce în mai multe corâbii arâtate anume,
cu numirea
summei asigurate în fie-care, şi de se încarcă 16tă povâra
numai
într'o corabie, ori într'unu numări mai puţină de corâbii
de
cână
celi însemnată în contractă, atunci asigurâtorulă
este datorii numai

pentru summa ce a asigurată în corabia sâi

în corâbiile,

în
carii s'a pusii povâra, de şi s'ar perde tâte corâbiile
cele însemnate anume, și cu t6te aceste elu va primi jumătate
la sută pentru summele
acele ale câroră asigurâri se află desputernicite. (Co,

Fr. 361).
520. Dacă câpitanulă are slobodenie de a
porturi spre a înplini ori a preschimba pov6ra
diile lucruriloră celori asigurate privescu pe
numai în câtă vreme se afla în corabie, de nu

Poirivă tocmâlă. (Co. Fr. 362).

intra în deosebite
sa, atunci primej-=
sâma asiguâtorului
va fi vre-o altăjîn6:
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521. De s'a fâcutii asigurarea pe o vreme mârginită, atunci asigurâtorulii este slobodă de ori-ce respundere după trecerea acelei vremi, şi asiguratulă pote să facă altă asigurare peutru pri„mejdiile cele noi. (Co. Fr. 363).
522. Asigurâtoruli scapă de respunderea primejdiilorii, și are
ași primi prima sa, dacă asiguratuiii trimite vasulă la uni loci

mai depârtată de câţi celă hotărâtii anume în contractii, de şi va
fi totii pe același drumii.—Asigurarea are t6tă cuviincisa sa pu-

tere, dacă se scurtâgă câlătoria. (Co. Fr. 364),
523. Ori-ce asigurare sa fâcutii după ce S'aii perduti

ajunsi

la loculă

loră

lucrurile cele

asigurate,

nare

ori at

nici o târie,

de se dâ temeinică bânuială și înţelegere că, mal "nainte de a se
iscăli contractul de asigurare, asiguratulii i pututiă să aibă sciință că s'aii perduti, iâr asigurâtorulii că aii ajunsă lucrurile cele asigurate la loculii lori. (Co. Fr. 365).
524.

Bânuiala

este înfiinţată,

de miriametru (0 legheşi
loculii unde a ajunsi o:i
a veniti cea d'ântâi veste
cea veste în loculi, unde
mai nainte de a se iscăli,

aduce și alte dovedi.

dacă,

socotindii

câte trei sferturi

jumâtate) pe c6si, este dovedită că, din
s'a perdurii vasulii, să din loculă unde
pentru acesta, a putută ca, se aducă as'a încheiată contractulii de asigurare,
cu acesta însă nu se pâte opri de ase

(Co. Fr. 366).

525. Dacă asigurarea s'a fâcuti dupe bune sâii rele vestiri, atunci
vânuiala pomenită în articolile de mai susii nu este primită.— Contractulii se desputesnicesce numai prin dovada că âsiguratuli scia
că sa perdutii, iar asigurâtorulu că a ajunsi corabia, mai nainte
de a se slobodi contractuli. (Co. Fr. 367).
526. Aducânduse dovadă înpotriva assiguratului, atunci elă va
plăti asigurâtorului o primă îndoitâ.— lar găsinduse dovadă înpotriva assigurătoruiui, acesta plătesce assiguratului o summa îndoită
de câtii prima cea tocmită. Ori care dintr'înşii se va dovedi câa

intrebuințati
Fr.
368).

vicleşugii, va

cădea sub judecată corecțională (Co.

SECŢIA LII
Pentru

părăsirea

mărilimă,

527. Părăsirea maritimă este uctulă prin care assiguratuli, la
unele întâmplări hotârâte de pravilă, pârâssece pe s6ma assigurătorului proprietatea lucrurilorii assigurate şi cere tâtă summa tocmiită
pentru assigurare.
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528. Lucrurile asigurate se potii părăsi:—cândă cadii în mînile
vrâjmaşilorii—cândi se naufrâuge corabia,—cândiă se isbesce corabia de stânci sci se înomolesce pe renii, sâii prunturi şi se sparge,
-cândi corăbia, din întâmrl&ri de mare, a ajunsit în stare de a nu

mai putea

pluti—cândă se întâmplă

a se

opri corabia de către

vre o putere streină—cândii se întâmplă să se perdă

sâi să se strice

lucru rile cele assigurate, dacă înse stricăciunea sâi perdania loră
se urcă celii puțini pănă la trei sferturi din preţulii loră.—Se poti
părâsi

în sfirşitu, cândi

se

întâmplă

a se opri corabia

de câtre

stâpânire, după ce 'şi a începutii călătoria sa. (Co. Fr. 369).
529. Nu se pâte face părâsire înainte de începerea călătoriei. (Co.

Fr. 270).
530. Tâte cele-l-alte pagube se socotescii stricăciuni, și se regulâdă între asigurători şi asiguraţi, potrivită cu stricăciunea ce

va privi pe s6ma fiă-căruia. (Co. Fr. 371).

531, Părăsirea lucruriloră assigurate nu se pote face nici pe
parte dintr'insele, nici cu condiție, nici se pote întinde Ia lucruri
ce nu sai assigurati despre a lori primejduire. (Co. Fr. 312).
532. Părăsirea trebue şă se facă cunoscută assigurătoriloră în
sorocii de şâse luni, socotinduse din diua în care s'a primiti vestea

pentru pergania ce se va fl fotâmplată în porturile sâu în țărmurile

Euronei s6u în acelea ale Asiei şi Africei, în marea Mediterană,
sâii încă, întâmplânduse a se lua corabia de vrăjmaşi, de cândi s'a

primiti vestea că s'a dusi corabia într'unuly din porturile sâă din
locurile ce se află la ț&rmurele mai susi (lise;—în sorocii de unii anii,

după ce s'a primiti vestea ori pentru perderea întâmplată ori pentru prinderea şi aducerea ei la coloniile Indiilori despre apusii, la

ostrâvele Asore, Canare, la Madera şi alte ostrove și ţărmuri des-

pre apusii ale Africei, şi despre răsărit ale Americei,—în sorocii
de doi ani, după primirea vestirei de părdaniile întâmplate, sâi de
prinderea şi de ducerea corăbiei la t6te cele-l-alte părți ale lumei
Trecândii aceste sordce, assigurații nu voră fi primiti a face părăsire. (Co. Fr. 373).
533. La înpregiurările în carii este iertati de pravilă a se face
pârâsire, şi la ori-ce alte întâmplâri primejdi6se pentru asigurători,

assiguratuli este datori să încunosciințede formali assigurătorului
vestirile ce a primită în sorocii de trei dile de la primirea vestirei
(Co. Fr. 374).
534. Dacă duvă trecerea unui anii

socotinduse

corăbiei, sâii din diua în care a primiti cele

de

la plecarea

mai din uruă

ves-

tiri pentru obicinuitele călătorii, — dură doi ari, pentru călătoriile

cele depărtate, — assiguratuli arată că n'a primiti nici

e

o veste
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pentru corabia sâ, atunci eli pte să facă părăsirea către assigu-

rătoră, şi să câră plata assigurărei, fâră a mai fi trebuință să aducă dovadă pentru perdanie. — După trecerea de unulă sâi de
doi ani, assiguratulă are sorâcele rânduite de Art. 532, spre aface

părăsirile sale. (Co. Fr. 375).

535. La întâmplare de assigurare fâcută pe vreme mărginită,
după trecerea sorâcelorii cuprinse în Art. de mai susi pentru că=

lătoriile cele obicinuite cum și cele depărtate, perdania corăbiei se
înţelege întemplată în vremea assigurărei. (Co.Fr. 376.)
536. Călătorii depărtate se socotescii acelea ce se facii spre Indiile de răsăriti și de apusii, spre marea Pacinică, spre Canada,
spre Tera-Nova, spre Groenland, și spre cele-l-alte țărmuri, şi ostrâve ale Americei despre miaţă-di și despre miagdă-n6pte, spre
ostrOvele Asore, Canare, spre Madera, și spre cele-l-alte ț&rmură
şi locuri ce sunt pe Ocână, dincolo de strimtârea Gibraltarului Și

a Sundului. (Co. Fr. 377),

537. Assiguratuli, prin formala îucunosciinţare cuprinsă în Art.
533, pote ori să facă părăsirea cu somaţie către assigurătoră de
a plăti summa assigurată în soroculi hotăriti prin contractii, ori

să'și păstrede dreptuli de a face părăsirea la sorâcele hotărite de
pravilă. (Co. Fr. 378).

538. Assiguratuli, făcândii părăsirea,
assigurările ce a făcuui sei elu însuşi,
cele ce însuşi a poroncitii a se face, și
ala-grosa s6u pe sâma corăbiei, sâi pe a
acesta, soroculii plăței, care trebue să
părăsirei,

se va amâna

este datorii a arăta tâte
sâii prin alții, cum şi pe
banii ce s'a îmorumutații
mărfurilor; nefăcându-se
încâpă a merge din diua

pănă în diua în care va face cunoscută mai

susii qisa arătare, fără însă a isvori dintr'acâsta vre-o prelungire
la soroculii hotărită pentru pornirea jalbei de părăsire (Qo. Fr.
379).

2

Întâmplându-se

sită de folosurile
“tote sumele

a, fi: arătarea viclenă,

isvorite din

luate împrumută,

assiguratulii este lip-

assigurare, și este
macar

datorii a

de şi se va fi perdutii

plăti
sâi se

va fi luati corabia de către vrăjmași, ori corsari. (Co. Fr. 380).

540. Intemplându-se a se naufrânge corabia, sti a se înomoli
pe prunturi și a se sfărâma, assiguratuli este dâtoră a nune tâtă

silinţa spre scâterea și strîngerea lucrurilorii înnecate, fără însă a

perde dreptuli de a putea face părăsirea la vreme și la locă cuviinciosii.—După încredințarea ce va face assiguratulă inaintea judecăţei,

cheltuelile ce va fi făcută

eli pentru

rea lucrurilori, i se ţină în s6mă pănă
lorii scăpate. (Co. Fr. 381),

la suma

scâterea

şi stringe-

preţului

lucruri-

COD. COMERCIU. — CART. MU,

TIT.

X.

95

541. De nu s'a hotarâti în contractii vremea nlăței, assigurătorulii este datorii să nlătâsră assignrârea în sorocă de trei luni

după formula încunosciințare a părăsirei.

(Co. Fr. 382).

542. Actele doveditâre de nov6ră şi de perdanie, se facit cunoscute assigurătorului

mai

înainte

de a fi trasii în judecată

plata sumelorii assigurate. (Co. Fr. 383).

pentru

543. Assiguratoruli este primiti a dovedi faptele tmpotrivitâre la celă ce se cuprindii în înscrisele mârturii ce va aduce.—
Primirea de a face asemene dovadă nu onresce osîndirea asigurătovului !a vremelnicâsca plată a summei asigurată, îndatorânduse însă
assiguratulii a da chedășie;—îndatorirea chegăşiei se stinge după
trecerea de patru ani, de nu se va fi făcutii vre o pornire-judecătorescă. (Co. Fr. 384).

544. După ce se va face părăsirea cunoscută formalicesce, şi se

va primi ori se va hotâri de judecată că uste bine cuvântată, lucrurile assigurate rămânii ale assigurătorului din diua în care s'a făcută
părăsirea—Assigurătorulii nu se pote apăra de plata summei assigurate, sub nricinuire că s'a întorsii corabia (Co. Er. 385).
545. Chiria pentru mărfurile scănate, şi chiarii cândii se va fi
plătitii înainte, se cuprinde în părăsirea corăbiei, şi este totii a asigurătorului fâră a vătăma drepturile înaprumutătorilorii ala-grosa,
drepturile marinarilorii pentru simbria lori şi cheltuelile ce s'a fă-

cută în vremea calătoriei. (Go. Fr. 386).

546. Întâmplându-se a să opri corabia din partea vre unei puteri,
assigurâtulu este datori a face acesta asigurătorului cunoscutii formalicesce, în sorocii de trei (ile de la primirea vestirei.— Părăsirea,
iucruriloră oprite se pote face numai după uni soroci de şase luni,
după formala încunosciințare a oprirei, de s'a făcuti pe mârile Europei, pe marea Mediterană, sâii pe marea Baltică;—după soroculu
de unii anii, de s'a săvirșită oprirea în ţ&ri mai depârtate.
— Aceste
sor6ce începi a se socoti din diua în care s'a făcutii cunoscută oprirea.—Dacâ mărfurile cele oprite vorii fi sunuse la stricăciune,
sorâcele mai susii dise se scadii la o lună și jumâtate pentru în-

templarea cea d'ântâi, şi la t;ei luni pentru

cea de a doua. (Co.

Fr. 387).

547. În curgerea sor6celorii însemnate îa Art. de mai susii, asi-

siguraţii sunt datori a pune tâtă silința ce le e prin putință ca să
dobîndescă slobodirea lucruriloră oprite.—ar assigurătorii vorit putea, ori dinpreună cu assigurații ori deosebiti tu nartele, s& între-

buinţede tâte mijlocele snre acelaşi sfirşitii. (Co. Fr. 388).

548. Părâsirea cu cuvânti că corabia nu este în stare de plutire,
nu se pâte face, cându corabia înomolită pe prunturi si sfărâmată
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se pote râdica, drege

și aduce în stare de a Şi urma drumulii săi
câtre loculii orânduită ei.—La acestă întemp
lare, assiguratulii păstredă dreptulă de a se porni inpotriva assigu
rătoriloriă snre a cere
n Ea9e și stricăciunile pricinuite din înomolirea
corăbiei (Co,
r, 389),
549. Dacă corabia s'a declarati în stare de neplut
ire, assiguratulii pe povâră e datorii a face acesta cunoscută
assigurătorilorii în
soroci de trei dile de la primirea aceștii vestiri.
(Co. Fr. 390).
550 Cănitanuli e datori, la o asemene întâmplare
, a și pune
tâtă silința spre a găsi o alta corabie ca să trans
portede mărfurile la locul cel hotârâtii. (Co. Fr, 391).
551. Primejdile mărfarilorii încârcate în altă
corabie sunt pe
Sema assigurătorului la întemplarea pomenită în
art, de mai susi,
pină la sosirea şi descărcarea lori (Co. Fr. 392).
552. Assigurătorulu, osebitii de acâsta, este datori
a plăti stricăciunile, cheltuelile descărcărei, ale magasinărei,
ale reîncărcărei,
adausulă chiriei
tru parea

, şi tâte cele-l-alte cheltueli ce se voru fi făcut
pen-mărfurilorii, până la împlinirea sumei assigurate.
(Co.

Fr. 393),
553, Cândi, în sorâcele hotărât prin art.. 546, căpit
anul n'a
pututi găsi altă corabie ca să reincarce mărfurile, şi
să le aducă
la loculă orânduirei lorii, atunci asssiguratulii pâte se
facă părâsire. (Co. Fr, 394).
554. Întâmplându-se a se prinde corabia, assiguratuli
i, de n'a

putută iusciința de acesta pe assigurâtorii, pâte să rescumpere
lucrurile fâră a mai aștepta ordinuli s6i.— Assiguratuli este
datorii
a încunosciința formală assigurâtorului învoirea ce va fi fâcuti
i

pentru rescumpărare, îndată ce va avea mijloce. (Co. Fr. 395).
555. Assigurâtorulii pâte alege de a priimi, pe s6ma sa, învoi-

rea ce va fi fâcuti, s6i de a se lerâda de

dinsa, şi se îndator€-

(lă a face assiguratului cunoscută alegerea sa în sorocii de

două-

deci şi patru c6suri după formala încunosciințare a învoirei.—De

va declara că primesce învoirea pe sema sa, e datoră a contribui
fâră zâbavă, la plata rescumpărărei după currinderea înscrisului
de învoială, şi după analogia pârţei assigurate dă dînsuli, neîncetândă de a fi respundătorii pentru urmâtârele primejduiri ale
călătoriei, întocmai după cuprinderea contractului de assig
arare.— |

lar de va

declara că

se l€pâdă de folosulii învoelei, e

plâti summa assigurată, fâră a putea

datoră a

să facă vre 0 pretenţie asu-

pra lucrurilorii rescumperate,—Cândi assiguratuli, în soroculi de
mai susi, n'a făcută cunoscută alegerea sa, se socotește că ş'a
le-

pâdatii de folosul

învoelei. (Co.

Fr, 396).
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|

stricăciuni.

556. 'Tâte cheltuelele estraordinare, fâcute pentru corabie și mârfuri, ventru amândouă împreună, sâii pentru fie-care în parte, totă
* Daguba ce se întâmplă corâbici şi mâtfurilorii, de la încârcarea

lori, şi pereere până la
tesce stricâciuni.

întOrcerea şi descârcarea lorii,—se

(Co. Fr. 591).

|

soco-

557. Nemijlocindă între tâte pârțile tocmeli speciale. pentru fie-

care lucru îurarte, atunci stricâciunile se regultdă după

țiile urmâtore.

(Co. Fr. 398).

558. Stricâciunile suntu de

vâlmăşesci, şi stricâciuni simple
559. Stricâciuni d'avâlmăşeșci

două feluri,

disposi-

adică stricâciuni

d'a-

s6ă particulare. (Co. Fr. 399),
sunt:—1. lucrurile date prin în-

voială şi pentru rescumpârarea corâbiei și a mârfurilori:—2. lucrurile cele aruncate în mare;—3. otgânele sâă catarturile rupte
ori tâiate:—4. ancorele și cele-l-alte lucruri pârăsite pentru isbâvirea obştâscă:—5. pagubile şi stricâciunile ce din aruncare s'aii
pricinuită mârfurilorii remase în corabie:—6. câutarea ranelori şi
hrana marinarilorii râniți, apărândi corabia; simbriile şi hrana
marinarilorii in vremea oprelei, cândi corabia e oprită în câl&toria ei din porunca vre unei puteri, și în vremea dregerei pen-

tru stricâciunile suferite de bnnă voiă spre isbâvirea obştescă, dacă corabia este închiriată cu luna: —7. cheltuelile descârcărei spre
ușurarea corâbiei şi intrarea ei în vre uni portii sâi râu, cândă
corabia

este silită lă

acesta din

pricina

vre

unei

furtuni

ora

vre unei gone de câtre vrăjmaşi: — 8. cheltuelile fâcute ca să
dea iarăşi pe apă corabia înomolită spre a o scâpa de to-

tala perdanie, ori

deprindere;—şi de

obște, pagubele

suferite de

bună voiă şi chieltuelile făcute dupâ chibsuiri, râdemate pe cuviate
destoinice pentru folosul şi obştâsca scăpare a corăbiel. şi a. măr-

-furilorii, de la încărcarea, şi. purcederea lori până

la; întârcere și

descărcare. (Co. Fr. 400).
560. Stricâciunile d'avâlmâşesei privescii, după analogie, pe s&ma

mâi furiloră și pe jumâtatea preţului corâbiei și a chiriei. (Co Fr. 401).
561. Preţulă mârfurilori se hotărâsce.dupâ prețuirea. lori la
loculă descârcârei. (Co. Fr. 402).
562. Stricăciuni particulare sunt: 1. stricâciunea ce se. întâmnlă
mârfurilorii din fasuşi met6hna lori din furtună, prindere,. naufrângere şi înnomolire; 2. chieltuelile fâcute. spre a le scâpa;—3; perdania otgânelori, a ancorelorii, a pândelorii, a catarturilorii, şi a
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fringhiilori, pricinuită din furtună șeii altă întămolare
de mare;—
Chieltuelile isvorite din ori ce poposire pricinuită s6u din
întâmplâtre perdere a diselori lucruri, s6ă din trebuinţa de a
se aprovisiona, ori de a drege corabia la intâmplare de a lua apă;
— 4
hrana şi simbria marinariloră în vremea oprelei, cândă
se opresce
pe drumi corabia din porunca vre unei puteri, şi pe vremea
în
care e silită câpitanulă a drege corabia, de este închiriată
pe câlătorie;—5. hrana și simbria marinarilori pe vremea caranti
nei,
fie corabia închiriată pe câlătorie sâă cu luna; și de obște,
chieltuelile fâcute şi paguba suferită numai pentru corabie, sti
numai

pentru mârfuri, de la încărcare și purcedere până la întârcere
si

descărcare. (Co. Fr. 403).
563. Stricăciunile cele particulare privescii pe s&ma proprietarului lucrului ce a cercatii vătămare, ori a, pricinuită, chieltu
ială şi

se plătescu totă de dinsulă. (Co. Fr. 404).

564. Stricăciunile pricinuite
n'a închisă bine ușile podelei,
îrîngii bune pentru încărcarea
pricina tututorii celoră-l-alte
câpitanului,

mârfariloră din pricină câ câpitanulă
n'a priponiti bine corabia, n'a dati
şi descârcarea mârfariloră, şi din
întâmplari ce vină din neîagrijirea

ori a echipagiului, sunt asemene stricăciuni

particulare

ce privescii pe sema propietarului mărfurilorii, şi pentru carii acesta
pote a se porni prin judecată împotriva câpitanului, a corâbiei,

şi â chiriei. (Co. Fr. 405).

565. Plata de căleudie, de edeci, de cărmă spre a înlesni
întrarea în vaduri de mare ori în rîuri, ori spre a esi dintr'a
câsta,

tacsa de luarea voiei de drumu, de visitaţie, de raporturi, tacsa
pentru burie gle și ori ce alte semne se puni asupra stânceloriă

şi a prunturilori pentru apârarea corâbiiloră de primejdie, tacsa
de ancoragii, şi ori ce alte tacse de navigaţie, nu se socotescii
atricăciuni, ci sunt simple chieitueli privtdre pe sema corâbiei.
(Co. Fr, 406),

5E6. Întemplându-se a să isbi două corâbit, daca acea isbire

Ya pricinuită din
pe sema corâbiei
gubire; — de s'a
din câpitanii lori,
A îndoială asupra

vre-o nebiruită întâmplare, stricăciunea, privesce
ce a cercat'o, fâră a pute să câră vre o despăîntemplată isbirea corâbiiloră din greşiala unuia
plătesce paguba celă ce a pricinuit'o0; — de va
pricinti isbnei, paguba se va plăti de o potrivă

de corăbiile carii o voru fi făcută şi o voră fi cercat'o. La aceste

din urmă două întemplâri, prețuirea pâgubri se face de oamenii
cu sciință. (Go. Fr. 407).
567. O cerere pentru stricăciuni nu este priimită , dacă strică-

ciunea d'avalmășiască

nu covirşasce unulii la sută din prețuiii co-

COD.
răbiei şi ali
lară
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mărfurilori îmnreună,

nu covîrşiasce

asemene

şi dacă

3

stricăciunea partico-

unulu la sută din preţulă lucrului vă-

tămată. (Co. Fr. 408).
568. Disposiţ a contractului curringătâre de dicerile: apărată de
Slricăciune: avără pe assigurătoră di tâte stricâciun le atâtu d'avălmășesci câta şi particulare, afară numai de Întâmplarile ce
daii
drevtu de pârâsire; și la aceste întâmrlâri, asigurații au
dreptulă de a alege ori să facă pârăsirea, ori să se pornâscă
pentru

cererea de stricăciuni. (Co. Fr. 409),

TITLULU XII.
Pentru aruncarea mărfurilorii şi pentru contribuire (cisluire).
569. Dacă cănitanulă, din furtună, ori din gână vrăjmăș
iască,
se vede silită a arunca în mare, pentru isbâvirea corăbie
i
o
parte
din rovâra sa, a tâia catarturile, să a nâpusti ancorel
e sale, se
sfâtuesce mai înainte cu cei interesați la povâră aflâtori în
corabie, şi cu feuutagii echipegiului — De voră fi "âreril
e îm" ârţite,
se Va urma due pâreea capitanului ŞI a echipegiului
cuiâbiei.
(Co. F+ 410).

50

Â

€.

se aruncă

lucrurile cele mai

"ațină

trebui

nc6se,
cele mii grele şi de ma puțin pret:, şi apoi mâ:fun
le cele după
vodela ân:&a a cubi, după alegerea âpitanului,
şi după pârerea fruniaşiloru echipagului. (Co. Fr. 411).
571. Câritanulu este dator, îndată ce va gâsi
şi va avea îulesaire, se astrnă înscisu acâstă chibguire, prilejii
— Acea chibduire va cuprinde i—nricinule, din carii Sa hotârîta
lucrurile ce s'a aruncata ori s'a vâtâmatu. — Va aruucarea, —
avea iscâhtura
chibduir;lură şi va arâta cuvintele » eutru carii împotrvitori
i n'a
să istâlâscă. — Acestă chibduire se va trece în
registrulă
corâbiei (Co. Fr. 412)

Voi

512. La celu Wântâiă nortă, în care va poposi
corabia, câpitapolu este datori, în sorocă de două-deti şi
patru csuri dură soSirea sa, a supute la udeverirea Ti.bursluiu
s6u a Dregetorită
lucale îutemplârile cu: nise în actul de chibgu
ne uecutu în re=
gistru. (Cu. Fr. 413)
53, Al grrea pe: gan ilori şi a cei bilorii se face
la loculă descâcârei corâbiei, du: e Sihnţa câpitauului şi 1rin Gmeni
cu geiin-

ţa; — aceşti qin uin'ă se câ! ducsca de «âue
tbunalulă de co=
merciă, de se face descârcarea în ve unu
1ortu alu Ronâuiti,—

Iar unde nu va fi tnbuvalu

de cometiu,,

acei

Omeni cu scuință
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se orânduescăi de câtre Tribunâlul localii, ori în lipsa acestui, de
câtre Dregătoria locală. — Cândă se face descârcare în vre unii

portă strâini, se orânduesci de agentulii ţărei, și nefiindă aseme-

ne agenti,

de Dregătoria

locală. — Aceşti 6meni

cu

sciință

facă

jurâminti mai înainte de a începe lucrările lori. (Co. Fr. 414).
514. Mârfurile ce s'au aruncatii în mare, se preţuesci dupe prețulă curgătoră

la loculă

descărcărei;

calitatea lorii se

dovedesce

prin înfățișarea cârţuliilorii de încârcare, și a facturilorii, de vorii
fi. (Co. Fr. 415).
515. Omenii cu sciință rânduiți dupe cuprinderea articolului

de mai susă faci împărțirea perdaniiloră și a pagubilor.— Împâr-

țirea se pune în lucrare de agentuli țărei, iar de nu va fi, deori
ce locală judecâtorie competentă. (Cp. Fr. 416).
516. Împărţirea pentru plata, perdaniilori şi a pagubiloră se face
asupra lucrurilorii aruncate în mare şi scâpate, şi pe jumătatea
din preţulă corăbiei şi ală chiriei după analogia prețului lori la

loculii descărcărei (Co. Fr. 417).

511. Dacă calitatea mârfuriloră s'a plăsmuită prin cârţiulia de
incărcare, şi mărfurile se gâsesci de unii preţii mai mare, atunci
ele contribuesci după adevărata, lori prețuire, de ai scăpatii.—

Mărfurile perdute se plătesci după calitatea numită în cărţiulia de

încărcare.—Cândii mărfurile declarate sunt de o calitate mai de
iosii de câtă cea însemnată în cărțiulie, atunci mărfurile scăpate
contribuesci dupâ calitatea cuprinsă, în cărțiulia de încârcare;—
iar de s'aii aruncatii în mare ori s'aii stricati, se plătescu dnpă

|

prețuli lorii (Co. Fr. 418).

518. Muniţiile de resboii, de hranâ și străile de înbracâminte a

Gmenilorii echipagiului nu se supuni la contribuţia aruncârei; preţuli celori ce se vorii fi aruncati se va plăti prin contribuire din

tâte cele-l-alte lucruri. (Co. Fr. 419),
519. Lucrurile ce nu se cuprindă în

în declaraţia căpitanului, de se vorii
iar de ai scăpatii, contribuesci. (Co.
580. Lucrurile încărcate pe podâla
scăpatii.—De s'aii aruncată în mare, ori
atunci proprietarulă

cărțiulia de încărcare stii

fi aruncatii, nu se plătescii;
Fr. 420).
corăbiei contribuesci, de a
s'a stricati prin aruncare,

lorii nu este primitii a face cerere de a le su-

pune la contribuire; pote înse a se porni cu cerere numai înpotriva
căpitanului. (Co. Fr. 421)
581, Contribuirea pentru paguba pricinuită corăbiei se face numai cândă acea pagubă s'a făcutii spre a înlesni aruncarea. (Co.

|
|
Fr.422).
582, Dacă aruncarea nu isbăvesce corabia, nu se va face nicio
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contribuire;—mâărfurile scăpate nu sunt nici de cum supuse la plata,
nici la pespăgubirea celoră aruncate în mare s6i vătămate. (Co.
Fr. 423).
583, că, după aruncare, scapă corabia, şi urmânduși drumuli,
se prănădesce,—atunci lucrurile scâpate contribuesci la aruncare după prețuirea lori în starea, în care se află, scădându-se
cheltuelile ce s'aii fâcută pentru scăparea lori (Co. Fr. 424).
584. Lucrurile aruncate în mure nu contribuescă la nici o întâmplare,la plata pagubilorii ce se vorii fi întâmplată, în urma aruncărei, la mărfurile scâpate.——Mărfurile nu contribuescii nici de cum
la plata corâbiei perdute, s6ii ajunsă în stare de a nu mai putea
pluti (Co. Fr, 425).
585. Dacă, în puterea unei chibduiri, s'a spartii corabia la uni
locii spre a să sc6te dintr'insa mârfurile, atunci acestea contribuescii

la cheltuelile dregerei stricăciunei pricnnuite corâbiei (Co. Fr. 426).
586.

Întâmplânduse

a se perde din mârfurile

puse în bărci spre

a ușura corabia la intrarea ei în vre un porti sâii în vre ună rii,
înpărțirea se face pe corabi€ și pe tâtâ povâra.—lar de va peri

corabia cu r&măşița poverei sale, atunci nu se face nici o înpărţirâ,
pe mărfurile, puse în

bărcile ușurătâre, de și

norocire. (Co. Fr. 427).

acestea

sosesci cu

581. La t6te întâmplările aci mai susii arătate, căpitanul şi
echipagiulii corabiei ait privelegiii asupra mărfurilorii s6u a prețiului lor pentru totaluli costului contribuirei. (Co. Fr. 428).
588. Dacă, după înpărțire, ai găsitii proprietarii lucrurile cele

aruncate în mare,

atunci ei

celorii interessati ceia ce uu
îns& pagubile pricinuite prin

sunt datori a

întrce căpitanului şi

primitii din contribuire, scădânduse
aruncare, şi chieltuelile făcute pen-

tru găsirea lori. (Co. Fr. 429).

TITLUL

XIII.

Pentru prescripții:
589. Căpitanul nu

pâte

dobândi

proprietatea corăbiei prin

prescriţie. (Co. Fr. 430).
590. Cererea pentru părăsire este supusă la prescriptia hotărâtă
prin articolului 532. (Co. Fr. 431).

591. Ori-ce cerere isvorită dintr'unii contractii ala-grosa, ori
dintr'ună contractă de assigurare, are prescripţie de cinci ani, s0-

cotinduse de la data contractului. (Co. Fr. 432).
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592. Sunt supuse la prescrinţie:—tâte cererile nentru nlata
de
chirie, de corab e, pentru sinbe ile slnjbaș lori, a marinariloră
şi

altorii oameni

al echipagialui,

în curgere

de

uni

şirea călătoriei; — pentru hrana dată marinarilor
pitanului,

întruni

ani

dipă

nredarea

hranei;

restea şi de alte materialuri trebuinti6s» li

tru căpuirea

şi provisionarea

după darea lor;—pentru
cute, într'ună

ană

dună

ann

după

savir-

cu ordiuula că-

pentru

dări

de che-

clâdirea corăbisi, pen-

ei cu cele spre hrană,

întruni

anu

— ori-ce cerere

pen-

rlata lucrătoriloră şi pentru lucrurile fă-

primirea lucruriloră;

tra pp oaurea mărfurilori, întruni ani după sosirea corăbiel. (Co.
Fr. 433).
593. Prescripţia nu'şi are loculi, candii e la mijlocii zapisii ori
sub iscălitură înparte, ori adeverit, închiere de socotâlă iscălită,
s6ă cerere făcută prin judecată. (Co. Fr. 434),
|

TITLULU XIV.
Cuvinte de neprimirea unorii cerert la judecata.

594. Sunt neprimite:: — tote cererile înpotriva căpitanului şi
assigurătorilori Pentru paguba pricinuită mă'fei. de sa nrimitii marfa
fără protestu;, — tâte cererile 'ornite, înpotriva chiriaşiului ven=
tru stricăciuni, dacă cănitanulă a predata mărfurile ŞI a Primiti
chiria sa fără a se face protestii înpotriva lui; tâte cererile atingătore de despăgubire pentru ragubile pricinuite pria isbirea

corăbiei cu alta întruni loc, unde căritanulă a pututi s%şI facă

reclamaţia şi n'a făcut'o. (Co. Fr. 435).
595. Aceste protesturi şi reclamaţii nu

au nici o

tărie, de nu

s'au Încunosciinţiatii formali protivnicilorii în sorocă de două-geci

şi Patru cEsuri, şi dacă, in curgere de o lună de la data loru, nu

s'a făcută cerere prin judecată. (Co. Fr. 436).

Procedura

Cod.

Comercială.

PARTEA I.
PROCEDURA
Pentru judecătoriile

de comercui,

Art. 1. Ori-cejalbă prin carese pornesce piră înnotri
va

cuiva,

trebue să cuprindă cererea jeluitoraiui, mijlâcele prin
carii o dovedesce, să fie iscâlită de dinsula, s6u de Scriitori, de nu
va sci
Carte, s6ă de vrch luli ce'lă orânduesce în acâstă pricină
, care va
înfâţişa vechiletă adeveriti de vre o dregătorie; va,
jâluitorului, precum şi locului hătâduirei, porecla arâta, locuinţa
şi meseria pâvitului.

2: Pentru tâte j-lbile ce se

vori pădi

dai la judecâtoriile comerciale, se

disposiţiile legiuite

nrin art. 247

rin

partea -iă a paragrafalui 5, de la art. 248, precum$$. 1,3, 4șşi
şi glâsuirea,
art. 249,
şi 250 din Regulamentului organică,
3. Cândă pîrâtulă nu va avea hălâduirea sa în
cuprinsulă

județului unde judecâtoria comercială se află aședată,
Preşidentulu "i
va trămite râvaşi de soroci, prin m'jlocirea ocârmuirei
locului în

care se va afla. Ocârmoitorală este datoră, chiarii în
diua ce primesce citaţia, să o trămită în primirea chematului,
4. Se vorii păgi pentru citaţii disnosiţiile art. 243 din
Regulamentuli organică

cuprinseîn $$. 1, 3 și 4; iar pricinile commerciale fiiodude fire mai grabnică, Preşidentulă
va putea să hotârască ună sorocii mai scurti, dupe trebuință.

5. Asupra înfăţişârei, de se va
-

(1) Procedura Codicelai

era alăturate pe liogă

Regalamentulă
unile

cere sorocii de pregâtire, acelii

II

de Comerciă se compune
edițiunca

din

relative

la

atătă din

diferitelor

legi,

nises anexe,

bari

1540, cătii şi din mai multe articole din

Organică și alte legi posteridre. Noi
acâstă

ră,
sa putută, drdinea materieler din edițiunea dinprocedu
1840.

publicăm

tâte disposiţi-

mrmăndă,

pre

căti
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sorocii se va mărgini dupe gâsirea cu cale a judecâtoriet, luânduse și mâșurile priinci6se dupe felulă înprejiurârilori.
6. Partea interessata în vre o pricină commercială va putea, în
urma jâlbai pentru sorocire și chiară înaintea hotărârei, să câră
a se pune secuestru asupra averei protivnicului sâi, cu chipuli
arâtatii mai josii.
7. Secuestrantulii, prin jalba sa de sesuestru, va arăta loculii
hălâduinței sale şi alii protivnicului sâi;pe ce anume înțelege a se
pune secuestru, unde se află lucrurile pe carii voesce a pune secuestru,

summa

pentru

care cere

chedeșie, sâii va depune zălogii,

blicației secuesrtului.

secuestru;

va alâtura destoinică

și va număra

lei 20, tacsa

pu-

8, Secuestrantulii și chedașuli săii sunt respundâtori solidari
pentru temeinicia secuestrului; judecâtorii sunt respundători pentru destoinicia, assigurârei ce ai primită.
9. Jalba de cerere de secuestru, Presidentulii judecâtoriei, chiar
în diua primirei sale, sai multă a doua-fli, o va supune în chibduirea judecâtoriei, care, în aceiași di, se va îndeletnici întru

cercetarea cererei. Voră fi față la cercetare atâti secuestrantă câtii şi chegaşulii săi, de va avea, sâi vechiluli din partele,

c! împuterniciri adeverite de vre-o Dregătorie. Jalba de cerere de

fecuestru se va încunosciința secuestratuluicu o di celă puţinii mai

înainte de a se pune secuestru. Judecătoria cercetândii cererea de

secuestru, nu va cere de la secuestrantii să dovedescă ființa datoriei pentru care cere secuestru.
10. Pentru t6te chibduirile judecătoriei asupra cererei de secuestru, se vori aşterne Jurnaluri cu t6te cerutele formalitâți.
11. Chiar în diua cândii se va închiea, jurnală prin care se va priimi

cererea de secuestru, Presidentulă va scrie autorităței competente
să înființede

cerutuli

secuestru,

dacă lucrurile

asupra

cărora

se

cere a se pune secuestru se află in județii osebitii de acela unde
este aşedată judecătoria care a primitii cererea de secuestru, Presidentulii va, scrie, pentru înființarea acelui secuestru, câtre ocârmuirea locală. Acela câtre care se scrie a pune unii secuestru,

este datori să'lă înființede chiar în diua cândă primesce asemene

vestire, sâii multi adoua-di, dacâ lucru ce

în residența sa; "li

va

înființa în

se secuestrâdă se află

două-deci și patru de câsuri,

dacă loculi residenței sale este depărtatii, cu ș6se câsuri, de loculii unde se află lucrurile ce se secuestredă, scu în de atâtea ori
câte 24 de câsuri de câte ori acele două locuri se află depărtate

câte şâse câsuri unuli de altulii.

partea

ori-câruia

împotriva

Ori-ce

secuestrului,

reclamaţie s'ar ivi din
nu

va

opri

din lu-
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crarea sa pe slujbaşulă însărcinată cu ali înființă; va fi însă datori ca fără zăbavă să facă acâstă împregiurare cunoscută judecătoriei unde sa făcutii cererea de secuestru; Presidentuli fără zăbavă va vesti acâsta secuestrantului.
12. Pentru ori-ce abatere în ceia ce se atinge de soroculă în
care Presidentuli, cei-l-alţi judecători şi slujbașuli însărcinatii cu
înființarea secuestrului, ai să facă lucrările ce asupra secuestrului li se prescrie, acestia suntii răspundători cu dintr'alori către
partea interessată, cândi dintr'acâsta i sar întâmpla pagubă.

13. Pentru

citaţiile ce sai

dată

întâiași-dată prin ocârmuire,

dacă atâtii partea prigonitâre câtă şi nimene din cei orânduiţi de
pravilă a primi citaţia în lipsa sa, nu vorii să o primâscă, sâi să
iscăl6scă în condică, slujbașuli ocârmuirei,
fâră cea mai mică zăbadă, va face

cunoscută

acestă

împrejurare

aceluia ce'li

a tră-

misi cu citaţia, care va trămite împreună cu dinsulii unii altă orânduitii spre a 0 da iarăși aceluia ce se împotrivea să o prim6scă. La de izn6vă împotrivire din parte'i, amândoi slujbaşii ocârmuirei, s6i sub-ocârmuirei, vorii iscăli, în condică, arătândi împregiurarea şi pricina împotrivirei; ocârmuirea îndată va face cunoscută Tribunalului de comerciă urmarea sa.
14. După

împlinirea

formelorii

art. 250 din Regulamentuli

prescrise

13 şi 16 din Procedura comercială,
citația, se va socoti că a primit'o.
15.

prin $. 3 și 4 de la

organici și acelorii prescrise prin art.

Cândiă în pricini maritime

acela către care era trămisă

se află prigonitori

ce

nu aii hă-

lăduire statornică, dacă corabia stă gata să pornâscă, Presidentuli

va, putea

jalba.

să sorocâscă pricina chiar în diua

în

care primesce

16. Citaţia ce se dă în corabie celorii ce suntii să pornâscă cu

dinsa este temeinică.—Chiematulă este datorii să iscălâscă de primire în condică slujbașului, — În lipsa lui, citația se va da câpitanului sâii celui mai însemnatii după dînsulă, care va iscăli în
condică şi vafi datorii a o da chiematului cu luare de adeverinţă Da-

că nici chiematulii, nici cei orânduiţi dupe pravilă a priimi citaţia în lipsa

sa, nu vorii voi să o priimâscă, slujbașuli înpreună cu uui marturii

vori arâta în condică,

sub a lori iscâlitură, înprejurarea, şi pri-

cina neprimirei, şi citația se va lipi pe corabie, arâtându-se înt»'însa anul, luna şi diua afișiărei sub isciilitura slujbaşului şi a

marturului.

„17. Jaluitoruli pote, după alegerea sa, să tragă pe ptrâtii la
judecătoriă în ţinutul căria se află hâlâduirea piritului, ori la
aceia în ţinutulă căria s'a fâcută tocmâla sâi s'a dată marfa, In
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pricini

de tovârâşie,

câtă

vreme

trage la judecătoria în ţinutuln

ea

căria

este în

ființă. pîrituli

se afla aşedată. In

se va

pricini

de. falimentu, la judecătoria în ţinutul caria este hălăduirea fali-

tului. Fahmentulu fiiodă fâcută de vre o tovărăşie, tovarâşii se
vori trage la judecâtoria în ținutului căria se află casa tovărăşescă,

ori aședămîntulă

lori de tovărășie, sh unulu

dintracele aşegă-

minte, de voră fi mai multe, In pricini de chedăşie, rirâtulă se va
trage la judecătoria unde se judecă pricina princivală. Dacă acea
pricină va îi luatu izbrânire prin dare de hotââre, chiedazulu se
va trage la j..decâtoria, în ținutulă câria va fi dată chiedăşia, s6ă

se va fi afiându cu hâlâduirea. Tovârâşiile, în câtă vreme se voră

afla, în ființă, se voru trage în persna directorilor ei, la judecâtoria în țânutulă câria ea este aşedată, s6ă unde nnulă din directori
va avea hâlâduirea sa, ori neavând vre und aşedământă nici
directorul, se va trage în persâna vre unuia din tovarăşi la judecătoria unde elă va arâta hâlâduirea. Unirea creditoriloră se va
trage în pers6na sindiciloră. la judecătoria unde 'Şi vori avea

hâlâduirea. Suâinii ce nu au hâlâduire cunoscută în țerra Româ-

nescă, se voră trage la judecâtoria
cu șederea.

în ț&nutulu

câria ei se

află

18. Nici o sorocire nu se va fate îu gile de praznice | givite,

afară uumai cându judecătoria 0 va gă 1 ue cuvinţa prin îv: hivre
de jurnalu.
19. La giua însemiată în citeţiă, 1 rigomitonii sunt datori a se

înfâțişa,

s6u însuşi, stă

vrin vechi

înr uternicaţi chiară

în pricina,

de prigonire. — Dacă prigonitorii înțelego că vechilii lori aii
puterea de a da izbrâmre pricinei prin îupăciuire, voră arata şi
acâsta cu desluşire în vechiletă.
20. Dacă prigonitorii se înfățişiază la diua sorocită, însă asupra
pricinei uu se dă hotârâre, prigonitârea parte ce nu va fi şedătore
în orașulu aştdlarei judecătoriei, va fi datore, înfățșâudu-se, se
arâte pe unulu din locuitorii statorniciţi îutr'acelu Oraşi, tare se
va însârcina,

prin

înscris

iscâlita

de amândoi,

a piiimi

în lipsa

w'ar face

0 asemene

ceere,

acei puigonitore pârți, t6te chârtnle cât6 vori "rw la ac6 UTigOvitOre parte, şi care Îudre ptâvdu-se la acea gtzdă se vor socoti
Întocmăi ca când în îi înareptate câue Îusuşi aceu parte. Areta
St va arata îu jurnalulu închiatu asurra pnunei.
21. Dacă juvecatoria nu are câurre a judeca o prigonire ce nu
va îi de fire comercială, 0 va trâmite a st judeca de cae judecâtoria

competentă,

de şi prigunitorii

La ori ce alta întâmplare ar yoi prigonitorii să tâgâduiască câderea
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Tribunalului de a“ judeca, asemene propuneri le poti face
numai
până a nu

întra

ei în desbatere

asupra

pricinei,

22. Judecătoria, de nu va primi piopunerea ce s'a făcutii,
cum
că nu are cădere să judece prigonirea, va putea, prin aceiaşi
carte de judecată, să hotărască şi asupra acestei propuneri și
asupra
prigonirei, însă prin disposiţii osebite una de alta.
Disposi
supra căderei va putea, la ori ce înpregiurare, să fie atacatăţia aprin

apelaţie.
23. Dacă înscrisuli înfățișiatii

se vu defăima

deca de

de minciunosi,

Tribunalulă

acelui îuscrisă

pîră de

la judecătorie se va tăgădui sti

acea tagă sci

commercialii;
plăzmuire

defăimare

se

va ju-

cuiva anume,

judecă-

iar de se va, aduce înpotriva

înpotriva

toria supuindă pe pirâși a da înscrisii că stăruiesce
a se cerceta pira sa cu chipii criminală, 0 va înainta la judecăt
oria competentă, şi până a se da hotărârea de acolo, va conteni
cercetarea
prigonirei principale.

24. Pira de viclenie adusă de

se va cerceta

de Tribunalulă

cine-va, asupra tovarasiului săi,

comerciali,

care
du li în adevări de viclâni, "li va trămite la Tribunalul dovedin
corecționali spre
a i se hotărâ

pedepsa ce i se cuvine.
25, Prigonitorii poti să nu primâscă ale cerceta
socotelile și
catastişele pe neguțiătorii alesi şi orânduiţi de
către judecătorie,
pentru acel6şi pricini pentru care poti s& nu
primâscă nici pe
judecători să judece prigonirea dintre dînşii. Ac6sta
însă o poti
face numai în sorocă de cinci dile dela închierea
jurnalului prin
care s'a hotărâți alegerea şi orânduirea aceloră
negutiători socotinduse şi diua închierei acelui jurnalii. În acesti
nitorii sunt datori să 'si dovedâscă pricina pentru sorociă prigocare nu primesci pe

acei neguţiători. Peste acestă sorocii nu vori mai
fi
ascultați.
26. Neguţiătorii cei orânduiți si aleşi, potriviti cu
glăsuirea
Art. 310 din Regula
mentulă organicii, ca să se facă Ceia ce
acolo
se qiice, sunt datori să primâscă acâstă sarcină.
21. Prigonitori, poti alege și obraze ce
nu sunt neguțiători, ca

să le cercetegiie socotelile și catastișele.

28. Nimine nu se va putea orândui sâi
alege

socotitorii, potri-”
vită cu glăsuirea Art. 310 din Regulamentulă organic
ă şi 20—27
din Procedura commercială, în mai multi de
trei pricini într”
uni ani.
29. Socotitorii nu poti să se lepede de sarcina
pusă asupră-le,
fâră numai de vorii dovedi că sunt s€ purcâdă
unde-va pentru
Yre-o pricină neapărată, neputându-se amâna
călătoria fâră vătă=
7%
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mare, şi fiindi siliți să zăbovâscă

1.

mai multii de o lună; de li se

va întemola vre-o b6lă ce nu se pâte tămădui, sâi de voră dove=
di că li sai întâmplată trebi neanărate, din pricina cărora nu
se poti îndeletoici area fâră vătămare.
30. Socotitorii voră hotări prin jarnală în ce loci sunt a se
aduna şi giua înfăţisiărei, și voră vesti. despre acâsta pe prigonitori. chiemându'i a veni cu tâte înscrisurile doveditâre. Prigoni-

torii sunt datori a

da adeveriațiă de

primirea vestirei

ce |i s'a

făcută. Dacă la înfăţisiare nu se va nutea isvrăvi aşternerea socotelilori, prin jurnalu iscălită de dînşii cu I&i, lună şi qi, închiaţii înaintea prigonitorilori, voră hotărâ diua înfățișării. În jur-

nalii se va dice ce s'a lucrati

şi pentru ce s'a amânată prisosulu

lu-

rărei.
Prigonitorii vorii arăta, sub aleloriă iscâlituri, de li s'a cititi jurnaluli, Dacă prigonitorii sâi vreunul din prigonitori, dupe

vestirea ce li s'a făcută, nu vori veni la diua, sorotită, socotitorii

voră

face

cunoscută acâsta Presidentului

citaţie va chema

pe prigonitori

judecătoriei, care prin

ca însorocii de ţlece

arâte la socotitori. Dacă vre unul

dile

sâ se

din prigonitori nu se va arăta

la socotitori, nici la diua hotârâtă prin citație, nici la diua hotărâtă

prin jurnali la înfâţişare, atunci socotitorii vorii aşterne so-

cotelile numai

pe temeiulă

cu partea ce nu va, fi dositii.
31. După

ce se va primi

documentelor

înfățișate, față numai
|

lajudecătorie

ravortulă

socotitorilori,

Presidentulii va soroci pe prigonitori spre îufăţișare.
32. In pricini comerciale nu se vorii face două sorociri, ci numai una,

33. Dacă la diua sorocită jăluitoruli nu se arată sâi nu stâ-

ruesce, Tribunalulii va judeca pricina în lipsă, şi va apâra pe pârât
de cererea, protivnicului său. Dacă la aceiaşi di pirâtulii va dasi,
judecându-se asemene pricină în lipsă, se va priimi cererea jă=
luitorului, de se va găsi drâptă și bine dovedită.
34. Hotârârea Tribunalului dată în lipsă se va putea pune în
Jucrare numai până la oposiţia osînditului, și numai de a doua
di de cândii se va fi dată hotârârea în primirea acestuia. In jalba
prin care jâluitorulii va cere a se pune în lucrare acea hotârâre
potriviti cu giăsuirea Art. 313 din Regulamentulă organici, este

datori să face cunoscută alegerea sa de hâlăduire în orașulii așe-

dărei judecătoriei ce a judecati pricina în livsa, . e nuva avea hăladuirea sa acolo; să arâte cine este chedaşulu și unde se află hă-

lăduitii; sâii de pune zălogă, ce anume dlălogesce, și gălogulă fiind
lucru nemișcătorii, va arăta unde este aşedată,

35, Nici o oposiţie nu se va primi peste optii qile din diua în care
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se va fi pusii în lucrare hotorîrea datâ în lipsă, cuprindendu-se și
acea di precum şi diua oposiţiei.— Dacă oposantuli nu este hălăduitorii judeţului așegărei judecătoriei, atunci, peste soroculi de

optiă qile va avea câto patru dile slobode pentru fiâ-care judeţii prin

care trebue să trâcă ca să ajungă în jude ţulii aședărei jndecătoriei. Dar,
şi când se va amâna

punerea

în lucrare a hotărirei,

iarăşi nu pâte

fi primită nici o oposiţiedacă acela în lipsa căruia s'a dati hotârirea,

a lăsată sâ trecă două

luni

din diua primirei hotârârei, fâră

sâ dea

jalbă de oposiţia la judecâtoria ce a judecati pricina principalâ.—-

Hotârârea judecâţei se socotesce pusâ în lucrare, cândi,

meiulii

acelei hotârâri,

osînditulă se

pune

la închis6re,

pe te-

ori

se

pune secuestru re averea sa cea miscâtâre sii nemișcâtâre (pu-

nerea secuestrului se socotesce la acâstă înpregiurare din diua publicaţiei sale prin gazeta oficială), ori s'a vândută averea, sa miscâtre, ori s'a fâcuti vre o lucrare din care se vădesce curati câ dositoruli a cunoscută hotârârea.
36. Jalba de oposiţie va cuprinde pricinile ce ai onrit pe oposatii
de a se înfâțișa la diua sorocitâ,şi alegerea sa de hâlâduire în oraşuli
aşedârei judecătoriei ce a judecată pricina în lipsă, dacă hâlâduirea sa

va fi aiurea, sub osînda de a nu

să ținea

în semă oposiţia.

37. Presidentulă,
fără zâbavă, va soroci pe oposantă, ca în sorocii
celi multi de cinci dile de la diua primirei jălbei de oposiţie,
să vie în judecată şi față cu potrivniculii s&ă, căruia înpreună cu
cuitanța i se va trămite şi copie după jalba de oposiţie, s& dove-

dâscă pricinile bine-cuventate ce'lă aii oprită de a veni la giua
sorocirei. — La acestii sorocii onosantulă este datorii să înfâţişede
dovedile sâii marturii ce "i va fi avându întru acesta. Mărturii
înscrise, fâră a fi marturii de față, uu vorii fi primite, afară numai

dacă acele mărturii

voriă fi luate de vre o judecâtorie

din faţa

locului, potriviti cu glăsuirea art, 33 de fața 97 din pravila ţerei.
Preste aceli sorocii, nu se va mai da oposantalui nici unii sorocii
sub nici unii felii de rricinuire. — Dacă, la diua sorocită, opo-

santuli va dosi, sâii nu va avea dovedi destoinice de pricini bine-

cuvântate, hotărîrea mijlocită va avea tăria ei ca cândii ar fi fost
dată prin judecată urmată față cu prigonitorele părți; iar dacă va
dosi potrivniculă săi, se va cerceta în lipsa lui destoinicia priciniloră propuse de oposanti. — Asupra cererei făcute prin jalba
de oposiţie, se va face cate de judecată, în care se va aşterne
cu deslușire și pe scurti jalba de orosiţie, lucrările ce se vorii
fi făcuti, tufățişarea, seu dosirea, propunerile, impotrivirile, mijl6cele doveditâre și găsirea cu calea judecăței. Acâstă hotărire va
fi supusă la apeiaţie; însă, fiindi osînditâre Țentru oposanti, nu
zi

-
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a hotărirei

date în lipsa

pricinei.
38. Judecătoria va, primi, drepti pricini bine-cuvântate

lui asupra

e
de a se înfățișa la diua sorocită, pe cele următâre: bâlă oprit6r
a chieinatului, b6lă grea a soţiei sale și a rudelorii sale pănă la
a doua
spiță, cuprindendu-se și acâsta; ardere a namestiilorii chiema
tu-

lui, sii pentru care elă este în respundere, ardere a namesti
ilor
păriațiloră sti, potope tatâmplate, punere la aresti, oprire prin
silnicie.

39. In soroci de şepte qile de la diua închierei jurnalu
hotărâtorii asupra jălbei de oposiţie, hotărârea, se va trece lui
îu con-

dică şi se va da copii după dinsa la mâna prigonitoriloră.
În acele șepte dila se cubrinde şi dioa încheiărei jurnalului, şi
dioa
dărei copiilorii dupe hotărâre la mâna prigonitorilori.
40. Îndată ce se va da hotărâre asupra jalbei de oposiţie
, dacă
acesta se va primi, judecătoria îndată va întra în de iznOvă cerceta
re
a pricinei principale.
41. Pentru tâte înscrisele ce prigonitorii vorii da în judecat
ă, li

se va da adeverinţă sub iscălitura grefieriului.

42. Se voră pădi întocmai disposițiile art. 236, 257 din Regulamentulii organici.
„43. Pentru darea copiilorii de hotărâre la mâna prigonitorilor
it

se vori pădi întocmai disposițiile art. 3, 13 şi 14 din acâstă Pro-

cedură. Dacă copiile de hotărâri se dati prigonitoriloră de
către
grefieri, aceia vorii iscăli în condică de primire cu l6tă, lună
şi
di; la întâmplare de a nu sci carte, se va arătă acestă împreju
-

rare și se vorii iscăli după disa lori de altii sineva, față cu două

pers6ne care vori iscăli de marturi.
44. Ori-cine primesce, pentru sine ori pentru altul, sâi citaţie,
s6u copie de hotărâre, este datori să îusemnegie îu condica slujbaşiului anul, luna, și diua primirei.
45. Celi ce se va osîndi prin hotărârea judecătoriei commerciale, va avea, sorocii de trei luni ca să pornscă apelație înpotriva acelei hotărâri către Divanuli înalții. — Acestă sorocii va
începe, pentru hotărârile date prin judecată urmată fațiă cu amândouă prigonitârele părți, diu zioa ce s'a priimit copia de hotărir
e de
către prigonitâriă, sâi de către cei orânduiți a o primi pentru dînșulă în lipsa lui, s6i din diua în care acea copte s'a afisiati cândi

urmâdiă a să afișia.

Iar pentru

hotărârile date în lispă, dacă o-

sînditulii, în soroci de optă dile de

tărârei, nu va face nici o oposiție,

la punerea în lucrare

a ho-

s6i dacă prin hotărârea, mij-

locită asupra jălbei de oposiție nu se voră primi drepti bine-cuventate pricinile dosirei, soroculi apelaţiei va începe, precum mai
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susii s'a gisă, din diua ce se va fi primiti copia de hotărâre dată

în lipsă. Dacă hotărârea dată asupra jelbei de oposiție va îi spre
favorulă oposantului, şi în urmă va fi mijlocitii hotârâre asupra
Pricinei principale, soroculii apelaţiei va începe din diua încunosciinţiărei acestei de prăa urmă hotărâri.
46. Spre a se înpliai disposiţiile art. 313 din regulamentulă organici, se vorii pădi regulile următâre: Presidentuli ju decătoriei

va trămite către osînditi

covia după jalba dată, potriviti

suirea art. 37 din acestă Procedură,

fățisiare cu protivniculii săi.

cu

sorocindu'lii a veni spre

glă-

în-

La diua sorocită, înfăţișânduse pri-

gonitorii, judecătoria, prin ! jurnalulă ce va închia, vu arăta
propunerile şi înpotrivirile prigonitorilori și găsirea cu cale a sa.—
Dacă la diua sorocită, celi cea dată jalbă de a se puneîn lucrare
hotărârea, nu va fi următori a veni, se va înțielege că nu voiesce
i 0 pune în lucrare până se va judeca pricina de către mai înal-

tă istanție, afară numai de va fi opritii de vre una

bine-cuvântate

despre

carii se glăsuiesce la art.

din

pricinile

38 din acâstă Pro-

cedură. — Dacă va dosi osinditulii, fâră a fi opriti precum mai
susă se dice pentru jăluitorii, judecătoria va cerceta, în lipsă cererea de a se pune în lucrare hotărârea, și prin jurnală înhiati
va da a sa hotârâre. — Jurnalul va fiiscăliti de judecători cu
Idtă, lună și di, şi numerație, și se va trece prin estractă în condica procurorului; prigonitorii ce aă fostă fațiă, şi chedasiulii,

Vorii însemna că "l-a ascultati. La închierea jurnalului, chedasiulu trebue să fie faţii. — Ori-ce assigurare va primi judecăto-

ria pentru punerea în lucrare a hotărârei sale, de nu se va socoti destoinică de către osînditii, rămâne în răspunderea judecăto-

riei.

Cândi, pentru

aducerea la

îndeplinire a hotărâre,

se va

depune zălogi lucru nemișcătoriă, judecătoria comercială, prin judecătoria locului unde se află zălogi, va cerceta dacă lucruli zălojitii este ali celui ce îlii depune, şi dacă nu este supusi la
vre
0 înpregiurare.

PARTEA
Pentru partea judecătoriscă

II.

în pricini comerciali,

(1)

1. (art.3 din legea din 10 decem. 1863) In ţinuturile unde nu se
(1) Acestă parte se află coprinsă în edițiunea din 1810, afară de modifieaţi
unile
introduse prin legi posteriori,

110

|

PRO. COD. COMERCIU.

— PART. [I.

afă Tribunalii de comercii, pricinile de natură comercială, se vor
judeca de Tribunalul civile de întîia instanță, cu adjucnţie de doui
neguţiâtori, luaţi dupe o listă de neguţiâtori, ce vor plâti cea maj
mare patentă şi care se va întocmi în conformitate cu disnosiţiunile cuprinse

în art. 305

din Regulamentuli

țerei românesci.

2. În Bucuresci, Craiova şi Brâila se întocmesc Tribunaluri de
comerciă, alcâtuit fie-care din doue feţe orînduite de stâpinire,
din care unuli va fi prezidentă, şi de trei neguțâtori, aleşi dintre
dînşii.

La Tribunaluiii comerciali din Bucuresci vor fi şi doui supleanți
din care unuli boierii şi celi-l-alti neguțiători; iar la celle-lalte

doue, Craiova și Brâila, numai câte uni
aleși și acestia totii dintre dinşii.(1),
-

supleantii

neguţiători,

3. (art. 5 din legea din 10 decem, 1863). Otârîrile Tribunalului de

comerciii câte vor trece peste suma de lei 1500, sunt supuse la
apelă câtre Curtea Apelativă civilă în cerculă câria se va afla
fie-care Tribunali.

4. Soroculi de a porni avelațiă la curtea

apelativă împotriva

otăririloră 'Tribunalelorii date în pricini comerciale, este de trei
luni, socotit din zioa primirei copiilorii de otâriri de câtre prigoni-

t6rele pârți.
5. (art. 4 din legea din 10 decem. 1863). Pribunalele de întiia in-

stanță, în pricini comerciale, aii câdere a judeca cu desâvirşire şi
fâră apeli pînă la suma, de lei 1500.
Assemenea otâriri vor fi supuse numai la casațiune, în casurile

specificate de legea organică a Curţei de casaţiune.(2).
6. (abrogati).
1. Neguţiătorii

ce se

vor orîndui pe la aceste judecătorii vor

fi aleşi dintre neguțiătorii pâmînteni, adică nesupușii la alte pro-

tecții streini, înțelegându-se că ai acesti drepti şi acei neguţiători
ce ai dobândit ranguri alle țerei, şi se vor alege dupe disposiţile
art. 300, 301, 302, 303, 304 şi 305 din Reg. Org.

8. 9. (Disposiţiuni transitorii şi locale).

10. Pricinile de fire comerciale se deslușescii în Regulamentulii

Organică la secţia 4 de la cap. 7, precum și în condica comercială.

11. Judecâtorilorii neguţiâtori şi supleanţi, nepriimind simbrie
li se vor da pentru cheltuelile ce firesce li se pricinuesci cu
(1) Tribunaluri de comercii sunt acum în mai u.ulte oraşe,
(2) Dupe legea din 1840 tribunalele comerciale judecau delinitivii până la lei
1000; o lega din 1847 a redusă aesstă ţifră la lei 50U; şi în fiue în 1863 țifea

s'a urcat la lei 1500,
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mergetea la slujbă, spre despăgubire pe fie-care lună, suma
loră dupe

statula

bani-

întocmit.

12. (Disposiţiuni financiari).

PARTEA

III.

Organisarea judecâtoriilor comerciale și competința lor. (1).
Art. 243. Reg. Org. Osebimi sub numire de judecâtorie de ântâia
cercetare, judecâtoria ce se va aşeda în oraşulă scaunului ocârmuirei a fie-cărui judeţ, avendă puterea să judece, la ântâia cercetare şi cu pornire de apelaţie înpotriva hotărârei ei, tote pricinile politicesci, corecţionale şi de commerciii ce se vorii întâmpla,

în județulii acela în care va fi aşedată.

„Privindă însă la mulţimea pricinilorii din orașele Bucuresci şi
„Craiova, judecâtoria de întâia cercetare a județului Ilfovu și
„Doljut se vori

deosebi

în

despărţiri

alcâtue fie-care de

același

dar despârţirea cea politicâscă va

cerceta

„humări de mâdulari şi slujbaşi, ca şi judecâtoriile celorii-l-alte
„judeţe.“
„Judecâtoria Ilfovului se va deosebi în trei secții: politicescă,
„commercială şi corecțională. Însă la secția commercială numai
„presidentul va fi dintre boeri, iar cele-l-alte două mâdulare vori
„fi naguțători.*
|
„Fie-care din mai susii numitele despârţiri va judeca numai
„pricinele carii vorii privi înparte la ale sale căderi, fâră a pu„tea să se amestece la cercetarea pricinilorii carii voră atârna de

„altă desparţire.

Așa

„aumal pricinile ce vorii privi la: câlcare de loci, hotărnicii, moș„teniri, dieți, prigoniri între propietari şi între clâcaşi, datorii ca„rii nu se voră nasce din faptele de commerciii, și ori câte alte
„pricini se voră întâmpla în toti cuprinsul judeţului Ilfovii și în
„orașulii Bucuresci, fâră a fi nici commereiale nici corecționale„Desrârţirea commercială va judeca vumai pricinile câte prin arpticolulii 306 ali Regulamentului osganici se numescii fapte de

(4) În art. 2 allă legei din 10 Decem. 1863 se zice: „Art. 243, 303, 304, 306,
307,

308,

309,

3.0,

311, 3.2

şi 313

din Reg.

Org.

ale erei

românesci,

atin-

gătore de natura acteloră de comerciă și de competința tribunaleloră îu pricini de comerciă, se vor aplica assemenea în tâtă România, şi se vor publica

de o dată cu codica de comerciăi cu anexii la procedură.“
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„commerciii. Și în sfirşitii despârțirea corecțională va judeca tote
„vinile a cârori cercetare "i este dată prin art. 262 ală acestui
„Regulamenti.

„Iar “tribunalulii judeţului Doljă se va osebi în două secţii, a„vândă fie-cară acelâși câderi; însă jălbile se vorii îndrepta numai

„câtre presidentuli unei secţii, care le va înpârți de o potrivă la
„amândouă secţiile, îngrijindu-se ca celu ce va fi însârcinati cu

„primirea şi înpârţirea jelbilori, se fie mai mare în rangi şi cer„cati în slujbă “

303. Reg. Org. Nimene nu va putea să se al6gă judecâtoră, de
nu va fi în virstă de trei-deci ani deplini, si de nu va fi ne-

i

guţătorită cu cinste cinci ani.

304. Reg. Org. Judecâtorii se vorii alege de iznâvă la fie-ce
dol ani, câci o vreme mai îndelungată petrecută în slujbă publică, pâte să vatâme interesele cele particulare.

la aceste

Domnulii va orândui
cinovnici trebuincoşi.

judecâtorii

pe toți

ceia-l-alți

306. Reg. Org. Judecâtorii commerciului vorii judeca tote prigonirile ce se vorii nasce din vre o feptă de commercii.
Se socotescii fapte de commercii:
Î. Cumpăratulii zaherelilori şi a mărfuriloră spre a st vinde de
a doua-6ră sâii a se închiria, ori în natură s6i după ce se vorit lucra

şi se vori face bune

de întrebuințată.

II. Ozi-ce întreprindere de fabrici,
apă, ori pe uscati.

commissidne, transporturi pe

[II. Ori-ce trămitere de mărfuri de ori ce feliii vorii fi.
IV. Tâte aşedămintele

dintre

bancheri,

neguțiători şi neguțăto-

raşi şi tâte îndatoririle ce se nască din polițe.
301. Reg. Org. Căderile judecătoriei de comercii se hotărâscă
după firea, pricinei, fără st se socotâscă starea și meseria prigonitârelorii părţi. (Art. 307. Regul.)
Aşia dar, cândii prigonirea va fi pentru vre o faptă de comercii,

una
judecătorii commerciului se cuvine a o judeca, de şi nu va fi
din prigonitrele părți neguţâtori.
şi
_ Asemene prigonirile dintre neguţâtori pentru pricini politicescă
înnemişcătore,
lucruri
de
vândare
precum
negoțuli,
cu
neînclinate

părţire de moştenire, socoteli de epitropie şi alte asemene, se voră ,
judica numai de judecătoriile politicesci,
şi
308. Reg. Org, Biletele de orânduială iscălite de peguțători
judecâtoria
de
judeca
vori
se
făcute pentru lucrări neguțătoresci
de commerciii.
iar nu
1s6 dacă aceste bilete vori fi fâcute pentru alte lucrâri,

ie aia
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pentru zestre făgăduită şi ne-

plătită, pentru dobândire de lucruri nemişcâtâre, pentru cumpăratii
de zaherele în trebuința cumpărâtoru.ui şi a familiei sale, se vorii
judeca numai

de judecătoria

politicâscă,

,

De vori fi biletele de orânduialâ achitate

în dosii

de vre uni

neguțâtoru, atunci iaii caracteruli poliţiloră, şi trebue să se judece
de judecâtoria de commerciii, de şi nu vori privi la niscat-va fapte

de negoții.

lar achitate de vre unii obrazii care nu este negutătoră se voră
judeca de judecătoria politicâscâ, afară numai de vori fi fâcute
pentru

lucruri

neguţâtoresci.

309, Reg Org, Judecătoria de commerciii va judeca pe lingă aceste
tdte pirile câte se pornesci

de

neguțâtori înpotriva

commissione-

rilori, factorilorii, calfeloră și slugiloră precum și pirile acestora
îupotriva acelora pentru plată de simbrie.

Judecâtoria, de commerciă va judeca asemene bilanțiuli şi cele-lalte catastişe ale mofluzului negutâtori, și va cerceta datoriile ce
se ceră dela dînsuli; va preţui lucrurile ce dă eli spre plata datornicilorii să,
310. Reg. Org. Cândii se va întâmpla a se cerceta socoteli şi

catastişe de commercii,

judecâtoaia va

orândui într'adinsii unulă

s6ă trei neguțâtori după trebuință, de nu se vori învoi prigonit6rele
pârți a'i alege ele, ca să cercetege de aceste socoteli, şi catastișe;
însa acestia, trebue mai nainte de t6te, 38 încerce a înpâca pe prigonitârele pârţi, şi numai cândă nu'i vori înpâca, atunci vori putea
intra în cescetare ca să făcă în urmă raportuli lori înscrisă câtre
„udecătorie.

J] 311. Reg. Org. Moșteritorii și văduva

unui neguțâtorii se vori

judeca la judecătoria de commerciii pentru t6ie faptele ce privescă
la negotulu r&posatului.
312. Reg. Org. Cândi la o cerere ce se va fi făcuțţii înaintea
judecătoriei de comerciii, pîrâtulii se va împotrivi, făcândă altă cerere de la jăluitoră, pe care numai judecătoria politicâscă pâte să
0 judece, atunci cererea cea d'ântâii nu se va judeca pănă când
judecătoria politicâscă va hotărî pe cea de & doua a jăluitorului,
precum adecă: când unuliă trasi fiindă în judecata judecătoriei de co-

merciu ca să plătescă unii bilet,

va cere și eli de la jăluitoră

uni legatii, s6u o sccotâlă de epitropie, atunci judecătoria de comerci trebue să nu judece pricina biletului până cândi judecâCătoria politicescă va hotări asupra cererei pîrârului pentru legati
s6i pentru darea socotelei epitropiti.

313. Reg. Org.

Hotârîrile judecătoriei de comerciii se vorii pune

114.
în lucrare,
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cu tâte că s'a pornitii apelaţie

împotriva lori; însă
celă ce a câstigatii judecata este îndatorati
i să dea destoinică che=
dășie s6i să pune ia judecătorie lucruri
de
cândii va căsciga judecata celă ce a perdu preții îndestulatiă, ca,
t'o, după apelaţia ce a
dată, să fie assiguratii pentru pagubile
ce i s'a pricinuită din
prici

na săvirşirei cei d'ântâiii.
Ac6stă siguranță să se facă înaintea, celui ce
vă osînditi, ca să
se pâtă împotrivi, cândă chedăşia ori
lucru

judecătorie, nu voră fi destolnice ca săli

FINE,

rile ce sai pusi la
despăgubscă.
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I. Pentru faiimentă
.
.
.
.
„28
I. Pentru darea pe fatiă a falimentului, și urmă

rile lui

A

,

PR

II. Pentru orânduirea judecâtorului comisarii

„1.

III. Pentru punerea peceţielori, și pentru celle

dântâii rîndueli despre persâna falitului |
IV. Pentru orânduirea și schimbarea sindiciloră
celorii vremelnici
.
.
.
.
V. Pentru îndatoririle sindiciloriă

I. Rândueli obştesci
.
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.
.
II. Pentru râdicarea pecetielori, și pentru inven-
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A
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.
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I. Pentru cei împreună îndatorați şi pentru chedăşi.
I1. Pentrucreditoriizălogasi, şi pentru cei privilegiați pe averi miscătâre.
.
.
.
III. Pentru drepturile creditorilorii ipotecasi şi zălogasi assupra lucruriloră nemișcătâre.

50

IV.

53

Pentru drepturile

muierei

.

,

,

51
52

,

VIII. Pentru înpărțirea între creditori, şi pentru des|

facerea

averei mișcătâre

a

falitului.

Cap.

IX. Pentru văndarea

Cap.
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Titlulu
Cap.
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,
JI. Pentru bancruta simplă,

Cap.

și pentru

drepturile lori la întâmplare de faliment
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,

„54
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55

.

55

X. Pentru cererea înapoi a mărfurilori și a altorii
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.

,

.

,

.
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,

56
57
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Cap.
Cap.
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.
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IV. Pentru cârmuirea averilor
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Ea
.

în falimentii

Titlulă
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Titluli
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.
.
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61
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62
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III.

I[. Pentru apucarea și vândarea corăbiilorii.
ILL. Pentru provrietari de corăbii.
IV. Pentru căpitani.
.
.
,
.
.
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.
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Titluli
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VIII. Pentru chirie.
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Pentru
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.
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.
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.

,

.

.
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.
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.

,

.

85

.
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.
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.

.

,
.

.
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„78
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ESPLICAŢIUNEA
C. Civ,
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C.P.

.
.
.

abr.
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i.

C.P.Pr,.

L

Cur. Cass.

C. Com.
alin.

»
.

SCURTĂRILORU:

,

Codicele Penale.
Procedura penală.

Codicele civile.
Cod. Penalii Francesă.

.

.

.

C. Penalu ali Prusiei

.
.
,

.
.
.

Procedura penală a Franţel.
următori.
din Paris 'din 1119 Aug.1858
Convenţiunea

.

Codicele Comercial.
aliniatul,

.

P.P.EFr
ur.
.
Con. Par..

1864.)

in Puterea statutului din2 Iulie 1864,

p. St. să se citescă:

p.
.
Pro.P.

la 30 Oct.

Prom.

.

.
.
.

Codicele penale

abrogată.

din 1851.

Legea Curţii de Casaţiune.

Disposițiuni prehiminarie.
Ant. 1. Infracţiunea ce se pedepsesce de lege cu pedepsele:
Munca silvică,
|
Reclusiuanea,
Detenţiunea, şi
Degradațiunea civică, se numesce crimă. (P. 7).
Infracţiunea ce se pedepsesce de lvge cu:

Închisârea corecționale,

Interdicţiunea unora din drepturile politice, civile, ori de familie,

şi amendă de la două-decişi
(P. 8.—Pr. P. 176).

şâse lei în sus,
|

se numesce

delict.

Iufracţiunea ps care legea o pedepsesce cu:

ÎnchisGrea roliţienâscă şi cu amendă, se numesce contravențiune.
(P. 381 — Pro. P. 139).
(a) Codicele penale cellă vechii all țerei romăneșci, cu Procedura sa, era luerat subt Domnulii Barbu Stirbeiă, prin Divanul Obscescii; întărit şi promulgat la 5 Decemvrie 1850; şi pusă în lucrare la 1 Jannarie 1652,
Atăt acestii codice, cât și acella allit Moldovei, sunt abrogate de ia punerea
în Imcrare a noului codice penală,

2

CUD.

PENALE.

2. Nici o infracțiune nu se va
pede
6 fost hotărite înaintea săvirzirei sale. psi, daca pedepsele nu vor
(e. Civ, L.)(P. Fr. 4).
Infracţunile sevârşite în timpul
legiu
irii celei vechi, se vor pedepsi dupe acea lgiuire; 6ră

de faţă, vor fi mai

Uşore,

când ptd+psele prevâdute vrin
legea
se va a'“lca pedâpsa cea mai
ușo-ă,

“Infracţiunile săvârşite sub codieile
codicele actuale, nu se mai pedepses vethii, dare
cu. (*)

3. Disposiţiunile acestui codice,
mise pe rământul României. (0. P. sePr. anlică la
ş. 3.)
4. Verl-car
e

Român

va sevâ'şi,

nenrevedute de

infracțiunile co-

afară

din pământul Românii,
veri-o crimă imnotriva altui Româ
n, sai impotriva unvi stră ni,
dupe întârcerea sa în Țeră, se va
urmări şi judeca dupe acestu
codice,
dacă nu

s'a

urmărită

(0. P. Pr. $. 4(Pr.P.
5. Veri-care

Yeri-o

crimă

Român

în contra

Fr. 7)

şi

va Sevârşi,

nu S'a judecat în
afară

din

locul străin(2)

pământul României

siguranţei Statului, sau veri-o

crimă de contra facerea sigiliuim Statului, a mon'
di naționale, având cursă, acte
de ale Statului, a b.letelor de
bănci autorisate de lege,
se va putea, în lipsă, urmări, jude
ca și pedepsi îu România, dupe
ilisrosiţiunile legilor Române.
Ac6stă disposițhune se va aplica şi
străinilor, Cari, ca autori sai
comrlici ai aceloraşi crime, se vor
“ora estradițiune s*ar obține de câtreprinde în România, sai a căGuvernă, (C. P. Pr. $. 4.-Pr.
P. Fr. 5 şi 6).
6. Disposiţiunile acestei legi se
de casurile speciale prevădute de legea aplică şi la militari, afară
penală militară. (C. P. Pr. 8.5)
de creanţe

*

Da
IONI
i)A
At. 5. CP. abr: Crimala i vinola
săvirgi3 te în vromena ravilai celilei vechi,
şi care, dupa acoa pravilă, se pedep
.
sea. cu pedâpsă mai uşidră, d» cât
rită de acâstă condieă; precum
cea etă
şi aceilea peatru care, a:6sti nouă
pravil
vasce o pedâpsă
ă, hotămii ușidra de cât pravila esa veche,
su vor pedepsi cu pedâpsa ca mai uşiâră.,.
(*)
În legea Frauciei (Pr. P. art. 7)
se pedepsesce er:ma ce ună franc
ibisu în Străivătate, numai in
esă a co
«ont a unui Fraucesi; şi ac6sta
este facult tivă
pentra Tribunale, şi numai în caza:
când
franc
-suiă ofensati *ar piange.—
Dup» lega Prusii ($. 1) 52 p'uep
seses sţăt crima, cât şi dolictală
e- a comisă unii Prusiană tn srrăirătate. târa
disti
acțran= de nţionalitate. lasa urmărirea e tot fusaltatică p-ntra
procurori și se adavza con lițiun
ea cu acen
crimă s6ă delictă să tă pedepsită şi de
legile ţ-rei unde s'a comisă înfrucţionea.
Observâm că vom cita căte o dată lega
punală a Prusiei din 1351, Bindă că
p3 lingă legea Franoosă, a servită și a Prusie
i, apre a se elabora actnala ndstră lege penală,
i;
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CARTEA
Despre

pedepse

3

|.

-

și efectele ter.

TITLUL
Despre natura

|. .
pedepselor,

7. Pedepsele pentru crime sunti:
1. Munca silmcă pe tâtă viaţa (P. 10—14)
.2 Munca silmcă ne timoa marginit, de la cinci pînă la
deci ani. (P. 10, 11, 13, 14).

două-

3. Reclusiunea într'o casă de muncă de la trei ani piuă la dece.
(P. 15-19).
|
py>

4. Detenţiunea de la trei ani pînă la Qece. (P. 20. 21).
.
5. Degradaţiunea civică de la trei uni pină la dece. (P. 22 23) (1).
. Pede:-seie

pentru-delicte

sunt:

Om

Închisrea de la ş6se qule rînă la duoi ani. (P. 24-26).
. Laterdicţiunea, de lu şâse luni pînă la trei ani, a unora din
drenturile politice, civile ori de familie. (P. 22, 27).
3. Amenda de la doua-deci și şâse lei în sus. (P. 28) (2).
9. Pedepsele pentru contravenţiuni sunt:
1. Îneh sârea de la o di rînă la cinci dile. (P. art 29).

2. Amenda de la cinci pînăla douâ-deci şi cinci lei (P. 30) (3)

(1)

Art, 7, din C.P, abr:, Pedepsele în pricini criminale sunt celle
mârtea; 2. Munca silnică în ocuă pe tâtă viața; 3. Muae+ silnică
vreme m „rginită, însa nu mai puţinii de ciaci ani nici ini mniţă de
zece; 4. Înch:sârea cu muncă la temnițile dm Brăila, dia Giurgiu
de o potrivă loci, pe vreme mârginită, însa nu mai puțină de
jumătate,

nici

mai multi

de

cinci;

5.

Bătaia

de

ia ciuci-zuci

următăro: 1
la ocnă pe
cinci spre»
s6i în altă
ună ani şi

pină la una

sură

cinci-zeci nuels; 6 În-h:sârea fară munea ln Znagovă, de la ună ună şi jumâtate piiă i zece; 7. Dezradatia cetaţeneseâ,e
(2) ar. 8. din , P. abri: „Perepsele în pricini corerționala sunt: 1. Bătaia de
+ 23 pin: la 50 nuele; 2. punerea Li îuchisâre: din Bucuresci, din Craiova, şi
din vraşeie de câvet-ni> de prin jud-țe, de ln gâse dile pină la doui ani; 3. Interdi ţia să

poprirea,

pe vreme

mârgin tă,

de 6re cari

dr-pturi

cetâțeneşul,

ci-

vil: sâui de faniiiie; 4 globirea,
Punerea sub privigher ea poliției, precumii şi globirea, <unt pedrpse, cari so
potă aplica atât la pricini criminale cât şi la cuile coreejionale,
(2) Art. 366, din C, P, abr.: „Pedepsele polițieneşei sunt: 1 areatuirea; 2, globirea; 3 bătaia; 4 confiscarea de dre care lucruri co se vor fi prinsă,

4
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TITLUL |.
Despre aplicarea şi estcularea
Ş 1. —
10. Munca

silnică

se va

Munca
face,

pedepselor.

silnică.

saii în

minele Statului, saă

în

stabilimente penitenţiare.
Acei condamnaţi la asemenea pedepsă, vor fi supuși la un regimii

aspru.

Pînă la înființarea, sistemului

penitențiar, osîndiții la

asemenea

pea6psă se vor întrebuința la lucrările cele mai aspre în întrul minelor, sai şi afară din mine, pentru lucrările de utilitate publică,
Ei vor fi puşi în fere.
|
Acei care lucrâză Ja mine, n6ptea se vor scâte afară şi se vor

închide în temniţă, avândși fâre de picisre. (P. 31) (P.Fr. 15)(1)
11.

Femeele

coudemnate

la

muncă

silică,

se vor

închide

în deosebite stabilimente, tot-d'a-una separate de bărbați şi supuse
la muncă, potr vit cu vîrsta şi cu seesul lor.
Ele vorii asemenea supusela un regim aspru. (P. 31) (P. Fr. 16)

12. Osîndiţii sau

osînditele la

munca

ține osebiți de acei osîndiți la munca
se vor deosebi prin costumul lor.

13, În timnul

nedepsel

lor,

silnică pe viaţă, se

silnică pe timpă
.

acei osîndiţi la

vor

mărginit şi

munca

silnică,

vor îi incapabili d'a'și administra starea şi a dispune de dinsa prin
acte între vii.
Ei vor fi paşi sub curatelă, dupe formele admise pentru numirea
curatorilor,

și nu li se va putea da, ia timpul

duratei pedepsei lor,

pici o parte din starea sai venitul lor.
Averea osînditului i se va da înapoi dupe incetarea osîndei, și
curatorele îi va da socotâiz ' despre administrarea averei sale.
Osînda la munca silnică, atrage dupe sine degradaţiunea civică pe
timpul osiadei. (P. 22). (C. P. Pr. $. 11) (P. Fr. 29. 30.31).
14. Osînda la munca silnică pe viață, saiipe timpi mărginit, nu se va putea pronunța în contra acelora cari, la pronuuța-

vea sentenței - definitive, vor fi împlinit al şâse-decelea an, și în 10Art.

18

din

C.

P. abr.:

„Cei

osîndiți la

munca

Ocnelorii,

pe vreme

mărgi:-

nită, se vor întrebuința giua la tăere de sare; iar nâptea se vor scâte afară, se
vor închide în temniţă, avendă și fiare de picidre—Iar cel osîndiţi în ocnă pe

tătă viața, îşi vor face osinda în ocnă,“

î

E

(î)

RR
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cul acestei pedepse se vor osîndi la reclusiune Pe ăcelaşi timnii
care ar fi trebuit a se osîndi la munca silnică. (P. Fr. 70-72.)

pe

$ 11. — Reclusiunea.

15. Ostuditul la reclusiune se va închide înti”'o casă de muncă,
destinată pentru acesta,
Va fi întrebuințat la lucrări determinate prin regulamentele acei
case de reclusiune.

|

productul

Folosul ce va resulta din

muncei sale, se va imrăiţi

între Stat «i osînd:t; 6ră din partea ce se cuvine osîndituiui, jumei se va da în cursul osîndei, iar cea-l-altă jumătate se va puiie
tate

de o-parte, spre a forma, pentru osindit un capital de reservă care

i se va da la liberarea lui, conformi disrosițiunilor regulamentare
ce se vor face întru acesta.

Ei voriă fi puşi în fâre. (P. 7 Ş. 3, 31, 34) (P. Pr. 21).
16 Se va

aplica osîndiţilor

In timpul osiodei însă se va

la reclusiune

disposiţiunile

Art 15.

putea da osinditului o mică paite

din veniturile sale, care se va fi determinat prin hotărîrea judecătorâscă, ca, săi serve numai drept ajutor la a sa vieţuire, de va mcvita, prin a sa conduită.
17. Regimul special al câselor de reclusiune, va fi în principiă basat pe muncă obligătrie.
18. Pînă la înființarea, caselor speciale de reclusiune, un
Regulament de administraţiune publică va deterinina locurile unde
se vor ţinea provisoriii osîndiții la acestă pedepsă.
19. Femeile osîndite la reclusiune se vor închide într'o casă
”
separată.
Ş III— Deteuţiunea.

20. Osindiţii

la acestă

pedepsă se

vor închide

întruna

din

Monastirile ce se vor determina anume prin regulamente de administraţiune publică.
Ei vor fi liberi a comunica atât cu persânele din întru, cât și
cu ori ce alte persne din afară, în timpul și conformă regulanentelor de poliţie întărite printr'un decret Domnesc.

Asemenea, osîndiţii lu detențiune nu vor purta costumul de în-

chisâre, şi 'şi vor putea procura, prin propriele lor mijl6ce, ori-ce
îndulcire în locuință şi nutriment, compatibilă cu regimul închisorii.
Ei nu vorfi supuși la nici un felii de muncă. (P. 7 $4).

'G
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21.

Femeele

—
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osîndite la detenţiune se

nastire, separată

vor închide într'o

de bărbaţi.

mo-

|

.

$ IV. — Degradaţiunea civică.
29. Degradaţiunea
[. În destituirea

civică consistă:
şi escluderea

condamnaților

de la ori ce func.

țiune şi oficin publică.
|
II. În nerderea dreptului de vot, alegere şi eligibilitate, şi în general de tâte drerturile civile şi politice şi de drentui de a purtu
vro decoraţiune, saă vran alt semnă ori titlu distinctivii de onoare,
III. În incapacitatea de a fi numit jurat sai espert, dea
fi
întrebuințat ca martor în acte şi de a depune mărturie în jude-.
cată, de cât ventru a da nisce simle aretări.

IV. În incapacitatea de a face parte din vre un consilii de fa-

milie, de a fi tutore, curatore, subrogatu-tutore san consiliarn juaecătorese, de cât numai alu conulor săi, şi atunci, după chibzuirea familiei.

V. În prrderea dr:ptului de a purta arme, de a servi în armafi imriegat în vr'unul din
ta Română, de a ţine sclă, sad dea
stabilimentele

de

iustrucţiune

ca

profezore.

institutore, învăţător,

repetitor sau rrivighâtor. (b. 7 $ 5). (P. Fr. 34).
23. Degradaţiunea civică, câuda va fi pronunțată ca vedepsă principală, va putea ti însoqită şi de o închis6re corecţională a căria

durată,

ficsată

prin

hotărîrea

va putea trece peste doui ani.
Când culpabilul va fi străin, sai
dreptult

sei

de

a fi pronunțată.

un

de condamnaţiune,

român,

nu

care'şi a nerduti

naţionalitate, "ede”sa închizârei va trebui neapărat

(P. 34) (P. Fr. 35).

|

$ PV. — Tnchisorea.

24. Osinditulla închisâre va fi închis într'o

EI va fi întrebuințat la

lucru

4 sa meserie și dune a sa alegere.
Foiosul ce va produce lucrul fie-cărui

(a, parte pentru

25. Regimul

de corecțiune.

arestat,

se va întrebuiu-

cheltuelle casei de închisâre, narte spre ali pro-

enra Ore-care îndulcire şi parte
capital de reservă, care să i se

regulamentelor

casă

pre cât se va putea, potrivit cu

speciale (P. 8$

închisorii

spre a forma pentru
dea laa
sa !.berare,

1, 49) (P. Fr. 40).

corecţionale

va

fi mai

dinsul un
conformii

biândii

de cât

ul celor-alte închisori, se va putea însă agrava pentru cei cu rel6

|
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7

purtări, conformă regulamentelor disciplinarii, care vor nutea prescrie chiar punerea îu fâre, numai pentru causăde securitate sai
de disci lină,
|
26. Pe cât nutința va sta, se vor deosebi osîndiţii, după categoria infracţiunilor lor.
Femeile. vor fi separate de bărbaţi şi se vor întrebuința la lucru

potriviti

secsului

$

lor.

VI.-Interdicțiunea

corecțională.

-

21. La întimplările prevădute de lege, judicătoriile vor putea neununța interdicțiunea unui saii mai multoră din drepturile arătate la art. 22. (P. 8 $ 2).

Ş. VIII Amende.
28. Amenda se pronunță,
dâpsă.
La cas de nesolvabilitate
cu închisorea.
Durata închisorii se va
drept dece lei de amendă
sorei nu va putea fi, în

8 $ 3).
29.

în: vre una

saii însoţită de

determina de judecătorie, socotinduse
o qi de închis6re; durata însă a închiaseminea cas, mai mare de un an (P.
polițienescă.

închisâre

noliţienscă,

din casele

pe-

altă

se va înlocui

a condamnatului amenda

$ VII-Inchisdrea

osindiţi: la

Acef

saii singură

tru acâsta.

Nu vor putea fi întrebuințați la lucru,
chizâre, nici afară din închise.

voia

fără
,

vor

se

de arest ce vor îi intocmite

inchide

într'adinsu

pen-

lor, nici în în-

Rewimul va fi fârte blânda şi la nici un cas bu se vă putea
agrava prin vuncrea i6relor.
Femeile vor fi separate de bărbaţi. (P. 9 Ş 1; 381, 382).
«

30 Amenda

ş. JĂ-Amendă

polipienescă.

se pronunţiă, saii sigură,

poliţier6scă.

saii însoțită cu inchis6re

La cas de nesolvabilitate a condamnatului,

cui cu închisârea,

a căria

durată

Ă

amenda

se va determina

se va

înlo-

de judecătorie

socotindu-se drept gece lei amendă o ţi de închizdre. (P. 9 Ş 2; 383)

8
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31. Condamnaţii la muncă silnică,
reclusiune; închisâre c9recțională, precum și închisâre polițienâscă, vor fi liberi a
comunica
cu părinții, copiii, soțiul, precum şi cu cele-l-alte rude de
mai aprâpe: acesta însă numai coformându
se întru tot condiţiunilor prescrise, de regulamentele speciale ale fie-cării închisori. (P.
10 3
15,
24).
32.

Durata

pedepselor . se va

va fi făcută apel saii recursi,

socoti,

daca

condamnatul

nu

din diua sentinței sai a hotărirei,

fără ase împedica acâsta de apelul sai recursul Ministeriului
Pu-

blicii, şi ori-care ar fi resultatul acestui apel saii recursii.

Asemenea se va urma și în casul când pedâpsa se va reduce de
instanța mai înaltă dupe apelul sai recursul condamnatului.
(P.
Fr. 23, 24).
33. Când durata pedepselor este hotărită pe dlile, luni
sait

ani, dioa se socotesce de 24 ore, luna de 30 dile și anul de 365
du

e.

Dica din care începe pedepsa, şi dioa în care încetâză, se
ține în s6mă osinditului ca dile depline (C. P. Pr. $ 15).
34. Tote hotăririle ce vor pronunția pedpsa
la muncă
nică pe tâtă waţa, sai pe timpi mărginit, la reclusiune, la
tenţiune, la degradațiune civică, se vor publica în estract, se

afige în -orașulii

locului unde

s'a

unde

comisii

se

vor.
sildevor

va fi pronunțiat hotărîrea, în comuna,

crima,

depsa și la locul domiciliului

la locul unde se va, esecuta pe-

condamnatalui.

(C.

Civ.

87,

ur.)

(P. Fr. 36).
|
35. Pedânsa pecuniară, adică amenda, nu va putea fi 6secutată asupra moscenirei condamnatului, de cât în casul când hotărirea de condamnaţiune va fi devenită nerevocabilă înaintea
morței sale. (C. P. Pr. $. 20).

36. Condamnatul, afară de xestituţiune, când va avea loc,
„Ya putea fi asemenea osindit și la alte desdaunări(?) către partea

Civilă, daca acâsta o va cere. (Pr. P. 3).
In acest cas, suma desdaunărei se va determina de judecător,
dacă nu este determinată chiar de lege.
Judecătorii însă, nu vor putea, chiar prin cons mţirea disei părți,
să încuviințege întrebuinţarea desdăunărei sai a restituţiunii, pentru
ori care altă sfirşită, chiar când ar fi vorba de vre o operă de
utilitate publică.
37. Judecătorii vor putea ordona să se confisce:
I. Lucrurile produse prin crimă, delict saă coutravențiune.
—————..—————

()

,

Prin desdaunărise înțelege despăgubiri.
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II. Lucrurile cari aii serviti, sai cari aii fost

9

destinate shre a

comite vre o infracțiune, daca aceste lucruri vor fi ale autorelui
infracțiunii, saii ale vre unui
II. Scrierile, imaginile sai
le unei acţiuni condamnabile:
laşi timpă şi destrucţiune:
sit, precum şi a planchetelor,

complice.
figurele care ar presenta elemente:
pentru acâsta se va ordona în acetutulor esemplarelor ce se vor fi găformatelor

sai tynarelor

cari vor

fi

destinate spre a le reproduce.
Confiscarea sai destrucțiunea vor fi parțiale, la cas când numai
unele pasage, saii unele părți din planchete, formaturi saii typaruri vor fi contrarii legei.

IV. Tâte lucrurile făcute sâi menținute în contra regulamentelor

poliţienesci.

Acestea, la cas

de a fi vătămătârie

sănătăței

publice,

distrui în total saii în parte. (P. 381) (C. P. Pr. Ş. 19).

se vor

TITLUL III.
Despre tentativă
38. Tentativa de crimă, adică or-ce început de esecuţiune
a'crimei, chiar de se va ficurmat din împregiurări cu totul neatîrnate de voinţa autorelui ei, se va pedepsi cu o pedâpsă de otrptă mai jos de cât aceea ce sar fi cuvenit de sar fi esecutati

crima.
Crima săvărșită dar neisbutită se va pedepsi cu minimum pedepsei ce s'ar fi cuvenit, de sar fi esecutat crima. (P. 67, 263) (C.

P. Pr. $. 32)(1).
39. Tentativa de vre-un delict, precum și delictul chiar neisbutit, se vor pedepşi numai la întimplările nrevădute prin vre
o disposiţiune specială a legei.(P.
193, 195 Ş. 2. 308.309. 334).

(5)

Atât Ia Francesi cât și Ia Prusienii tentativa de crimăse pedepsesce ca și erima. La Prusieni numai se acordă o miesiorare de pedepsă căndii crima nu a
fost isbutită: acea ce s'a admisă și în Ş. 2zdin art. nostru. Cât pentru pedepsa
tentativei, art, 33 a menţinut disposițiunea art 2 din codicile abrogată, de ao
prescrie cu unii grad mai jos.
Codicele penale alle Moldovei abrogat pedepsra tentativa, ca și crima. Bacă ce
zicea art. 171: „se'vinovăţeşte în faptă de eriminal şi acellă ceai cercatii măcar ca
să facă vreo faptă rea şi n'ai sâvizrşit'o, oprindu-se din Greși care înpregiutări,

stă din neputinţă, slăbiciune, s6ă din vro întimplare nenădăjduită,

19

COD. PENALE.

— CART. [. TIT, IV.

TITLUL, IV.
Despre concursul mai
40.
multe

Când inculpatul
crimă sah delicte,

multor

înfracțiuni și despre recidivă.(1).

se va fi dat în judecată pentru mai
se va aplica numai osînda cea mai grea,

daca acele crime sau delicte vor fi de deose
bite naturi şi supuse
la osebite pedepse; iar de vor fi de aceeaş
i natură şi supuse la
„ aceleași pedense, judecata va hotări maximum
nedrpsei.( P. Pr. 8.55.)
41. Oui care, osîniit fiind, print>'o hotărire C.nerev
ocabile ,
la o pedâsă criminală, daca după împlinirea
pedepsei, va fi comis
a doua crimă, se va condamna la 0 ped€' să cu
un gradă mai mare
de cât aceea ce hotărasce legea pentru crima
ce a sevârşit, (P. 7.)

(P. Fr. 56)

|
42. Acela care, fiind osîndit maj nainte
pentru crimă, dupe
înderlinireu pedepsei va săvârşi vre-un delict
care va merita nedăpsa corecțională, se va osîndi la max'mul
vedepsei prescrisă de
legi pentru acel delict, şi acea pedepsă pâte
.a se și îndoi, când osinda prescrisă pentru delictul săvârșit ar fi
chiar acel maximă.(P
s-Pr. P.. 176) (P. Fr. 57).
|
43. Aceia cari vor fi fost osîndiți pentru
pricini corecţiouale
la închis6re mai mult de şâsse luni, la
întîmvlare de recidivă de
delict, se vor supune la maximul pede'"sei
prescrise de l“ge pentru
acel delict, şi acea prdepsă pâte a se şi îndoi
crisă pentru delictul severşit va fi chiar acel maxim când osînda nresa.(P. 8, 166) (P.
Fr, 5R).
44, cela care, fugind din munca Ocnei,
“sai dintro casă
de închis6re. criminală sat corecțională, sai in
timpul când sufere
una din aceste pedepse, va comite 0 a doua,
crimă saă delictu, se
va pedepsi dupe chipul următoră:
I. Daca pedâpsa ce legea hotărasce pentru a doua faptă
este mai
grea de cât cea d'ântâi:, atunci se va aplica maxim
ul pedepsei hotă îtă de lege p-ntru cea din urmă faptă.
HI. Daca prd6psa faptei a doua este maj uşOră
de cât cea d'ântâi”. atunci inculpatul îşi va împlini pedâpsa cea
d'ântâiu fără altă
adaosi.
Insă, când, scădindu-se timnul ce thai rămâne până
la împlinirea
vedepsel ântâiă din timpul ce legea hotărasce pentru pud6p
sa a doua,
rii
(î).

Se află în stare de

recidivă acellii care,

definitivă, pentru o crimă s6ă
dstiet,

ună

findă

delict, comite

condamnat,

printr'p otărire

apoi €răși o crimă sai unii
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ou

vâ rămânea un prisos de timpii, atunci condamnatul, dune ce va eși
din cea d'ânttia inchis6re, va împlini şi acesti rest în cea de a
doua închisâre (P. 41, 43).
45. Nu se socotesce în stare de recidivă acela care, ostndit fiind

pentru

un delict

46. Agravarea

a sevârşit la urmă

o crimă.

pedepsei de recidivă nu se

trecutu dece ari din momentul de

va pronunția dacă ai

când condamnatul "şi

u termiuat

vedepsa cellei din urmă crime sau delict, (C. P. Pr. $..60).
TITLUL

V.

Despre complicitate.(1)
47. Sunt agenți provocatori acei cari, prin daruri, promiaiuni, amerinţări, abus de autoritate sai de putere, uneltiri culpabile,

vor fi provocat ia acestă infracţiune sau vor fi dat iustrucțiuni spre
a 0 comite,

Acesti agenți se pedepsescii

-

195, 269, 272) (P. Fr. 59, 60).
48.

Complicele se

autorele

vu

întocmai ca autorii. (P. 168, 169,

ned-psi

princival, însă dură

cu

un

gradii

mai jos de cât

natura crimei privită ca comisă

de el,

iar nu du'e natura san agravarea ce pâte lua crimz san delictul
in raport cu autorele principal din circonstanţe personale ale acestuia, sai din circonstanţe survenite în en»sul esecuţiunei crimei saii
delictului, fără scirea comrlicelui. (P. 7).
49. Când pei&psa autorelui principil va fi închis6rea corecţională, 'edepsa complicelui va fi minimum acestei nedepse. (P. 8).
50 Vor fi pedensiți ca complici a unei fapte calificate crimă
saii delictă:
I. Aceia cari, vor fi procurat arme, instrumente, sai ori ce alte
miji6ce, care ai servit la comiterea faptei, sciind că o să servâscă
la acestă comnitere.

II Aceia cari, cu bună sciinţă, vor fi ajutat sai vor fi asistat pe

autorul sau pe autorii acțiunii, în faptele cari aii pregătit'o, sad ai
(1)

Complieii sunt
mai secundară,

nisce

agenți,

şi accesoriă,

a câror participare le o infracţiune aă fâat nu

În seusulă juridica,

complicii nu sunt

coautori; căci

participarea lori la infracţiune n'a fost destuli de directă ca să fii consideraţi
ca agenţi autori. Cn tâte astâ ei ai participat la infracțiunea, comisă de altulă,
ai protectat'o, nă ajutat'o, aă încorajiut'o, de și n'ai făcut'o. În principi, com»
plicele se pedepsesce ca și autorulii Principală, afară de cazurile cînd legea otărasea alt-felă,

12
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înlesnit'o, saă în acelea cari ati stvârșit'o,
fâră prejudiţiul pedepselor cari sunt Prevădute pentru autorii de compl
oturi sai de provocațiune în contra sicuranţei interidre sait esteri
re
în casul când crima ce avea în vedere conspiratori a Statului, chiar
i saii provocatorii, nu se va fi esecutat. (P. 47, 67, ur.,
76. ur., 91) (P.

Fr. 60).

51. Complicele se va pedepsi întocmai ca şi auture
le principale, când cooperaţiunea lui a, fost ast-fel în cât fără
ea, delictul nu

sar fi comis. (P. 47).

52. Aceia cari, cunoscând colpabila purtare a făcăto
rilor de
rele în uneltire'de tâlhării sait de silnicii în contră
sicuranței Statului, a liniscii obscesci, a persânelor sait a proprietățil
or, sunt
deprinși a le da mai tot d'auna găzduire, loc de scăpar
e ori de întîlnire, se vor pedepsi ca complici ai acelor făcători
de: rele. (L41, 56, 86, 216) (P. Fr. 61).
|
53. Aceia cari, cu bună sciință, vor fi ascuns în tot
saă în
parte lucrurile sai banii ce provinii din furtii, sai din
săvârşirea
veri-cării alte crime saii delict, sunt tăinuitori iar nu
complici,
Tăinuitori sunt acei cari, cu sciințiă vor cumptra, vor primi
în

scîmbii sai darii, vor lua ca să neguțătorescă, să desființeze ori să

Drefacă, orii vot priimi drepti plată sau zălogii, lucruri saii
bani
proveniţi din vre-uă crimă sait delicti,.
Rudele de susă şi de josii, bărbatul şi muorea, trații și surori
le,

nu se socotescu tăinuitori, (P. 55, 56.) (P. Fr. 62) (1)
54. Tăinuitorii se vor pedersi cu închisdre corecțională
.

55 'Tăinuitorii de lucruri molipsite, se vor pedepsi cu
pedepsei corecționale de mai sus, (P. 54, 371, 3178).

56 Aceia

cari

ma”'nainte

sai în

timpul

maximul

săvârșirei

crimei
sai a delictului, ar fi avut înţelegere - ca să ascundă
lucrurile ce
vor proveni din infracțiune, se vor pedepsi ca compli
ci. (P. 47

ur.

53 ur.)

TITLUL

VI,

Despre causele cari apără de pedepsă, sai, micsor
eză pedtpsu,
57 Nu

se

socotesce

nici

crimă

nici

delictă

faptuli

săvâr-

(9) Vechiulă art. 50, abrogat: „Aceia cari, cu bură
sciință, vor fi ascunsă tâte
s6ă paste din lucrurile hrăpite, furate, luate cu viclenie,
ori dobîudite prin săvirgirea vre unei crime sci vine, se vor pedepsi ca
nișce părtași la acea crimă s6ii vină,
.
„Nu vor fi supuşi ca părtaşi

la aceste împrejurări, fii, părinții, soţii și fraţii.

COD. PENALE.
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şitii în stare de sminţire şi în ori care altă stare de perderea usului raţiunii sale prin cause independinţi de voința sa. (P. 59)

(P. Fr. 64 — 0. P. Pr: $ 40).

58. Nu este nici crimă nici delictii cândii fapta va fi stverşită din causă de legitimă apărare,
Apărarea este legitimă cândii este necesarie spre a respinge
ună atacii materiale, actual și injustii, în contra pers6nei sale sai
a altuia.
Se socotesce ca legitimă apărare și casul cândii agentul, sub
imperiulă turburării, temerii saii terdrii, a trecut peste marginile apărărei. (P. 59) (P. Fr. 328, 329) (C. P. Pr. $. 41).
59. Nici o crimă sait delict nu pote fi scusati nici ped6psa nu se va putea :micşora de cât în casurile și în circonstanțiele
acelea în care

legea

plica o pedânsă mal

99. 114. 116. 159.

declară fapta

puţinii

114. 197.

scusabilă

rigurâsă. (P.

sai

permite

57, 58,

250. ur. 274,276,

de a a-

60—65;

92.

281, 282, 307.)

(P. Fr. 65).
60. Afară de causele de scuse, anume prevâdute de lege,
mai sunt şi alte cause de micșorarea pedepsei, lăsate cu totuli
la apreciarea juriului, saii a, judecătorului corecţionale, cari se numescii

cîrconstanțe atenuanți.

|

Cândă juriul va declara că esistii în fuvârea acusatului recunoscut culpabile, circonstanțe atenuanți, pedepsele ce pronuțiă legea în contra unoră asemenea acusați, se vor modifica dupe cum
urmâză:
Daca pedâpsa ce pronunțiă legea este munca silnică pe viaţă,
Curtea va aphea pedâpsa muncei silnice, pe timpi mărginit, sai
veclusiunea.
Dacă pedâpsa este aceea a muncei silnice pe timpi mărginit,
Curtea va aplica pedâpsa reclusiunii sai maximul înch's6rei.
Dacă pedepsa va fi aceea a reclusiunii, detențiunii sai a degradaţiunii civice, Curtea va aplica închisârea corecțională, fără

a 0 putea reduce la mai puţin de un ani.

|

Curtea, va putea âncă aplica şi o amendă dela 500 pînă la 1,500 lei.
n Casulă cândă legea pronunță mazimul unei pedepse criminale, Curtea va aplica minimul aceliaşi pedepse sai chiar pedâpsa
ce vine cu un gradii mai jos.

Dacă legea pronunță ped6psa închis6rei sai acea a amendei, și
dacă tribunalele corecționale vor constata circonstanțe atenuanti,
ele suntă autorisate, chiar în cas

de

recidivă,

a. reduce pedâpsa

îuchis6rei pînă la minimul de

ș6se dile şi chiar mai jos; precum

asemenea şi pedepsa

pînă la minimul de lei 26 și chiar

amendei

14
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mai jos. Tribunalele notă să substitue în asemenea cas, îachis6rei
amenda, fără însă să se pâtă cobori în nici un cas mai jos de simplă
Ă
pohţie. (P. 7. 8.9) (P. Pr 463)
61. Intracţiunea comisă de uu copil mai mică de opt ani deplini,
nu se vcdepsesce. (P. 59) (1).
62. Crimele saă delictere comise de unii minore, ce are virsta,
dela opt ani de plini pînă la cinci-spre-dece ani d: plini, nu se vor nede”si, daca se vu decide de judecată că acusatul a lucrat fâră nricepere; dar dupe îinnregiurări se va încredința părinţilor să, snre
a avea 0 îngrijire mai de aprâpe, sau se va une într'o monastire
ce într'adinsu se va determina pentru corecţiunea unor asemenea
copii, unde

se va ține întrun

rivea judicăţei, fără

însă

timpu

ca

de ani

determinaţi prin

hotă-

acesti ani să pâtă covirşi virsta de

duuă-(levi ani a culvabiiului. (P. 63—65. 59.

218—Pr.

P.

364)

(P. Fr. 66) (2)
63 Cându se va decide că acusatul a lucrată cu nricepere, sati

de va fi în etate de la 15 ani

deplini pîna

la doue-deci ani de-

plini, Nedepsule se vori pronunția dupe chipul următor:

Daca u sa infracțiune

va merita

pedâpsa de muncă silnică ne

viaţă san ve tim: u mărginită, se va condamnă de la trei pănă la
Ciuci-spre-gece ani la îm hisâre.
În cele alte cusuri, juuecătorul este autorisat a anlica vedEpsa
închisârei pe un timpt egal cel puţine cu a treia pârte, sau cel
mult

cu jumătatea

timpului

pentru

care ar îi putut fi condamnat

la una din pedepsele privitâre la acele casuri.(P. 59: 62. 64, 65.)
(P. Fr. 67,)(3).
(1) Art. 54.

abrogat, din

ai vîrstei sale, nu

(2) Art. 55 abrogat:

vechea leginire:, Vinovatul până la optă ani deplinii

se osîndesce

ni-i

la

pedâpsă,

De la optă ani deplin

nici la despăgubire,

pinâ'la 15. ani deplină, daca, dupe

prețuirea tutulor împrejurăriloră se va dovedi Ca urmat fară pricepere şi tără
cugetare, utunri se va du sub cea de aprope privizhere și îugrijire a părinţilor, sub respunderea civilă a ace tara, la întiupiare cand neputând a, sâvirgi

îngrijir a și privizherea cuvenită, nu vor da
îi mărgini, iar la din potrivă, se v. ostodi
la trei aui în vro o mănăstire, ce într'udinsă
firea şi mărimea crimei s6ă a vimi,,
(3) Ari 55 abrogaiui :De la 15 ani deplin
ale, se va osindi. pentra crimel
cell d»
vătă viața, la tacsimumi pedepseidi temnuiţ le
s5re:

Zmaguvului,

De

va fi erima

mărgi uită, se va osiudi la închisâ--a
va fi jumatate

din soroculii

pentru

pe nesupușii copii judicăţii spra
In închisâre de la trei Înni pînă
se va orindui de stăpânire, dapa

pînă la %0 ani deplină ai vîrstei
mârte s6a de mune+ o-nelor pe
Giurgiurui, B ailri, uri n în“hi-

mimica

siluica

a oenelor pe vrema

Zi:agovului pe uni cursu de vreme, cara

ce hotărasce

legen

pentru

acea

er;mă,

„La amindoue aceste din urmă întimplări, judecata pâte hotârt ca vinovatulă, dupe înplinirea pedepsei salle, să sa pui: sub osebită privighiere a poliţiei,
nu mai puținii de șâse luni, nică mai multi de unii ant și jumătate,

COD. PENALE.
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prevedute

în

articolul

15

precâdent, ped6-

psa Închisorii se vu esecuta sau într'un stabiliment anume destinat pentru acâsta sai: într'o arte separată.a casei de închisâre
corecţionala.(P. 63. 59),
|
65. Cei mai mic: în virsta de dout-deci ani deplini, cari nu
vor avea comr'lici de faţă mai mari de acestă virstă, şi cari vor fi
acusaţi de crime. se vor judeca de către judecătoriile corecţionale,
iar nu de Curtea juraţilor.
|
”
Judecătorine corecţionale însă se vor conforma articolilor 62,
68).
63 şi 64(P. 59)(P.Fr.

CARTEA i,
Despre crime și delicte în speciali,

|
şi despre pedepsele

lor.

TIPUL],
Crime de înaltă trădare.

CAP. 1.
Crime in contra sicuranţii esteridre a Statului. (*)

66. Ver-ce

Românii

va

fi nurtat

armele

în

contra țerei, se

va pedepsi cu munca silnică pe tâtă viaţa.(P. 7. 10.)(P. Fr. 75)

67." Ver-ce Română va fi uneltit machinațiuni sai se va di .pus în

înțelegere cu guverne străine, saii cu agenții lor, s''re a provoca
resbel în: contra patriei sale, spre a înlesni şi a aduce ocupaţiune
strână, spre a resturna cu ori-ce mijlocă guvernul țerei, se va pedepsi cu munca silnică pe tâtă viața.(P. 7. 10).
Daca însa resbelui. ocunaţiunea sau resturnarea nu se va fi urinată, se va pedepsi cu reclusiunea.(P. 7, 15.) (P, Fr. 75).

68.. Asemenea vor fi pedepsiți cu

munca sijnică

pe viață

acei
cani În timpul unui resbei în contra țerei:
Î. Vor îi "redat cu trădare inimeuiu orașe, porturi, locuri
întă„Tite, sai: ori-ce alte posturi de apărare.
Iar de va fi crima pentrn munca Giurgiului, ori
Znagovului, ori bitaiu, vinovatulă va lua a "reia
hotarasce pentu ac: a crimă, închizîndu-se numai la
63) in Codicele Penale abrogat nu se prevedea nici
figuranței esterire a Etatului.

a Briiiei, stii inchisdrea
parte din osinda ce legea
Zuagovu.&
una din crimele în contra,
-
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II. Vor fi predat, tot cu trădare, case publice, arsenaluri, magazii saii deposite de arme, muniţiuni sait alte objecte de resbel, sai
ori-ce fel de bastimente ale țerei.
II. Vor fi procurat inimicului ajutre de soldați, 6meni, boi, provisiuniide hrană, arme sait muniţiuni de resbel, sai vor fi indemnat pe

soldații armatei Române a trece la inimică.

IV. Vor fi comunicat inimicului planurile ide operaţiuni militare,
saii planurile locurilor sai posturilor întărite,
V. Vor fi servit inimicului de spioni saii călăudi, saii vorit fi ajutat și ascuns pe spioni inimicului.

VI. Vor fi aţițat revoltă în trupele de apărare ale “Ţerei, (P. 10)
(P. Fr. 17),
69. Daca corespoudența

cu supușii uuei puteri străine, n'a avut de

obiect una din crimele enunțiate în

articolele precedenti, dar a avut

cu tâte astea resultatul de a da inimicului instrucțiuni vătămătâre
situațiunii militare sai politice a României, acei cari ai întreținut
aceste

corespondențe,

vor fi pedepsiţi

cu detențiunea, fără a fi scu-

tiți de pedepse mai grele, în casă când aceste instrucțiuni ar fi
urmarea unei. înpreună îuţelegeri, ce ar constitui un faptii de spi-

on:gii. (P. 20.) (P. Fr. 78).
70. Va fi suvus muncei silnice pe viaţă ori-ce foncționar public,
ori-ce agent al guvernului, saii ori-ce altă persână care, insărcinâtă
sai încunostiințată oficial, saii din causa situaţiunii în care se află,
de secretul unei negoţiaţiuni, sai unei esvediţiuni, va trăda, acel

secret agenţilor unei puteri strâine sai inimicului. (P. 10, 71).

(P. Fr. 80).
"
71. Va fi asemenea supus muncei silnice pe viață, ori-ce foncționarii public, ori ce agentii care, însărcinat din causa foncţiunei
sale „cu păstrarea, planurilor de fortificaţiune, de arsenaluri, porturi
sau rade, ar da aceste planuri, sai unul din planuri, inimicului
sati agenților inimicului. Pedâpsa va fi detențiunea, cândi planu-

vile se vor da agenților unei puteri

străine neutre sai aliate. (P:

10, 20, 70) (P. Fr. 81).
12. Ori-ce altă pers6nă care reuşind, prin corupție, fraude
sait violență, a sustrage diseie planuri, le ar da inimicului, sai agenţilor unei puteri străine, vor fi pedepsiți cu munca silnică pe
timbi mărginit.
d
-

Daca disele planuri se găsescă, fâră să se fi intrebuințat mijl6-

cele arătate, în mânele pers6nei ce le a dat, pedâpsa va fi,reclu-

siunea (P. 10, 15) (P. Fr. 82].
13. Se va pedepsi

cu reclusiunea

ță, sfăramă, falsifică sai ascunde

aceia

care. cu

bună

sciin-

documente, saii acte cari stabi-

Î
|
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lescii nisce drepturi

străini. (P. 15).
174.

Ori-cine

espune

ale Statului

prin acțiuni

ostili,

Statul la o declaraţiune

țiunea, şi daca

dintriacâsta

Română

în

17

îi

raport cu un guvernă

i
3i

neaprobate

de resbel,

de

guverni,

va

va fi pedepsit cu deten-

resbelul s'a şi făcutii,

pedâpsa va fi

reclusiunea. (P. 15, 20.) (P- Fr. 84).

15.
Ori-cine, prin acte neaprobate de guvernii, va espune
pe Români la represalie (1), se va pedepsi cu detenţiunea, (P. 15.)
(C. Fr 85).
CAP. ]],

Crime şi delicte în contra

sicuranței înteridre a Statului

Secțiunea

|.

Despre atentate și complotură în contra
familiei Sale.

76. Ori-ce atentat în contra

persânei sale, se va pedepsi cu

10 87, 88) (P. Fr. 86) (3).

vieței
munca

persânei

Domnului şi a

Domnului
silnică

suii

în

contra

pe tâtă viaţa. (P.

17. Orl-ce ofensă, comisă în public, în contra persânei Domnului sai a DOmnei, sait a fiilor lor, se va pedepsi cu închis6rea

de la unii ani pînă la doui ani. (P. 24) (P. Fr. 86).

78. Atentatulă ce ar avea de scopi de a surpa, prin
resvrătitore şi rădicare de poporii, forma guvernului, sai

țița pe locuitori de a se scula în contra autorităţii

mijl6ce
de a a-

Domnului,

se

va pedepsi cu reclusiunea (P. 15, 87, 88) (P. Fr. 87.) (3)
79. Complotulă ce arii avea de scopii vre una din crimele men-

ționate la Art. 76 și 78, daca a fostii urmati de unii actii sevârşiti sai începutii spre a pregăti esecutarea acelor crime, se va pedepsi cu detenţiunea; iar dacă complotul n'a fost urmat de nici unii
actii săvârşit saii început spre a prepara esecutarea ver-unuiasdin
acele crime, pedâpsa va fi aceea a închis6rei (P. 20, 24).
Complotul este atunci cândii, prin sfătuire se va fi luati între

() Prin represalie se înțele ge actulă de resbunare ce un străinii ar face în confra Româniloră, pentru o vătămare ce acestia i-ar fi causatii.
(*) Art. 68 din con. P. abrogat „Pornirea eu fapta împotriva vieţei Domnului, de
se va fi adusii la, săvirzire se va pedepsi cu pedepsa ucigașilor de părinţi, iar
de nu la ocnă pe tâtă viaţa.,
(5 Art, 69 din con. P. abrogat.: „Cea cu faptă pornire, prin mizlâce resvrătitore
şi ridicare de norodii spre'asurpa'ceaîn ființă stăpînire, sa va pedepsi cu mârtea.“

și

i

E
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punerea la cale între

două sati

multe pers6ne sprea ajunge la săvârşirea vre uneia din acele mal
două

crime prevădute la Art 76 și 78. (P. Fr. 89).

80. Când un individ va lua singur hotărtrea de a comite
crima
prevădută la Art. 76 şi 78, şi va comite sah va iucepe a
face el
siogur și fără ajutorul nimănui vre un actii prin care pregăte
şce
esecutarea crimei, se va pedepsi cu detențiunea. (P. 20)
(P.
Fr. 90.)
|

Secţiunea

„Orime și delicte în contra liniştei

HI.

Statului prin resbelii, civili,

prin ilegala întrebuințare a forțe; armate, prin devastațiuni și jefuiri publice.

81. Atentatul, care va avea de scopi a ațiţa, resbel civil, înar-

mândă,

sai rădicăndi

tora, ori a s&vârși

pe locuitori

a se înarma

unii în contra al-

omoruri şi jefairi într'unul sai mai multe 0-

rașe saii 'sate, se va pedepsi

cu munca

silnică pe t6tă vicța.

Complotul uneltit, spre acest sfirşit, se va pedepsi cu pedepsile hotărite la art. 79. conformii deoscbirilor ce se facii întracel

articolii. (P. 10, 87, 88)

(P. Fr. 91).

82. Se vor pedepsi cu munca silnică pe tâtă viţa acei care
fără ordine saii autorisare din partea, auturităţei legale, vor fi ră-

dicat sai vor fi fâcut a se rădica trupe armate, şi le vor fi dat
sai le vor fi înlesnit dare de arme ori muniţiuni; aseminea se vor

pedepsi și acei cari vor fi îngajat saii înrolat, saii vor fi făcut a
se îngaja saii înrola soldați. (P. 10) (P. Fr. 92).
83. Se vor pedepsi cu munca, silnică pe timpi mărginită:
a). Acei cari fără cădere sai fără causă ertată de lege vor fi
luat comanda unui corpi de oștire, unui postă, unui portu, sait unui

orașii,a, unui sai mai multori bastimente de vesbel, a unei cetăţi

Sail locă întărit,
b). Acei cari, în contra ordinului Guvernului, vor mai ținea vre
o comanda militară.

c). Comandirii care vor ţinea adunată oștirea lor în contra ordi-.

nilor ce lise va fi dat de a o libera saii a o desființa. (P. 10) (P.
Fr. 93.)
84. Ori ce persână, care, putândi dispune de forță publică. va
fi cerut, saii va fi ordonat mişcarea, acestei forțe, sai întrebuin-

țarea ei în contra unei înrolări saii rădicări de Omeni pentru

tirea întocmită de lege, se va pedepsi cu reclusiunea.

0ş-
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Dacă azeminca ordin, va fi avut efect, culpâbilul se va pedepsi
cu munca silnică pe viâță. (P. 10, 15) (P. Fr. 94).
85. Ori ce pers6nă va fi incendiat saii destruiti, prin esplosiunea unei mine, edificiuri, magasine, arsenaluri, corăbii saii alte proprietăţi ale Statului, se va !pedepsi cu munca silnică pe timpi
mărginit. (P. 10) (P. Fr. 95)
86. Se va, pedepsi cu munca silnică pe victă acela care, ori ca
să hrăpâscă buni publici, ori ca să jefuescă oraşe sait sate, magasine, arsenaluri de ale Statului, case publice, fortereţe, posturi, porturi, corăbii saii bastimente ale Statului, ori în fine ca să atace saii
că să resiste în contra puterii publice, care se va afla în g6na săvârşitorilor unor aseminea crime, se va fipusi în canul unor cete armate, sai va fi esercitat într'însele vre o funcţiune ori comandă 6re-care.
Se vor supune la munca silnică pe vicță și acei cari vor fi directati, vor fi rădicat sai vor fi făcut ase rădica acele cete, sai

care le vor fi dat, ori le vor fi înlesnit, cu bună sciință şi voință,

arme, munițiuni și unelte de crime, sai care le vor fi trimes mij-

l6ce de vieţuire, sait care, în

ori ce alti chip, vor fi avut înțe-

legere culpabilă cu Directorii sai comandirii acelor cete. (P. 10,
168, 244, 354) (P. Fr. 96),
81. Dacă vre una saii mai multe din crimile menționate în articlele,

76, 78, 81,

se vor fi

săvârșit sai încercat

d'a se săvârși

de către vre o câtă, se vor pedepsi cu munca silnică pe t6tă viţa,

fără osebire, toţi aceia cari vor face parte din acea câtă şi sevor
fi prins
Acela,
avut în
nică pe

la locul răsvrătitorei întălniri.
care fără a se prinde la locul resvrătitârei întilniri, va fi
câtă vre o comandă, se va pedepsi iarăşi cu munca siltâtă viţa. (P. 10) (P. Fr. 97).

88. Afară de casul în care reuniunea sediţiosă ar fi avut de ob-

ject saii de resultat una sait mai multe din crimile enunciate în
art. 76, 18, şi 81, individii ce facii parte din bandele, de care sa
vorbit, mai sus, fără să eserciteze intr'insele vre o comandă saii
funcțiune, şi care sar prinde pe loci, se vor pedepsi cu reclusiunea. (P. 15) (P. Fr. 9).
89. Acei care cunoscad scopul şi caracterul numitelor cete, și
fără a fi siluiţi, le vor fi găzduit, ori le vor f dat loc de ascundere saă de întilnire, se vor pedepsi cu reclusiunea (P. 15) (P.
Fr. 99).
90. Intruninduse adunări, saii cete turburătâre liniscei obscesci,
dacă, dupe

trei somaţiuni

ce

li se vor

face de câtră

autoritățile

competinți, nu se vor risipi şi va mijloci lucrarea, puterei armate,

Câţi vor fi complici la diusele, și se vor prinde

acolo pe loc, se
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vor pedepsi cu închis6re de lă 6 luni pină la duol ani;
iar
teniele lor se vor pedepsi cu maximum închisoril. (P. 24, 170.căpiur)
Insă acei din conmiplici sai din capitenii care vor fi
cu arme,
se vor pedepsi cu reclusiunea. (P. 15,91) (P. Fr. 100) (1)
91. Se socotescii arme ori ce unelte, saii machine, sai instru
mente înțepătore, tăetre saii sdrobitâre, precum: puşcă, pistoli,
lance, suliță, cosă, topor, bardă, cuțit, ciomag şi alte asemene
.

Cuţitele de buzunar, fârfecele, și bastânele nu vor fi considera-

te ca arme de cât atunci când se vor fi întrebuințat a lovi,
a răni
sai a omori. (P. 50, 310 $. 6, 318) (P. Fr. 101).
|
92. Vor fi apăraţi de pedepsile pronuuciate în contra autoril
or

de comploturi saii de alte crimă în contra siguranței

esteri6re a Statului,

tentativei

acestor

acei culpabili

comploturi

sai

cari .naintea

crime

și mai

interidre sait

săvârşirei sai a

nainte de

ori
ce urmărire, vor fi dat, ei cei d'ântâia Guvernului
sai autorităților administrative, ori poliției judeciare, cunoscință
despre
aceste comploturi sai crime, şi despre autorii şi complicii 'lor,
saii
care, chiar dupe ce s'a început urmăririle sai descoperirea culpabililor, vor fi înlesnit arestarea acelor autori sai complici. (P. 59.)
P. Fr. 108).

TITLUL. II.
Crime şi delicte în contra Constitsupiunei
CAP I.
Crime şi delicte în contra esercițiului drepturilor politice.

93. Atentatul, al cărui scopi este de a risipi cu violență adunarea

legiuitore ce se află în esercițiul legal al mandatului ei, de ao sili
să ia, saii să nu ia o otărire, de a-isgoni cu violență pe unul
saă
pe mai mulţi din membrii sei, se va pedepsi cu munca silnică
pe

timpă mărginit. (C. P. Pr. $. 82).
(1) Art. 77
tesci,

din con. P. abrog:

dâca, dupe

trei chemâri

pîntrupânduse
ce li se vor face

adunări turburâtâre liniştei obsde câtre dregătorii

competenţi,
nu se vor risipi, și va mizloci lucrarea puterei înarmată,
câţi vor fi părtași la
dinsele, şi se vorii prinde acolo pe iocă, se vor pedepsi
cu inchisâre de la
şese luni până la doui ani, ori cu bătaia de la 5) până
la 100 nuele; iar căpeteniile lori se vor pedepsi cu munca Giurgiului sai a Brăilei
de ia ună ană
şi jumătate până la taei. Însă aceia din părtași, sai din
căpetenii, care vor fi
cu arie, 58 vor osindi la macsimum osîndei oene,4
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94: Acela care prin violență, va împiedica pe unii membru alii
corpului legiuitor de a merge la adunare sait dea vota, se va
pedepsi cu reclusinnea. (C. P. Pr. ş 83).
95, Când se împiedică prin atrupăment, violență sai amenințări
unul saii mai mulţi cetățeni de a'şi esercita drepturile lor civice,
fie care din culpabili va fi pedensit cu închisore de şese luni celit
puţin, şi cu interdicțiunea dreptului de u vota şi de a fi eligibil
în timnii de cinci ani celă puținii și dece ani celi multi. (P. 22.
24) (P. Fr 109—C. P. Pr. $. 84.)
96. Daca acestă crimă, s'a, Comisii în urmarea unui planii concer-

tat ca să fie esecutat, fie in tâtă ţ6ra, fie într'unul sai mai multe

judeţe, fie întruna sai mai multe plăși, ped6psa, va fi detenţiunea.
P. Fr 110).
( 91 Se 7 pedepsi cu închisre de la uni ană în sus:
,
I. Acela care fiind însărcinat de a aduna bileturi de votare, a
adăugit sai a micşorat, cu rea credință, numărul lor legitimă;
II. Acela

care

falsifică sau

scîmbă

un biletă

de votare,

scrie pe bileturile pers6nelor, care nu sciii carte, alte nume
acelea care i s'a dictat.

saii în-

de cât

III. Acela care, fiind însărcinat cu ţinerea procesului verbale al

Da
aaa

(9

Art. 83 din vechia con. P;,, Amploiatulii acela care, însărcinat fiindi eu
direcţia unei alegeri, se va abate prin sciință assupra lucrărei alegerei, din legiairi şi din regulile întocmite pentru acâsta, se va, Gepârta indată din slujbă,
şi pe unii cursii de șâse ani va perde dreptulii de înaintare la rangă, de a fi
orinduitii în sinjbă publică, şi de a mai A alegătoră sâă alesă într'acestii cursă
de vreme,

:

Art. 84 din vechia C. P:i Acella care, însăreinati fiind la o alegere
cu deschiderea bileturilorii coprinzătăre de glasurile alegătorilor, ori cu trecerea
loră
în lista orînduita pentru acâsta, se va dovedi asupra faptei plăzmuind
acelle
bileturi ori ascuzând dintr'însele, ori adăogând altele, ori scriind pe bileturi
alte nume de câtii acelea ce i se vor fi aretat, se va pedepsi cu degradaţia cetățenâscă.,
”
Art, 85 din vechia C. P:, Ori care altă persână va cădea înte'o vină dincelle pomenite în cellă din urmă articolii, se va pedepsi cu închisârea dela trei
luni pînă la unii ană, şi cu poprirea dreptului de a fi alegătoră stii ales de

la cinci ani până la zece,

-

.

o opaitza,

unei operațiuni electorale, a inscris intr însul alte nume de cât acelea care i s'aii dictat.
In tote aceste casuri, judecătorul va pronunța și interdicţiunea
pe timpi mărginit. (P. 22, 24—V. şi art. 29 |, elect. din 2 Iulie 1864)(1)
98. Ori cine va cumpăra sai va vinde un votii intru 0 alegere
se va pedepsi cu inchis6rea de la trei luni pînă la un an, şi va pu-
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tea fi osiaditii şi la interdicțiunea pe timpii mărginit —

— V. art. 32 din 1, elect. din 2 Iulie 1864).

(P. 22. 24

CAP. II.
Antentate în contra libertăţei.

99. Când vre un funcţionar publici, uni agenti sai un insăr-

cinat al guvernului va, fi ordonat sai va fi făcută vre un act arbitrariii, prin care să se atace libertatea individuală a unuia sai

mai multorii cetățeni, saii constituțiunea ţerei, se va pedepsi cu
inchis6rea de la ș6se luni pînă la doi ani și cu interdicţiunea pe
timpii mărginit.

Cu tote acestea, când

se va dovedi

că elii a săvârşit

asemine

faptă dupe ordinea superiorilor sei, în pricini ce privescii la atribuțiuniie acestora, și pentru care elii era datori să le dea supunere in ordinea ierachiei, va fi apărată de pedânsă, care, in aseniine cas, se va aplica numai superiorilor ce vor fi dat aseminea ordine (P. 50,100,159) (P. Fr. 114).
100 Despăgubirea, pentru pagubile cercate in urmarea faptelorii
pomenite in art. 99 se va hotărî conformii cu persânele, cu impreiurările şi cu vatămarea ce va fi suferit siluitul, fără înse a putea fl, nici o dată şi pentru ori cine macar, acea despăgubire mai

puțini de doue-deci şi cinci lei pe di, pentru fie care di de arestare ilegală și arbitrară. (Pr. P. 3, 63) (P. Fr. 117.)

101. Dacă fapta arbitrare sai atentătore drepturilor cetăţenesti
se va fi sevârşit prin plăsmuită sub-scriere a vre anui Ministru sat
altui funcţionar public, plastografii, precum şi cei ce, cu bună sciință, se vor fi servit cu acea plastoprafie, se vor pedepsi cu munca,

silnică pe timpi mărginit. (P. 10. 125. 126.) (P. Fr. 118).
102. Funcţionarii publici însărcinaţi cu poliția administrativă sati
judecătorâscă care aii refusati, saii care au năgrijit de a-da ascultare
unei reclamațiuni legale, țintind a constata detențiunile ilegale şi
arbitrarii, fie în închisorile destinate pentru paza deţinuţilor, fie
chiar în ori ce altii loc, şi care nu vor justifica că a denunțat acâsta autorităţii sunerire, se vor pedepsi cu degradațiunea civică, şi
vor fi respundători de pagube şi interese care se vor regula dupe
cum se arată în ărt. 100. (P. 22, 103.) (P. Fr. 119).
103. Directorii, superiorii saă custodii închisorilor, saii a ori cării
alte case de arest, care vor fi priimit uni arestat fără ordinea provisorie a autorităților competinti, aceia care'lii vor ţinea închisă, sait

vor refusa, de al înfățișa oficerului de poliţie sai aceluia ce aduce
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ordinile sale, fără a justifică că onunerea
procurorului, saii judecătorului, aceia care
registrele lor oficerului de Poliţie, se vor
închidere arbitrarie, cu închidere de la o
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lui provine din ordinea
vor refuza de a înfățișa,
pedepsi ca culpabili de
lună pînă la un an şi cu

amendă de la o sută pină la trei sute lei. (P. 24—Pr.

P. 579, ur).

(P. Fr. 120).
104. Se vor pedepsi cu degradațiunea civică ori ce oficer ală peliţiei judecătoresci, ori ce procuror, sub-stitut saii judecător care va
fi provocat, dati, saii sub semnati o sentință, o ordonanță sai unii
maudat de urmărire personală, sai de acusaţiune a vre unui Ministrii,
sai a vre unui Membru al Senatului, ali Adunărei legislative, saii al

Consiliului de Statii,saii al Curţii de compturi, saii al Curţii de Casa-

țiune, fâră autorisaţiunile si formele prescrise de legi, sai care afară
de delictă flagrant vor fi dat saii subsemnat, fără acele autorisațiuni
şi formalități, mandatul de a prinde sai de a aresta pe vre unul saiă

nai mulți Ministri, sai pe unul sai mai mulți Membri ai Senatului,

al Adunărei legiuit6re, ai Curţei de Casaţiune, ai Consiliului de Stati,

sau ai Curţii de Compturi. (P. 22 —art. 36 din].

elector. 2 Iulie

1864). (P. Fr. 121).
105. Aseminea se vor pedepsi cu degradaţiunea civică, procurorii, sub-stituții, judecătotii, saii oficerii publici, care vor fi ares-

tat sai vor îi făcut a se aresta

unii individ în alte localităţi

de

cât cele determinate prin legi sai regulamente, sai care vor fi
trimesii îuaintea judecății Curţii juraţilor pe un cetățean fără de
a fi pusii mai nainte în acusaţiune conformă legei. (P. 22, 272—
Pr. P. 304, ur. 589) (P. Fr. 122)
106. Ori ce concertare de măsuri contrarii legilor, făcută sai:
prin adunare

de individe saii de corpuri depositare

de ver o par-

te a autorității publice, sait prin deputaţiune, ori corespondințe
între dinșii, va fi pedepsită cu închisre de două luni celii puţin,

Şi de șâse luni cele muit, contra ori cărui culpabi!, care va putea
încă săfie condamnat la interdicțiune pe timpii mărginit. (P. 22
24) (P. Fr. 123.)
107. Dacă prin unul din mijlâcele esprimate mai Sus, s'aii con:
certată măsuri contra, esecutărei legilor, sai contra ordinilor Guvernului, pedâpsa va fi maximul închisârei corecționale.
Dacă acestă concertare s'a făcut între autoritățile civile şi cor-

purile militare sai șefii lor, aceia cari vor fi autorii sa provocatorii, vor fi pedepsiţi cu detențiune; cei alţi culpabili vor fi peSah cu macsimul inchis6rei corecționale. (P. 20, 24.) (P. Fe
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CAP. II.
Pentru călcare de atribuliuni din partea

autorităților administra-

tive și judecătoresc,

108. Se vor pedepsi cu degradaţiunea civică:
I. Judicătorii, procurorii și substituţii lor, oficerii de poliție cure
se vor fi amestecat în eserciţiul drepturilor puterii legiuitâre, sai
prin reglemente care cuprindă disposiţiuni legiuitore, sai poprind,
ori suspendândii esecutarea unei sai mai multor legi, saii deliberând asupra punctului de a sci dacă legile trebuescă a fi publicate saii esecutate.

II. Judicătorii, procurorii și substituții lor, oficerii poliții judecătoresci care vor fi trecutii peste competenţa lor, poprind esecuta-

rea ordinilor emanate de la administraţiuni, sai dune ce ai permisă

Saii aii ordonat de a se chiema îa judecată administratorii pentru fapte relative la esercițiul funcţiunei lor, vor stărui în esecutarea actelor lor, de și de către autorităţile competente li s'a notificat anularea acelor acte, saii esistența unui conflict. (P. 22, 109 — Con.

Par. 4, 5, 7.) (P. Fr.

121%).

.

109. Se vor pedepsi cu amendă de la 100 pînă la 1500 lei, judecă-

torii cari, peste atribuțiunile lor, se vor fi amestecat în materii date
de legi autorități administrative,
Cu aceeași pedepsă se vor pedepsi

și membrii Ministeriului pu-

blic, cari vor fi luat conclusiuni, sai vor fi cerut a se face asemene procederi. (P. 28, 108.) (P. Fr. 128).
110. Prefecţii, sub-prefecţii şi alţi funcţionari administrativi, cari
se vor fi amestecat în eserciţiul drepturilor puterii legiuitâre, dupe
cum se prevede la ast. 108, $. 1]. saii care vor fi dat ordine ilegale

a se opri esecutarea, decisiunelor judecătoriilor sai Curţilor,
pedepsi cu degradaţiunea civică, (P. 22) (P. Fr. 130.)

111. Aceiași funcționari

administrativi se vor pedensi

se vor

cu amendă

de la 100 pînă la 1500 lei când, peste atribuţiunile lor, se vor amesteca în materii date de legi autorităţii judecătoresci, și când, dupe

reclamațiunea uneiu sai: amânduror părților interesate, vor fi decisii
o afacere înainte ca autoritatea, superi6ră să se fi pronuuciat asupra
casului. (P. 28) (P. Fr. 131.)
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TITLUL III.
Crime și delicte în contra întereselori publice.
CAP 1.
Despre

plăsmuiră sai falsificări. (1)

SECŢIUNEA

1.

Plăsmuire de monedă. (2)
112. Cine va contra-face, ori va falsifica monedele de aurii saii de
argint din acelea ce ai cursii în România, se va pedepsi cu munca
silnică pe timpii mărginit; iarii pentru monedele de aramă, se va

pedepsi cu reclusiunea.

(P. 10, 113, 116) (P. Fr. 132.)

113. Acela care va participa la contra-facerea unei asemene monedă, ori o va întroduce în țâră, saii o va pune în circulațiune se va
pedepsi ca plasmnuitorul de monedă falsificată. (P. 112, 116) (P.
Er. 134).

444, e

socotind de bună şi adevărată o monedă falsificată, ce

"i va, fi cădut în mână,

o va pune

în circulaţiune, nu se va pedepsi,

iar dupe ce o va cundsce că este falsă și nu va înceta a o întrebuința, se va osîndi să plătâscă drept

amendă, îndoit suma

ce va fi

pusii în circulațiune. (P. 28, 112) (P. Fr. 135)
115. Care se va dovedi răgdând, tăind saii sub-țiind monedă prin
ori-ce meșteșugii, se va pedepsi cu amendă de la 200 nînă la 5000
lei şi cu închis6re de la trei luni pînă la duoi ani. (P. 24, 28).
116. Vor fi apăraţi de csîudele hotărite pentru plasmuitorii despre
care se vorbesce în articolile 112 şi 113, acei culpabili, cari, înain-

tea săvârşirei saii a pnnerei

în lucrare alii acelor crime, şi înainte

(1) Materia plăsmuiriloră şi falsificărilori în codica penală din 1850, abrogată,
se aseamănă cu aceea cese tractează în codicele actuală, de jvreme ce și attunci, ca şi acum, acestă materiă s'a luată totii din codicele penală francesii
Codicele lui Caragea din 1817 care, coprindea şi materii penale, avea câte va

disposițiuni relative la plăsmuiri și falsificări,

”

(2) Dupe vechiul Cod. Caragea. Part. 5. Cap. 8 („pentru tăeturi de bani:),
Art. 1. Tăetori de bani înțelegem nu numai pre cei ce tae monedă mincin6să

de totii stii în parte, ci și pre cei ce tae monedă de arginti buni şi adeverat,
sâii de aurii, întocmai cu care îmblă,
Art, 2, Câţi se vor vădi tăetori de bani, să se osiudeacă la morte.“
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de a se începe ori ce urmărire, vor fi descoperit. autorităţilor cumpetente, acele crimi, precum și pe autorii săi pe complicii lor.
Asemenea vor fi apărați de pedepse, și acei culpabili cari,
chiar dupe începerea urmăririlor, vor fi înlesnit arestuirea autorilor

sai a complicilor lor. (P. 59, 122.) (P. Fr. 138.)
SECTIUNEA II.

Plasmuiri de sigille ale Statuhă sati ale altor autorități de biletură
de bancă, de efecte publice și altele.

117. Se vor pedepsi cu munca

silnică pe timpii mărginit:

a). Aceia care vor fi falsificat sigilluli Statului, saă cari cu bună
sciință, vor fi întrebuințat asemenea sigillă falsificatii.

b). Aceia cari vor fi falsificat sai alterat efecte emise de către
tesaurul publică, și purtând timbrul sei, sait bilete de bancă autorisate de legi, sai care cu sciință, vor fi întrebuințat aceste efecte
şi bilete falsificate, saii alterate, sai le vor fi întrodus în cuprinsul
țerei. (P. 10, 122) (P. Fr. 139) (1).
118. Se vor pedepsi cu reclusiunea:

Aceia care vor fi falsificat sai alterat ozi ce timbru naţionali, sai

oră ce marcă publică, destinată pentru probă lu materii de argint saii
de aurii.
Asemine se vor pedepsi şi aceia care, cu seiință se vor fi servit cu
hârtii. sai efecte purtând timbruri mincin6se, saii cu mărci, ori tim-

brurile falsificate sai alterate. (P. 15, 119, 121). (P. Fr. 140).

119. Se voră pedepsi cu minimum reclusiunei ori cine, fără a avea
drept, va lua și va întrebuința adevăratulă sigillă a Statului, sati

timbrurile ori mărcile prevădute la art: 118, făcând cu dinsele o întrebuințare vătămărâre drepturilor şi intereselor Statului. (P. 7 $. 3,

10, 118) (P. Fr. 141),

120. Se va pedepsi cu minimum reclusiunei:
2). Aceia care vor fi falsificat mărcile destinate spre a fi puse în
numele Guvernului, asupra productelor saii mărfurilor, saii cari vor

& întrebuințat, cu sciință, asemene falșe mărci.

b). Aceia care, vor fi falsificat sigillulă, timbrul, sai marca unei autorități ori care, sait unui stabiliment particular de bancă sai de

(7) Din vechia con. Caragea, part. V, cap. V:
Art, 3. Câţi faci iscălitura Domnâscă s6ă pecetea, să li se taie mâna; câţi dregii
euvinte, ori slovniri, ori „slove, ori numere, ori veleată, ori lună, ori zi, din
gerisori Domnesci, să se osîudească la ocnă în sorocă de cinci aui,*
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comerciă, sait cari, cu sciință, le vor fi întrebuințat. (P. 7 $, 3; 10),
(P. Fr. 142).
121. Se va pedepsi cu închisâre acela care fără drepti va lua şi
va întrebuința adevăratele sigille, timbru, sai mărci, prevădute la
Art, 118, făcând cu dinsele o întrebuințare vătămătâre drepturilor
şi intereselor Statului ori a unei autorităţi publice, ori chiarii a unui stabiliment particulari de banca saii de comercii. (P. 8. 24)
(P. Fr. 143).

A 122. Disposiţiile Art. 116 se aplică şi la crimele prevădute
rt, 117,

prin

SECTIUNEA III-a.

Despre falsificarea de înscrisuri publice saii autentice, şi de comerci sati de bancă,
123. Ori ce funcționariii sai ofeierii publică, în serviciul funcțiunei

sale, va face vre o plăsmuire ori prin subscrieri falsificate, ori prin
schimbarea saii prefacerea la vre unii acti, vre o scriere, sati vre o
sub-scriere prin arătare de alte persâne, iară nu de celle adevărate,
ori prin scrieri adaogite în urmăîn registru saii în alte acturi publice,
terminate sai încheiate de mai înainte, se va pedepsi cu munca silnică pe timpi mărginit. (P. 7, 10). (P. Fr. 145).
124. Assemenea se va pedepsi cu munca silnică pe timpi mâr-

ginit, ori ce funcționari saii oficierii publică, care alcătuindii inserisuri privitâre la atribuțiunjle funcţiunei salle, va fi denaturat cu

viclenie substanța sai circomstanțele

acestor inscrisuri, sai serii-

ndă convenţiuni deosebite de cell» ce i se vor fi însemnat, saik
dictat de către părți, saii constatând ca dreptii adevărate fapte

mincinse,

saii ca mărturisite fapte nemărturisite. (P. 1, 10, 123)

(P. Fr. 146).

125. Vor fi pedepsite cu muncă silnica pe

timpii

mărgibit ori

ce alte pers6ne care vor fi falsificat vre unii actă autentici şi publică, sai inscrisuri de comertiii saii de bancă, fie prin contra fa-

cerea sai alterarea scrierii, sai a subsemnaturei, fte prin plăsmuirea
de convențiuni, disposiţiuni, obligaţiuni, saii liberaţiuni, sai prin
inserţiunea lor posteridră, fie prin edăogirea sai alterarea de

clause, declarățiuni sai fapte ce aceste acte aveai de objectii de
a conţine și a constata. (P. 7, 10) (P. Fr. 147).
126. Se va pedepsi cu reclusiunea acela care cu bună sciință,
se va servi cu plăsmuitele înscrisuri despre

care

se vorbesce

în

ăcele din urmă trei articole. (P. 7, 15, 123. 124.125) (P. Fr. 148).
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Despre falsificarea în scrieri private.

197. Se va pedepsi cu maximum
făcut vre o plăsmuire

ori

închisârei ori ce persână va îi

ce felă la

înscrisuri

particularie,

prin

unul din modurile esprese prin 125, precum şi cel ce cu bună
sciinţă, se va servi cu asemenea, inscrisuri plăsmuite. (P. 8. 24)
(P. Fr. 150).
-198. Plasmuitoriăi de înscrisuri este şi acela care, în privira de
a trage unii folosii pentru sine sait pentru altuli, sait de a aduce
vătămare altuia, împle o hârtie, pe care se află subscrierea, unei
persne în contra voinţei acesteia, şi o întrebuințedă ca uni titlu.
Ori cine va comite înfracțiunea prevădută la art. 128, se va pedepsi

cu închis6rea, de la ș6se luni pînă la doi ani şi cu amendă de la 100

pînă la 3,000 lei, dacă hârtia "1 se va fi încredințat de însuşi
subscriitorul; iară dâcă nu'i se va încredințat, se va pedepsi cu
_maxirium închisârei. (P. 8, 24) (P. Fr. 401).
Ş. 111. — Despre falsificarea de pasporturt, foi de drum și certificate,

129. Se va pedepsi cu închisrea de la trei ani pînă la doi ani
veri cine se plăsmui pasporturi saii va drege, ori va preface unii
pasportu adevărat, sait va odăogaintr'însul vre uui cuvânt saii cifră
siii literă, precum și cel ce cu bună sciință se va servl cu asemenea

pasport. (P. 8. 24). (P. Fr. 153).

130. Cine va lua pentru sine un pasportă pe nume închipuit, sati
va fi mijlocit ca martorii spre a libera ună pasportii pe nume străină,

se va pedepsi cu închisre de la trei luni pînă la unii ani. (P. 8.24
(P. Fr 154).

131. Foncţionarul publică, care cunoscândii acea schimbare de nu-

me va fi datii pasportii pe nume închipuită se va pedepsi cu maximul
închisârei (P. 8. 24.) P. Fr. 155).
132. Ori cine va fabrica saii va falsifica o f6e de drum pentru sine
saii pentru vitele salle, saii se va servi de asemenea fâie de drum, se

va pedepsi cu închisâre dela o lunăpînă la unii anii. (P. 8 24. (P. Fr
156).

133. Asemeneă se va pedepsi cu închis6re dc la o Innă până la șese

luni ori ce pers6nă va facesă ise deade funcţionarii publici uă fdie de
drum sub nume închipuiţii. (P. 8, 24 (P. Fr.157).
134. Otelieri, hangii, şi carciumarii, care cu sciință vori inscrie
în registrele lorii, sub nume mincindre saii închipuite pe personele ce

16, vor găsdui la, dânșii, se vor pedepsi cu închisâre de la șese ile
pînă la o lună. (P. 8. 24—(P. Fr 154 $. 2).

COD. PENALE. — CART. Ul. TIT. II.

29

135, Acela care fabrică pentru dânsulii saii pentrn altulii unii certificat falsi de b6lă, sub numele unui medici, hirurgiă sai unei
alte persâne care esercitâsă arta, de a tămădui saii care falsifică
unii asemenâa certificată adevărații, şi se serveşte cu dinsulă spre
a încelă pe autorităţi sai pe societăţile de asigurare, se va pedepsi

cu închisâre de lao lună pînă la uni

anii. (P.8. 24. 138 (P. Pr.

Ş. 256).

136. Funcţionarul care va fi liberat o asemenea f6ie, sciindii că

numele pe care o dă este închipuit, se va pedepsi cu închis6re
de a trei luni până la doi ani. (P. 8. 24. 135).
137. Medicii, hirurgii, saii alte pers6ne, esercitândi artă de a tămădui, care dai cu sciință asupra stărei sănătăței unei pers6ne

certificate contra, adevărului, spre a servi la autorități sai la societăți de asicurare, se vor pedepsi cu închisâre de la o lună până la uni ani.
Iară dacă vor fi primit şi dăruri sau făgădueli de dăruri, se
vor pedensi cu închis6rea de la trei luni pînă la unii anii şi jumătate. (P. 8. 24)(C. P. Pr. $. 257).
138. Acela care, spre a încela pe o autoritate saii pe 0 societate de asicurare, în privinţa sănătăței sale, saii a unei alte persâne, se va servi cu un certificat din cele coprinse la Art. 135, se
vapedepsicu închisâre de la o lună până la unii anii. (P. 8. 24)

(P. Pr. $. 258).
139.

Ori

care va plăsmui

sub numele

vre unui funcționari pu-

bliciă, vre unii atestati pentru sineși, ori pentru altuli, de bună
purtare, de neavere, ori de alte îmnrejurări menite spre a recomenda
pe cel aretat într'insul la milostivirea Guvernului, sai la a particulariloră, spre a dobândi funcțiuni, creditii ori ajutorii, se va pedepsi cu închis6re de la două pînă la șese Inni.
Ascmenea se va pedepsi şi vert cine va preface pe numele sti,
saii pe numele

altuia,

vre unii atestati adevărati.

Totii asemenea se va pedepsi, şi cel ce cu bună sciiață se va
servi cu acestii felii de atestat plăsmuit. (P. 8. 24—Pr. P 450ur).
(P. Fr. 161.(1)
(). Crimele de falsificare, prevezute în vechia condică Caragea (part. 5. cap. 5.)
eraii coprinse în următorele articole:
Art. 1. Plastografi zicem celor ce facă scrisori mincindse, s6ă de totă, stă
în parte.
Ă
De totii mincin6se scrisori sunt, în câte peceţile scii iscăliturile sunt mincinâse,
Art. 2, în parte mincinâse sunt, în câte cuvîntul celorii scrise, sti împreuarea slovelorii, stă slovele, scă numerile, sâii veleatulii, sâii luna, s6ă zioa
sunt dresse

s6

rase,

ţi în locul

lori

scrise altele.,
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Crime şi delicte comise de foncţionari publici în eserciţiuli functuunei. ler.

SECŢIUNEA 1.
Sustracțiună comise de depositarii publiei.
140. Oră-ce perceptor, ori-ce funcționar însărcinat cu percepțiune: ori ce depositar sai comptabil publici, care va fi deturnat sai sustrasi banii publici saii privaţi, sai efecte ţiind
loc de bani, saii acte, titluri şi alte lucruri mişcătâre, care se vor
afla în mânile luf, în puterea însărcinării sale, se va pedepsi cu
reclusiunea, dasă lucrurile deturnate saii sustrase, vor fi de o valâre peste trei mii lei.
Daca valdrele sustrase saii deturnate, suntii mai jos de trei mii
lei, pedâpsa va fi închisdrea de la unii anii pină la doi.
În ambele aceste casuri, condamnatul va perde dreptul lu pen-

siuue și se va declara incapabili de a ocupa ori ce funcţiune pu-

blică pe tâtă viaţa. Ori ce judecător, administrator, funcţionar
sau oficier publici care va fi stricat, desființat, sustrasă sai deturnat actele şi titlurile, al căror era depositar, sai care i se încredințase, saii comunicase

în virtutea funcţiunei

sale, se

vă pe-

depsi cu reclusiunea, perdând şi dreptui la pensiune.
Ori ce agenți sai însărcinaţi, ori ai Guvernului, ori ai depositarilor publici, carii vor fi culpabili de acelâși sustracţiuni, vor fi

supuşi la aceași pedâpsă. (P. 8. 24; 7, 15, 323.—Pr. P 491,) (P. Fr,
169-173).

SECȚIUNEA

II.

Pentru nedrepte luări săverşite de fonclionari publici.
141. Ori-care din funcţionari
Art, 5.
Art- 4.
de cea
Art, 5.

publici,

ori

care din oficeri pu-

(citat în. nota precedentă).
Câţi faci zapise mincin6se de datorii particulare, să plătâscă îndoită
ce era să căstige cu zapisulă cellă mincinosi.
Iar câţi vor areta, cârți mincinâse prin nesciință, și so va dovedi că

pu le aij scint de mincindse, aceia sunt nevinoraţi,ii

“
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blici; sai încărcinații lor; ori cari perceptori de drepturi, taxe,
contribuțiuni, bani, venituri publice sai comunale, precum şi ori
cari însărcinați din partea perceptorului vor fi ordonat să se perc6pă, vor fi cerut, sai vor fi primit ceea ce nu avea drept a lua
saă mai mult de câtii ceea ce se cuvinea să ia ca drnpturi de
taxe, contribuțiuni, bani, sai venituri, sai ca simbrie, ori apuntamente, se vor pedepsi foncționarii şi oficerii publici cu minimum

reclusiunei; iară însărcinați lor, cu închisârea ce la ș6se luni pînă
la doi ani.

Culpabilii se vor osîndi încă şi la o amendă deo

cel multă, şi de a două-spre-decea parte cel

stitnțiunelor şi a daunelor înterese, ce

|

a patra parte

puţin din suma re-

vor fi dator! a ptăti per-

(end şi dreptul la pensiune. (P. 8. 24. 1. 15.28.— Pr. P.494ur.)
(P. Fr. 114,

SECȚIUNEA

III.

Despre infracțiunile privitâre la amestecurea funcţionarilor publică
în afaceri sai comerciură necompatibile cu a lor cualitate.
142. Ori-ce funcționar, oficierii publici sai agent al Guvernului,

care, sai

fățişii, sai prin acte

simulate,

saii

prin

interposițiune

de persâne, va fi loat sai priimit vre un interesit Gre care în acte,
adjudecațiuni, interprinderi, sai regii cu a căror administrare sai
priveghiere totală sai parţială, este sati a fostă însărcinat, în timpul săvârșirii faptei, se,va pedepsi cu închisrea, de la şese luni
Până la doi ani, şi cu amendă care nu va trecea patra parte,

nici va fi mai mică

de a doua-spre-flecea parte din restituţiunele

Şi desdaunările ce va trebui a plăti.
Către acestea se va, declara necapabil pentru tot-d'auna a mai

sg ereipielita
e Ma dr dei 3 dă
i a stat

de județe saii de

Ne

143. Ori-ce comandant de divisiuni militare,

oraşe; ori ce prefectii și sub-prefectii, care în întinderea ocolului
unde are dreptul a'și esecuta autoritatea sa, va face Îacişi, sai
prin acte simulate, sai prin interposițiune de persne, comerță de
grâu, vinuri, sa alte producte, afară din acele care ar proveni din

ia

Acel6şi pedepse se aplică şi ori căruia funcţiunarii sai agentii
al Guvernului, care va fi luat vre uni interesi în vre 0 pricină
întru care el va fi fostii însărcinat de a ordonanța o plată sai licuidare do bani. .(P. 8, 24. 28.—Pr. P.4%, ur.) (P. Fr. 175).

ati +

„ocupa funcțiuni publice.
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proprietățile sale, se va pedepsi cu amendă de la 500
10,000, lei. (P. 8. ş. 3. 28)(P. Fr. 176)(1).

SECȚIUNEA

până la

1V.

Despre mituirea funețiunarilor publici.
144, Ori-ce funcţionarii de ramul administrativi saii judecătorescă,
ori ce agent saii însărcinat al unei administraţiuni publice care va
fi primit sai va fi pretinsii
acceptat

promisiuni

daruri

de asemenea

sai presenturi, saii
lucruri, spre a face

care va îi
sâii spre

a

nu face unii act privitor la funcțiunea sa, fie și drept, dar peatru
care n'ar fi determinată de lege o plată, se va pedepsi cu
maximum închisorii şi cu amendă indoită a val6rei lucrurilor primite saii făgăduite, fâră ca acâstă amendă să pâtă fi mai mică de
căt două sute lei; &ra banii sait darurile, ori val6rea lor, se vor lua
pe s6ma ospițelor sai caselor da bine facere ale localităței unde
s'a comis mituirea.
Ei nu vor mai putea ocupa funcțiune pubică, şi vor perde și
preptul la pensiune.
Cu aceași pedâpsă se va pedâpsi şi ori-ce arbitru sait espert

numit saii de către un tribunal

care va fi acceptat

sai de părți,

promisiuni, sait primit daruri saii presente pentru a da o decisiu-

ne sâii a emite o opiniune favorabilă uneia din

părți. (P. 8. 22.

94, 28—Pr. P. 491. ur.) (P. Fr. 1170. P Pr. $ 309 310).
145. Dacă mituirea s'a urmat asupra unui judecător saii jurat,

pronunţând în materii criminale în fav6rea

sai în contra acusa-

tului, pedâpsa va fi reclusiunea și perderea dreptului de a mai fi
admis in servicii pe tâtă viaţa; el va perde şi dreptul la pensiune.
(P. 7. 15. 22.) P. Fr. 118) (2).
1

(1). Vechiulă art. 141 din C, P. abrog: „Slujbaşiulă administrativi care, în întin-

derea ocolului supusii dregătoriei selle, va face de faţă, scă prin acturi iconomicâse, să prin mizlocire de alte persâne, negoții cu bucată, care nu vor fi
rodii all proprietățilorii selle, se va pedepsi cu globire de o potrivă cu a zecea
parte o totalului prețului mărfi compărate ori toemită; iar de va fi prin împilare
câtre locuitori la toemeli asupritâre și nepriimite de dînşii cu bună voie pentru ori ce felurime de nepoți, atunci se va scâte şi din postă, fără a putea
lua de la cinci până la zece ani, nici rangii nică slujba publică, şi se va în|
datora a despăgubi și pe cei asupriţi.“

(2

Afară

de aceste

done

articule,

"fa şi în codicele abrogatii,
care s'a abrogată.

mai

cari,

de și într'ună

conţinea

modă

incomplectă,

acellii codice și următorul

se af-

articolii

Art, 144: „Acela care va încerca, stă să înfricosioze pe vre-unii slujbașiă, sati
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146, Ori-care particular, care în numele săi, sai în numele

vre

unui funcţionarii public, administrativ
sai fără ştirea acestuia, intr'uni chip

d

şy:

sai judecătoresc, cu ştirea
direct saii indirect, va cere,

3

2
îi]

mii IE ai

A gi di ie

va lua, sai va face să'i se promită daruri sait alte folose nelegitime, spre a interveni, spre a se face, saii a nu se face vre unii
act din cele privitâre la atribuţiunile acelui funcţionară, se va pedepsi cu închisâre de la șâse luni pînă la doi ani, și cu amendă,
val6rea îndoită a lucrurilor luate saii promise, fără ca acâstă amendă să fie mai mică de cât două sute lei.
Lucrurile primite sai valGrea lor, se vor lua în folosul ospițe-

if

4

lor sait caselor de bine-facere ale localităței unde s'a comis faptul.

Iar daca mijlocitorul va fi funcţionar, va perde dreptul d'a mai
ocupa, funcțiuni, şi mu va putea primi pensiune. (P. 8.92. 28. 144.
145.

SECȚIUNEA V.
Adusă de putere.
Ş. 1. — Abusă de putere în contra particularilor,
147. Ori ce funcţionar administrativă sai judecătorescii va abusa, de puterea ce'i dă calitatea

sa, spre a

sili pe. nedreptii pe

o

pers6nă a face sai a suferi un act, saii a se abține de dânsul, se
va, pedepsi cu închisârea de la o lună in sus, și se va putea încă
declara incapabil d'a ocupă funcțiuni publice de la un anu la trei.

(P. 8. 22. 24) (C. P. Pr. ş. 315).
|
148. Ori ce funcţionar care în eserciţiul, sâii cu ocasiunea func-

țiunei sale, va malirata prin ofense orale

depsi cu închisâre pînă la ş6se luni.

Acel funcţionar se va putea încă declara

pe o pers6nă, se va peincapabil de

a ocupa

funcțiuni publice de la un anii la trei. (P. 8. 22, 24) (P. Fr 186,
C. P. Pr. $. 316).
149. Ori ce funcționar care, afară din casurile și formele prevădute de lege, va aresta, saii va ordona a se aresta o pers6nă,
saii care va prelungi într'un modii ilegale ţinerea lui la închis6re,
se va pedepsi cu închisârea de la trei luni în sus, și se va putea
să-Ri amăgescă prin bani, daruri, ori făgădueli pentru ori măcar care pricină,
dovedinduse, se va supune a plăti dreptii gl6bă suma făgăduită, s6ă se va pedepsi cu închis6re cara nu va trece peste şesa luni.,
:

3,
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îucă declara de iucapabil, de la uni an pină
“la trei, de a ocupa
funcțiuni publice.
Daca arestarea ilegale a ținutii mai multide trei
dile, minimum
pedepsei va fi de patru luni şi se va declara
ocupa funcțiuni publice de la un ani la trei incapabil de a mai
ani.
Dacă arestarea, ilegale va ține mai mult
de o lună, osînda va
fi maximum închis6rei.

In aceste din urmă două casuri, funcţionarul
va perde și dreptul la pensiune. (P. 8. 22. 24) (C. P. Pr. $. 317)

150. Ori ce funcţionar câre, în instrucţiunea
causelor corecționale, ori criminale, va fi îutrebuiuțat sai va
fi ordonat a se întrebuința casnă, spre a sili pe bănuiți a face
mărturisiri sai declarații, se va pedepsi cu maximum închisorii
fără a se apăra prin
acesta de alte pedepse mai mari pentru răniri
sati lovituri prevădute de lege. (P. 8. 24. 238, ur.) (C. P. Pr. $.
319) (1).

151. Ori ce funcţionar

administrativ sai judecă

oficer de justiţie sau de poliție, or ce comandant torescii, ori ce
agent al forțel publice, care se va introduce în a sa calitate sai
în
domici
liul unui cetățenii, în contra voinţei acestuia, afară din
casuri
le
prevădute de legi, şi fără formalităţile ce ea prescr
ie, se va pedepsi
cu închis6re de la şâse dile pină la trei luni, și
cu o amendă de
la 50 până la 1,000 lei, avându-se însă în veder
e aplicarea $ 2
de la Art. 99,
Ori ce particolar care, prin amerințări sai mijlâc
e silnice, se va

fi întrodus în domiciliul unui cetățen, se va pedepsi
de la 6 gile la trei luni și cu amendă de la 30 pînăcu închis6rea
la 500 lei.
(P. 8, 24. 28. (P. Fr. 184).
i

152. Ori ce judecător saii autoritate judecătorâscă, ori
ce administrator saii autoritate administrativă, care, sub pretes
ti de tăcere sai de nedeslușire a legi, va denega dreptatea ce este
dator păra
iii ia
(1). Cazna esista în C, Caragea din 1817:

Art. 56 (part. 6. cap. 2): Când cellă ptrit pentru vină
se va dovedi vinovată,
şi va tăgădui ori tâtă vină, ori parte din vină, atunci
să se căznească ca să
spue adevârulă.
Art. 57. Vinovaţii care se căznescii, să nu so crâză
de odată, măcar că vor şi
spune că sunt vinovaţi, câci de multe-ori de frică
şi durere zică şi ceea ce
nu

este.,

Regul. însă org. desființiase cazna, prin art. 298 $ 2.
care zicea: „Pedepsele
cu tăerea măinilori, precum şi cazna seă muncile, se strică
și se desputerni- c6ză fără a se mai putea urnia de acum înainte.

Osînda confisearei avuturilorii, ca unace este împotriva pravile
i şi a obiceiului

ferei, nu se va puts urma nici o data.

|
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țilorii ce îi vor fi cerut'o, şi care va fi stăruitii în denegarea sa
Chiar în urmă de prevestirile sai ordinile ce.va fi primit de la
superiorii sei competinți, se va putea urmări și pedepsi cu amendă de la o sută pină la o mie lei, și se va declara incapabil
d'a ocupa funcțiuni publice de la unii ană pină la trei ani (P. 8.5.
2, 22. 28.—1. Cur. Cas. 36 $, 2.) (P. Fr. 185).

153. Ori ce funcționar, care va esecuta o pedâpsă ce nu a fost
pronunciată dejudecată,

> ada Ta io paiZeii

— CART. IL. TIT. Ul.
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saii care o esecută peste măsura prevedută

de judecată, se va pedepsi cu închis6rea (P. 8. 24) (C. P. Pr. $. 320).
154. Ori ce funcţionar, însărcinată cu urmărirea crimelori, sati
cu esecutarea pedepselor care, cu scop de a sustrage pe un individ de la o pedâpsă legale, nu va urmări crima sai delictulii,
sai care nu esecută pedâpsa pronunciată, ori esecută o pedâpsă
mai mică de câti cea pronunciată de judecată, se va pedepsi cu
închis6rea, sai cu amendă de la 100 pină la 3,000 lei, şi se va,
declara încapabil de la uni an pîvă la trei ani, d'a ocupa funcţiuni publice (P. 8. 24. 28, 22.) (C. P. Pr. $. 321)
155. Ori ce funcţionar care, de la sine, în contra legii, fără
competință și fără a mijloci o hotărîre a autorității competinte,
va, deposeda pe uni particolar, se va pedepsi cu închisâre, şi se
va declara încapabil de a ocupa funcțiuni publice de la un ână

pînă la trei ani. (P. 8. 22. 24).

Ori ce supresiuni, ori ce deschidere de

se va pedepsi cu

Culpabilul se va declara

necapabil d'a ocupa funcţiune publică

de la un anii pînă la duoi ani. (P. 8. 22. 24. 28) (1).
151. Ori ce funcționar

Zi

postelor,

închis6rea și cu amândă de la 50 pină la 500 lei.

ta

al Guvernului, ori al administrațiunei

scrisori încredin-

un funcţionr saii agent.

cea

156.

țate la poștă, fâcută saii inlesnită de vre

superior care, prin amăgire, va face pe

țiunei lor, sai care, cunoscând asemenea crime sai delicte din partea
subordonaţilor săi, le toleredă, se va pedepsi cu pedepsa aplica-

ur). (C. P.Pr. $. 330).

(1). Vechiul art. 150 din C. Pen. abrog: „Siujbagiulă acella care va ascunde
oră va despecetlui scrisorile încredințiate administraţiei postelorii, şi acâsta fără
Yre-o poruncă a stăpănirei, se va pedepsi cu închis6re de la trei luni până la
doui ani, şi cu depărtare din slujbă de la ună ană pînă la patra,
ă

ami 0 pepe

158. Ori ce funcţionar public, ori ce agent saii însărcinat al Gu-

te Dormi 30 îti e pista

II Abus de autoritate în contra lucrului publică,

e tree
poa "zii, Cei

Ş.

n aa

pe

bilă acelor crime sai acelor delicte. (Pr. P. 491,

a Pe

subordonații sei de a comite o crimă saii un delict în esercițiul func-
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sai stare, care va cere saii va ordona, va

face a se cere, saii a se ordona mișcarea

saii întrebuințarea forţei

publice în contra esecuţiunei unei legi, în contra percepţiunei unei
contribuțiuni legale, sai în contra esecuțiunei unei ordonanţe, saiă
mandat al Justiţiei, saii în contra ori cărui alt ordin al autorităţii legitime, se va pedepsi cu reclusiuuea; iară dacă o asemenea
cerere sai ordine a isbutit a se și pune în lucrare şi a producee-

fect, pedepsa va fi maximum reclusiunei. (P. 7. 15, 159. 160) (P.Fr. 188)
159. Pedpsa

hotărită în

articolul de mai sus nu va înceta d'a

se aplica la funcţionarul, agentul saii

însărcinatul ce va fi săvâr-

şit asemenea infracțiune din ordinul mai marilor sti, afară numai
dacă acest ordin se va fi dat de către acei mai mari, în casuri
de a lor competință și pentru care ucel funcționar saii agent, era
dator să arate supunere de ierarchie.
Atunci se vor supune la pedânsa hotărită în acel articol acei

mai mari, care vor fi fost cei

d'ântâiii a da asemenea ordin. (P.

59. 99. 158) (P. Fr. 140)
160. Dacă în urma acelor ordine sâii cereri, vor nasce alte crime

supuse la pedepse mai mari

de cât cele esprimate la art. 158, a-

ceste pedepse mai mari se vor aplica funcționarilor, agenţilor, sai

insărcinaţilor culpabili de asemenea ordine sati cereri. (P. 159) (P:
Fr, 191).

SECTIUNEA VI.
Despre Gre care delicte privităre la ţinerea actelor Statului civilii.
161. Oficierii Statului civil, cari nu vor fi înscris actele civile,
săi care le vor fi înscris pe foi libere, iară nu în registrele destinate spre acest sfârşitii, se vor pedepsi cu inchis6rea de la o lu-

nă pină la trei

şi cu o amendă de

la 50 pină la 200 lei. (P. 8.

24, 28 — C, Civ. 21. 21. ur. 36. 38) (P. Er.
162. Oficierul statului civil, care nu se va fi
despre ființa consimţimântului tatălui, mumei
cerut de lege pentru validitatea căsătoriei, se
chisârea de la două pînă la şâse luni, și cu
pînă la 1,500 lei. (P. 8. 24,28 — 0. civ, 59.

SECTIUNEA

192)
asicurat mai întâi
sai altoră persâne,
va pedepsi cu inamendă de la 100
62) (P. Fr. 193).

VII.

Esercițiul autorităței publice anticipate sa prelungite în contra legei.

„165, Funcţionaruli publici care va intra în lucrarea funcțiunei
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sale pînă a nu depune jurământulii cerut, se va pedepsi cu 0 amendă egală cu onorariul pe o jumătate lună, neputând nici o
dată ocuna acea funcţiune fără a depune jurământul cerut, (P.
8 $ 3. 28.) (P. Fr. 196)
164. Puncţionarulii care, fiind suspendat saii destituit, nu va
înceta din lucrarea, funcțiunei sale, precum şi funcţionarul alesii
pe un timpi, care va fi esersatii funcțiunele sale dupe ce a fostit
înlocuită cu altuli, se. va pedepsi cu închisârea de la două luni

pină la un ani, pădindu-se totii întrun timpi şi disposiţiunile art,
83. (P. 8. 24.) (P. Fr. 197).

Disposiţiună particolare.

165. Afară

de

întîmplările în câre

legea hotărașce

pedensile

pentru crimele ori delictele săvârșite de către funcţionarii publici,
acei funcționari cari vor fi participat la alte crime
căror priveghiere

saii înfrânare

era puse

sai delicte,

a

asupră-le, se vor pedepsi

dupe cum urmeză:
De va fi vre un delict, se vor supune la maximum pedepsei
hotărite de lege pentru acel delict,
De va fi o crimă, se va osîndi la maximum pedepsei dictată de
leze pentru acea crimă, afară de casul când crima va atrag€ dupe sine aplicarea muncei silnice pe timpii mărginit, in care casii

pedepsa i se va aplica fărâ nici o agravaţiune. (P. Fr. 198).
CAP.

III.

Despre turburările aduse ordinii publice de către feţele bisericeşti.
166. Ori ce preot, de ori

ce cultii,

care va celebră o cununie

mai înaintea îndeplinirei actelor și a formelor cerute de legea civile, se va pedepsi pentru prima 6ră cu amendă de la o sută
nă la 1,000 lei; iar în casii da recidivă,

se va

pi-

pedepsi

cu

sale, va

pronunţa

închi-

sorea. (P. 8. 24. 28 — C. Civ, 49, 50. ur. 60. 61). (P. Fr. 199).
167. Ori ce preotii sai obrazii bisericescii de ori ce cult, care,

în adunarea publică,

în esercițiuli

funcţiune

un discurs coprindând vre o critică, sa censură contra Guvernului,
în contra Adunărei Legiuitâre, în contra unei legi, a unui Decret
Domnesc,

sa ori cărui actă al autoritâţei

si cu închisârea de
(P. Fr. 201).

la

trei luni pînă

publice,

se va peden-

la doi ani. (P. 8. 24, 168)

168. Daca un asemenea discurs coprinde o provocațiune directă
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la nesupunerea, câtre legi sai către alte acte ale autorităţii publice, taii daca tinde a rădica saii a arma o parte dintre cetățeni
în contra altora, preotuli sai obrazulă bisericescii care "lă va fi
pronuițatii, se va pedepsi cu închis6rea pînă la un ani, dacă provocarca n'a fost urmată de nici un efect.
Iar daca a dat nascere la nesupunere se va pedepsi cu maximum. închis6rei,
Daca acâstă nesupunere a ajuns pînă & se transforma în sedițiune, sai în revoltă, care va da locii în contra unuia sai mai
multora dintre culpabili, la aplicare de pedepse mai aspre, âtunci
preotul saii obrazul bisericescii se va pedepsi cu aceaşi pedâpsă.

(P. 8. 24. 167. 169) (P. Fr. 202. 203),
169.

Aceliași pedepse

arătate în art. 168

se vor aplica în acei-

ași gradațiune, preoțilorii saii obrazelor bisericeşti, cândi acelâși
delicte s'aii comis prin scrieri date sub forma de instrucțiuni
păstorale. (P. Fr. 204).
CAP. 1V.
Reststența, nesupunere şi alte necuviințe în contra autorității publice.
SECŢIUNEA 1.
Rebeliună.
170. Ori ce atacă,

ori ce

resistență cu violență prin faptii în

contra vre unui funcţionar administrativii ori judecătorescă, de ori
ce treptă şi calitate, care ar fi în lucrarea esecuţiunei legilor, ordinilor sai ordonanțelor autorităţei publice, a ordinilor, a mandatelor, sai a hotăririlorii judecătoreşti, se numeşce rebeliune şi se
pedepsesce, dupe împrejurări, ca crimă sai ca delictă. (P. Fr.

209).

CI

Dacă

rebeliunea s'a urmat

de mai

mult

de dou&-deci

per-

sone armate, culpabilii se vor pedepsi cu reclusiunea, iar de nu
„Yor fi fost urmaţi, se vor pedepsi cu minimum reclusiunei. (P. 7.
15. 90. 91) (P. Fr. 210)
172. Daca rebeliunea s'a urmat de un număr de mai mult de
trei individe pînă la dou&-deri inclusiv, pedâpsa va fi minimum
reclusiunei, de vor fi fost armaţi, iar de nu vor îi fost armaţi, pe-

d6psa, va fi închis6rea de la trei luni la doui ani. (P. 7. 8.15. 24.
91) (P. Fr. 211)
|
173. Daca rebeliunea nu s'a urmat de cât de una saii de dou
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persâne armate, se va pedepsi cu închi
s6rea de la trei lun; pînă,
la doui ani; iar daca rebeliunea s'a urmat
fără arme, pedepsa va fi
închis6rea de la şâse dile pină la ș6se
luni. (P.8.24, 91)P.Fr.212).
174. La casă de rebeliune urmată de
o câtă sai atrupament, nu
se va aplica nici o pedâpsă rebelilor,
ce se vor afla fără vre o
însărcinare saă întrebuințare în câtă şi care
se vor fi retras la cel
d'ăntâiă avertisment al autoritățet publi
lui avertisment, de se vor fi prins fără ce sai chiar în urma acearme, afară din locul rebeliunei și fără noi resistenţe din partele.
Însă vorfi supuși la pedâpsă pentru
crimele sat delictele particolare, ce fie care va fi săvârzit perso
nal. (P. 90) (Fr. 213)
175. Ori ce adunare de persâne pentr
u 0 crimă sai delict, să
va socoti ca o adunare înarm

pers6ne vor purta arme

ată

când

mai

mult

de trei din acele

de faţă. (P. 91) (P. rr. 214)

116. Cei ce vor avea asuprăle arme
ascunse, și cari vor fi făcut parte dintr'o câtă sai adunare,
care nu se va socoti înarmată, se vor supune fie-care la o pedep
să
cut parte dintr'o câtă ori adunare înarm întocmai ca când ar fi fă(P. 91. 171) (P. Fr.215),
117. Cei ce vor fi săvârșit crime ori ata.
delict
e în timpul și cu 0Casiunea, rebeliunei, vor fi supuși la
pedepsele hotărite pentru fiecare dintr'acele crime, daca acele
se vor fi mai mari de cât
cele cuvenite pentru rebeliune. (P. pedep
171)
(P. Fr. 216).
178. Arestanții aceia care, fiind
prevepiţi, acusați, saii condamnați pentru alte crime saă delicte,
se vor condamna pentru faptu
de rebeliune cu violență sai ameni
nţare în contra autorității satil
puterei publice, vor lua osînda
pentru rebeliune îndată dupe
împlinirea sorocului pedepsei pentr
u
Daca arestanţii se vor achita sai acele-lalte crime sai delicte.
lictele pentru care ai fost închiși, absolva pentru crimele ori depedâpsa hotărită pentru rebeliuhe 0 vor lua îndată dupe darea
hotărirei definitive pentru apă&ra
rea lor de acele crime sâă delicte.
(P. 171) . Fr. 219.)
119. Străinul care, dupe ce a
fost gonit din țâră, reintră
„ autorisarea speciale a
fără
Guvernului, se va pedepsi
cu închis6rea de
| la trei luni la doi ani. (P. 8.
24) (C.P. Pr, Ş. 115)

SECȚIUNEA II.
Ultragiulă și violința în contra
forfei publie», în contra autorită
ții
puli

ice, și depositarilorii lori,

„180, Se va pedepsi <u ame
de la trei 'sute lei pînă la 5000
lei, sai cu inchisârea de la ondă
lună pînă la 2 ant:

—
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1. Acela care, cu ştiinţă si în contra probhibiţiunei autorităței,
vădică, vinde saii respăndesce în ori ce chipi îa loeuri sai într'uniri publice steaguri saă alte semnaluri de natură a propaga rebeliunea sai 2 turbura pacea publică.
II, Aceia

cari, în locuri sai întruniri

portii semne

publice,

es-

teriore de întruniri, care ai fostii oprite în interesul ordinei şi al

siguranței publice de către autoritățile judeţului.
III. Aceia cari, cu rea cugetare, scoti, strică sai sfăramă stâgurile i alte semne ale autorităţii publice. (P. 8. 24. 28.) (C.P.
r, 8.

|

93).

181. Cel ce, prin cuvinte saii scrieri înjurătâre, va ătinge ondrea

unuia

saii mai multori

administrativi sai

funcționari

judecăto-

reșci, sai unui jurat, în lucrarea, sali cu ocasiunea esersiciului
funcțiunei lor, se va pedepsi cu închi6rea de la 15 qile pînă la
ş6se luni, iar

daca

ultragiul .se va fi urmat în sala şedinţelor

nei Curți saă tribunal,

osînda va

u-

de la două luni

fi închis6rea

pînă la uni and. (P. 8.24. 189 — Pr. P. 177. 516) (P.Fr. 222).
182. Ultragiul făcut prin gesturi ofensătâre sai prin amerin-

țări, în contra unui asemenea funcționar public sait jurat în esercițiul, sai cu ocasiunea funcțiunei sale, se va pedepsi cu închis6-

rea, de la şâse dile pînă la trei luni; iar de se va fi urmat ultracu
giul în sala şedinţelor unei .curți sai tribunal, se va pedepsi

inchisârea de la o lună

pină la şâse luni. (P. 8. 24. 189 — Pr.

P. 117. 516.) (P. Fr. 223).
188. Ultragiul făcut prin cuvinte, gesturi sai amerințări, în Concetra ori cărui funcționari publici, precum şi în contra ori cărui
tăţeanii insărcinat

cu un servicii public saii municipal,

sait agent

a funcţiînsărcinaţi! cu forţa publică, în esersiciuli sai cu ocasiunepînă
la 2
dule
şâse
la
de
ea
îuchisâr
cu
pedepsi
va
se
unei sale,
—
28
24.
8.
(P.
lei.
200
luni saă cu amendă de la 50 pînă la
Pr. P. 171. 516) (P. Fr. 224),
184. Ori cine va lovi, chiar
rănire,

pe ori ce

fără

armă şi chiar fără a resulta

funcționar administravivii

sait

judecătoresciă,

în

va
csercițiul funcțiunei sale, sai cu ocasiunea acestui eserciţiii, se
pedepsi cu închisâre de la un ani pînă la doui ani.
curți
lar daca lovirea se va fi urmat în sala şedinţelor acu unei
interdicşi
încă
osîndi
va
se
ul
culpabil
ă,
saii a unui tribunal
li?.
iunea pe timpii mărginit. (P. 8. 22, 24, 185.
16) (P. Fr. 228).

189 —

Pr. P.

185. Atacurile prevădute la art. 184, de vor fi făcute în alcontra
foragent
unui impiegati sait officierii ministerial, contra unui

însărcinat
ţei publice, sai în contra unui jurat, oră alt cețăţânii
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cu un servicii public în timpul «serciţiului serviciului loră,. sa:
cu ocasiunea acestui esercițiu, se vor pedepsi cu închis6rea de la
o lună pină la un anii. (P. 8. 24. 185. 188) (P. Fr. 230),

186. Daca atacurile urmate in contra tuncționarilor şi agenților
preveduți la Art. 184 şi 185, ai fost pricinuitâre de vărsare de

sînge,

de răniri saii de b6le, pedâpsa va fi reclusiunea; iar daca

din aceasta se va fi urmat şi morte în termen de 40 ile,

culpa-

bilul se va pedepsi cu munca silnică pe timpii mărginit. (P. 7. 10.
15, 181. 189). (P. Fr. 231).
187. Chiar când nisce asemenea atacuri nu vor fi causat v&rsare de sânge, râniri sai b6le, culpabilul se va pedepsi cu reclusiuunea, daca lovirea s'a s&vărşiti cu precugetare sai prin pîndire.
(P. 186. 189. 221. 298) (P. Fr. 232).
188. De s'a urmat lovirea ori rănirea cu cuget de a omori, asupra. vre-unuia din funcționarii citați la Art. 184 și 185, în timpii
când aceştia se află în lucrare, sai cu ocasiunea funcțiunei lori,
culpabiluli se va pedepsi cu munca silnică pe t6tă viţa. (P. 7. 10
189. 226) (P. Fr. 233).
189. Pedepsele prevădute la Art. 181, 182, 184, 186, 1817 şi 188,
se vor aplica şi acelor cari vor insulta saii vor ataca pre un membru al corpurilor legiuit6re, în localuli Adunărei sai în curtea ei,
pentru opiniunele emise de dinsul in sînul Aduvărei.

SECŢIUNEA III.
Refusă de servicii datorii legalmente.
190. Ori ce comandant saii oficer de oştire, precum şi ori ce
funcționar ce are forța publică, care dupe legala cerere ce "i se
va face de cătră o autoritate civilă, nu va voi a întrebuința puterea ce are sub ordinile sale, se va pedepsi cu închis6rea de la
15 gile pînă la două luni, îudatorânduse a plăti și pagubile ce vor
fi resultat din acesti delict. (P. 8. 24) (Pr.P. 24 399). (P. Fr, 234).

191. Acela care cu voință se va pune

în stare de a nu fi pro-

priă pentru serviciul militar, prin ciuntiri saii alte mutilațiuni făcute desine sai prin altul, se va pedepsi cu îuchis6re de la o lună

pînă la trei.

|

Aceeaşi pedâpsă se va aplica şi aceluia, care va pune pe un in-

divid, dupe cererea lui, în stare de a nu fi propriii serviciului militar. (P. 8. 24.) (C.P. Pr. $. 113).
|
i92. Martorii şi jurații în materie penală cari, sub un pretestii
neadevărat, nu vor veni la chemarea

ce li se va face, se vor putea,
3
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os.ndi pe lingă amendele ce se vor pronuncia pentru nevenirea
lor şi la o închis6re de la sâse dile pînă la donă luni. (P. 8. 24.

28.—Pr. P. 17. 18. 83. 155. 156. 329. 287. 288) (P. Fr. 236).
SECTIUNEA. IV.
Despre scăparea arestanților, şi despre ascunderea criminalilor.

193. Se va pedepsi cu închis6rea, de la 14 dile pină la duoi
ani, acela care cu voința înlesnesce sai încearcă a înlesni scăpa-

rea sai face a se scăpa

un arestantii care se află

pus

îutr'o închi-

s6re, sat sub pada forței armatei, a funcţionarului ori a agentului însărcinată de a conduce ori de a'l privighea. (P. 8. 24) (C.P.
Pr. $. 94).
194. Când un arestant va scăpa, păd'torul saii conductorul care
va fi causa voluntarie a acestei scăpari, se va pedepsi cu închis6rea de la trei luni pînă la doi ani.

Daca, va fi numai negligență, pedâpsa va fi închisârea de la 15
gile pînă la un ani. (P. 8. 24) (C. P. Pr. ş. 95).

195. Arestaţii cari prin atrupamente sau îusoţire, vor fi scăpati dintr'o închis6re, prin îutrebuințare de violenţa saii de resistență în contra custodilor (văzitorilor), saii aceia cari vor fi silit
ne aceştia ca să facă niscai-va acte saii să "i poprâscă dea
le

face, precum asemenea și aceia care vor fi participat la 0 asemenea nesupunere, se vor pedepsi cu închis6rea de la șese luni
Țînă la duoi ani.
Acei cari se vor fi încercat a face vre una din infracţiunele
prevăţute din acest articol, fâră însă a isbuti, se vor pedepsi tot
deauna cu minimum închis6rei prevăgdut mai sus.

Pedpsa prevădută mai sus se va pronunța contra arestanților,

peste pedepsa pentru care eraii condumnați, și se va esecuta dupe împlinirea acestei pedepse, saii dupe pronunciarea sentinţei

definitive de achitare sai de absoluţiune, fără prejudițiul

de alte

pedepse mai grele ce li s'ar cuveni pentru alte crime sai delicte
ce vor fi comis prin violențile întrebuințate de dinşii cu ocasiunea scăparii lor (P. 8. 24.) (C. P. Pr. ş. 9%).
196. Duca scăparea, prin spargere ori cu mijlce silnice, sa înlesnit prin dare de arme, pasniculi și conducătorele, cari se vor fi
înnărtăşiti la acesta, se vor pedepsi cu munca silnică pe timpă

mărginit, iar cei alți cu reclusiunea. (P. 7. 10. 15. 195) (P. Fr. 243).
197. Aceia cari vor

fi ascunsi

ori vor fi mijlocit a se ascunde
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COD.

pers6ne, pe care le cunoșceai de săvârșitâre de crime, se YOr pe-

Râu

tis

i

erai

ra cerere

depsi cu închis6rea de la o lună la un ani.
Iar daca ascunderea orl mijlocirea de ascundere, se va fi făcut
Pentru în parteşi folosn, pedepsa va fi maximum termenului închisori. Vor fi însă apăraţi de osînda coprinsă într'acest articol, rudele de sus şi de jos, soțul saii soția. şi chiar de vor i despărțiți, fraţii sau surorile culnabililor celor ascunși, și afini! până 13

SECTIUNEA

i rii A poeme
ca că îți fetei A mirii

aceisg spiță. (P. 8. 24. 59) (P. Fr. 248).

V.

Despre spargerea sigilelor şi area actelor sat lucrurilor «fhluie în
deposite publice.
198. Când sigilele puse din ordinul unei dregătorii administrative sai judecătoreşci, se vor sparge din neîngrijirea custodilor,
atunci aceşti custodi se vor pedepsi cu închisârea de la ş6se dile
pivă la patru luni. (P. 8. 24) (P. Fr. 249)
199. Daca spargerea sigilelor se va face la hârtii şi lucruri ale unei persâne; care saii va fi sub piră de crimă supusă la pedepsă muncei silnice, saii se va fi osîndit la acestă pedâpsă, neîngrijitorul custode se va osindi la închisârea de la trei luni pină

la un ani (P. 8. 24. 200) (P. Fr. 250),
200. Acela

sai

lucruri

care într'adinsii

despre

va srarge sigilele

care se vorbesce

în articolul

fi complice la spargera peceţilor, se va

chis6rei ; iar de va fi însuși

custodele,

pedepsi

puse pe

hăstir

precedent, ori va

cu macsimum

pedâpsa va fi

în-

reclusiunea,

(P. 7. 8, 15. 24) (P. Fr. 251).
201. Pentru ori ce alt fl de spargere de sigile culpabilii se
vor pedepsi cu închis6rea de la o lună pină la un ani, şi de va
fi însuși custodele, pedâpsa va fi închisârea de la ş6se luni pînă
la un ani şi jumătate. (P. 8. 24. 198) (P. Fr. 252).
202. Ori ce furt săvârşit prin snargere de sigile se va pedepsi

ca şi furtulii săvârşiţ cu spargere. (P. 310) (P. Fr. 253).

203. La întîmplare de Sustracțiune, ascundere, și destiinţarea
de
inscrisuri, de lucrăsi, saii de procedură criminală, sai de alte hâ-tii, registruri, acturi şi lucruri puse în arhivă, în cancelarii, ori
în
alte deposite publice, saă date în păstrarea unui foncționar public,
pedepsile vor fi, pentru grefieri, portărei, arhivari, registratori
sai
alți depositari, cari nu ai avut cuviincâsa ingrijire, închisrea
de
ia O lună pină la un ani, și o amendă de la 300, vină
la 1,000
lei, (P. 8, 24. 38. 204) (P. Fr. 254).
Lai

.
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204. Cel ce va fi culpabil de sustracţiuni, ascunderi sai desființări debartii ori lucruri meucionate în articolul precedent,se va
pedepsi cu maximum închis6rei, iară daca culpabilul ve fi însuşi
depositarul, se va pedepsi cu reclusiunea. (P. 8. 24.7. 15. 323.)
(P. Fr. 255).
205. Daca snargerea sigilelor, sustragerea, ascunderea sai des.
ființarea hărtiilor s'ai săvârşit, prin violență, în contra vre-unei
pers6ne, pedepsa va fi pentru ori-ce pers6nă, reclusiunea, fără prejudiții însă de alte pedepse şi mai grele, la care a pututii da lo
natura violenților saii a crimelor ce se vor fi săvârșiti, (P. 7. 15
(P. Fr. 256).
SECȚIUNEA VI.
Despre degradarea monumentelor publice.
206. Veri-cine va fi distrus, dărămat, ciuntit, sai degradat în
totul sai în parte, monumente, statue şi alte lucruri, cari servesc
spre folosul, ori pod6bă publică, şi sunt făcute de către autoritatea
publică saii cu voia ci, se va pedepsi cu închis6rea de la o lună
pînă lo uni anii, şi cu amendă de la 100 pînă la 500 lei. (P.8
24. 28) (P. Fr. 257).

SECŢIUNEA

VI.

Usurpare de titluri sati funcțiuni publice.

207. Ori-care, fără

cădere, se va amesteca în funcțiuni

admi-

nistrative, judecătoresci, ori ostășesci, ori municipale, saii va face
acte ale unia dintr'aceste funcțiuni, se va pedepsi cu închis6rea
de la şese luni pînă la doi ani, fără prejiudiţiul pedepsii de plăsmuire, daca actul portă caracterul acestei crime. (P. 8. 24. 123)
(P. Fr. 258).
208, Ori-cine va purta în publicii vre un costum, o uniformă,

sait o decorațiune care

nu i se cuvine,

autorisare, se va pedepsi cu închis6rea
(P. 8. 24) (P. Fr. 259).

saii pentru

care

nu are

de ld o lună pînă la ș6se.

SECȚIUNEA VIII.
- Inpedicări

la

liberul

esercițiă

a unei

religiună.

209, Ori-tine care, prin fapte sali amenințări, va sili saii vapo-

COD. PENALE.
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pri pe una saii mai multe pers6ne de-aşi
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esercita cultul religiunei

lor, de a asista la esercițiul acestui cult, sai de a celebra
torile lor, se va pedepsi cu amenda

lei. (P. 8. $. 3. 28. 212)

de la 100 lei

(P. Fr. 260).

serbă-

până la 1,000

210. Aceia, cari vor impedica, vor interdia saii vor curma indeplinirea datoriilor uni religiuni prin turburări ori desordine facute in Biserică, saii în

alt loc

otărît

spre

acest sfârșit,

se vor

pedepsi cu înachisâre de la şâse dile pină la o lună şi cu amendă
de la 16 pină la 200 lei. (P. 8. 24. 28. 212) (P. Fr. 261).

211. Acel care va lovi pe preotul unei religiuni pe când este
în lucrarea funcțiunilor sale se va pedepsi cu închis6rea de la un
ani pînă la doi.
Acelă care prin gesturi sait cuvinte va ultrage pe Ministrul unui cult pe când se află în eserciţiuli funcţiunei sale, se va pe-

depsi cu închisâre de la ș6se dile la trei luni și cu amenda de la
16 pînă la 100 lei. (P. 8. 24. 28. 212)(4). (P. Fr; 262. 263).

212. Disnosiţiunile acestui paragraf se aplică numai asupra turburărilor, ultragilor, loviturilor, saii altorii desordine a cărora natură ori înnrejurări, nu vor da ocasiune de a se aplica pedepse

mai grele, dure alte disposițiuni ale acestui codice, (P. 209. 210.
211) (P. Fr. 264).
CAP.

V.

Despre asociareu făcătorilor de vele şi despre Vagabong.
SEOȚIUNEA 1.
Despre asociarea făcălorilor de rele.
213. Ori- ce asociart de fâcători de rele, spre vătămarea rersOnelor, saii a proprietăţilor, este crimă în contra, liniscei publice.
(P. 171, ur, 214, ur. 354, ur) (P. Fr. 265).
214. Acestă crimă esistă prin singurul fapt al organisărei cete-

lor, ori al corespondenței intre dânsele

cu căpiteniile lor, ori ali

iovoirei privit6re la darea de socotelă, saii la împărţirea lucrurilor

provenite din delicte (P. 213. 215. 216) (P. Fr. 266)

(3) Legiuitorulăa comisii o erdre, din scăpare de vedere, când dice „Disposiţiunile
acestui Paragrafă“: câci trebuiasă zică: „Disposiţiunile acestei secţiuni“, de vreme ce
art. acesta

212,

se raporteză

la tâte articolile

ce-lă precedâză, începând

de

la

art, 209. Er6rea se vede și mai bine comparându-se cu testulii francesii, în care sa
zice pacestiipara graf i“, pentru că Francesii, în locă de Secţiunea VIII, a $. VID,

-
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215. Când acestă crimă nu va fi însoțită, nici

urmată de o altă
crimă, autorii, directorii, asociații şi căneteniile
sa
sub-căpeteniile
acestor cete, se vor nedepsi cu reclusiunea.
(P. 7. 15.)(P.Fr. 267)
2165. Se vor pedepsi cu macsimum închis6rei
ori-ce alte persâne
care vor fi fost însărcinate cu vre un servic
ii întwaceste cete, precum Și aceia care, cu bună sciiuță Şi voinți
ă, vor fi dat cetelor

arme,

munițiuni, instrumente

nentru

crime,

loc de întîlnire. (P. 8. 24.) (P. Fr. 268).
SECȚIUNEA
Pentru

locuință, scăpare,

sail

II

Vagabongi.

217. Vagabonţii, adică Gmenii fără căpătâi, sunt
nici domiciliulii statornict, nici mijlocii de hrană, nici aceia care n'ai
esersăza obicinu-

itii_ vre o profesiune saii mesteșugii. (P. 218. ur. Civ. 87) (P.
Fr. 270)
218. Nimin

ea nu se pote declara vagabond de cât numai
prin
sentinţia judecătorâscă.
|
Nimeni nu pâte fi declarat de vagabond de cât
de la ătatea de
16

ani impliniţi în sus,
219. Acei declarați de vagabondi se vor aduna într'o
Monastire,
sai un alt loc anume determinat, prin un regulament
de
administraţiune publică, și se vor supune a învăța o meserie
cu
care
să se
pOtă hrăni, sai vor fi obligați a lucra îu meseria
ce cunoscii.
Timpuli șederei lor în un asemenea locii va fi
de la 6 luni
pină la un ani.

220. Acei

declaraţi de vagabondi de naționalitate streină, se
vor
putea şi isgoni din ț6ră. (P. Fr. 272.)
221. înainte de a se trimite un individă declar
ati
î. unul din locurile prevădute prin art. 219, i se de vagabond
va pune uni
soroc
de cel mult o lună, în care

eli va putea să'şi păsâscă un

mijloc regulat de esistențiă, în care cas va

în casa destinată

vagabonţilor.

fi scutiți de a merge

222. Dacă comuna unde este născut vagabondul
i, sait veri o pers6nă cunoscută şi solvabilă, va reclama pe vagabond
supt oferta .
de garanţie, individul ast-fel reclamat se va trimit
e în comuna care
li a

cerut sau în acria pe

care garantul a arătato

223. Vagabondul care se va prinde îmbrăcat cu -(P. Fr, 273).
port schimbaţ
saii purtând arme, de şi nu le va fi întrebuințat,
saii având asunră'i pile, cărjige saă alte unelte îndemănatice,
ori, spre săvirşire

de furtișaguri, saii de alte delicte, ori spre a-i inlesni
mijlâcele de

|
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cu închis6rea de la o luni pînă

la ună ani. (P. 8. 24) (P. Fr. 217)
224. Pedepsile hotărite întracestii codice pentru cei ce vor avea pașaporturi saii r&vașuri de drum falșe, se vor urca la macsimum pentru vagabondi, când aseminea pagaporturi o!i revaşede
drum se vor găsi la dânșii. (P. 129, ur.) (P. Er. 281.)

TITLUL
Crime şi delicte

1V.

|

în contra particularilor .
CAP. 1.

Crime şi delicte în contra peradnelor,
SECTIUNEA
Pentru

omori

şi alte

crime mari.

1.

Amerinţări

persânelor. *

$.

I —

Omor,

de omor

în contra

asasinat (ucidere), părintucidere, pruncucidere,
trâvire, (1).

o-

225. Omuciderea săvârșită cu voință se numeşce omori.
234.
248, ur; 255. ur; 363. 310. 371. 314, 3175, 376.) (P. Fr. (P.
295).
PN
(1). În privința crimei de omucidere,
numai următrele disposiţiuni :

Pentru omoră,

condica lui Caragea din

1817, coprindea

(cap. 1; part. 8)

Art. 1. Omorulii este, să mai nainte cugetat, sii
necugatat.
Art. 2. Mai nainte cugetat omori se gice când îl
face ucigagiulii cu gând de
a omori, şi necugetată celui împotrivă,
Art. 8-Cine va face omoră cugetat singur s6ă dinpreu
nă cu altulă, să se omâre
Art. 4-Omorulă celă mecugetat, dupe întîmplări,
micşoreză s6ă măresce vina,
adică:
|
3). Cine va omori apărindu-și viaţa de primejdi
e,
b). Cine fiind copilă mică, sei nebună, s6ă smiatit nevinovat este,
la minte, va omori, nevinovat
este.
c). Ciae asvâriind ceva cu nebăgaze de sâmă, va omori,
să rescumpere cu bani
omorulă de la rudele cellui omorit.

d) Cine

din bejie va omori de va f

săracii, să

se bată şi să so osinddacă la
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226. Omorul comis cu precugetare sau cu pândire, se numeşce
asasinatit. (P. 227. 223. 232) (P. Fr. 296).
221. Precugetare este atuncea când mai înaintea faptei s'a făcut hotărâre de a se porni asupra vicței unei persâne anume, ori
asupra aceluia ce se va găsi, sai se va nemeri, şi chiar când ho-

tărârea ar atârna de vre o împrejurareori condițiune. (P. Fr. 297)

228. Pândirea este a ascepta pe cine-va, 6re-care timp, într'unul
ori mai multe locuri, sait ca sălii omâre, sâii ca să esercite asu-

pra lui acte de violență. (P. Fr. 298)
|
229. Parintuciderea este omorul săvârșit asuvra părinţilor legitimi,

naturali

sai

adoptivi,

sai

asupra

de de sus) legitime. (P. 225. 232.

ori cărui alt ascedinte (ru-

252) (P. Fr. 299)

230. Pruncuciderea se numesce omorul copilului săi născut de
curând.(P. 225. 232) (P. Fr. 300).
231. Otrăvirea este omorul unei persâne prin întrebuințare de
substanțe care poti causa morte, mai curând sai mai târdii, ori

şi în ce modă ar fi fost întrebuințate

saii

date acele

substanțe

(P. 232. 368) (P. Fr. 301).
Ă
232. Tot culpabilul de omoră cu precugetare, de parintucidere,

pruncucidere şi de otrăvire, se va pedepsi cu munca silnică pe vi6ță. (P. 226-233. 7. 10,)
Pruncuciderea când se
de către muma sa, se va
233. Se vor pedepsi ca

(P. Er. 202).
|
va săvârși asupra unui copil nelegitimi
pedepsi cu reclusiunea. (P. 7. 15.)
nisce ucigași cu precugetare, toți acei

făcători de rele cari vor întrebuința casne ori chinuri spre s&vârşirea crimelor lor. (P. 232. 266) (P. Fr. 303).

294, Omorul se va pedepsi cu munca silnică pe t6tă viţa. cănd

se va fi săvârşit

mai nainte,

sai

de odată, sai

în urma

altei

crime.
Omorul se va pedepsi asemenea cu munca silnică pe tâtă viaţa,
când va fi avut de scopi ori a prepara, ori a înlesni, ori a esecuta ugii delict, sai de a ajuta dosirea, ori a asigura nepedepsi-

rea autorilor saii a complicilor acelui delict. (P. 7. 10. 225.)

In tote cele alte casuri culpabilul de omor se va pedepsi cu
munca silnică pe timpi mărginit. (P. 7. $. 2. 15.225) (P. Fr. 304)
surghiunie de trei ani; iar de va fi bogată, să

rescumpere

cu bani omorul de

la, rudele omoritului, și 6răși să se osindescă la surghiunie assemenea.
e) Care la miînie lovind, va omori, de va fi lovit cuarmă tăindă, s6ă săgetând
s6ă împungănd s6ă împușcând va omori, să se Gmore; iar de nu va lovi cu
armă şi va omori, să se pedepsscă ca ucigașiulă din beție.

»
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235. Acela care va fi amerințat prin înscris anonimă sait
scris de “a asasina, de a otrăvi, ori de a face asupra vre
persâne ori c+ alt atentat supus la munca silnică pe tâtă
sai pe timpi mărginit, se va pedepsi cu reclusiunea, daca

subunei
vița
ame-

rințarea, se va fi făcut cu cerere de a denune o sumă de bani la
un loc hotârit, sai de a îmnlini ori-ce alte condițiuni. (P. 7. 45.
236. 273. 366.) (P. Fr. 305).
236. Daca amenințarea, înscris

nu va fi însoțită de nici o' cere-

re sai condițiune, osinda va fi închis6rea dela un anii la doi, şi amenda de la 100 pînă la 5000 lei. (P. 8. 24, 237, 366.) (P.

Fr. 306).
231. Daca amerinţarea însoţită de cerere saii de vre o condiţiune, s'a făcut prin graiu,

culpabilul

se

va osîndi

trei luni pînă la un ani şi la o amendă
lei, (P. 8. 24. 236. 366) (P. Fr. 307.)

de

la închisGre

de la

la 100 pînă la 500

SECŢIUNEA. II.
Răniri, loviri, şi alte crime și delicte, comise cu voință.

238. Acela care cu voința va lovi, saă răni pe 0 pers6nă sai
va causa ori ce alte lesiuni cornorale (1), se va pedepsi cu închisâre i
de la

șese qile rînă la șâse luni.
lar daca rănirile sai lov.turile vor fi fost cu ptecugetare
saii
pîndire, pedânsa va fi închis6re de-la două luni pină la un
ană şi
jumetate
Pedepsele prevădute nrin acest articol nu se ranârtă de cât la
rănirile şi lovir;le care waă causat aici b6la, nici vre-o
incapacitate

de lucru. (P. 8. 24. 243. 250.) (0. P. Pr. $187).
.
239. Daca lovirile sai rănirile ai causat o vătâmare
însemnată
sănttăţii sai! unui membru al corpului victimei, ori daca
au dati

nascere

vre unei

incapacități

de lucru,

culpabilul

se va pedep=

cu
inchis6rea de la două iuni ) înă la un an şi jumătate.
lar daca se va fi urmat cu precug tare, minimum vedenpse
i va, fi de
ș6se luni (P. 8. 24, 243. 250) (C.P Fr. $. 192)
240. Daca în urmarea lovirilor sai rânirilor volontarii,
pătimaşul a rămas slutit saiîn incapacitate pe totă visţa
de alucra, sâu muti,

a

n

REIAU

ntntmtt

cttat

(1). Prin lesiun - curporule se înţel-ge ori ce
Care-i va causa o vâtăn.are

matarială,

maltraţare

asu pra

corpului nostru,

4

;

f
:
ă
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sait orbi, saiisurdă, saii a perdut facultatea de a procrea, saii
a remas
smintit de minte, ori nebun, sai imbecil, calpabilul se va pedepsi cu
macsimum închis6rei(P. 8, 24. 242. 243. 250) (C.P. Pr. ş 193).
241, Dâca rănirile sai lovirile voluntarii ai causat mârtea, culpapilul se a pedepsi cu reclusiunea. (P. 7. 15. 238. 243. 250) (P. Fr.
2).
ş.
309
242. Daca rănirile saii lovirile s'ai făcut cu precugetare sati cu
pindire, de s'a urmat mOrtea, pedâpsa va fi munca silnică, pe timpi
mărginit, iar daca nu s'a urmat mârtea ci una din lesiunile prevădute prin art. 240 se va pedepsi cu minimum reclusiunei. (P.
1. 10, 15; 227. 228. 250) (P. Fr. 310).
243... In casurile prevădute la art. 238, 239, 240, 241, daca
culpabilul a comis fapta, în contra părinților sei legitimi, naturali sai adoptivi, sait în contra altor ascendenți legitimi, i se va
aplica maximum pedepsei prevădute la fie care articol, afără de
casul art. 240

unde

ped6psa

se va îndoi. (P. Fr. 312)

244. Daca crimele și delictele prevădute prin acâstă secţiune
şi prin secţiunea precedinte, s'aii sevîrșit de vre o adunare turburătre,

cu rebeliune saii cu jefuire,

acele crime

şi delicte sunt im-

putabile căpeteniilorii, uneltitorilor, şi invitatorilor acelor adunări,
rebeliuni saii jefuiri, cari se vor pedepsi ca culpabili de acelle cri-

me ori delicte și se vor osîndi la același pedepse ca și aceia care le vor fi săvârşit în pers6nă. (P. Fr. 313).

245. Ori cine va causa altuia o b6lă sai o incapacitate de lucvu, dândă cu voința și cu ori-ce chipii, substanțe, care, fără a fi

de natură a

causa mârtea, sunt

vătămătre

sănătăţii, se va pe-

depsi cu închis6rea de la o lună la doi ani şi cu o amendă de la
100 pină, la 5000 lei.
Daca delictul s'a comis în contra păriaților, ast fel precum sunt,
specificaţi la art. 243, pedâpsa va fi maximum închisârei. (P. 8.
24. 28.) (P. Fr. 317 $. 4).
246. Ori-care prin lucruri de mâncare, beuturi, doctorii violinte sai prin ori-ce altii mijloc, va face cu sciința pe o femee însărcinată să lepede, ori cu voia ei sai nv, se va pedepsi cu minimum

reclusiunei. (P. 7, 15).

Femeea care de sineşi va fi făcutii vre un mijloc ca să lenede,
sait va fi primit să întrebuințede mijlcele de lepădare, ce i se
vor fi arătat, ori i se vor fi dat spre acest sfîrșit, se va pedepsi cu
îuchis6rea dela șese luni pînă la doi ani, de va fi resultat lepădarea

pruucului. (P. 8. 24) (P. Fr. 317 $. 1.2).
In cas când lepădarea prunsuiui se va fi efectuat

asupră unul

5i

pruncă nclegitim de catră mumu sa, pedâpsa va fi închisdrea de
la şese. luni până la un ani. (P. 8. 24),
Medicii, hirurgii, oficeril de sănătate, spiţerii și moşele care vor
arăta, sait vor da, aaii înlesni aceste mijlâce, se vor pedensi cu reclusiunea pe un cursii de timpi, care nu va fi nici odată mai puțin
de patru ani, daca lepădarta va avea loci. (P. 7. 15.) (P.Fr. 311 $. 3)
Daca din lepădare se va fi causat mOrtea mumei, pedepsa se va,
aplica cu un gradă mai sus.
241. Veri-cine va vinde beuturi prefăcute și amestecate cu ma-

terii vătămătore sănătăţii, se va pedepsi cu închis6re de la șese dile

pînă la două luni şi cu amendă dela 16 lei, pînă la 500 lei, iar prefâcutele beuturi, ce se vor dovedi a fi ale văngătorilor, se vor confisca. (P. 8. 24. 28.) (P. Fr. 318).

Amenda se va pronunța în favorea doveditorului.
SECŢIUNEA

II.

Omucidere, răniră şi loviri fără voiă. Crime și delicte scusabile şi
casurile în care nu potă fi scusate. Omucidere, răniri şi loviri care
mu sunti nică crime nici delicte,
8. I. =- Omucidere, răniri și lovir) fără. voie.

248. Ori-care din nedibăcie, din nsocotință, din nebăgare de s6mă,

din ntîngrijire sai din nepădirea regulamentelor, va săvârși omoru -

fâră voie, ori va fi fest causa involontarie de a se s&vârși omorul,

se va pedepsi cu închisârea de la trei luni pînă la un anii şi jumătate

şi cu amenda de 50 pînă la 1,000 Iei.(P. 8. 24. 28. 249) (P. Fr. 319).

249, Daca din una din causele precedente, vor fi resultat numai
răniri ori lovituri, închisârea va fi de la 6 gile pînă la două luni și

amenda de la 26 lei pînă la 500 lei. (P. 8. 24. 28) (P. Fr. 320).

$. II. Crime și delicte scusabile şi casuri când nu poli fi scusate.
250. Omorul, rănirile şi loviturile sunt scusate, daca ai fost provocate prin loviri sai violințe mari urmate asupra unei persâne.

(P. 251. 254, — Pr. P, 263, ur. 390) (P.Fr. 321).
251. Crimele și delictele menţionate în acel din urmă

articol

sunti asemenea scusabile, daca se vor fi comis respingând dioa
escaladarea saii efzacțiunea îngrădirilor, a didurilor ori a intrări-

lor unei case locuite sali a unui
dințelor acestora.

apartament locuit

ori a depen%

Ri ai pa a
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Daca faptul sai urmat nOptea, acest casii
este regulat de art.
257. (P. 254. 309 ş. 5. 3:0. $. 2. 312. 313)
(P. Fr. 322)
252. Paricidiul nu este. nici o dată scusa
bile. (P. 229.) (P:
Fr. 323).
253. Omorul săvârşit de către bărbat asupr
a
de către acâsta asupra bărbatului săi nu este femeei sale, sat
scusabil, daca vi6ţa soțului sai a soţiei care a comis omoru
l nu a fost nusă în pericol chiar în momentul când sa comis omoru
l. În cas însă dea-

dulteriă, omorul comis de

către Soții asupra

soţiei sale sai asupra complicelui, sai de către soția asupra
soţului săi, saii asunra
complicei, în momentul surprinderei în flagrant
delict în casa conjugală, este scusabili. (P. 59. 225, 269—Pr.
P. 40) (P. Fr. 324)
254. Când fanta scusei va fi dovedită,
la casă de veri-o crimă,
care trage dupe sine ped6"sa muncei silnic
e pe tâtă viâța sait pe
timpi mărginit sau reclusiunea, ped6:sa se
va reduce la închisăre de la 6 luni până la duoi ani.
Iar la casă de ori-ce alte crime, pedâpsa
va fi închisârea de la
“trei luni vînă la un ant.
La casi de un delict, pedânsa se va reduce la
închisdre de la
6 dile pînă
la 6 luni. (P.7.8. 24) (P. Fr. 326.)

Ş. III. —

Omucidere, răniri şi loviri care nu stint calific
ate
crime nici delicte,

255. Nu se socotesce

nici crimă

nici

nici delict

rănirile şi loviturile eraii ordonate de lege și când omuciderea,
ritatea legitimă. (P. 57. 256) (P. Fr. 327.) comandate de auto250. Nu

ciderea,
actuală
(P. Fr.
251.
apărare

este nici crimă

nici delict cănd

cel ce a săvârșit

omurănirile şi loviturile a fost silit la acâsta prin
necesitatea
a unei legitimi apărări conformi Art, 58.
(P. 255. 257)
328.)
Sunt coprinse în casurile de necesitate actual
ă de legitima
și următârele trei casuri:

I. Daca omuciderea, rănirile sai loviturile s'a

săvârșit respingend n6ptea escaladarea saă efracțiunea a
îngrădirilor, didurilor
Sail întrărilor unei case locuite, sai a unvi
apartament locuit sai
a dependinţilor acestora,
'
II. Daca fapta s'a sevâşit apărându-se cine-v
a
în
contra auturilor de furtișaguri sai de jefuire esecutate
cu violența.
III. Daca omucidevea, rânirile saă lovirile
comise de o femee
vor fi
fost provocate

immediat

de o Siluir

tată asupra
s6nei sale. (P. 251, 309. 310. 312. 313. e,394) eserci
(P. Fr. 329.)

per-
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SECŢIUNEA

IV.

Despre duel.

(1).

1V,

33

258. Acela care într'un dueli, sevvindu-se cu arme, nu a ocasionut nică omor, nici răniri, se va pedepsi cu închisârea de la 6
dule nînă la 6 luni şi cu amendă de ia 200 lei pînă la 1,000 lei
(P. 8. 24. 28).
259. Când dintr'un dueli âr fi resultat mârte sai răniri, pedsp-

sa luptătorilor va fi îachisârea de la

6 dile pînă la doi

8. 24).

Judecătoriele dupe îmnrejurări
patru ani de închisâre. (2),

260. Daca luptătorii se vor bate

pâte urca penalitatea
|

lu dueli

martori, saii daca regulile otărite de martori,
se vor fi observat,

şi daca din acest duel

rănirea unuia, Culpabilul
vale conrinse
Când

omorului

și pînă la

fără secondanți
ori

secondanți

resultat

pedensi dupe

în acâstă lege asupra

porale. (P. 225 —
261.

se va

a

ani. (P.

mârtea

ori
nu
sai

disposiţiunile genesau alte

233. 238- 247) (C.P. Pr. Ş.171).

răniri

un militar se va bate în duel cu un individ,

cor-

care nu

este militar, se va supune la juridicțiunea ordinară;a Tribunalelor

civile.

SECȚIUNEA

|

V.

:
:
;

Atentaturi în contra

bunelor

moravuri,

262. Ori-cine va comite un ultragii public în contra pudorei,
se va pedepsi cu închisâre de la trei luni pînă la un ani și cu
amenda de la 50 pină la 200 lei. (P. 8. 24.28) (P.Fr. 330)
263. Ori ce atentat în contra pudâre: îndenlinit sau cercat „fă-

ră violență“ usupra persânei unui copil

de secsii bărbătescii

sati

(1), Pentru o mai întinsă cunoscință a legilor privitâre la duelă se
maj p6le
consulta: legea Belgiei asupra duelului dia 8 Ianuarie 1841, legea penală a Prusiei de la $. 164 pină la 17], și proiectul codicelui nostru penal așia precum
s'a votat de Adunare în Martie 1864.
(2) Maximum închisdrei corecţionale, dape art 8 Ş îi, este de doui ani; prin urmare, într'ună modă escepţională, acesţă maximi se urcă în astă alineat
pînă
la patru ani,
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femeescă de virstă mai mici de patru-snre-dece ani, se va pedepsi cu minimum reclusiunei. (P. 1. $. 3; 15; 265) (P. Fr. 331)

264. Ori cine va comite

un atentat în

contra podârei îndepli-

nit sai cercat „cu violință“ in contra vre unui individ de secsti
bărbătescii sai femeesci, se va pedepsi cu reclusiunea, de la trei
pînă la ş6se ani.
Dacă

crima

s'a comis în

contra persânei

de 15 ani îmrliniţi, culpabilul se va pedepsi

unui

copil,

mai

cu maximum

siunei. (P. 7. $. 3, 15, 265, 266) (P. Fr. 332).

mică

reclu-

265. Dacă culpabilii sunt ascendenţii pers6nei asupra căria saii
comis siluirea, saii dacă sunt dintr'aceia care aii o autoritate a-

supră'i, dacă sunt institutorii

sai servitorii

sei sai a persnelor

mai Sus însemnate, dacă acești culpabili sunt funcționari a unui
cult, sai preoți ori călugări, saii dacă culpabilul, ori.care ar fi, a

fost ajutat în crima sa de către una saii mai multe persâne, pedepsa va fi pentru casul prevădut de art. 263 și 264 maximum reclusiunei. (P. 7. $. 3).
Când siluirea se va fi comis de către persânele menționate în
acest articol asupra unui copil de secsă bărbătescii sai femeescii
îu vîrstă mai mic de cinci-spre: dece ani, pedepsa va fi maximum

7 Ş. 2. 266;) (P. Fr. 333)

muncei silnice pe timpi margimt. (P.

266. Dacă, din crimile prevedute la art. 263, 264 şi 265 va resula, mârtea, culpabilul se va pedepsi cu muncă silnică, pe viţă.
„73. 1; 10).

( 267. Ori că

va fi atentat la bunele moravuri ațătândii, favo-

risând sai înlesnind obicinuită desfrănarea sai corupțiunea tinerilor de ambe secse mai mici de 21 ani, se va pedepsi cu închis6reu
de la șâse luni pină la doui ani, şi cu amenda de la 100 pînă la

3,000

lei. -

Dacă indemnătorii, ajutorii sai înlesnitorii desfrânărei
tatălă, sai muma, epitropii, sai alte persâne însărcinate
vigherea lor, pedepsa va fi închis6rea de la, un an pînă
ani, şi amenda

de la

100 pînă

la 1000

lei. (P.

aii fost
cu prila duot

8. 24. 28. 268)

(P. Fr. 334),
258. Cei căguţi în delictul menționat; în cel din urmă articol se vor

mai condemna şi la interdicțiunea dreptului dea fi tutori, curatori şi
părtaşi la consiliile de familie, de la uni anii pini: la doi ani,
pentru individii cărora se aplică întâiulii paragraf ali acelui art;
de la duoi

ani pînă la patru,

rentru

cei

de care

se vorbesce

în

paragraful ali doilea ali aceluiaşi articoli. (P. 22. Ş. 4).
Dacă delictul s'a comis de către tatăl sai: muma, culpabilul va

fi încă lipsit de drepturile ce i se acordă de condica civilă asu-
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pra pers6nei copilului în virtutea puterei
sale părintesci. (V.
C. Civ. Despre puterea părintâscă, art. 325-341). (P. Fr. 339).

269. Aceli culpabil de adulterii (prâcurvie! precum și complicele

sei, se vor pedepsi cu închis6rea

de la o iună riînă la ş6se luni.

(P. 8. 24. 953. 270, — 0. Civ. 210) ().
270. Acţiunea de

afulteriii nu se va putea intenta dacă sociul

inocent nu va, cere-o formal.
Sociul inocent p6te cere şi dobîndi cri căndi în cursul procesului stingerea acțiunei publice, precum și dupe darea ;sentinței
definitive, încetarea pedepsei, daca va consimți a remânea in căsătorie. În casul acest din urmă, complicele osîndit nu pâte fiapărat de penalitate. (Pr. P. 1—6) (2)

211. Se va pedepsi

aceea care, fiindii

cu detenţiunea de minimum

căsătorită, se

câsătoresce

desfacerii căsătoriei celei precedinți,
valabilă.

din noi,

5 ani persona
mai

'naintea

dacă acea căsătorie va fi fost

Asemenea se va pedepsi, şi acela care, ne fiind căsătorit, se căsătoresce din noii cu o persnă căsătorită, şi pe care o scia Că era că-

sătorită,

e

(1). Dape acestii articol nu se mai face distincţiune între adalteriulă comisă
de bărbată şi acellă comisă de femee. Adulteriulii, conformă cu morala şi justițiă, se consideră de aceeaşi natură pentru ambi

soți. Așia

dupe

art 211

allii nou-

lui nostru codice civile, ambii soți potii cere divorțiul pentru causă de adutiteriă.
Aşia,

dupe

articolulă

nostru

269

ori-care

soții inocentă

pote intenta

acţiunea

penală în contra soțului culpabil, spre a se pedepsi. Acestă reformă este salutariă pentru moralitatea familiei. Dupe vechea nâstră condică a lui Caragea, la
art. 43 (Part 3. cap. 16), pentru bărbată nu era adulteriă de cât când hrănea
țiitâre; assemenea şi acţiunea penală ce da legea femei în contra bărbatului
adulterină era, dupe art. 4. (part. 5. cap. 10) şi art. 42. (part. 3. cap. 16)
numai cănd bărbatală hrănea ţiitâre. Iar femeea se considera ca adulterina fără
assemenea distinețiuni,
Acellaşi sistemii s'a urmat şi de condica penală din 1850, la art. 266. 269. şi
210. Totă astii sistemă se află şi în cod. Penală

francesă

le ari 336-339,

În cod

însă penală allă Moldovei care s'a abrogat, nu se făcea distincțiune între natura adulteriulvui comisă de bărbată scă femee, precum se pote vedea din $. 229.
— 231. Assemenea astă nedr 6ptă distincțiunea nu se face în cod. penslă altă Prusiei, la $. 140. Deosebirea este numai că, în Prusia, ca și in celle mai multe
state alle Germaniei, şi mai alesi în Brunswick și în Bavaria, adulteriulă în
generală nu dă loci la o acţiune penală de cât când a motivat divorțiulă, Astă
disposițiune merită de a fi medituii—(V. următârea notă).
(2) Dupe Con. Caragea, part. 5. cap. 10,
„Art. 1 — Numai bărbatuli, iar nu alţolă, este volnică să pornâscă piră de
pr&-curviă asupra femei, şi numai femeea asupra bărbatului.
Art. 2. Când dupe curviă se va împăca bărbatulii cu femeea sa cea curvă,
nu maj pote aduce piră asupră-i pentru acea, curviă.
Art, 3, De se va dovedi că bărbatuiii, ce aduce pîră de prâ-curviă asupra a9vestei selle, i-a fost mizlocitorii, nevasta să fiă apăraţă,
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Acesta ned6ps

ă se va ânlica și preotului sâă oficeriului Statului
Civilă care, cunoscând că o persână este căsăto
rită, își dă concursul Ministeriului sai la o nouă căsătorie
a aceliaşi persâne.
(P. 7. $. 4; 20
— C. Civ. 130. 171) (P. Fr. 340)
SECTIUNEA. VI.

Arestațiuni ilegale, secestraţiuni de pers6ne și alte atentat
e la Libertatea

individuală.

212. Se va pedepsi cu maximum închiserii ori cine fără
ordinul autorităţei comnetinte, şi afară de casurile unde
legea ordonă
sau permite anume arestarea unei pers6ne, va fi arestati
, va fi deținut, saă va & secestrat pe o persână pentru un motiv
Gre-care și
fără scopii de a comite un delictă special.

Se va pedepsi cu aceiași ped6psă

spre a se esecuta arestuirea,

și acela

închiderea,

saii

care va fi dat locuința
secestrarea

(P. 5.24. 99. 273. 274. — Con. Par. 46 — Pr, P. 589 (P. persOnei.
Fr. 341).
213. Culpabilulă de infracțiunea prevădută în articolu
l precedent, se va pedepsi cu reclusiunea:

1). Dacă din faptul chiar al arestărei victimei saii al tratame

ntului la care a fosta supusă în timpul secestrărei sale,
a resultat
0 lesiune corporală grava, sai dacă va fi fosti supus
la vre o

tortură.

-

2). Dacă secestrarea a ţinut mai multii de o lună,

3). Dacă crima
nâtural,

s'a comis

asupra

unui ascendinte

legitimă saă

în
III
Art. 4, Când muerea

se va dovedi pre curvă saă bărbatulă ei

pre curvarii, să
s'a zisti. (Rărbatulă e pre curvară,
cap. 16) când hrănesce țiitâre, iar ped&psa consta dupe art, dupeart. 43 (part. 3.
42 (id.) în perderea
a jumătatea s6ă inirâgă zestre),
Art. 5. Cine curvesce.cu muere măritată să
se osîndescă la surghiunire în so- |
rocă de doui ani,
Dupe Cod. P-nală Moldavi.
i
» $. 229. Bărbatulă are voe din pravili, să
pornâscă pîră de pr& curviă assupra femei sale cum și femea asupra bărbatu
lui, însă îndată sunt îndatoriţi,
ca să dovedescă fapta prin dovezi
încredinţiate,
“
$. 230. Daca bărbatuli va erta pe femee, seii în
curgere de trei luni de diie,
dupe ce aă aflat fapta, nu va porni piră, în
urmă nu este slobodii din pravilă a
mai porni piră peniru aceeaşi faptă.
$. 231. FPemea, dovedindu-se pre curvindă,
se pedepsesce nu numai dupe politicestile legiviri, ci și cu canonisire bisericeseă,
adică cu închiderea în monasfire: asemenea și bărbatulă dovedindu-se pre curvari
ă,î
se pedepsâscă

precum
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51.

4) Dacă arestarea.saii secestrarea(1)s'a 6secutat cu port schimbati,
cu nume mincinos, saii cu vre un ordin, ori mandat plăsmuit al

autorităței publice, şi
5). Dacă
mârtea. (P.

individul arestat saii secestrat a fostii amenințat cu
7, $. 3; 15. 235. 272.) (C.P.Pr. $.210—P.Fr.

344).

da PedEpsa se va scădea la închis6re de la o
dacă cei culpabili de delictele menţionate la art.
se porni pira asupra-le, vor fi liberat pe pers6na
sau secestrată, inaintea împlinirei dilei celei deal

lună la un an,
272, pînă a nu
arestată, închisă
dlecelea, socotite

din (lioa arestărei, a închis6rei s6ă a secestrărei. (P. 8. 24)..(P.Fr.343).
SECTIUNEA

VII.

Crime şi delicte privităre la poprirea sati destrugerea dovedirei sta-

tului civil a unei copil, sai la compromiterea esistenfei sale, răpire de minori, înfracțiune contra legilor asupra îmmormântărilor.

Ş. 1. —

Crime şi delicte în contra

unui

copil.

215. Culpabilii de răpire, de tăinuire, de supresiunea unui copil, de substituțiunea unui copil în locul altuia, sai aceia care
vor face să trâcă un copil ca născut dintr'o femee, care însă nu
Va născut, se vor pedepsi cu reclusiunea.
Acestă pedepsă se va aplica și acelora cari, fiindă însărcinați

cu ținerea unui copil, nu'l vor înfățișa persGnelor

care aii dreptul

de a'l reclama. (P. 7. $. 3; 15. 280—C, Civ.300,ur.) (P.Fr. 345.)

216. Veri ce pers6nă care asistândi

va fi făcut declaraţiunea

rut de acea lege, se va

prescrisă

de

la o naşcere de copil nu

codicele

civile, în timpul ce-

pedepsi cu închisrea

de la şese dile lă

ş6se luni și cu amendă de la 26 la 300 lei.

Asemenea se va pedepsi şi ori care persână care: găsindă un
pruncă de curândii născut nu'l va da celor însărcinaţi cu a lui luare

şi căpătuire.

Nu va fi supus la pedepsă acela care găsindii vre un copil, va voi
să se însărcineze cu crescerea lui; va fi însă dator să dea asemenea

îoscris la institutul orfanilor,

sai la

Municipalitatea

locală. (P.

8, 24, 288—C. Civ. 41. 44) (P. Fr. 346. 347)
211. Cei cari vor lepăda în vre un loc singuratic un copil mai

(1) A secestra pe o persână va să zică a o închide, a o ține ascunsă, fără
voia ei, și într'ună modă ilegală, înte'ană locii separată să retrasă,
>
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mic de șepte ani deplini, nrecum și cei ce vor ordona a se lepăda copilul, dacă însă ordinul se va fi îndeplinit, se vor pedepsi numai pentru acest fat cu închis6rea de la şâse luni pînă la doi ani,
și cu amendă de la 26 lei pînă la 300 lei. Iar de se va fi lepădat
copilul de către părinții, tutorii saii îngrijitorii sei, ori din ordinul
lor, atuncea pedânsa, va fi închis6rea, de la un an în sus şi amenda
de la 50 la 500 lei. (P. 8. 24. 28) (P. Fr. 349. 350)
278. De se va fi schilodit, ori se va fi betejit conilul din causa
lepădărei, fapta se va privi ca o rănire desăverșită (1) cu voinţa, celui ce la lepădat, iar de se va întîmpla mârtea copilului,
fapta se va privi ca omor. In cel dintâiii cas culpabilul se va
supune la pedâpsa otărită pentru rănire cu voinţă, și în cel de

al doilea la cea otărită pentru

omor. (P. 225. 234. 238. ur.) (P.

Fr. 351).
|
219. Aceia care vor lepăda în loc care nu e Singuratic un copil mai mic de șâpte ani deplini, se vor pedepsi cu închisrea de
la o lună pînă la șese luni, şicu amendă de la 25 pînă la 100 lei.
Jar de se va fi lepădat copilul de către părinții sei, de către
tutorii, ori îvgrijitorii sei, pedepsa va fi închisrea de la doue

luni pînă la un anii și

amendă de la 50 pînă

24. 28.) (P. Fr. 352. 353).

la 200lei. (P. 8.

Ş. 11. — hăpire de minori.
280, Veri câre prin viclenie sai violență va răpi saii va face a
se răpi minori, sai va îndupleca, ori va ascunde, sai va, strămuîa, sai va face a se ascunde sau a se strămuta: din locul unde e-

raii aședați de către aceia sub a cărora autoritate, saă direcțiune

eraii supuşi ori încredințaţi, se va pedepsi cu închisârea de la un
an pină la doi ani. (P. 8. 24. 275 — C. Civ. 342) (P. Fr. 354).

281. Acela care prin

vicleșugi sai prin violință

fată mai mică de 16 ani, se va

pedepsi

va răpi pe o

cu maximum

Iar daca fata a consimțit la așa răpire, ori de bună

închis6rei.

voie a mersi

dupe răpitorul ei, fără însă a cunâsce şi părinții sai tutorii ci, răpitorul se va pedepsi cu închis6rea de la trei luni pînă la doi ani
(P. 8. 24.) (P. Fr. 355. 356.)

„282. Dacă răpitorul se va fi căsătorit cu fata răpită, el nu va

putea fi urmărit de cât dupe plăngerea persânelor acelora, care
dupe codicile civil ai dreptul de a cere nulitatea unei asemenea
ra
(1) Credam că vorba desăvirșită este o erdre de tipară;
se dică săvirşită,

find că esactii cată să
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fi condemnat de cât dupe

ce se va fi

nulitatea căsătoriei (C. Civ 162, 164 ur. 307.)(P. Fr.351)

283. Acela care prin amăgire sai prin violință răpesce o persână
mai mică de 16 ani spre a o întrebuința ca să cerșetorâscă, saii a
o deprinde ia desfrănare ori la alte sfirşituri snre a împărtăşi folos,

se va, pedepsi cu reclusiunea (P. 7. $ 3; 15)(C. b. Pr. $ 205).
Ş. UI.—Călcarea legiurilor
284.

Cei care fară autorisarea

asupra

îmormântărilor.

prealabilă a ofceriului

publică

competinte, la întimplările
când se cere asemenea autorisare,
vor îngropa vre un mortii, se vor pedepsi cu închis6rea dă

la 6 dile pină

lao

lună,

fără a fi apărați

cu acesta de osînda,

cuvenită pentru crime saii delicte ce ai însocit acesti delictu,
La asemenea pedpsă se vor supune şi cei care vor călca, ori
în ce chipi, legiuirile şi regulamentele relative la îmormintările
grăbite. (P. 8, 24.-—C. Civ 63. ur.) (P. Fr. 358).
289. Ori care va ascunde cadavrul unei pers6ne omorite, ori
morte, în urmare de loviri sai răniri, se va pedepsi cu închisârea,
de la ş6se luni pînă la doi ani, fără a fi apârat cu acesta de alte
pedepse mai mari de va fi participat la acea crimă.

lar dacă ascunderea se va fi făcut cu împarteși

se va pedepsi

cu închisârea de la uni

folos, atuncea

anii la 4oi ani.

(P.

8. 24.)

(P. Fr. 359).
|
|
286. Se va pedepsi cu închis6rea de la trei luni până la unii ană
şi cu amendă de lu 26 pînă la 300 lei, veri cine viol6ză mormintele sai comite alte acte de profanaţiune asupra, lor, fâră a fi apărat şi de alte pedepse pentru crimele sai delictele care se vor

fi comis cu ocasiunea acestei violări. (P. 8. 24. 28) (P. Fr. 360

(V. la suplim. |. asupra Îmmormântăriloră din 27 Marte 1864).
SECŢIUNEA

Măhturie mincindse, calomnii,

Ş. /. Mărturie
287. Veri care va da
sai în contra acusatului,
clusiunea.
Dacă însă acusatul din
siedit la munca silnică pe

VIII.

injurii,

reveluțiunea secretelor.

mâncinosă.v

mărturie mincin6să, în materie criminală,
sai în a sa favore, se va pedepsi cu recausa unei asemenea mărturii se va fi 0timpii mărginit, pedepsa va fi reclusiunea

de Ja patru pină la dece ani; iar dacă osînda acuzatului a fost mun-
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ca silnică pe tâtă viaţa, martorul mincinos se va osindi la munca silnică pe
361).

timpi mărginit.

(P.

7 $. 2. 3; 10. 15.—Pr. P. 355.) (P. Fr.

288. Ori care va da mărturie mincin6să în pricini corecționale,

ori în contra âcusatului, ori în favârea lui, se va pedepsi cu mazximum închis6rei. (P. 8. 24. 291) (P. Fr. 362).

289. Ori care va da

mărturie ,mincin6să în pricini polițienesc,

se va pedepsi cu închisorea de la o lună pînă la şâse luni. (P. 8.
24. 291) (P. Fr. 362).

290. Celi ce va da mărturii

mincin6se în pricini

civile, se va,

pedepsi cu închisârea. (P. 8. 24. 291) (P. Fr. 363).

291. Martorul mincinos

care va fi priimit

ori ce fel de

mită,

ori resplătire înfiinţată saii promisă, se va pedepsi cu reclusiunea,
de va fi pentru pricini corecționale sai civile, iar de va fi pentru
pricini Poliţienesci cu închisorea de la un ani pină la doi.—Către acestea, ceea

ce

va fi primit

martorul

mincinos

se va lua pe

s&ma ospicielor. (P. 7. $. 3; 8. 15. 24) (P. Fr. 364).
292, Cei ce prin ceori mijloc vor amăgi pre martori spre a da
mărturie mincin6să, se vor pedepsi întocmai ca mârtorii mincinoşi
dupe

disposițiunile celor din urmă

cinci articoli,

(P. 289

—

291)

(P. Fr. 365).
293 Când în pricini civile, prigonitorele părţi vor propune una
alteia a face jurământ, saii când jurământul se va propune de către judecător uneia din părți, și partea, primind

propunerea,

va sâ-

vărşi jurământ mincinos, sevârşitorul unui asemenea iurământ se va
pedepsi cu degradațiunea

civică. (P. 7. Ş. 5; 22). (P. Fr. 366) (1).

Ş. 11, — Calomnii, înjuri, revelaţiune de secrete.

294. Va fi culpabil de delictul de calomnie acela care, sai în
(1) Condica Caragea, la part. 5. cap. 6, coprindea uni singură articolă: asupra
marturiloră mincinoşi:
„Axt. î. Câţi se vor vădi marturi mincinoşi, să se dea prin târgii bătându-se,
şi să se trecă în condicele judecătoriiloră.“
Dupe cond. penală abrog. a Moldoviei, la $. 253. se considera ca martori
mincinoși, și se pedepsea cu bătae, ori cu închisre de şese luni:
1 Cell ce va înfățișa martori mincinoşi, năimiți de dînsulii.
2 Cell ce va mărturisi înaintea judecății minciuni.
Acestia, atât îndemnătorii cât și săvârșitorii, se vor veghea cu bătae la porta
curţii, glohindu.se și cu dare la cutia milelorii.
3. Gellă ce va giura strimbi, să se bată la trei locuri pe uliţă, şi să se globâscă

la cutia mileloriă; iar daca vinovatul va fi evgenisţ, se va spăți cu închiderea
i
“la monastire pe gese luni,
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locuri, ori adunări publice, sait în vre un actii autentic şi public, saii
în vre o scriere tipărită ori nu, care însă se va fi afişat, se va fi vândut, ori se va fi împărțit, va propune asunra cui-va fapte care, de ar
fi adevărate, ar supune pe prepusul la pedepse criminale, ori corec-

ționale, sai măcar la disprețuirea şi la ura cetățenilor.(P. 299. 300).

(P. Fr. din 1810. art. 367) (1).
295. Se socotesce mincinosă ori ce împutare pentru care nu se
înfățişedă legiuită dovadă. Prin urmare împutătoruli nu pâte fi
priimit a cere spre a sa apârare de a se dovedi împutarea sa de
către alţii, nici va putea să se apere dicândă că înscrisurile, piesele, saii faptele doveditâre ale crimei ori delictului împutatului
sunt cunoscute, saii că împutarea pentru care împutătorul se află
trăsă în judecată, s'a copiat ori s'a scosi din scrieri străine sau

din alte scrieri tipărite. (P. 296. ur.) (P. din Fr. 1810 art. 368).

296. Când fapta împutată asupra cui-va se va dovedi adeverată,
împutătorulă va fi apărat de ori ce pedâpsă,
Se va socoti ca dovadă legiuită numai aceea ce va resulta dintr'o otărtre de judecată, sai din ori ce alt acti autentic, sai din
vrun înscrisii cu scrierea şi cu sub-scrierea împutatului.
Cândi

imputarea va avea de obiectii fantele unui funcţionar pu-

blică, relative la atribuţiunile sale, atunci faptele împutate se poti
proba dune regula comună. (P. Fr. din 1810. art. 370.)
297. Acela care nu va sprijini propunerea sa cu dovadă legiuită, se va pedepsi ca calomniator dupe cum urmâgă: Dacă fapta împutată va fi de natură a se pedepsi cu munca silnică pe tâtă wâța
saii pe timpii mărginit, culpabilul se va pedepsi cu închisârea de
la un an şi jumătate pînă la doi, și cu amendă de la 100 pînă
la 2500 lei.
In t6te cele-lalte casuri osînda va fi închisârea de la o lună
1 înă la șese, şi amenda de la 50 pînă la 2000 lei (P. 8. 24. 28)

(P. Fr. din 1810 art. 371.)

298. Acela care, cunoscândi

.

că acusațiunea sa este mincin6să,

face înaintea unei autorităţi publice, sai înaintea oficerului de
poliție judecătorâscă o înscrisă denunciațiune calomniatâre, prin
care să acuse o persână că ar fi comis
(1) Tote articolile din Cod. Francesă,

o faptă supusă

pedepsei,

pe eare le eiteză, însemnând

și

anulă

când s'a făcut acel Codice 1810, sunt astăzi abrogate prin o lege din 17 mart.
1819, şi prin cea din 25 martie 1822; causa este că la Francesi acele articole
Sai suplinit prin legea asupra Presei. Belgia însă, care și ea are o lege asupra

presă, nu ş abrogat acelle articole.

i

|
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saii că ar fi călcat datoriile sale de funcţionar public, se va
pe-

depsi cu închis6rea de la o lună nînă la un an,
Se va putea încă condemna şi la interdicțiunea pe
timpă

ginit

(P. 8 Ş 1 și 2; 24) (0. P.Pr. ş, 133).

mâr-

“

299. Injuriele saii espresiunele ocăritOre, prin care nu sar
aduce asupra cui-va împutare pentru vre.0 faptă lamurită, ci pen-

ru un nărav sait viciă arătat anume, de se vor fi
rostit în locuri
saii adunări publice, sai de vor fi trecut în scrieri
tipărite, ori

.Nu, care scrieri să se fi împrăștiat saii să se fi împărți
t, se vor
“pedepsi cu amendă de la 30 nină la 2000 lei, sai cu
închisârea

de la șâse qile la trei luni. (P. 8. 24. 28. 385 $ 1.) (P. Fr. din
1810 art. 375,)
|

300. Ori ce alte injurii săi espresiuni ocăritâre, care nu
vor
avea gravitatea împrejurărilor de mai sus, nici se vor fi
urmat
în adunări ori prin scrieri publice, se vor pedepsi cu simple
pedepse olițienesci (P. 385 $ 7—Pr. P, 141 Ş. 4) (P. Fr.
376.)
301. Nu se va socdti injurie dojenirea ce va face un
stăpini
servitorilor sei, sai un părinte copiilor sei, sai un meşter ori învățător ucenicilor sei,
302. In privința împutărilor și iojuriilor care Sâr coprinde în scrierile relative la apărarea părților, sait în pledoariile lor, judecătoriîntru a, cărora cercetare” se va afla acea pricină, vor putea, judecândi contestuțiunea, saii să hotărască a
se
suprima injuriile, sait scrierile injuri6se, saii să mustre pe âutorii injuriilor, saii să suspinde pe avocaţi, cândă sunti autorii
a:
cestor scrieri, sait pleduarii injuri6se, din esercițiul profesiunei lor.
Acâstă suspendare nu va, putea, ține mai mult de trei luni, iară
la casii de recidivă va ţinea de la șese luni pînă la un ani. (P.

303—V. L. avoc. art. 15) (P. Fr. din 1810, art. 317).

303. Dacă injuriile, sai scrierile injuri6se de care se vorbesce
În artic. precedenti, vor avea caracterul unei calomnii grave, în
câtii judecătorii, întru a

cărora

cercetare

se va

afla pricina, pri-

gonitorilor, să nu p6tă judeca acestii delictii, atuncea ei vor suspenda provisorii procesul și'i vor trimite pentru judecarea - delictului la judecătoriile competinte. (P. Fr. din 1810 art. 377 $. 2)
304. Dacă

cei

ce se

arată

cu âsemenea

şi injuri6se nu vor sci nici să citâscă,

lictul va cădea

asupra

alcătuitorului

înscrisuri

împutătore

nici să scrie, atuncea

înscrisuluj.

de-

305. Doctorii, Hirurgii, Spiţerii, Mâşele și ori ce alte persâne
care, urmândii a fi dupe natura profesiunei lor cunoscătâre Şi

Păstrătâre a secretelor ce

li se incredințâţă, le vor da pe față,

1
:
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afară din întirapiările cândi legea cere o asamenea destăinuire, se
vor pedepsi cu închisârca de la o lună pînă la şese luni, şi cu
amenda de la 100 pină la, 500 lei. (P. 8.94. 28. 116. 122) (P Fr.
318)(1)
a
i
(1) În privința calomnieloră şi ingiuriloră, aflâm următbrele disposițiuni abrogate
în vechia Condică a lui Caragea, la partea 5:

"Cap.

7. — Pentru prepuitori stă piritori,

„Art, |. „Prepuitoră se chiamă cellă ce pornesce piră de învinovăţire asupra
unui nevinovat, .
”
Art. 2, Prepuitosii 'să se osîndâscă la pedâpsa ce era să pătimescă cellii
prepusă, când s'ar fi găsit viriovat,,
:
Cap. 9. —

Pentru

necinstitori.

Art, 1. Necinstitorii necinstescă stă cu cuvântulă, săi cu fapta.
Cu cuvântul n-cinstescăi înscrisă, sc prin grai
ocărînd în multe chipuri,
Cu fapta necinstescă bătind, si alt cevași spre necinste ficănd.
Art. 2, Mărimea necinstei se socotesce:
.
a) Dupe flulă ei.
,
!
„ Precum când bate cineva mai mult necinstesce de cât când ocărasce.
b) Din înclinarea

caracterului

ce are

celli

ce

necinstesce

câtre

celiă

ce

se
necinstesce:
Precum când fiulă necinstesce pre tatălă seii, mai mult greşiaste
de cât când
ar necinsti pre altulă, şi când sluga, să robulii va necinsti pre stăpînulă
sei
şi când ună particulară va nscinsti un boeră sâă judecător,
şi eelle-l-alte.
c) Dupe loculii unde se fuce necinstea,
în loculă dregătorie

A

3
anc

se va necinsti boerulă stă judecătorul

ae

când

unde'și împlinesce datoria sa, stă judecă, ori preotulii unde slujasce, i selle,
şi cellel-alte,
”
Art. 3. Necinstitoruliăi să se pedepsescă dupe mărimea necinstei (art:
2),
Ant. 4. Feluri de pedepse pentru necinstitori sunt: dara da bani, bătae,
închis6re, surghinie, care să se orînduiască cum, și unde, şi când va găsi
cu cale
judecătorulă,
Art. 5. Celiă ce dupe ce s'a necinstită, se va împăca en necinstitorulă,
sâi se
va învoi, nu e slobodă să mai jeluească pentru acca necinste,*
Cod, pnaie a Moldoviei copriadea disposițiuni mai analoge
cu
Cod. Caragea. Aşia, calomniatorii se pedepseaii:. cu aceeaşi prdtpsăacellea alle
ce ar fi
lat calomniatul de ar fi fost culpabili. Gradulă necinstei se
mesura,
aceleași distincțiuni făcute de Cod, Caragea; şi pedâpsa necinstito totii dupo
rilori era,
crăși si
închiderea la o monastire, să bătaia pentru cei prorti: (V.
$,
259 — 262).

7000 pa
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CAP.

II.

Crime şi delicte contra proprietăţilor.

SECŢIUNEA

|.

Furturi,

306. Acela care va lua printr'ascuns un lucru mişcător al altuia
cu cuget de a şi!l însuși pe nedreptii, săvârşesce un furtă (0. P.

Pr. $, 2t5.

307, icile
sale,

muerei

urmate ori de către

mări

spre

ori de către muere

bărbati, spre paguba

paguba

de către un veduvii saii văduvă despre lucrulii

barbatului

soțului

seii, ori

celui r&-

posat, ori de către copii săii alte rude de jos, spre paguba tatălai sai a mumei, sai alte rude de sus, ori de către tatăl stii sai
muma sai alte rude de sus, spre paguba copiilor lor saii altor
rude

de jos,

de aceiași linie, ori de

ori de către afini

şi surori între dinșii, nu se poti socoti
numai la despăgubirea civilă. (P. 59. 329)
308. Furtul, precum şi cercarea de furt,
chisâre de la șâse dle pînă la doi ani, şi
de la 50 pînă la 1000 lei.

Judecătoriile vor putea însă pedepsi

către

fraţi

furturi, ci sunt supuse
:
(P. Er. 380).
se va pedepsi cu încâte odată cu amenda

preculpabili şi cu interdic-

țiunea, pe timpul mărginit. (P. 8. 22. 24. 28.) (C. P. Pr. $ 216).
309. Se va pedepsi cu închiscre de la trei luni pină la doi ani

şi cu amendă de la 100 pină la 1000 lei.

1. Acela care va fi furat saă va fi cercat să fure dupe câmpuri,
cai ori dobitâce de povară, de tras sait de călărie, precum și alte

vite mari ori mici, sai:
parcuri

închise,

unelte de

saii pesci

agricultură, ori vinatul aflat în

coteţe

din

ori alte locuri

de albine, postavuri, pânde saii alte țesături, care
jocurile determinate spre a se usca sai a se albi.

închise,

stupi

se întindă în

2. Acela care va fi furat sai va fi cercat să fure, lemne tăiete

din pădure saii din magazii

destinate pentru

de pe la herăstrae, ori lemne

ori grădini, fini, bucate, fructe
rate,

cosite

lemnărie, saii lemne

din câmpuri,

livedi

sai alte folositâre producte sece-

saii nu.

3. Acela care
sai va fi cercat
pârs6ne

plutitâre, sai

străine

fiindi servitor cu simbrie, va fi comis un furt
a'l comite de la stăpinul săi, saii chiar de la

care

se aflaii în

unde el va fi mers cu stăpînul

casa

stăpinului

,sti, sai în casa

săii, saii acela care fiind lucrător,

calfă sait ucenic, va fi săvârșit furtul în casa, atelieruli, sai ma-
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gazinui stăpinului s&ă, saă în locuința,

atelierul, ori magazia un-

de lucregdă obicinuit.

4. Birtaşul, hangiul, cărciumarul, otelierul,

luntraşul sai vre

unul

din

Gmenii

cercat a fura tâte ori parte din
cesta

a lor calitate, precum

lucrurile

lucruri

sait otelul undt aii fost priimiți.

cărăușul, căruțașul,

lor care va fi furat ori va fi

asemenea

rat sait vor fi cercat să fure

65

şi

din

încredințate
călătorii

lor

în a-

care vor fi fu-

birtul, hanul,

cărciuma

Cu aceeaşi pedâpsă se va pedepsi.
5. Furtul săvărşit într'o casă locuită şi în timpul nopții,
către două saii mai multe persone, sai numai cu una din
două împrejurări.
In tote aceste casuri mai susă arătate culpabilii se vor
osîndi afară de pedâpsa principală şi la interdicţiunea pe

mărginitii. (P.8. 22. 24. 28) (C. P. Pr.$. 217).
310. 8e va pedensi cu reclusiunea de la 3 pînă

la

saii de
aceste
putea
timpul

șâse

ani,

acela care va săvârşi vre un furt în casurile următâre:
1. Cândă furtul se va fi urmat într'un locaşi consacrat vre unui cultii asupra obiectelor consacrate cultului.

2. Cândi furtul s'a comisii prin efracțiune saii escaladare într'o

casă locuită saii servindii spre locuință, saii în dependințele ei,
sau fotr'o curte închisă.
3. Daca spre a comite furtul culrabilul a întrebuințat chei mincin6se spre a intra într'o casă, apartament, odae sait bastimenti,
sai într'o curte închisă, sai spre a deschide ușile, mobilile, casele de fierii, dulapurile, lădile şi ori ce alte lucruri destinate spre
păstrarea, banilor, a sculelor, sait a altor obiecte care se află
în întru.
.
4. Daca culpabilul, prin tăerea legăturilor, prin ruperea sigillelor, prin deschiderea coperişilor, sai prin întrebuințarea de chel
mincin6se, a furat pe drumuri publice saii pe strade, ori piețe
publice, într'o diligență, sai în curtea ori casa poştii, în drumul
de fier sait în vre o staţiune,

navigabile,
spre a se
5. Deca
pră”, sai

în vapor

saii alte vase dupe rîurile

vre unul din lucrurile călătorilor sai din cele destinate
transrorta.
culpabilul a furut vre un lucru din cele ce avea asupurta cu sine un nebun sau smintitii, ori un copil mai

mici de 12 abi.

,

6. Daca furul sait unul dintre furi, saii unul dintre aceia care
ai participat la furti purta asuprăşi arme de faţă sai pe ascunsi.
7. Daca turtul s'a comis de către doi saii mai mulți complici,

asociaţi pentru săvârșirea de

tâlharii sai furturi.
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8. Daca furtul s'a comis în timpul unui incendiă sai unei inundaţiuni asupra obiectelor ce se aflaii încă espuse pericolului, ori
depusă întrun loc de siguranță. (P. 7. $. 3; 15.91. 311. 313.314)
(C. P. Pr. 8. 218).
311. Agravarea pedepsei furtului comis într'o casă locuită, prin
efracțiune saii escaladare, se aplică și chiar atunci, cândă locuitorii casii nu se aflau în întru în momentul furtului. (P. 310, 312,

|

ur.) (0. P. Pr. g. 220.)

312. Sunt asemănate cu casele locuite:
1. Vasele de apă, și ori ce altă clădire mişcătâre, de vor fi
locuite.
2. Edificiele destinate unui cultii.
3. Edificele publice destinate pentru esersiciul unei profesiuni
saii pentru conservațiunea de lucruri.
.
4. Împrejmuirea care face parte -dintr'o casă locuită sai dintrun
edificii asemuit cu o casă locuită (No. 2 si 3), precum Şi ori ce

alte clădiri sai îngrădiri se vor fi aflândă în întrul împrejmuirei.

Se socotesce împrejmuit saii îngrădit ori ce locii închisă, unde
pu pote cine-va pătiunde de cât prin mijlocul cheilor, sait între-

buințândii efracțiunea sau
(C. P. Pr. $. 221)(1).

escaladarea. (P. 309. 310.

313. 314.)

313. Escaladarea se numesce ori ce intrare în case, clădiri, ori
împrejmuiri săvârșită prin suire peste diduri, porţi, învelituri, u-

luce
(1)

saii alte îngrădiri

închise,

precum

asemenea

şi ori ce intrare

Urmează, din definiţiunea ce noua lege dă locului împrejmuit săi îngrăâit,
că, de acum înuinte, loci îngrădit nu se mai socotesce acella în care pâte
intra cineva, fără să intrebuințeze o cheiă, știi fără să escaledeze, ori fără să
spargă îngrădirea. Așia, nu intră în categoria” articolului nostru intrarea pe o
pârtă, care era închisă numui cu o verigă, sâă cu ori-ce altii obstacolii, eare nu ar cere întrebuințiarea unei chei. Acesta este și sistemul care se urmEză şi de jurisprudința Prusiei, de unde s'a copiat acesti articol,
Prin astă sistemă, mult mai raţionabilă, de câtii cellii vechii, s'a schimbat
cu desăvârșire şistemulii Condicei nâstre penale din 1850.
Eacă cum art. 324, care s'a abrogatii, definea locul împrejmuit:
Art, 824. „Împrejmuire se socotesce
pari, de mărăcini, de garâii stă de

ori-ce pămînt
zidă elădit cu

încungiurat
cri-ce felă

de sianță, de
de materială,

înălțimea, adîncimea, vechimea scă starea acestor osebite
ori măcar care va
îngrădiri, atât cănd nu va fi avindii pontă ca, să se inchiză cu cheie s6ă într'alt chip, cât și când porta ar fi făcută cu zăbrele și deschisă mai totă-d'a-una,
Întwaceeaşi

categcriă

de în:prejmuire

întră

și îugrădirile

miscătre.

precum

stîcă, strungă, saele şi altele; și cănd acestea se. ținii de șiurle, colibi ss de
alte clădiri mmiscătâre otărite spre adăpostirea pazniciloră, se socotesce atirnate

de case locnite.,
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pre ferestre, prin coșiuri (hornuri), prin ferestrue de
pivniţă
prin ori ce alte găuri pe sub pământii care nu sunt destina , sai
te pentru a servi de iatrare. (P. 310, ur.) (C. P. Pr. ş. 222),

314. Efracţiune (spargere) se numesce:

1. Ori ce siluire, rurere, srargere, dărîmare a didurilor,
ă ulucilor saii alte îngrădiri închise, a învelisurilor, a porților,
a pardoselelor, a ferestrelor, a îochueturilor, a lacătelor saii a ori-căr
or
altor unelte saii instrumente destinate a poptri intrarea, prin
siluirea căror agentul 'şi deschide o trecere care nu esista mai
'nainte saii Care era închisă, ori lârgeșce pentru ca să ptă
intra o

gaură ce se află în ființă, saii face o deschidere Gre-care prin mij-

loculă căria elă să se Pâtă introduce în întru spre a comile
furtu,
sai chiar fără a se întroduce în întru.
2. Când agentul, în interiorul casei sai clădirei ori ingrădi
rei
aflânduse, a deschisi prin vre unul din mijlOcele aretate
mai
sus,
uşile, îngrădirile sai închuetorile din întrul, dulapurile,
lădile, cofrele, sai ori ce alte mobile saii locuri închise, destina
te pentru
păstrarea banilor, sculeloră sai altor objecte.
In rîndulă acestor efracţiuni interidre se socotesce şi ridicar
ea
de

case de bani, cutii, bale înfășurate cu pânză și legate cu frin-

ghii sai funii, şi de ori ce alte
coprind

lucruri

mobile

nișcătâre

îucuete,

de ori-ce folii, de și nu se vor fi deschisi,

care
rupti,

sau spartă acolo pe loc. (P. 310. ur. 315.) (C. P. Pr. $. 223).
315.

Chei mincin6se se înţelegi ori ce cărlige, chei diverse,
prefăcute sait semuite, și ori ce felii de unealtă care să nu
fi fostii
otărită, de către proprietar, chiriaş saii birtaş a deschid
e sau a închide brâsce, lacăte şi ori-ce încuetâre va 6 descuia
t cu dinsele
culpabilulă. (P. 309. ur.) (C. P. Pr. ş. 224)
316. Cel ce cu stiință de rea întrebuințare va preface
sai va

preschimba

chei mincin6se,

se va osîndi

la închisre

de la o. lună

și jumătate Pînă la un ani. (P. 315) (P. Fr. 399) (1)
DI
(1) În privința Furtelori aflăm în Con, Caragea
Cap.

următerele disposiţiuni.

III. (Part. 5).

Art. 1. „Fară zicem celui ce fură, adică ia pre ascunsă,
Art. 2. Cine va fura de la omiă particulară, să se dea prin târgii cu bătae, să

plătescă

ce

a furat,

Când totii acela va
osîndească la ocnă
Art. 3. Câte lucruri
se urmeze la acelea

şi să se închiză

la puşcărie

unii ani.

fura de al doilea, să se dea prin tirgă cu bătae, și să se
cinci ani,
se vor vinde de furi la alţi şi le va cunâsce stăpinulii, să
ca și la cele jefuite de tilhari. (Vezi nota „rinătâre.)
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II.

Tălhării,

317. Acela care prin întrebuințare de violență în contra pers6nelor sai- prin amerințări de a omori sai de a răni îndată, varăpi
Art. 4, Gazda de furi să se pedepsâscă ca furulă,
Art. 5. Furulă de lucruri sfinte din biserici, să se osîndâscă ca şi cellă ce fură
de la particulari, dar mai straşnică, şi gazdele loră assemenea; iar cele furate
şi vîndute, unde se vor găsi, să se ia fără de plată,
Art. 6, Furii de lucruri Domnești şi obstesti să se osăndfască ca şi furii de
lucruri sfânte,“
Ia Condica penală abrogată a Moldoviei aflăm următârele disposițiuni:
Cap. 14.
Despre furtițagulă şi tăinuirea lucrurilor furate.

n$ 237. Cel ce vu fura din averea altuja, bani saii lucruri, cade sub vinovăție de furtişagă.
$ 238. Vinovăţia furtişagului, cum şi pedâpsa, se măresee saă se micșoreză dupe următorele împrejiurări:
1)Dupe pers6nă, precum când sluga fură de la stăpînii şi drumeţul de la gazdă,
2)Dupe lucru, precnm când fură cineva lucruri sfinte, s6i bani domnesci, sai a
visteriei,

3)Dupe locă, precum când se face furtișiagă în biserică,

4) Dupe vreme, precum cândă fură cineva nâptea stă în vremea ciumei, a arderii, saii când este răsvrătire,
5) Dupe chip, adică când furulă va sparge casă, sâii dugheană, saă va intra în„armat, s6ă când furulii pe ascunsă va intra prin ferestră, s6ii va deschide cu
meşteșugii,
6) Dupe cătime, precum când va fura o sumă mică stă o sumă mare.
7) Dupe felurime, când furtişiagulii se va face fățiș sâi pe ascunsă,
$. 239. Cellii ce va fura de la ună om particulară, să se veghească ca bătaie
plătind și ceia ce să furati, și să se închidă în temniță cu vreme otărită, dupe
mărimea furtișiegului Dâca totii acella va fura şi de allă doilea, atuncea să e
bată pe uliţă şi să, se osîndâască la temniță pentru unii anii de dile.
$ 240. Furulă de lucruri sfințe din biserici, cum şi acel de lucruri domnesci
şi obstesci, careînarmatcălcănd ai farat, va cade subt mai cumplită pedspsă de
cât acellii ce fură de la particulari, bătănduse pe tâte ulițele şi osîndinduse la
gropa ocnei, pe tâtă viața sa.
$ 241 Aceliă ce va fura în vremea arderei de focii, să în vreme de răzvrăfire, s6ii ciumă, să se pedepsâscă mai cumplit cu bătae de câtre gelat, pe tâte
ulițele, şi apoi cu trimiterea în grâpa ocnei pentru trei ani.
$ 242. Părtaşiă furtişagului se socotesce și acel ce tăinuesce luiuri farate, și se
pedepsesce întoemai ca şi furulii dupe mărimea faptei.
$ 243. Totă subt aceiași. pedepsă se socotesci și gazdele furiloră.
Ş$ 244.Stăpînulă lucruriloră furate stă prădate, ori unde le va găsi, are dreptate
a le lua, fără a se îudatori să plătâscă, prețutii cumpărătorii şi acellă ce le ai
cumperat să-şi caute cu vînzătoriulii. Şiacâsta hotărire a pravilii priveace maj

multă, pentru ca cumpărătorii să privegheze de la cine cumpără.,
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lucrulă altuia cu cugeti de a și-lii însuși pe nedrept, săvârsesce o
„tălhărie.
Se socotesce

aseminea

că comite

o tălhărie şi acela care,

prins fiind în flagrantii delict de furt, întrebuințâză

su-

violență asu-

pra unei persâne saii amerință că va omori sai va răni îndată
spre a nutea să scape sati să ţină lucrul furat. (C. P. Pr. $. 230)
318. Se nedepsesce cu reclusiunea de la cinci anni în sus, tălhăria, s&verşită în împrejurările următore:
1. Daca tălharul sai unul din tălhari, sai nnul dintre complicii
lor, avea asuprăși

2. Daca

arme

tâlhăria s'a

pers6ne.
3. Daca tălhăria

de față sai pe ascuns.

sa

publice.

săvârşit

de

către

doua

săvârșit

pe

drumuri

saii mai
publice

multe

saii pieţe

:

4. Daca tălhăria s'a săvârşit nrin bătăi saii rele tratamente, fără

însă se fi causat răniri. (P. 7. 15. 91. 317) (C. P. Pr. $. 239).
319. Se va pedersi cu munca

silnică pe timn mârginii:

1. Ori-care va fi comis tălharia întrebuințând casne, răniri sati

schilodiri asupra persânei.
2. Acela

care a comis tălhărie

întrebuințând

bătăi, violenţe, a-

merințări, sait rele tratamente, din care s'a pricinuit victimei vre
o b6lă a minții, sai o necapacitate la lucru, saii perderea audului

ori a limbii sau a' facultății de a procrea. (P. 7. Ş. 2; 10) (C.P.
Pr.$. 233).

320. Se va pedepsi cu munca silnică pe tâtă vitţa ori-care st-

verşasce vre o tălhărie prin întrebuințarea de violenţe, amenințări,
rele tratamente, bătăi, casne, schilodiri sai alte lesiuni corporale
di care s'a pricinuit mOrtea paţientului. (P. 1. $. 1; 10) (C.P.
Pr. $. 233)(1).
(1) Pentra

tălhăriiă Condica Caragea

coprindea următârele disposiţiuni:

Cap, 11,

(Part. 5)

Pentru tlhuri,

Art. 1 „Tilhari sunt căți înarmaţi esă

înaintea 6meniloră, sâă îi pindescă la

drumari, s€ă năvălescii la locașiurile lori și-i jefaesci, și-i despbie.
Art. 2, Câţi tălhari se prindă, să se omâre,
Art, 8. Câte

lucruri jefuite

se găseseii

la tilhari, să se cereetese

ale

cui

sunt,

ți să se dea stăpinului aceloră lucruri.
Art. 4. Căte lucruri jefuindu-le tilharii, le vor vinde, de se va dovedi că cumpărătorali,

sciind că vingdătoruli,

era tilhură,

sii

că

lucrurile

erai.

de hoţie,

le a cumpărat, să le pearză și să le ia stăpinuli lorii; iar de se va-dovedi că

10
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Sirămutare sai, desființare de hotare
321. Se va pedepsi cu închisârea saii cu amenda de
la 100 ptoă,
la 1000 lei, acela, care, cu cugetii de a-şi însuşi
pămâotul pose-

dat de altul, şi întrun modii ilegal, va strămu
va face a se
strămuta semnele de hotare diatre proprietăți. taC. sai
P. 8. 24. 28.)
SECȚIUNEA
Despre abusul

322. Ori-care va specula asupra

IV.
de încredere.

trebuinţelor, slăbiciunilor saii

păâtimelor unul minor ca să-l facă să sub scrie spre a sa paguba
obligaţiuni, chitanțe, saii vre-un înscris de răfuire pentru împru-

mutare

de bani,

ori de lucruri mișcătâre,

ori de inscrisuri comer-

ciale, saii de ori ce alte înscrisuri îndatoritâre, sub

mă

se va fi făcutii aseminea

de la două
trece peste
urma a se
lei. (P. 8.
323. Ori
prietarilor,

tocmâlă,

se va pedepsi

ori care for-

cu închis6rea

luni până la doi ani, şi cu amendă care nu vă putea
a patra parte a sumei ori a prețului lucrurilor, ce va
întârce înapoi vătămatului, nici să fie mai mică de 50
24. 28. 323) (P. Fr. 406).
care va pune la o parte saii va risipi spre paguba proa posesorilor ori a detentorilor, obligaţiuni, bani, măr-

furi, bileturi, chitanţe, saii ori-ce alte acte coprindănd vre-o obligațiune, saii apărare, și care i se vor fi dat sub titlul de închiri-

ere, de deposit, de mandat, sai pentruvre ună lucru cu plata ori
fără plată, cu îndatorire de a'l întârce înapoi sai de al înfățişa
ori de a'l întrebuința întruni chipi otărit, se va pedepsi dunre
cuprinderea articolului 322.
Daca abusul de încredere prevădut prin paragraful de mai sus
se va r&vârși de vre-o slugă, omi cu simbrie, ucenic, calfă, gră.
SP
aaa

neseiind cumpărătorulă le a cumpărată, atunci stăpinulii luerurilorii să-i plătâscă pre jumătate prețulă cumpărătorii, şi să şi le ia; apoi amindoui să se
despăgubescă din averea tilharului (de va avea ceva), luând adică stăpînulă
lucrurilor jumătatea preţuriloră ce a dat, şi cumpărătorulă jumătatea cc a
Căţi se vădescii gazde de tilhari, să se cerceteze, şi când siliți fiind
Ne
de frică priimeaiă pre tilhari și-i tăinuiaă, să se erte, iar de nu, să se osind6scă la ocnă în sorocă de cinci ani“
Disposiţiunile codicei penale abrogate a Moldoviei, asupra tilhariloră, sunt mai
identice cu acellea ale Condicei Caragea. (Vezi Ş. 245 pănă la $. 252.)
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mătici, lucrătoriii, udjutoră, spre paguba stăpinului
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s&i,

pedepsa

va fi închis6rea de la şâse luni pină la doi ani. (P.8. 24. 28.)
'TOte acestea, fără prejudiţiuli acelor ce s'a dis la articolii: 203,

204 şi 205 pentru punerea la o parte sai ridicarea banilor, a obiigaţiilor ori a altor acte, ori lucruri aflate în deposite publice.
(P. Fr. 408).
324, Advocutulii

care, prin daruri,

oferte saii promisiuni,

se va

îndupleca a se înțelege cu partea adversă și va vătăma, prin fapte positive sai prin omisiuni dol6se,(1), causa clientului sâă, va fi
pedepsit prin închis6re, prin suspensiune din esercițiuli profesiunii de advocat, și prin interdicţiune de la funcțiunile publice pînă

la 15 ani, şi prin amendă de lei 300 pînă la 3000 lei. (P. 8, 22.
24. 28. V. la Supl. 1. Advocațilorii art. 15).

325. Când advocatul va vătăma cu viclenie, prin fapte positive
sai prin omisiuni, Causa unui acusat sai a unui prevenit, se va

În casi
vocatii și
adăogi şi
In casă

de delictii, prin interdicţiune de la profesiunea de adde la ori care altă funcțiune, la care pedâpsă se va put
închis6rea. (P. 8. 22. 24.)
de contravenț.une, prin interdicţiune de la profesiunea,

de advocatii și de la ori-care altă funcţiune publică, nu pe mai
puțin de ș6se luni, și prin amendă pînă la 300 lei. (P.8,Ş.2;22.28).
326. Cel ce, dupe ce va produce vre-un document înscrisă sait
memoriă la o judecătorie pentru vre o prigonire, "ii va sustrage
în ori ce modii, se va pedepsi cu o amendă de la 26 la 300 lei. (P.
8. $ 3; 28) (P. Fr. 409).
Acestă pedâpsă se va otărî de același Tribunal în a căruia
cercetare se află prigonirea.
321. Cel ce, găsindi pe drumuri ori pe uliţă lucruri ce nu sunt
ale sale, intrebându-se despre ele, le va tăgădui, se socotesce că
a comisă un abusi de încredere şi se va pedepsi cu închisârea

de la 15 gile pînă la 2 luni. (P. 8. 24. 328).

328. Cel ce va găsi înu”'o curte, grădină, în grajduri ori în altă
încăpere, bani ori lucruri ce nu sunt ale sale, și nu le va arăta stăpinului locului ori chiriașului, se va pedepsi cu pedepsa “prevădută
la Art. precedent.
a

Pa

PP

d

(1) Poldse va să zică vielone,

ge

$. 3; 8. 15. 22).

i

urmeză.

aa

precumii

In casă de crimă, prin interdicţiune de la profesiunea de advocatii şi de la veri ce funcţiune publică și prin reclusiune. (P. 7.

ai

pedepsi
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329. Disposiţiunile art. 307

se vor aplica și la

casul

de abus
de încredere unnat între pers6nele acolo arătate.
330. Se vor nedepsi cu închis6rea de la 0 lună pînă
la un anii:
1. Tutorii, curatorii, esecutorii testamentari, acei
însărcinați cu
paza lucrurilor secuestrate, administratorii de fondaţ
iuni, cari, cu
rea credință, lucreză în vătămarea pers6nelor, saii
lucrurilor încredinţate direcțiunei sai administrațiunei lorit.
2. Samsarii, agenții de schimbi, espeditorii, comisionarii
și alte
pers6u

e esercitând o profesiune cu care sunt anume îusărciuaţi
de
autoritatea publică, daca în afacerile care le sunt încred
ințate
aducă, cu rea credință, vătămare acelora cari le aă încred
inţată

atacerile. (P. 8. 24) (C. P. Pr. $. 246).
331. Cărăuşii, văslaşii, sai Gmenii lor cari, prin ameste
carea de
materii vătămătâre, vor fi preschimbati calitatea,
vinurilorii, sai
ori ce alt-felă de beuturi, ori de mărfuri ală cărora
transnortă li
s'a fost încredinţat, se va pedepsi cu închisârea de
la 2 luni la
doi ani; iar daca preschimbarea nu se va, fi făcut prin
amestecare de materii vătămătâre, osînda va fi închisârea de
la o lună
pină la 6 luni, sai: amenda dela 26 pînă la 500 lei. (P. 8.24.
28.).

SECTIUNEA V.
Incelăciune

332. Ace'a care, în vedere

o amăgire

în paguba

sai, escrocherie.

dea

averii altuia,

împărtăşi folos, face să nască

sau făcând

să trecă

rate fapte mincin6se, sai prefecând în mincin6se

de adevă-

fapte adevărate,

ori snprimiudule de tot, este culpabil de incelăciune.(C. P. Pr. ş.

241

| 5, Incelăciunea, de nu va fi a nume pedepsită de lege cu
o pe-

dâpsă specială, se va pedepsi îndeobeşte cu închis6rea de la o
lună

vînă la un ană și cu amendă de la 26 pînă la 2000 lei. (P. 8. $.1
şi
3; 24.98).
334. Cel ce va întrebuința saii nume saii calități mincinâse, sai
uneltiri
vic'ene ca să înduplece pe Gmeni a crede vre o întreprindere

mincin6să, vre o putere

»asce

speranța său

sai vre un credit închipuit; ori ca să facă a se

temerea

sau a vre unti întîmplări

vre

unei isbutiri, vre: uni

hin:erice,

și

printr'aceasta

nenorociri

va amăgi

cineva să'i dea buni, mobile sau cbligațiuni, disposițiuni,

promisiuni,

chitanțe,

sai

înscrisuri

libezătâre,

și prin

pe

bileturi,

vre unul

dintr'acele mijloce valua sati va cerca să ia cu viclenie tâtă
saii
parte din averea altuia, se va pedepsi cu închisârea de
la şese

luni pină la doi ani și cu amendă de la 50 pînă la 200 lei

fără,

COD. PENALE: — CART. IL. TIT.
a se apăra

cu acâsta de

de va cădea în crimă

alte mai

de plăsmuire.

LV,

mari pedepse

75

cei

sar

cuveni

Culrabilul va putea încă fi osîndit şi la interdicţiunea pe timpii

mărginit. (P. 8. 22. 24, 28). (P. Fr. 405).
335. Veri-cine
.va călca regulamentele de administrațiune
publică privitâre la productele, industria şi la manufacturele Romă-

neşti, care se esportă în străinătate

şi care ai de scopii

a garan-

ța buna calitate, dimensiunile și natura, fubricaţiunei, se va, pedensi cu amendă de la 100 pînă la două miilei.(P. 8. $.3; 28)(P.Fr. 413)
336. Cel ce va înşela pe cumpărător asupra probei lucrurilor
de aur sai argint, asupra cualităței unei petre mincin6se, vândută de bună, sai asupra felului ori căria mărfi, precum şi acela

care prin întrebuințarea de mincin6se dramuri

şela asupra cătimei lucrurilor v&ndute,

vea de la o lună pînă la

șâse și cu

sai măsuri, va în-

se va pedepsi cu închis6-

amendă care nu va putea fi

nică mai mare de a patra parte a despăgubirei cuvenită înșelatului, nici mai mică de 50 lei.
Lucrurile acele cu probă mincin6să, sai preţul lor, de se vor

afla încă în mânele vândătorului, se vor lua în folosul Stabilimen-

telor publice de Dine facere a locului unde s'a urmat delictul, iar
dramurile şi măsurile mincinâse se vor sfărâma. (P. 8. 24. 23. 337)
(P. Fr. 423),

331. Dâca vângătorul şi cumpărătorul

s'a servită în tărguiala,

lor cu alte dramuri, saă cu alte m€suri, iar nu cu cele otărite
de
guvern, cumpărătorul nu va avea dreptul a se porni în
contra

vendetorului care "li va î înșelată, cu dramuri sai cu măsuri
popublice pentru pedepsirea atâtit a
iraudel (înşelăciune)
căt şi chiar a întrebuințărei greutăților şi mâ-

prite, fără prejudițiul acțiunei

surilor mincin6se.
Pedeapsa, în casi de înșelăciune, este ț:rescrisă la Art, precedent,
jar pedpsa pentru simpla întrebuințare de măsuri şi greutăți
minciuâse este prevedută la cartea 1V. (1) a acesteă condice, privitOrea
la
pedepse de simpla poliție. (P. Fr. 424) (V. Supli.
|. pentru meSuri și greutăți din 21 Sept. 1864).
335. Se va pedepsi cu închisârea de la o lună pică
la ună ani
acela
care

strică,

sfaramă,

rupe

sau

desființeză

în Paguba,

altuia,

titluri sai acte care nu eraă ale lui sau care erau ale lui
numai în
parte. (P. 3. 24.) (C. P. Pr. $ 243. ali. 8).
|

339. Ori ce ediţiune de scrieri, de compuneri musicale, de dese-

mauri, de pictură sau de ori ce altă producțiune care se va
fi tipărit

(1) Cu greşială se vorbesce aci de Cart, IV; câei tâtă condica
fiind împârțită în
trei cărţi, cea din urmă carte este Cartea III.
A
i

3

|
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saii gravat cu ori ce mijlocii fără voia autorului, se socotesct contra-

facere și veri ce contra-facere este delicti (P. 341. 342. ) (P. Fr. 425)
340. Vândarea de scrieri contra-făcute, introducerea în România
de scrieri care, dună ce s'aii tinărit aicea se vor fi contra-făcut în
surăinătate, este delictii toti de acelui felă. (P. 341. 342) (P. Fr.426.)
341. Pedâpsa contra-facărorului, saii a introducătorului va
fi amenda, de la 100 pînă la 2000 lei, iară pentru vângător amenda do la 26 pînă la 500 lei.
|
Confiscațiunea ediţiunei contra-făcutese va otâri, atâtii în priviuța
contra-făcătorului, câti şi în contra introducătorului şi a.vindstorului.

Asemenea se vor confisca și tablele şi tiparul, cu care se va fi fâcut

contra făcuta edițiune (P. 8. $. :; 28.) (P Fr. 427).
342. Ori ce directori,
ori ce intreprindătoriii de teatre, ori ce as0-

ciaţiune de artiști care va representa, pe țeatru scrieri teatrale fără
voia autoriului, se va pedepsi cu amenda de la 50 pînă la 500 lei, şi
cu confiscaţia banilor ce se vor fi strîns la acea representaţiune. (P..
8. 28.) (P. Fr. 428).
La intîmplările prevădute prin cele din urmă patru articole, productul confistaţiunilor se va da proprietarului spre a lui despăgubire. (P.
339. 340, 341. 342. $. 1). (P. Fr. 429.) (1).
SECȚIUNEA

VI.

Bancrute.

343. Aceia cari, în casurile prevădute de legea comercială, se voră
declara culpabili de bancrută fraudu!'6să, se vor pedepsi cu reclusiunea. (P. 1 $.3; 15.) (V. C. Com, 826) (P. Fr. 402).
344. Acei cari conformă codicelui de comerciă,se vor declara

plici de bancrută fraudulâsă, se vori

pedepsi cu

com-

aceiaşi pedâpsă

ca, şi bancrutarii frauduloși, (C. Com. 328). (P. Fr. 403).

345. Acei cari în casurile prevedute de Codicele Comerciale se
vor declara culpabili de bancrută simplă, se vor pedepsi cu închi-

s6rea de la o lună pînă la doui ani. (P. 8. 24—0. Com. 324. 325)
(P. Fr. 402.)
i
346. Toti sindicul care va fi culpabilă de viclenă şi rea între-

buimţare în Implinirea datoriilor sale de administrare, se va pedepsi cu închisârea de la două luni la doul ani și cu amendă de
(1) Vezi la sup). pag. 42, asupra proprietăţii literare şi a contra-facerilori, și
legea presei din 13 aprilie 1862, de la $. i la $. 11.
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la, 200 ptaă la 2000 lei. (P. 8 24. 28 — C. Com. 331) (C. Com.

|
Fr. 596).
341. i va pedepsi cu îuchisârea de la o lună pînă la uni anii
şi cu amendă care nu va putea trece peste suma de lei 2000, creditorul care va fi făcut ori cu falitul, ori cu veri care altă persnă,
învoiri spre ali seii înnarte folos, ca să dea votul săi spre paguba mesei creditorilor, saii care va fi săvârşit vre o înparte tocmâ1ă fraudul6să, din care ar resulta pentru dănsuli un folos în sarcina activului falitului. Sorocul închis6rei se va putea urca pînă
la doui ani, dacă creditorul este sindic ală falitului. (P. 8. 24, 28

—C. Com. 332) (0. Com. Fr. 597).

348. Mijlocitorii de schimbi şi samsarii,

bancrutară simpli, se vor pedepsi cu

daca

muximum

se vori “declara

închisorei. (P. 8.

24. 28).

Daci se vor declara bancrutari frauduloşi, se vor pedensi cu re-

clusiunea de la cinci ani în sus.

Fr. 404) (1).
Aa

(P. 7. 15.—C.Com. 71. 86) (C

SECŢIUNEA VII.

Jocuri de noroc, lotăriă, turburări şi fraude întrebuințate la
licitațiuni publice.
349. Acei cari faci meserie din jocuri de
depsi cu amenda de la 100 pînă la 4000 lei.
Pr. $ 266).
350. Aceia cari voră ţine casă de jocuri
obşteşte pe jucători saii după recomandaţiune,
re, fără autorisaținuea legei, vor fi deschis o

vorii redepsi cu închisârea pînă la ș6se lui
100 pînă la 4000 lei.
Către acestea se voră lua pe sâma

norocii, se vor pe(P.8$.3).(C.P.
de norocii, primind
precum și aceia calotărie publică, se

şi cu amendă de la

stabilimentelorii publice de

binefacere toţi banii sai biletele de bancă saii alte valori, oră lucrurile care vor fi espuse la jocuri, sait la lotării, precum

şi t6te

uneltele ce vor fi serviti la acâsta. (P. 8. 24. 28. 389. 391.)
Fr. 410.)
351. Cei cari în adjudecațiunile
(0).

Cu promulgarea

teridre relative

acestui

la pedepsele

Codice sa

proprietâții,
abrogat tâte

bancrutariloră,

precum

(P.

|
usufructului sai

disposițianile legiloră andisposițiunile

de la anex-

ulă II, din Cod. Coinercială (ediţiunea din 1840, p. 211), de la art. 1 pănă
la art. 5, şi disposiţiunile din Cod. penali din 1850, de la art. 336 pără la

art. 340, cari nu eraă de cât o reproducțiune
Cod Comereialii,

a eellori

coprinse în anezulă
pă
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îachirierii lucruriloră mișcătOre, ori a vre unei
ori carti

aprovisionari,

vor îmnedica

sai

intreprinderi

turbura

libera

saă

concu-

rență la licitațiuni, saii la sumisiuni prin oferte,
întrebuinţănd violenţă saii ameninţări, ori. înaintea sai in timpuli
licitaţiunelor,
ori sumisiunilor, se vorii pedepsi cu inchisârea de
la 15 dile pină la ş6se luni şi cu amenda de la 100 pînă la
2500 lei.
Aceia ce formândii asociațiunicu scopulă de a snacula
asupra licitațiunilorii publice.ivoră depărta, pe concurenți, prin
daruri, promisiuni sai alte mijlâce snre a face să scadă preţurile
objectelor
puse în licitatiune, se vor pedepsi cu închisre de
la o lună pînă
la ună

ani. (P. 8. 24. 28). (P. Fr. 412).
SECTIUNEA.
Destruoțiuni,

VIII.

degradapiuni şi alte pagube.

352. Acelă care cu rea voință și fără drept, distru
ge sai
gradă lucrurile altuia mișcătâre sai nemişcătOre, se va pedeps dei cu
inchis

ârea pînă la şse luni. (P. 8. 24). (C. P. Pr. $. 281).
393. Ori care cu voință va dărăma ori va, surpa prin ori
ce
mijlOce

, înjtotii saii în parte, didiri, poduri, zăgaze, şosele sau alte clădiri, sciindule că suntu străine, se va pedepsi cu închis
6re de
la 15 dile pînă la unii and, ori cn amendă care nu va
trece pes-

te a patra parte din despăgubirea
P. Pr. $ 282).

cuvenită.

(P. 8. 24.

28). (C.

354. Ori ce jefuire, stricăciune saii destrucțiune de produc
turi,
mărfuri, efecte saii alte lucruri mobile ori imobile ce vor
fi alle

altuia, de se va fi săvârșită de

mai

(C. P. Pr. $ 284).
355. Acelă care va desființa

ori ce semnii sait

mulți 6meni

împreunaţi în

câtă şi cu voinţă, se va pedepsi cu reclusiunea. (P. 7. 15. 17l.ur
.)

ori

ce lucrare

care servia de hotari dutre propietâţii se va pedepsi cu
închis6rea

pină la ș6se luni ori cu amendă de la 50 pină la 1000 lei.
(P. 8
24. 28). (P. Fr. 456.)

356. Se vor pedepsi cu amendă care nu va, putea fi mai
ds a patra parte a despăgubirei, ce se va cuveni, proprietariu mare
lă sai
arendașiulii, seii or ce altă persână care, avândi mori, herăstr
ae, pive,

şi alte asemenea, va înălța cu voință apa prin zăgazuri mai
de cumnena cuvenită și va causa înecăciune la drumuri saiisusii
la
provrietăţile altora.
Iară meșterul care va fi lucrat înălțarea apei cu voința fără a
păzi cuvenita cumpănă, se va supune la închis6re de la
o-lună pt-
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nă la şâse luni. (P. 8. 24. 28) (Dupe art. 364 ali C. Penale abrogate).

SECTIUNEA.

LX.

Crimeși delicte care punti în pericol vieța a mai multor persone.
351. Ver cine

cu voință va

pune foci la zidiri, corăbii, ma-

gazii, fabrici sai ori ce alte clădiri, când

suntii locuite saii ser-

vescii spre locuință şi îngeneral la încăperi locuite, saii servindii
spre locuință,

si cu munca
La aceeaşi
ță, la clădiri
timpuli când

de vor fi, sai nu ale aprindătorului,

se

va pedep-

silnică ne timoi mărginit.
pedâpsă se va supune cet ce va une foci cu voince servescit provisoriit neutru adunări de Gmeni în
ai obiceiul de a se aduna acolo, fie ale sale aceste

clădiri, fie ale altora

Asemenea se va
de drumi de fer,
vescă (provisoriii)
ceştia au obiceiul

(P. 7. 10) (P. Fr. 434.

$. 1.2.)

|

pedensi şi acela care va da foci la trăsurile
la mine sai la alte locuri închise, care serpentru adunări de Gmeni, în timpulii cândt ade a se aduna, acolo, fie ale sale aceste trăsuri,

mine saii locuri închise, fie ale altuia. (C. P. Pr. $. 285 alin.3).
358. Ori care cu voinţă, va, pune focii la zidiri, corăbii, fabrici,
magazii de obşte saii de cherestele saii le ori ce alte clădiri când
nu suntii locuite, nici servescii spre locuință, sai la păduri ori la
bucate nesecerate, saii fânețe necosite, se va pedepsi cu reclusiunea

de la trei ani nină

la cinci ani, dacă acele lucruri nu

vor fi

ale lui. (P. 7. 15. 359.) (P. Fr. 434 8.3.)
359. Acela

care puind foci la unul

din lucrurile

mencionate

în

Art. de mai susii, fiind al s&ă, va causa, cu voință, ori ce pagubă
altuia, se va pedepsi cu închis6rea de la șâse luni pînă la doui
ani. (P. 8. 24) (P. Fr. 434 8.4.)
360. Ori care, cu voință, va pune focă la lemne tăiate în pă-

dure saii la bucate secerate

saii la fânețe cosite,

fie âcele lemne

grămădite, ori aşegate aprope unele de altele, rrecumii și bucate
grămădite, ori făcute stoguri, sai fânul strîns în căniţe, clăi, ori

şire, dacă aceste lucruri nu vor fi ale lui, se va pedepsi
clusiuaea de la trei pînă la cinci ani. (P. 7. 15. 361)

cu re(P.Fr.

434 &. 5)
361. Cel care, puind foci la unul din lucrurile menţionate în
articolul de mai sus, fiind al săi, va causa, cu voinţă, ori ce pagubă altuia, se va pedepsi cu închisârea de la 0 lună pînă la

doui ani. (P. 8. 24.) (P. Fr.

434 $.6.

362. Cel care va fi comunicat focul

"

la unul din lucrurile men»
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ționate în articolele de mai sus, nuindii cu voinţă focă la
lucru al săi, ori străină, dară aşedat cu chipi în cât să
se întinde focul, se va pedensi cu pedânsa otărită nentru
da dreptul vor fi pus focă la unul dintr'acele lucruri. (P.
361) (P. Fr. 434 $. 1)
.
363. La tâte casarile mai sus menţionate, dacă focul a

ori ce
pâtăa
cei ce
357—
causat

morte la una sâi la mai multe persâne care se aflaii în locurile
aprinse, când s'a ivit focul, pedânsa va fi muncasilnică pe timpi

mărginit (P. 7. 10) (P. Fr. 434 $. 8)
364. În tâte casurile prevădute prin Art. 357, 358, 359, 360,
361, 362, ducă paguba causată prin punerea focului nu va
trece peste suma de 1500 lei, judecătorul va put-a scobori penalitatea precumii urmâdă: când pedâpsa va fi munca silnică, va putea
aplica reclusiunea;

când

pedârsa

va fi reclusiunea,

va putea apiica

închisGrea corecțională, neputând'o scădea la mai puţinii de unii
anii; cândii penalitatea va fi închis6rea, o va putea scădea pînă la
minimum de șâse dile.

365. Cei ce vor surpa ori vor dărâma, cu voinţă,

esnlosiunii

vre unei mine

sait erbării,

zidării,

corăbii,

prin mijlocul
magizii pu-

blice saii de cherestele, se vor supune la pedepsele otărite prin
articolile de mai sus, potriviti cu osebirile ce se facii întracele
articole. (P. 357-359) (P, Fr. 435).
366. Amenințarea de a pune foci la vreo locuinţă, sai la ori
ce altă proprietate, se va

mori

pedensi

întocmai

ca amerințarea

de o-

după osibirile prescrise prin Art, 235. 236 şi 237. (P. Fr. 436)

367.

Ori care cu voință va

arde sait va desființa, prin ori ce

mijl6ce, registruri, copii saii acte originale ale vre unei autorități
publice, documente, bileturi, polițe, efecte de comerciii sai de
bancă, în care se va coprinde sait din care va resulta vre'o obligațiune, disposiţiune, sait apărare, se vă pedepsi precum urmâgă:
Dacă lucrurile desființate sunti acte ale vre unei autorități publice, saii efecte de comerciii, ori de bancă, pedâpsa va fi reclusiunea de la trei pînă la ciaci ani. (P. 7 $. 3% 15).
Eră dacă lucrurile desfiinţate vor îi, ori ce alt actii sai înscris,
culpabilul se va nedepsi cu închisrea de la uu anit pînă la doui
ŞI cu439)amen
e la 100 leiei pînă
(P.Fr.
pînă la 500 lei. „(P.
(P. 8. 8. 24. 24, 28)

358. Cal ce va otrăvi, cu

voinţă, peşti

în bălți, Fheleştaie, ori

pavazuri, se va pedepsi cu închisârea de la o lună pînă la doui

a

i 3

369.

amendă

de la 16 lei pină la 200 let (P. 8.24.

Acel care, cu

voinţă,

28) (P.

ocasionă o tnecăciune care aduce
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cu sine mârtea

vre unei

persone,

se va pedepsi

cu

79
munca

pe timpi mărginit. (P. 7. $. 2; 10) (C. P. Pr. $. 290).

silnică

310. Acela care pune în pericol transportul pe drumul de feri,
sau stricând cu voință drumul, ori mijl6cele de transport, sai
cele-alte depedinți ale drumului, sai rădicând, sau aședând, puind or aruncând objecte pe cale, sai scoțând din locu railurile
sati puind în cale ori ce alt obstacol, se va pedepsi cu reclusiunea. (P.1 $ 3, 15.)
Dacă actul a causat lesiuni corporale grave vre unei persâne,
pedânpsa va fi muaca silnică pe timpii mărginit; iară dacă se va
fi causat mârtea vre unei persâne, culpabilulu se va pedepsi cu
muncu silnică pe tâtă viţa. (P. 1. $1; 10. 371.) (0. P. Pr. $. 294)
371. Acela care, printr'unul din actele prevădute la-art. de mai
sus, pune fără voință în pericol transportul pe un drumi de
fer, se va pedepsi cu închis6re pînă la un ani cel mult; iar dacă actul a causat mârtea vre unei persâne, se va pedepsi cu inchisârea de la două luni pînă la doui ani.
Aceeaşi pedspsă se va aplica conductorilor de Trenuri și Îuspectorilor căilor sai al serviciilor de transport, cari, prin neglijența datoriilor lor, puni transportul în pericol. (P. 8. 24) (C.P.
Pr. Ş. 295). 372. Acela care cu voinţă comite acte de natura a împiedica
ori a stavili serviciul unui stabiliment telegraficii al Statului săi
al unei

se va pedepsi

companii,

cu

închisGrea

de la o lună pînă

la doui ani. (P. 8. 24. 373, nr.) (C. P. Pr. $. 296).
373. Actele de asemenea natură suntii mai cu deosebire: sc6terea, destrucţiunea, saii degradaţiunea firelori telegrafice, a stilpilor telegrafici, a aparatelor sau a altor materialuri ale stabilimentelor telegrafice, atârnarea de obiecte streine pe firele conducătâre ale telegrafului, falsificarea semnelor date de către telegraf,
împedicarea

adusă

saii la reparaţiunea

unui stabiliment telegrafici

distrus, ori degradat, sai la îudeplinirea
(C. P. Pr. $ 29% alin. 2).

314. Daca împiedicavea

ciul

telegrafivăi

a

serviciului

împiegaţilor.

sai stavilarea adusă cu voință la

ocasionat

lesiuni corporale

sai

bâla unei

servi
per-

s6ne, culpabilul va fi pedepsit cu reclusiunea, iar daca se va fi urmat moriea unei pers6ne, osinda va fi munca silnică pe timpi

NI
mărginit. (P. 7. Ş. 2. 8; 10. 19) (0. P. Pr. Ş. 297).
servicinal
stavili
va
sau
împedica
va
voință
fără
care
375. Acela
se
unui stabiliment telegrafică ali Statului sai a unei companii,
se
daca
iar
luni;
şâse
la
pînă
mult
va pedepsi cu închisârea cel
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va fi urmat dintr'acâsta mârtea unei persâ
ne, pedâpsa va fi închi
s6rea de la o lună pînă la un ani.
Daca faptul se va, fi urmat din partea
împiegaţilor telegrafului
pria neglijența datoriilor lor, pedâpsa va
fi
ani; iar de se va fi urmat mârtra vre-unei închis6rea pîna la un
persOne, închis6rea va

fi de lu două luni pînă lu doui ani. (P. 8. 24)
(C. P. Pr.g. 298)
376. Acela care cu

poduri,

ape-duce,

voința, va destruge sau va degrada şosel
ele,

Stăvilare,

leşi, zagazuri,

idraulice ori de Siguranță, acela
riuri, pe gârle sau pe Canaluri
chisârea pînă la ș6se luni sai cu
"Jar daca din aseminea acte se
6ța vre unei pers6ne, pedepsa va

la

doui ani, s6ă amenda

iazuri,

sau

pînă la 5000

lei.

alte lucrări

care împedică nâvigațiunea pe
navigabile, se va pedepsi cu înamendă de la, 26 pină la 2000 lei.
va compromite sănătatea sati vifi închisârea de la o lună pînă

de la 100

Daca actulu a causat lesiuni corporale grave
unei pers6ne, pădepsa va fi maximum închisorei; iar dâca
va fi causaţ m6rtea, vre une. persone, ptdpsa va fi reclusiunea. (P. 7.
$ 3; 8. 15. 24, 28.)
(0, P. Pr. $ 301).
"
|
371. Acela care

nu esecută măsurile luate de Guvernii privi
t6re la isolarea, la privegherea sai la poprirea de
a
impor
ta
snre
a
întîmpina introducerea sai întinderea unei bâle
contagi6se (molipsitOre), se va pedepsi cu inchisârea pină la doui
ani; iar daca din
Causa unei asemenea infracţiuni vre o persâ
nă se va fi molipsit,
pedpsa va îi îuchis6rea de la două luni pină
la, doui ani. (P. 8.
24) (C. P. Pr.ş. 306).
318. Acela care, nu esecută măsurile prescrise
de guverniă relative la isolarea, privegherea sau la Propr
irea de a impurta spre a
preîntimpina introducerea sai întinderea epizootici
, se va pedepsi
cu închisorea pină la un anii cel mult,
"
lar daca

în

urma

unei asemenea

infracțiuni

se vor

fi molipsit
vite, ped6psa va fi închisârea de la o lună pînă
la un ani și jumetate. (P. 8. 24.) (0. P. Pr. $. 307),
379. Acela cure, aupe ce a încheiaţ cu autor
itatea publi
iracturi pentru aprovisiunea armatei în timșii de resbel că con, sai pen“ru transporturi de obiecte de hrană,
destinate
sau a face să inceteze vre o calamitate Publică, se a preîntimpina
abține cu voința de a esecuta contractul la timpul sau la locul
fiesat, sai care
nu estcută contractul conforma cu tocmâla, se va pedep
si cu închi-

s6rea de la șâse luni pînă la doui ani,

lar daca neesecutarea contractului provine din
„Va OCasiona Yre o pagubă, culpabilul se va pedepsi

negligenţă şi
cu închis6rea

celi mult pînă la un âni (P. &, 24. 380) (CP. Pr. Ş. 308)

COD. PENAL&. — CART, UI, CAP. 1.

si

380. Aceste pedepse se vor aplica şi sub-contractanţilor saii agenților ori îaputerniciţilor de contracte cari, cunoscând scopul a-

provisionărilori, aii făcut cu voință saii din negligență a nu se îndeplini

serviciul, (C. P. Pr. $.

308 alin. 3).

CARTEA
Contravențiuni

.

III.)

polițienești şi pedepsele lor.

CAPITOLUL 1
Pentru pedepse,
381. Padepsile Poliţieneşti sunt:
1. Inchis6rea (P. 9. 29. 382)
2. Amenda (P. 9. 30. 383)
3. Confiseaţiunea de Gre care lucruri ce se vor fi prins. (P. 384)

(P. Fr. 464)
382. Pentru abaterile poliţienesci, închisGrea nu va putea fi mai
puțină de o di, nici mai mare de 5 dile, dupe osebirile ce se vor
ar&ta mai jos.

Bilele de închis6re vor fi de 24 ore pe deplin fie care. (P. 385
38/. 388, 389, ur, 399, ur) (P. Fr. 465)
383. Amenda pentru abaterile poliţienesci, va fi de la 5 le ptnă la 25 lei dupe deosibirile ce se vor arăta mai josii. Amendele

se vor lua în folosul comunei unde s'a comis contravențiunea.
385, 389, 393) (P. Fr. 466)

(P.

384. Tribunalele polițienesc! vor putea în casurile prescrise de

legiuire să ot&rască

confiscaţiunea

saii a lucrurilor prinse

în fapte

de abateri sait a lucrurilor provenite din abateri, sai a lucrurilor
ori a instrumentelorii care a servit, ori era a servi spre săvârşirea,

abaterii. (P. 386; 391; 395) (P. Fr. 470.)
CAPITOLUL

II.

Contravențiună şi pedepse,
SECȚIUNEA

1.

Întâia clasă,

385. Se vor pedepsi cu amenda

de la 5 pînă lâ 10 lei:

(1) Din greşelă în testuli promulgatii, s'a însemnat aci Cart. IV; câci t6tă condica, find împârțită în trei cârţi, acesta este Cartea II].
6
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1. Cei ce nu vor îngriji să ţină în bună stare, să drâgă sai să

măture coșurile (ogâgurile) sai ori ce alt locii unde se află foci.
2. Cei ce vor

călcă

ordinul

Guvernului

pusci și pistâle prin orașe şi târguri
care locuri.

ce popresce

de

a da

sai focuri de artifiţie în 6re

3. Cei ce nu vor îngriji să curețe uliţile la locurile unde acestă

îngrijire este dată pe sema locuitorilor.

4. Cei ce vor împedica circulațiunea stradelor puind pe dinsele

fără neapărată trebuință, materialuri sai ori ce alte lucruri, care
împiedică ori împuţineză libera trecere, precum şi cei ce nu vor
îngriji a lumina nâptea cu felinare materialurile ce vor fi?grămădite de dînşii saiigăurile ce vorfisăpătlingă strade şi pieţe publice.
5. Cei ce nu se vor supune ordinului ce li se va da de: către

vre o autoritate competintă ca să :drâgă sai să dărime
stare prâstă,

6. Cei ce vor ărunea, înaintea locuinţei lor, lucruri

didiri în

care vor fi

de natură a vătăma prin căderea saii put6rea lor, sănătatea.

1, Cei ce fărăa fi fost provocați, vorfirostit în contra cuiva injurii sait alte cuvinte ocăritâre afară din cele prevădute de la ar-

!
ticolii 299 şi 302.
8. Cei te nu vor ucide omidile, prin grădini sai pe locuri sădite dupe moşii, când se va pune 0 asemenea îndatorire de către
autoritatea competintă şi se va publica în totii coprinsul ei.
9. Cei ce cu nesocotință vor arunca asupra cuiva lucruri puturose.
10. Aceia, care vor călca regulamentele făcute dupe lege de către puterea administrativă sai de către autoritatea municipală săti
comunală,
11. Aceia care, afară dincasurile de furtişagi, se vor prinde culegândii sai mâncănd chiar pe locii, fructe ale altuia.
12 Acela care fără dreptă calcă şi vatămă sai cu piciorul sată
cu vita holdele altuia.
13. Acela care în publică va maltrata dobitâcele saii le va supune la poveri mai presus de puterea lor. (P. 9. 30. 383. 386—

388) (P. Fr. 411).

386. Se vor confisca încă și obiectele de artifiţii în casul prevădut de aliniatulă al duoileaal Art. 385. (P. 384.) (P. Fr. 472.)

387. Pedepsa închisorii de la o di pînă la duo& dile se va pu-

tea aplica pe lingă amenda

dupe

circonstanțe

în contra celor

dluţi în contravențiunea prevădută la aliniatul 2. al Art.
9. 29. 382) (P. Fr, 473).
|

388. La întîmplare de recidivă din partea celor

că-

385. (P.

menţionaţi în-
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tacâstă secţiune, osîndițil se vor supune la închis6re de trei dile.

(P. 9. 29. 382. 397.—Pr. P. 139.) (P. Fr. 474.)
SECTIUNEA
Adoua

II.

clasă.

389. Se vor pedepsi cu amenda, de la 10. pînă la 15 lei:

1. Birtaşii, hangii, şi ori ce asemenea închirietori

care nu vor

îngriji se scrie îndată într'unii registru regulat, numele, pronume:
le, data intrării şi a eşirei a ori căriea pers6ne în casele lor, precum şi cei ce nu vor înfățişea asemenea registru, cândi li se va
cere de dregătorii competinți.
2. Cărăușii, chirigii, și ori ce conducători de trăsuri sai de dobitâce de povară, cari nu vor sta tot d'auna lîngă caii saii dobitâcele lor, nu vor ţinea o parte numai a stradelor saii a drumurilor ca să lase pe cea laltă libera, spre trecerea celor-lalte tră-

suri, ce vor umbla pe acel€şi strade sau drumuri.
3. Cei ce vor da drumul sai vor lăsa

le de tras, de povară,

să alerge caii, dobitâce-

saii de călărie în întrulă

4, Cei ce umblând cu trăsuri prin stradele

unui

oraşelor,

loci locuit.

sai nu'şi

vor pădi rândulă, ori vor alerga prea iute.
5. Birjarii şi cei cu diligențe publice cari nu vor avea numării
la trăsura lorii, ori cari vor lua platămai mare de cătcea otărâtă.
6. Cei ce vor aședa pe strade, pe drumuri, în pieţe sai bălciuri, jocuri de loterie,

sai ori ce altii joci

de noroc.

1, Cei ce vorvinde b&uiuriprefăcute,fără
apărarea de osîndă otări-

tă la intimplarea cândi acele bâuturi vor,fi amestecate
rii vătemătOre sănttății.

cu mate-

8. Cei ce vor lăsa să îmble liberi nebunii s6i furioșii, cari vor
fi sub pada lor, saii vor da drumul la dobitâce facătre de rău,
precum şi cei ce vor aţița saii nu vor opri câinii lor, când se

pornesci asupra trecătorilor,

şi chiar de n'ar

fi resultat dintr'a-

cesta vre uni reii sai vre o pagubă.
9. Cei ce vor arunca pietre saii alte lucruri tari, ori gunde pe
casele, didirile si îm] rejmuirile altuia, sai în grădini ori în împrej-

muiri străine, precum și cei ce cu voință vor ârunca lucruri tari
saii puturâse asuvra cuiva.
|
10. Aceia cari fără dreptă vor intra în grădinile altuia, căndă
sunti pe picior saii în viile ori grăgira altuia, când fiuctele sunti

cOpte sait aj r6pe de câcere;
1l. Cei ce nu vor da ajutorul ce li ce va cere, la intimplare

84

COD. PENALE.

— CART,

III. CAP. IL.

de inecăciune, de aprindere, de tâlhării, jefuiri,
clamâre publică sai alte asemenea nevoi.

flagrant

12. Cei ce“vor pune spre vândare lucruri de mâncare

delictă,

stricate,

clocite saii vătămătâre, ori pome crude. (P. 9. 30. 381. 383, 390—
392) (P. Fr. 415.)
|
390. Se va putea dupe împrejurări, pronunța, afară din amendă,
şi închisGrea pînă la trei dil& cel mult, la casurile prevădute de
alineat, 2, 3, 4, 1 şi 9, al Art. 389, (P. 9. 29. 382. 392. 397) (P.
Fr. 476.)
391. Se vor confisca:
1. Mesele, instrumentele și gătirile de jocuri, saii de loterii aşedate pe strade, pe drumuri şi prin locuri publice, precum şi banii ori lucrurile

de loterie

propuse - jucătoriloriă.

2. Beuturile prefăcute ce se vor găsi a fi ale vândătorilor se
Vor vărsa,
3. Scrierile s6ii gravurele în contra bunelor moravuri, se vor

rumpe și se vor desființa.
4. Lucrurile de mâncare stricate, clocite, saii vătămătârie şi p6mele crude se vor lepăda. (P. 381. 384. 389.) (P. Fr. 477).
392. La întîmplare de recidivă din partea celor menţionaţi în-

tracâstă secțiune, osînda va fi închis6rea de cinci dile deplin; 6ră

pentru cei menţionaţi îu paragraful al 6 Art. 389,

de vor cădea

în recidivă, fapta lor se va socoti delictă, şi se vor pedepsi cu
închisrea de la șese dile pînă la o lună, ori cu amendă de la 26
pină la 200 lei. (P. 9. 29. 30, —8$.1 şi 3; 24. 28—382, 391—
Pr. P. 139) (P. Fr. 478).
ă
SECTIUNEA

III.

A treia clasă.

393. Se vor pedepsi cu amenda de lei 15 pină la 25 lei.
1. Cei care, afară de întîmplările prevădute la Art. 352 pină la
art. 380 inclusivii, vor causa cu voiuță pagubă la proprietățile
miscăt6re ale altuia.

2. Cel ce vor causa mârte saii răniri dobitâcetor altuia ptin lăsarea fără padă de nebuni sai furioși, ori de dobitoce fâcătâre de

răi saii prin repediciunea ori r€oa conducere a trăsurilor ori prit
covărşitOrea lor povară, saii a cailorii, a dobitâcelor de trasi, de
povară saii câlărie.

„3. Cel ce vor causa acâlși stricăciuni prin întrebuințare de ar-
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mae cu nedibăcie, ori fără cuviinci6să

padă saii prin aruncare

35;
de

pietre ori de alte lucruri tari.
4, Cei ce vor causa acelâși stricăciuni saii pericole prin învechirea, derăpănarea și nedregerea sai neţinerea în bună stare a
caselor ori a clădirilorii, sai prin astuparea stradelor, ori prin vre
o spărtură sati prin ori ce altă lucrare făcută pe strădi, piețe saii
locuri publice ori lângă dănsele, fără a fi. luati despre acâsta nică

o măsură de paţă, nici să fi pus trebuinci6sele semne.

5. Cei ce vor avea dramuri sait mesuri mincin6se în magaziile,
în prăvăliile saii casele lorii de negoţii, sai în târguri ori bălciuri,

fără a fi apărați cu acâsta de osîndele corecționale otărîte pentru
dânşii cândii vori întrebuința asemenea mincinâse dramuri sai
măsuri.

6. Cei ce vorii întrebuința alte dramuri saă măsuri de câtii a-

cele prevădute de legile în vigdre.
1. Brutaril, măcelarii și lumînărarii, carii voră vinde pâine,
carne sai: lumînări cu preţii mai mare de cătii celi otărât şi publicat, ori cu lipsă de dramuri ori de calitate mai prâstă de câti
cea cuvenită şi otărită.
8. Acei care caus6ză saii contribuescii a causa sgomotii sati larmă n6ptea, turburând cu acâsta liniştea locuitorilor.
9. Cel ce vor deslipi saii vor rupe cu cugetă râii afişele lipite

din ordinea autorităţilor.

10. Cei ce vor strica ori în ce chipii drumurile publice sai vor
lua locii din lărgimea lori,
11. Cei ce vor tăia lemne dintro pădure poprită ori vor rădica
printr'ascunsii

lemne

tăeate, saii cărbuni,

precum

şi aceia, cari fă-

ră a fi autorisaţi, vor rădica dupe drumurile publice, brasde, pământuri sai pietriș, sai cari vor fi luat, dupe locurile ce sunt
proprietăți a le comunelorii, pământuri sai alte materialuri.
12 Cei ce vor rupe ori strica instrumente de agricultură, surle

emoee bi a le pasnicilorii. (P. 9. 30. 381.

8383. 394-396) (P. Fr.

394. Se va putea, după împrejurări, pronunţa, pe lângă amenda,
și pedpsa închisorii pină la 5 dile celi multi, în contra acelora
ce se vor afia în casurile prevădute la aliniatele 2, 4, 5, 6, 7, şi
8 de la Art. 393. (P. 9. 29. 382. 396) (P. Fr. 480)
395. Se vor confisca încă dramurile și măsurile mincinâse, precum şi dramurile saii măsurile osebite de cele prevădute de legile
în vigre. (P. 381, 384, 393) (P. Fr. 481)

396. La întîmplare de recidivă din partea, celor însemnați înti'a-
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câstă secțiune, culpabilii se vor supune toti-dauna la închisârea de
5 dile. (P. 9, 29. 382. 396—Pr. P. 139) (P. Fr. 482)

Disposițiună comune la cele trei Secţiuni de mai sus.
391. Este recidivă la tâte întimplările prevădute de cartea a
III, când, în contra celui abătutii, se va fi dat otărire pentru vre

o altă abatere

polițienescă

în curgere

darea acei otărâri pînă la săvârşirea

șită în ocolul juridicțunei aceluiaşi
(P. Fr. 483)
„

de 12 luni, socotite de la

celei din noi abateri s&vâr-

'Tribunali. (P. 388. 392. 396)

Disposiţiuni generale.
398. Suntii şi rămâni abrogate

tâte legiuirile penale

anteridre

din România, afară de disposiţiunele privitâre la delictele de presă
ce se prevădă în legea de presă

Presei din 13 Aprilie 1862).

din anulă

1862, (V. la

suwpl.l.

399. Nici una din pedepsele prescrise prin acestii codice, nu se
va putea aplica, fără otărire dată de către autoritățile judecăto-

resci competinți.

Disposițiună transitorie

400, Acestii codice va fi obligatorii,şi se va aplica după

luni de la data promulgării lui.

FINE,

g6se
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Cap.
Sect.
Sect.
Sect.
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CODICE

PROCEDURA

CRIMINALE

(În P. St. Decret. la 11 Noem. 1864; prom. la 2 Decem. 1864.

otet
ESPLICAȚIUNEA

SCURTĂRILORY:

P. St. să se citescă: în Puterea statutului,
Decret.
.
PDecretatăă.
Prom.

Pr,
NE

Pr.
p.

,

Fr.

C.Cip,

Bupli,,

..

.,
e
,

.

„

Promulgată.

u

.
„
se

Procedura criminală s6ă penală.
O“rmnătorii,

,
.

Procedura penală Franeesă.
Codicela penală,

„
„+

,

.

„Codicele Cirile

.

.

.

Suplimenti,

Disposițiună prelimirariă.

Art. 1.. Veri ce infracțiune(1) a legii penali dă nascere lao ac-

țiune publică, şi pote produce şi o acțiune privată,

2. Acţiunea publică are de obiect pedepsirea faptelor cari v6-

t&mă ordinea, sociale;
3. Acţiunea privată
prin vre-o infracţiune
rit acelle daune.(2).
4. Acţiunea pentru

ea este a societăţii.
are de obiecti repararea daunelor causate
a legii penali; ea este a cellor cari aii sufeaplicarea

pedepselor

se essercită de

ționarii publici cărori este “încredințată prin lege.
164. 174. 178. 197. 211. 306. 39%, ur.).

fune-

(Pr. 21; 143,

CS

(1) Infracţiune: călcare.
(2) — Art. 1, 2 și 3 sunt conforme cu art, 4.5 şi 6 din veehea eondică penală

francesă numită „condica de delicte şi pedepse „din 3 krumarii,

Oeţon, 1795,)

-

anulă VI (26

2
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Acţiunea pentru repararea, de daune, causate prin vre-o infraciune a legii penali se nâte urmări de cei cari aii suferiti acele
daune sai de representatorii lor, (Pr. Fr. 1)

5. Acţiunea cea, publică se intentă saii în urma unei denunțiâri
sau în urma unei plăngeri, sau din propria inițiativă a funcţio-

narului competente a o intenta.

-

-

Denunţare se numesce încunosciințarea făcută, câtre funcţiona-

rul însărcinat cu Ministeriul public, de un altă funcționară competente saii de ver-care particularii, despre vre-o călcare a legii
penali.

Plângerea nu pâte procede

de cât de la pers6na

care

directe

sai indirecte, a suferit o vătămare în urmarea unei infracțiuni,

Ea pâte fi adresată saii la ministeriulă pulic, sait judecătorulii

da instrncțiune. (Pr. 21. 53).

6. Celii ce aduce o plângere nu va pute ave calitate de parte
litinaate în precesulă născut: dein acea Plăngere, de ccât dacă va
declara formale că se constitue parte civile, sai dacă, în lipsă de
asemene declarare, va fi tăcuti o cerere de daune irterese. (Pr.
63—61, 442: 118; 381),

7. Celii cădutii sub o acţiune publică se numesce:
Înculpati, pe cât timpii nu i s'ă trmisii de cât o chiămare d'a
se înfățișa.
-

Prevenită, din momentulă în care uuritatea competente a luati
contrb sa niscari-va măsuri asigurătore;
"
Acusutii, cândii )n materie criminali, camera de acusațiune a

a pronunțati darea în judecată.

Condemmatii, după ce, judecând faptuli, tribunalul
pronunță pedensa, otărită prin lege.
|

Certatii de judecată,

condamnațiune

criminale.

celă ce a suferit

căndii-va

sai

curtea

mai "nainte o

Recidivistii,în materiă criminale şi corecționale, celi ce, fiindi

condamnată pentru o crimă, a comisă, în cei dece ani dupe împlinirea condamnațiunii, o altă crimă sati unii delictii. Asemenea
şi celii ce, fiindă condamnat

pentru

delicti,

la o închisârea

mai

imult de şese luni, a comisii, în acelaş termin de 10 ani, un altii

delicti.
,
8. Acţiunea, privată (civile) se pâte urmări de odată'cu cea pupublică, și înaintea aceloraşi judecători. Ea se pote întenta şi sin-

gură, în parte, înaintea judecătorilor civili.
|
n Casuli acesta, acțiunea privată se va suspende, pînă mai întei se va pronunța

definitive asupra acțiunii publice,

intentate mai

înnainte sai în cursuli acţiunii private, afară de casurile în cari

PROC. COD. PENALE. — CART, 1. — CAB. 1.
legea disnune esprese din contra (Pr. 63 — 67;

(Pr.
'

Fr. 38).

3

143; 178;

381).

9. Renunţiarea la o acţiune privită nu pâte să oprâscă nici

suspindă esercițiul acţiunii publice,

afară de

să

casurile in cari le-

gea dispune esprese din contră. (Pr. 63. ur.) (Pr. Fr. 4).

10, Ver-ce acţiune ia finită: prin otărîrea judecâţii în ultima in-

stanțiă.
Atupra unei acțiuni publice, judecata trebue să pronunție, prin
a sa otărâre, saă aquitare, sai absolvire, sau condemnare, însă:
Aquitarea, când se recun6sce că faptul imputat nu are fiinţiă,
sai că inculpatul nu pâte fi respundetor de acel fant;
Absoluțiunea, când se recunâsce câ faptulă imputabil înculpatului şi a cârui ființă este constatată, nu cade sub previsiunile
nici unui test de lege.

Condemnaţiunea, când și autorul, și ființia, și irputabilitatea
legale a fartului sunt constatate.
.
11. Otărârea absolutâriă sai condemnătoriă, în materia penale,
nu împedică pe partea vătămată, care n'a luată conclusiuni în instanțiă, de a, esercita acțiunea sa privată, înaintea tribunalului
civile competente.
|
Otărârea. aquitătâriă închide pârții civili ori ce drum de judecată înaintea tribunalelor civili.
|
12. Acţiunea publică se stinge prin mârtea prevenitului; acţiunea privată se pote esercita în contra prevenitului, şi în contra

represintaților sei. (Pr. Fr. 2.) (1)

CARTEA
Despre poliția

1.

judeciară şi oficiării de pohțiă cnri o esercită.

CAP. L

|

Despre poliţia judeciară. (2)

13. Poliţia judiciară

urmăresce descoperirea crimelor,

delicte-

(1) Atât acţiunea publică, căt şi acțiunea privată se mai stingă prin prescripțiu
ne,
precum se reguleaza -la art. 593 şi ur:
(2) Cea mai

complectă

definițiune a

poliției judecătoresci

se afiă în condica

pe-

nală francesă diu 1795, numită condică de delicte şi pedepse. Eacă coprinsulă
ei asupra acestei materii.

Art, 18, Poliţia se împarte în polițiă administrativă şi polițiă judeciară.
Art, 19. Poliţia administrativă are de objectă menţinerea obicinuită a ordinei

4
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lor şi contravenţiunilor, adună probele despre dinsele şi dă pe
făptuitorii lori în judecata tribunalilor însărcinate cu aplicarea
pedepselor. (Pr. 14, ur.) (Pr. Fr. 8).

14. Poliția judiciară va fi esercitată sub autoritatea curților de

apăi, şi dună distincţiunile următâre:
1. De comisarii şi sub comisarii de polițiă, (Pr. 16. 46).
II. De ministeriul public de pre lîngă tribunalile corecționali
sai jud'ţiane (Pr. 28, ur.)

II.De oficiârii și sub -oficiării de dorobanţi şi de gendarmi(Pr. 46).
IV. De judecătorii de instrucțiune. (Pr. 53. ur, 311. 494).

V. De primarii şi de ajutorii loră (Pr. 16 ur, 46, ur; 164, ur.)
VI. De sub-prefecți sait ajutorii lor. (Pr. 16. ur; 46, ur; 141,
ur;) (Pr. Fr. 9)
15. Prefecțit de judeţie şi prefecţii de polițiă vor pute să facă
ei înșii sai vor îndatora pe oficiârii poliţiei judiciare, ca fie care
din ei, dupe comretinţa ce are, să facă tâte actele necesarie spre
constatarea crimelor, delictelor și contravenţiunilor, şi să trăidea
pe autorii lor tribunalilor însărcinate a'i pedepsi, conform art. 13

de mai sus (Pr. Fr. 10).

CAP. II.

Despre primari, ujutoră de primari, despre
sub-prefecță.
16.

Comisarii

de poliţiă,

comisari de politiă şi

poliţaii “in orașele

unde

nu sunt

co-

misari, iar în comunele, unde lipsescii și unii şi alții, sub-prefecţii şi ajutorii, primarii şi, în lipsă-le, ajutorii lor, vor urmări descoperirea contravenţiunilor poliţienesci..

Ei vor primi raporturile, deuunțiârile
de contravenţiunile poliţiănesci.
Ei vor face

procese

verbali, în cari

şi plângerile

atingâtore

vor arăta natura

cumstanţele contravențiunilor, timpul şi loculii în cari
comise,

probele şi indiciele ce,

ar veni îngreutatea

și cir-

vor fi fost

celor presu-

puși culpabili (Pr. 14. 46. 311-P. 1. 381) (Pr. Fr. 11.)
17. În comunele despărțite

în mai

multe secţiuni

(ocâle), co-

publice în fie-care localitate, și în fie-care parte a administraţiunei generale,
Fa tinde mai cu semă a preveni delictele-Legile cari o privescă facă parte din
evdicele administrațiuniloră civile
Art. 20. Poliţia judeciară urmăresce descoperirea delicteloră ce poliția administrativă n'a putut să oprescă de a se comite, adunând probele şi dând pe
autori tribunalelorii înşărcinate de lege spre ai pedepsi.,

PROC.
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misarii de polițiă vor

îndeplini

aceste funcțiuni în tâtă

5
întinde-

rea comunei unde sunt stabiliți, fără a distinge daca contravențiunea sa făcut în propriul lor ocol, sai în altul din aceaşi
comună.

Aceste ocâle

nu mărginăscii

puterea

lor

respectivă, ci numai

formeză circonscripțiunea în cară sunt datori a'și îndeplini funcţiunile într'un mod statornic și regulat. (Pr. Fr. 12).
18. Când vre unul din comisarii de polițiă ai aceleiaşi comune
se va afla, pentru legitime cuvinte, împedicatii de a funcționa,
comisarul ocolului vecină este îniiatorată a'l suplini, fără să potă
întărdia serviciul pentru care va fi cerută, sub-pretest că el n'ar
fi cel mai apropiat, sai că împedicarea alegată n'ar fi legitimă
sai n'ar fi probată. (Pr. Fr. 13).

19, În comunele unde este un singur comisar de poliţiă, dacă acela se află împedecat pentru cuvinte legitime, primarul comunei
sai, în lipsă'i, ajutorul săi, îl va suplini pre cât timpă va ţine impedicarea (Pr. 18) (Pr. Fr. 14).
20. Primarii

comunelor,

sai, în lipsăle,

ajutorii lor,

vor da tri-

bunalului sai judecătorului polițiănesci, după localitâţi şi împrejurări, conform celor prescrise în art. 139, şi următârele, tâte actele, obiectele şi informările, în termin de trei dile celii mult co-

prindundu-se în acest termin şi diuă în care au făcuti cercetarea
(Pr. 142) (Pr. Fr. 15),

CAP. III,
Despre ministeriul public de lingă tribunali.
SECȚIUNEA 1.
Despre compelinția ministeriuluă publici întru căt se
atinge de poliția judiciară

21. Procurorii tribuoalilor corecționali și, în localitâţile unde a-

semenea tribunale nu sunt, procurorii tribunalilor

civili, sunt în-

sărcinați cu descoperirea și vrmărirea tutulor delictelor şi crimelor cari sunt de competința tribunalilor lor sau a curţii juraților.
(Pr. 22—45; 49, ur). (Pr. Fr. 22).

22. Sunt de o potrivă competinți pentru funcțiunile prescrise
prin articolulii precedinte, procurorul locului unde s'a comis de-

lictuli sau crima, al locului unde este reşedinţa prevenitului şi al
locului unde prevenitulă se va pute afla. (Pr. 60; 66) (Pr. Er 23),
1£
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23 Aceste funcțiuni, în casii de crime sai de delicte comise afară
din teritoriuii Romăniei și menționate în art. 4 şi 5, din codicile
venale, vor fi îndeplinite de procuratorulit de lîngă tribunalulă de
ântâia înstanță al locului unde va reşedea prevenitulii, sau de cel
de Ja loculii unde prevenitul se va putea afla, sai de ală locului
unde

se află cea

dupe

urmă

reședință

cunoscută

a prevenitului.

(Pr. Fr. 24).
24. Procurorii de lîngă tribunalul de ântâia instanță şi toți cei-

l-alţi oficiâri ai poliţiei judiciare, vor av6, în esercițiul funcţiunilor lor, dreptul de a cere nemijlocit ajutorul puterii publice. (Pr.
14; 101; 110; 399—P. 190) (Pr. Fr, 25).
25. Procnrorul, la cas de împedicare, va fi întocuit prin substitutul

sei, sai,

cândă

acâsta nu s'ar rutea,

printr'unu judecător

însărcinat special de preşedinte. (Pr. 80, ur.) (Pr. Fr. 26.)
26. Procurorii de lîngă tribunalile de ântâia instanţă vor fi îndatoriţi, îndată ce află un delict, să dea în ştire »rocurorului generale al curţii de apel, şi să esecute ordinile sale în ceea ce privesce tote lucrârile poliției judiciare, fără ca printr'acâsta să se
împedice de a prinde la timpă şi de a contsata urmele delictului.
(Pr 214, 245, 307—309) (Pr. Fr. 27).
21. Ei vor îngriji de a se trămite, de a se notifica şi de a se
esecuta ordonauţrie ce vor fi date de judecătorulă de instracțiune,
dupe r«gulile stabilite la capul Despre judecătorii de instrucțiune.

(Pr. 53) (Pr. Fr. 28).

SECȚIUNEA II.
Moduli de procedere al procurorilor de tribunali în esrcițiulă
funcțiunilor lor.

28.

Orice

autoritate constituită,

ori ce funcţionarii

sai

oficiâr

publici, care. în esercițulă funcțiuniloră sale, ară lua conoscință
de vre o crimă sai delict, va fi dator de a informa îndată pe pro
curatoruli tribunalului în acârui circonseripţiune se va fi comisă
crima saă delictul, san pe nrocuratorul de lîngă tribunaluiă unde
prevenitul sar put€ afla, şi de a transmite acestui magistrat tâte
ivformările, procesrle verbali şi actele relative la faptulu îucriminatii. (Pr. 21, ur. 29, ur. 60, ur) (Pr. Fr. 29).
,
29. Ori cine va fi aviit ocasiune de a cunâsce prin sine însuşi
vre un atentat, fie în contra s'garanţei publice, fie în contra vieţei sau

propietâţii

cuiva,

de asemenea

va fi dator să informeze pe

procuratorul locului fantului sau pe procuratorul locului unde pre-

venitulă se va put afla. (Pr. 21, 63—P. 298) (Pr. Fr, 30)
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30. Denunţârile vor fi redactate de denunțători, sai de un împuternicit din parte-le special nuntru acâsta, sai de procuratorul
tribunalului dune cererea denunțătorilor.
Ele vor fi tot d'auna

sub-scrise

de

rrocurator

pe fie-care

şi de d-nunţători sa de îmnuterniciţii lor.
Daca, denunțătorii sai împuterniciţi lor nu sciit sai nu
să sub-scrie, procuratorul

va face

menţiune

f6iă

voesc

.

de acâsta.

Procuraţiunea va remân€ tot d'auna alăturată la actul de denunțare, și denunțătorul va fi admis a scâte copiă după actul săii
de dăvunțare. (Pr. 60; 62; 381. ur.) (Pr. Fr. 31.)
31. In tâte casurile de delicti fiigrante, daca faptul va fi de
natură

a trau6

dupe

sine vu condemnaţinne

criminale,

procuravorui

tribunalului va merge fără nici o întârgiare la fuța locului spre a
face proc-sele verbali necesare pentru a se constata ființa şi starea cor" ului delictului, starea locului, și spre a primi declarării»
persânelor, cari ari fi fost fuţă, sau cari aru ave informâri de dat.
Procurorul va însciința de mergerea sa Pe judecătorul de inshucţiune, fără cu t6te acestea, a fi dator să'l aştepte spre a pro-

cede.(P.

32; 39, ur, 45; 56) (Pr. Pr. 35)

32. Procurorul

va pute

încă,

în

casal articolului

precedente,

să chiâme la procesul s&ii verbale pe rude. vecini sai Pe Gmenii
casei, pe cari îi va crede în stare să dea lămuriri asupra faptului, va primi declarârile lor pe Curi numiții le vor sub-scrite; declarârile priimite în urmarea acesmui articol şi a articolului precedente, vor fi sub-scrise de pârţi, iar nesciind san nevoind a le

subscrie, se va face menţiune de acâstă. (Pr. 41) (Pr. Fr. 33).
33. Procurorul va pute opripe
de a se depărta

de la

locul unde

o'i
se

cine de
face

a eşi din casă, sai

cercetarea

pînă după

“încheerea wrocesului săi verbale.
Contravenitorii se vor pune la arest, daca se vor put6 prinde.
Acâstă pede''să va fi pronunțată de judecătorul de instrucţiune,
în urma conclusiunilor procuratorului şi după ce contravenitorul
va fi fost citat; iar daca acesta nu se va înfățișa, pedâpsa seva

pronunța şi în lipsa lui, fără nici o altă formalitate sau termin, şi
fără oposiţiune, nici a”el.
Pede'sa nu va rute

trece peste dece dile

de închisâre

sută lei amendă. (Pr. 31, ur; 45, 515. ur.) (Pr. Fr. 34).

şi una

34. Procurorul va pune mâna pe arme şi pe ori ce alti iucru
va jărâ că a servit sai a fost destinat la comiterea crimei saă a
delictului, nrecum şi pe ori ce va păr€ un product al acelui fapt,
cu un cuvântii pe tâte câte ar pute servi spre descoperirea adevâtului; eli va interpela pe prevenit să se esplice asupra, lucrurilor

8

PROC.

COD.

PENALE. — CART. 1.

CAP. III.

luate cari i se vor arăta, va încheia despre tâte un proces verbale care se va subscrie de prevenit, iar nevoind sai nesciind a-lă

sub-scrie, se va face mențiune de acâsta (Pr. 37, ur. 86.) (Pr. Fr. 35).

35. Daca crimă sait delictulu este de aşa natură încât să fie de

credut că sar pute face probe
ruri ce se aflăîn

posesiunea

din niscari-va hărtii sai alte luc-

prevenitului, procuratorul se va trans-

porta îndatăîn locuiața lui,spre a face perquisițiunea(1) obiectelorii
ce i s'ar păr€ că ar pute să ajute la darea pe față a adevârului.
(Pr. 36, 38, 86 —P. 151.) (Pr. Fr. 36).
36. Daca se află în domiciliul prevenitului ceva hărtii sati 0biecte, cari ar put6 servi ca probă în greutatea săi spre uşurarea
lui, procuratorul va face proces verbale de dînsele, și va pnne

mâna pe ele (Pr. 37. ur. 86) (Pr. Fr. 37).

31. Obiectele luate de procurator vor fi încuiaţe sai învăluite
ori numai închise dupe natura lor, etiquetate(2) şi sigilate cu sigiliul său. (Pr. 34. ur. 38. 86) (Pr. Fr. 38).

38. Operațiunile prescrise prin articolile de mai sus, se vor fa-

ce in presența prevenitului, daca va fi arestatii, sai, daca el înSuşi nu va voi saii nu va putea să asiste, în presința unui al seci
împuternicit,
|
Obiectele

i se vor presinta spre a le reciinâsce

şi a le însemna

cu mâna sa, daca ar cere trebuința, şi la cas de nesciință sai re-

fus din varte-i se va face mențiune de acâsta în

procesulă

verbale.

(Pr. 34 ur 86). (Pr, Fr. 39).
39. Procurorul tribunalului, la cas de flagrante delict, şi când
faptul va fi ae natură a trage dupe sine o pedâpsă criminale, va
pune la oprlă pe preveniții presenţi în contra, cârora ar fi indicie
rave
& Daca

prevenitul

spre al indatora

mandat da aducere.

nu este presinte,

să se

procurorul va da o ordonanță

înfățișee; acesta ordonanță

se numesce

Denunţarea singură nu constitue o presumțiune îndestulă spre a

motiva darea acestei ordonanțe în contra unui individă ceare domiciliii.
Prceurorul va procede chiar în acea di la interogarea preveni-

tului DN

înaintea sa. (Pr. 29. 30. 40. 45. 93, ur. — P. 104) (Pr.

Fr. 40
40. Flagrante delict se numesce delictul ce se
care de curînd se comise.
Se va socoti asemenea flagrante delict casul
este urmărit prin strigătul public, şi casul când
(1) Pequisițiuna:

cercetare,

— (2) Etiquetate: însemnate,

comite acum, saii
|
când prevenitul
se găsesci asu-
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pra lui lucruri, arme, instrumente sai hărtii,

cari dai prepus

elă este autor

ca acestea

saii

comnlice,

îndestul numai

că

să se fi

petrecut aprâpe de locul şi de timpul comiterei delictului. (Pr. 31,
ar, 45. 108) (Pr. Fr. 41).
"41, Procesele verbali ce va face procurorul, în virtutea artico-

lelor nrecedenţi, vor fi redactate în ființa şi cu sub-semnătura comisarului de polițiă al comunei unde s'a comis crima sait delic-

tulă, sai: a prefectului ori a adjunctului sei, sai a primarului ori
a ajutorului sei, saii a doi cetățiaai domiciliați în aceiaşi comună.
Va putea cu tâte aceste procurorul să facă procesele verbali fără
asistență de marturi, când nu va fi putință să şi-i procure îndată.
Fie care f6iă a procesului verbale va fi sub scrisă de procurator şi de persânele cari vor fi asistat la făcerea lui, la cas de nevoință sai neputinţă din parte-le deasub-scrie, se va face menţiu-

une de acâsta în procesuli verbale. (Pr. 42) (Pr. Fr. 42)
42. Procurorul,

cerând

trebuinţa,

va lua îmnreună

cu

dînșulii

unas6i done pers6ne, presupuse, prin artea saii profesiunea lor, capa-

bili de a anreţia natura și circumstanțele crimei sai delictului. (Pr.
43) (Pr. Fr. 43).
43 In casti de vre-o mârte violente saii de vre o morte a cârii
causă

e necunoscută

sai bănuită,

procurorul

va cere asistența

nui saii doi medici sai chirurgi, cari vor face raport

u-

despre cau-

şele morţii și despre starea cadavrului,
.
Pers6nele chiămate în casul acestui articol și al articolului precedente,

vor face, înaintea procuratorului, jurământ

de a rosti ar-

rătârile și părerile ce ar av, pe a lor on6re și consciinţă. (Pr. 40.
45,—C. Civ. 67. 68) (Pr. Fr. 44).

44. Procurorul va transmite fără intărgiare judecătorului de in-

strucţiune procesele verbali, actele,
te sau luateîn urmarea articolelor
procede după cum se va areta la
" strucțiune, şi, în terminul acesta,

hârtiile, şi instrumentele făcuprecedenţi, pentru casă se pâtă
capul despre judecătorii de înprevenitul va r&mânâ sub mâna

judecății supus mandatului de aducere. (Pr. 56, 51) (Pr. Fr. 45).

45. Afară de casm argtat în ast. 31, procurorul, informat, sai
printr'o denunțiare, saii prin ori care alt mod, câ s'a comisii în
circonscripţiunea sa vre o crimă saii delictu, sait câ vre o pers6nă prevenită

de vre o crimă

sai

sa, va fi datoriii a cere de la

ordone cercetările cuvenite,
locului,

de este trebuință,

delict se află în circonseripțiunea

judecătorul

și chiar ca să

pentru

de

instrucţiune ca

să

se transporte la fața

a face acolo

procesele

necesarie, precum se va arâta la capul Despre judecătorii
strucțiune. (Pr. 28; ur; 58, ur.) (Pr. Fr. 47),

verbali

de in-
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Despre oficiârii de polițiă,

LIV.
ausiliari

ai procuratoruluy,

46. Sub-prefecţii şi ajutorii lor, primarii, şi ajutorii lor,

sarii d» polițiă și poliţaii, oficiârii
de gendarmi, vor

primi denunţârile

crimelor şi delictelor

în locurile unde își esercită funcțiunile lor obicinuit.
EA vor căuta să desconere

comi-

şi sub oficiârii de dorobanţi şi

crimele

cotnise

şi delictele comise în circum-

scripțiunea lor, vorii face procese verbali spre a constata natura,
circumstanţele, timpul, locul delictului, precum şi probele şi indicicle ce vor fi putut aduna. (Pr. 14. 29. 30. 49, ur.) (P. Fr, 48).
41. În cas de flagrante delict, ei vor fuce procesele vorbali, vo:
brimi declarârile marturilor, vor face visitele şi alte acte cari,
în aretatulu casă, sunt de competinţa procuratorului, tote aceste,
după formele şi regulele întocmite la capulit Despre ministeriulă
publici. (Pr. 31 — 45; 48, ur.) (Pr. Fr. 49).
”
|
48. Primarii şi ajutorii lor vor primi asemenea denunțiârile și
vor face actele enumerate în articolul precedente conformându-se

aceloraşi regule. (Pr. 14. $. 29—45, 49. ur.) (Pr. Fr. 50).
49. Când

pentru îndeplinirea funcţiuniloru

mai susă arătate, se

vor presenta și oficiarii enumerați în articolele precedinţi şi procuratorul,

acesta

va fi competente

a face actele

atribuite poliţiei

judeciare; dacă oficiarii sus numiţi 1 vor fi apucat înainte, procuratorul, va put€ sau să urmeze nrocedura el însuși, sait să autoriseze pe oficirul care o va fi început ca să o urmeze. (Pr. 21,
ur; 46. ur; 50, ur. (Pr. Fr. 51).
,
50. Procuratorulu aflânduse în esercitarea ministeriului seii prescrisb prin art 31, va put, daca va judeca folositoră şi necesari,
să însărcineze pe unul din oficiarii poliţiei ausiiiare a face o par-

te din actele de competința sa. (Pr. Fr. 52).

51. Ofciarii de poliţiă ausiliariă, vor trămite fără întărdiere denuțiările, procesele verbali şi alte acte făcute de dinșii în casurile de competinţa lor, la procurator, care va ti dator a esamina
îndată procedurele și a le transmite la judecătorul de instrucțiune îmnreună cu requisiţiunile ce va judeca de cuviință a face.

(Pr. 46; 48, 52; 53; 61). (Pr. Fr. 53).

52. În casurile de denunțare dealte crime sai delicte de cât, ce-

le ce suntiă însărcinaţi a constata ei înșii d6 dreptuli, oficiarii de
poliţiă judiciară vor trausmite și ei la procurator denunțâr le ce
li se vor fi făcut, şi procuratoruli le va da judecătorului de in-

:
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strucțiune împreună cu requisitoriulii sâă. (Pr. 29, ur, 46 — 48;
61). (Pr. Fr. 54)
CAP.

V.

Despre judecătorii de instrucțiune.

SECŢIUNEA 1.
Judecătorul

de

instrucțiune.

53. Unul dintre judecătorii tribunalului sai supleantul va fi nu-

mit prin decret Domnesc

ca să facă şi funcțiune de judecător de

instrucțiune.

Va put€ să se numâscă mai mulți judecători de instrucțiune a-

colo pd
ir,

trebuința serviciului va cere.

(Pr. 51, or; 56, ur.) (Pr.

93.

54. Judecătorii de instrucțiune vor fi sunuşi la privegherea
curorului generale alu curţu de apeli, întru cât se atinge de
iunile lor de poliţiă judiciară. (Pr. Fr. 57).
55. Daca judecătorul de instrucțiune lipsesce, 'saii se află
nav ori împedicat de vre o altă cuusă, elu va fi suplinit de
unul din judecătorii sau de suplântul tribunalului pe care

însărcina presedintele. (Pr. Fr. 58)

SECȚIUNEA
Funcțiunile

bolcâtre
"] va

II.

judecătoruluă de

Prima

profun-

instrucțiune;

Distincţiune.

Despre casurile de flagrante dehctă.

56, Judecătorul de instrucţiune, tn tâte casurile de flagrante delictă, pote face d6 drevtul şi prin sine însuși, tote actele atribuite procurorului,

conformându-se reguieior întocmite la Cap. IIl.

Judecătorul de instrucțiuue "6te să ceră uflurea de faţa a pro-

curorului,

fâră însă să se aducă

dintr'ac6sta

vre o întârdiare

lu-

crânlor r-rescrise în disul cap (Pr. 31, ur; 40; 44; 51) (Pr. Fr,59.)
51. Când flagrantele delict va fi fost constatat, şi procurorul

va transmite actele la judecătorul de iustrucțiune, acesta va fi dator să esamine fâră întărdiâre procedura.

12

PROC. COD. PENALE. — CART. 1. CAP. V.
EI pâte să refacă

tote actele, saii acele din acte cari

părea complete ori regulate. (Pr. 31, ur. 56) (Pr. Fr..60.)
A DOUA

nu s'ari

DISTINCŢIUNE,

Despre

instrucțiune,

$ I. Disposiţiună generali.

58. Afară de casurile de flagrante delict, judecătorul instructor
nu va procede la nici o instrucţiune sai urmărire, mai înainte de

a comunica

procurorului

procedura

ce are

să urmeze.

va put6 să şi câră acestă comunicare la veri

ce epocă,

Procurorul

torire însă de a întârce actele în două-deci și patru ore.
Cu t6te aceste judecătorul de

trebuința, mandat de aducere

instrucțiune va da, dacă

și chiar mandat de

cu îndava cere

depunere, fără

să aştepte conclusiunile procurorului (Pr. 88, ur.) (Pr. Fr. 61).
59. Când judecătorul de instrucţiune se va transporta în faţia
locului, el va fi tot dauna însoţit
de procuror şi de un scriitor al
5

tribunalulni, (Pr. 21; 56.) (Pr. Fr. 62).
Ş 11. Despre

plângeri.

60. Ori cine se va socoti vătămatii prin vre o crimă saii delict
va put aduce plângere și a se constitui parte civile, la judecătorul de instrucțiune, saii al locului unde s'a petrecut faptulă, saii
al locului resedinței prevenitului, saă ali locului unde acesta s'ar

pute afla. (Pr. 61, ur. 66; '179) (Pr. Pr. 63).

61. Plângerile adresate câtre procuror, vor fi trânsmise de dinsul ]a judecătorul de instrucțiune, împreună cu requisitoriul sei ;
cele adresate câtre ofic'arii ausiliari de poliţiă, vor fi trămise de

aceştia la procuror, care le va transmite judecătorului
țiune, iarăşi cu requisitoriul săi.
In materiele

corecţionali, partea

cea vătămată

de instruc-

va put

să se a-

dreseze d€ dreptul la tribunal în forma ce se va arăta mai josii
(P. 45. 51. 52. 143. 176. 178, ur.) (Pr. Fr. 64).
,
- 62 Disposiţiunile art. 30 relative la. denunțiâri se vor aplica şi

la plângeri. (Pr. Fr. 65)

63. Cel ce aducând o plângere voesce a se constitui parte civile, pâte face declararea sau cererea, prescrisă prin art. 6, sai în
chiar actul saă de plângere, sai prin actă posterior. El va pute
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să se lepede de calitatea de parte civile în două deci şi patru ore
din momentul când s'a constituit în acea calitate.
In acesti cas el va fi scutit de cheltuelele procesului din momentu! lăpădârii sale, dâră nu va fi scutit de daune interese câtrepre-

venit, daca se va căd6. (Pr.60. 64. ur. 381. 382—P.298) (Pr. Fr.66.)

64. Cei ce facii plângere se vor put6 constitui parte civile ori
când, pînă în momentul încheiării desbaterilor, dâră în nici un cas
lăpedarea lorii în urma sentinței nu p6te fi valabile, chiar şi de
va fi fost făcută în termin de două-deci și patru ore dela a lori
constituire ca parte civile (Pr. 63, 382) (Pr. Fr. 61).
65. Partea civile care nu va locui în ocolul comunale, unde se
face instrucţiunea, va fi datâre să al€gă acolo un domicilii printun actii depus la grefa tribunalului. — Nealegând domiciliă, ea
nu va pute opune la actele, cari dupe lege vor fi trebuit ai fi noe
nendeplinirea formalitâţii de notificare. (Pr. 119; 183; 534)
r. Fr.
68).

66. În câsi când judecătorul de instrucțiune, câtre care s'a adus
plângerea, n'ar fi ul locului unde s'a petrecut faptul, nici alu locu=
lui reședinței

prevenitului,

nici ali

locului unde

prevenitul

se va,

pute afla, eli va trimite plângerea la judecătorul de instrucțiune
competinte. (Pr. 60) (Pr. Fr. 69)
67. Judecătorul de instrucțiune competente va ordona ca plângerea să fiă comunicată procurorului, pentru ca acesta să pâtă face

requisițiunile ce va socoti. (Pr. 58; 66) (Pr. Fr. 10).
$. ZII. — Despre asculțurea marturilor.

68. Judecătorul de instrucțiune va cita înaintea sa pers6nele ce

vor fi fost arătate saii prin denunţiare, saii prin plângere, saii de
câtre procuror, sai ori cum alti fel, ca având cunoscință despre cri-

me sai delictă sai despre circonstanțele sale (Pr. 69, ur) (Pr. Fr. 71).

69. Marturii vor fi chiămaţi prin aprod, saii prin vre un ult aginte ali puterii publice, după cererea procuratorului (Pr. 71; 167;

341, ur.) (Pr. Fr. 12).

10. Deposiţiunile se vor lua de judecătorul de

instrucțiune, a-

sistat de scriitor, dela fie care martur în parte și în neființiă prevenitului. (Pr. 59; 72; 342; 357) (Pr. Fr. 73),
11. Mai nainte de a fi ascultați, marturii vor înfățișa, citaţiunea
prin Care ai fost chiămați, și se va face menţiune de acâsta, în
procesul verbale. (Pr. 69; 74) (Pr. Fr. 14).
12. Marturii vor face jurământ de a spune tot adevărul, nimic
alt de câţ adevărul,
2,
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Judecătorul de instrucțiune îi va întreba mai întâiti de numele,
prenumele, etatea, starea, profesiunea, locuinţa lor, precum şi daca

sunt servitori, consângeni ori afini (cuscri) ai pârţilor şi în ce grad;
se va face menţiune

rilor. (Pr. 74; 76;

de aceste întrebâri şi de. respunsurile

153; 349; 347, —

martu-

P. 22 $. 3) (Pr. Fr. 75).

13. Deposiţiunile vor fi sub-scrise de judecător, de scriitor și de

martur, dupe ce îi se vor fi citit și acesta va fi declarat că stăruesce
întrînsele; daca marturul nu voesce sai nu pote a sub scrie, se va

face menţiune de acesta. Fie care pagină a dosariului de instruc-

țiune va fi sub scrisă de judecător şi de scriitor(Pr. 14) (Pr. Fr. 76).

74. Neiudeplinirea
formalitâțilorii prescrise prin cele trei articole precedenţi, supune pe judecător la acțiune râcursoriă civile(1)
din partea celui vătămat, şi, în tâte casurile, elă va fi condem-

nat Ja o amendă de una sută lei. (P. 462) (Pr. Fr. 71).

15. Ori ce adaus de scriptură între rânduri sai cu semn de
trămitere, ori ce stersătură sai răsătură, va trebui să fie aprobată și sub-scrisă de judecătorul de instrucţiune, de scriitor şi de
martur;

la din

contra

urmare,

se vor aplica pedepsele

arătate

în

articolul precedente; scripturele între rânduri sai cu semn de trămitere, răsăturele și stersăturile neaprobate se vor socoti ca Şi

cum n'ar fi de loc. (Pr. Fr. 78).

76. Copii de
ani, vor pute
face jurământ,
71. Veri ce

ambe secsele, cari nu vor fi împlinit etatea de 16
fi audiţi numai sub formă de declarare şi fără a
(Pr. 364) (Pr. Fr. 79).
pers6nă chiămată spre a da mărturiă va fi datâre a

se conforma întru tâte citațiunii ce i s'a trămis.

„urmare,

strucțiune

ea va pul6 fi constriînsă
printr'o amendă

celă

La din

contra

la acâsta de judecătorul de in-

multă

de două

sute lei, pronun-

țiată dupe conclusiunile procuratorului, fără nici o altă formalitate, nici termin, și fâră apel. — Judecătorul de instrucţiune va put6 asemenea să ordâne, în contra acelei persâne, constrîngerea
corporale spre a o aduce să'și dea mărturia. (Pr. 18. 83; 94; 155;
229; 318) (Pr. Fr. 80).
78. Marturul care, pentru motiv de nevenire, va fi fost condemnat la amendă, şi care, în urma, celei de ali doilea citaţiuni,
va produce înaintea judecătorului de instrucțiune legitime motive
cari Vaii impcdecat de a veni, va put€ să fie, dure conclusiunile
procuratorului, descărcat de plata amendei. (Pr. 156; 379)(Pr. Fr. 81).

79. Judecătorul de instrucțiune va defige, pentru fie cară mar-

(1) Acjiune recursoriă civile este dreptulii ce are partea vătămată de a cere des
păgubire de la judecătorulii abătut,
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turii, în casii de cerere, o indemnitate, pentru transportul seii şi pentru vâtămarea ce i s'a putut uduce în interese prin lipsa sa d

la ale sale (Pr. 601) (Pr. Fr. 82)

80 Când, prin atestarea unui medic, saii acolo unde nu este medie, prin veri ce alt mod, se va constata că marturii sunt în neputință de a se înfățișa dupe citațiunea ce li s'a trămis, judecătorul de instrucțiune

va merge

la

locuința

lor,

daca

în comuna domiciliului s&ă.
Daca, marturii locuescii afară din acea comună,
instrucţiune

va put6 însărcina

pe primarul

esci ca să primâscă deposițiunile lor.

Spre acâsta judecătorul de instrucţiune
note spre ai face cunoscute faptele asupra
bui să depună (Pr. 82 ur.) (Pr. Fr. 83)
81. Dacă marturii își au reședința afară
rului de instrucțiune, acesta va cere de la
țiune al reșediuței lor, ca

posițiunile lor.

să mârgă

la

comunci

aceea

se află

judecătorul de
în care

locu-

va trămite primarului
câror marturii vor tredin judeţul judecătojudecătorul de instruc-

dinşii și să primescă de-

In casă când marturii nu vor locui în comuna acestui depe urmă
judecător de instrucţiune, se va urma procedura arătată în arti-

colul precedente. (Pr. 82, ur, 87; 328) (Pr. Er. 84).
82. Judecătorul sai primarul cară va fi primit deposițiunile mar

turilor, în urinarea celor două articole precedinti, le va trămite
închise şi sigilate la judecătorul de instrucţiune al tribunalului un-

de procesul este în căutare. (Pr. 83; 105). (Pr. Fr. 85).
"83. Daca marturul la care se va fi dus judecătorul în casurile
prevădute prin articolele 80 şi 81 precedenţi, nu se află în nepu-

tință de a se înfățișa după citațiunea ce i s'a fost trămis, judecătorul de instrucțiune va da un mandat de depunere în contra
luă, și în contra medicului, sai oficiărului municipale care "i va fi
liberat certificatul mai susă menţionat.
Pedâpsa lor se va pronunţa în asemenea casuri de judecătorul
de instrucţiune allocului unde sunt marturii şi după requisiţiunea pro-

curatorului, conform celor prescrise prin art, 77. (Pr. 197) (Pr. Fr. 86).
Ş. IV .— Despre probele scrise şi despre actele înculpătărie.
84. Judecătorul de instrucţiune se va transporta, daca va fi cerut,
şi va put6 să se transnrte și din oficii, la domiciliul prevenitului,
ca, să facă perquisițiunea hărtiilor, a lucrurilor şi în genere a tutu-

lor obiectelor ce se vor judeca de folos pentru descoperirea advârrului (Pr. 35; 59; 85, ur.) (Pr. Fr. 87)
*
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85. Judecătorul de instrucțiune va put6 asemenea
porte şi înalte locuri unde ar da cu socotâla câ s'ar săaflas6 transascunse
obiectele de cari se vorbesce în art precedente. (Pr.
Fr.
88).
86. Disposiţiunile articolelor 34, 35, 36, 37 şi
38, privitâre la
luarea obiectelor a câror perquisițiune p6te fi făcută de minist
e-

riul public

în casi de flagrante delict,

se aplică și la judecătorul.

de instrucțiune. (Pr. 40) (Pr. Fr. 89)
87. Daca

hârtiele saă lucrurile ce ar urma

să fie perquisite

se
află afară din judeţul judecătorului de instrucțiune, acesta
va cere
de

la judecătorul de instrucţiune al locului unde

găsi, să procâdă la

operaţiunile

prescrise

denţi. (Pr. 81; 105; 468) (Pr: Fr. 90).
CAP.

acele s'ar putea

prin articolele

prece-

VI.

Despre mandatele de înfățișare, de
arestare,

depunere, de aducere și de

88. Mandatii se numesce ordinea prin care oficiârii de polițiă,
judecătorul de instrucțiune, ori ministerul publică, în puterea fa-

cultății ce le este

dată esprăse și în casuri anume

determinate,

prin lege, pun o persnă în fața, sub pază, saii sub mâna judecăţii.
i Sunt patru feluri de mandate: mandat de înfățişiare, mandat
de aducere, mandat de depunere şi mandat de arestare.
90. Mandatele de înfățișiare și de aducere aii de scopă a pune,
pe cel chiămat, înaintea judecății.
Mandatul de aducere se pote esecuta şi prin putere, după formele mai jos arătate,
91. Mandatul de arestare are de object închis6rea preventivă a
unei pers6ne după formele mai jos prescrise.

92. Mandatul de depunere este

ordinea de a se aresta,

de ur-

gență şi pentru scurt timp, o pers6nă, care de o cam dată nu
pote nici a se libera, nici a se aresta dupe tâte formele asigură-

târe libertâţii individuali.

93. Când inculpatul ; vă fi domiciliat şi faptul va fi de natură
a trage după sine numai o pedâpsă corecționale, judecătorul de
instrucțiune va put6, daca va judeca de cuviință, să nu dea în

contra lui de cât un mandat de înfăţişare, rămâindu-i facultateade

a put, dupe ce l'a întrebat, să scâmbe âcelă mandat în veri care

altul, după împrejurârile ce sar desveli.
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Daca inculpatul nu vine la înfăţişare, judecătorul de instrucţiune va da în contra lui un mandat de aducere.
Asemenea va da mandat de aducere în contra ori cârii pers6ne de ori ce cualitate, în casul când acea persână ar fi înculpată
de un delict care trage dupe sine pedepsă criminale. (Pr. 39; 58;
94, ur, 491, ur, — P.7. 8. 99, ur) (Pr. Fr. 91)
94. Eli pote asemenea să dea mandate de aducere în contra
marturilor,

cari refusă de a se

trămis, conform art. 77, şi

înfățișa

fâră ca

condamna marturul la amenda,

Fr.

după

acesta

citațiunea

să împedece

legiuită prin același

92).

95. În cas de mandat de înfățișare,

ce li s'a

dea

articol.

se

(Pr.

judecătorul va face intero-

garea îndată; în cas de mandat de aducere, elă. o va face cel mai
tărdiu în dou&-deci și patru de ore. (Pr. 39. 93. 114) (Pr. Fr.93)
96. Dupe interogatorii, judecătorul va put să dea un mandat
de depunere.
.
In cursul instrucţiunii, elii va put6, după conclusiunile conforme ale procurorului și or care ar fi natura înculpârii, să libereze
pe inculpat de sub ori-care mandat de depunere, îndatorându-l a
se înfățișa la tote actele procedurei, precum şi pentru esecutarea

sentinței, îndată ce va fi cerut.
Ordonanţa

sițiunii.

de liberare

nu va

Judecătorul de instrucţiune va
pată şi pe ministeriul public, să
forma mai josă arătată, în cas
MEF criminale, sai închis6re
tr, 94),
97. Mandatele

de înfățișare,

de

put

fi atacată

pe calea

pute, după ce a audit pe înculdea un mandat dearestare, după
când faptul ar trage dupe sine
corecţionale. (P. 7, 8 $. 1.) (Pr.
aducere

şi de

depunere,

sub-scrise de cel ce le va fi dat şi sigilate cu sigiliul sâi.
venitul va fi într'însele numit

opo-

şi desemnatii

cât se va

vor fi

Pre-

pute mai

clară. (Pr. 98; 114) (Pr. Fr. 95).
98. Acel6şi formalitâți vor fi observate şi în mandatul de ares-

tare; însă acest mandat, va coprinde încă și denunţiarea faptului
pentru care este dat, precum şi citaţiunea, legii care califică acel

fapt crimă sau delict. (Pr. 97; 114) (Pr. Fr. 96)
99. Mandatele de înfățișare, de aducere, de depunere saii dă arestare, vor fi notificate prevenitului prin aprodii, sait printrun aginte al puterii publice, care] va înfățișa prevenitului în original
și “i va lăsa copiă dupe dînsul.
|

Mandatul de arestare va fi înfățișat prevenitului, chiar când a-

|
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cesta s'ar afla la oprâlă, și i se va lăsa

copiă după

dinsul. (Pr.

107; 111; 114 — P. 170, ur.) (Pr. Fr. 97).
100. Mandatele de aducere, de înfățișare, de depunere şi de arestare, vor fi esecutorie în tâtă întinderea Statului Român.
Dacă prevenitul se află afară din judeţul oficiârului care va fi
dat mandatul de depunere saii de arestare, el va fi condus înaintea sub-prefectului, sai, în lipsa acestuia, înaintea adjunctului,
ori înaintea primarului saii a ajutorului săi, ori înaintea comisarului de poliţiă al locului, şi acela va viza mandatul, fâră a pute

opri esecutarea sea, (Pr. 102;

114) (Pr. Fr. 98).

101. Prevenitul care va refusa de a se supune lă mandatul de
aducere, saii care, după ce va fi declarat că este gata a se supune, sa, încerca sâ scape, va trebui să fie constrinsiă.
Purtătorul mandatului de aducere va chiăma, de va cere trebuința, puterea publică a locului celui mai de aprâpe; ea va fi datOre să mergă, dupe cererea coprinsă în mandatul de aducere.
(Pr. 24; 110) (Pr. Fa. 99).
102. Cu tâte

aceste,

data mandatului de

dacă,

județul oficiârului care a
mai mult de două
prevenit va pute

după

mai

mult

aducere, prevenitul

dat acest

se va

de două

dile dela

fi găsit

afară din

mandat, și la

o distanță de

miriametre de la domiciliul acelui oficiâr, acel
să nu fie

constrinsii

de a se supune

mandatului,

dară atunci procurorul județului în care se va fi găsiti și înaintea cărui va fi condus, va da un mandat de depunere în virtutea

cârui el va fi reținut la închisâre.

Mandatul de aducere va trebui să fiă pe deplină esecutat, dacă
prevenitul a tost găsit având asupra sa lucruri, hârtii sai instrumente,

cari vor face

să se nască

sai complice al delictului
terminul

sait distanța în

prepusi

cum

câ el ar

pentru care este căutat,
care ar

fi găsit.

112) (Pr. Fr. 100).
103. In două&-deci şi patru de ore dupe
de depunere, ministeriul public care '] va
dut la art. precedente, va da în scire şi
verbali ce se vor fi făcut, la oficiârul care

ducere. (Pr. 102; 104) (Pr. Fr. 101)
104. Oficiârul, care a dat mandatul
transmise actele procesului,

precum

(Pr.

97;

fi autor

ori care ar fi
100;

103

ur;

esecutarea mandatului
fi dat, în casul prevtva transmite procesele
a dat mandatul de a-

de aducere şi cârui vor fi
s'a

disii în articolul

prece-

dinte, va, comunica tote acestea, tot într'un termină de dou&-deci
și patru ore, la judecătorul de instrucţiune pe lingă care funcțion6ză; acest judecător se
(Pr. Fr. 102).

va conforma

cu

disposițiunile

art. 87.
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105. Judecătorul de instrucțiune, care este intrat în cercetare
sai d'a dreptul saii prin trămiterea făcută conform art. 81, va
transmite, sub sigilii, la judecătorul de instrucțiune al locului
unde s'a găsit prevenitul, âctele, notele, şi înformârile relative la

delict, șpre a supune pe acel prevenit la interogatorii.
Tâte actele vor fi, după acâsta, întârse la judecătorul

află intrat în cercetare, împreună

cu

106. Dacâ, în cursul instrucţiunii,

care se

înterogatorul. (Pr. Fr. 103)

judecătorul ce se află intrat

în cercetare, va da un mandat de arestare, el va, put6 ordona,
prin acel mandat, ca prevenitul să fie transmutat la arestul locului

unde se face instrucţiunea.

Dacă nu se coprinde în mandatul de arestare ca să se facă acea
transmutare a prevenitului, el va rămân la arestul județului în
care se va fi găsit,

pînă

ce se va otărt de judecătorul

de instrue-

iune, conform art. 128, 129. 130, 131, 132, 133, 134, 135. (Pr.
96; 102; 112; 516 ur, 580, ur.) (Pr. Fr. 104.)
107. Dacă prevenitul, în contra cârui s'a dat un mandat de aducere
nu potefi găsit, acel mandat va fi înfătişat la sub-prefectul, primarul,ori
la ajutorii lor, sai la comisarul de polițiă al comunei, unde este reședința prevenitului. Numiţii vor visa actul de notificare. (Pr. 93

94; 99; 100, 111) Pr. Fr. 105).

108, Ori care depositariii al puterii publice, şi chiar ori ce persOnă, vorii fi datori a pune mâna pe prevenitul surprins în flagran-

te delict saii în casurile asemânate flagrantelui delict, şi a-lă conduce înaintea ministeriului publică, fără să fie trebuinţa de mandat de aducere. (Pr. 29; 39; 40—P. 389 ş 11) (Pr. Fr. 106).
109, Asupra înfățișării mandatului qe depunere la directorulă

închisorei de către aproduli sai agintele

puterii

publice, însăr-

civatii cu esecutarea acelui mandat, prevenitul va fi primit şi ţi-

nutii în cusa de oprâlă.
,
Directorul închisorei va da funcţionarului, însărcinat a esecuta
mandatul, adeverinţă de primirea prevenitului. (Pr. 113; 576, ur)
(Pr. Fr. 107).
110. Oficiârul însărcinat cu esecutarea mandatului de depunere

sai de arestare, va lua cu sine putere îndestulă

pentru ca să nu

scape prevenitul.
|
Acea putere o va lua din apropiarea locului unde va trebui să

se esecute manilatul de arestare sai de depunere; ea va A datâre
să mârgă dupe cererea făcută dea dreptul comandantelui

ori su-

periorelui şi cuprinsă în mandat, (Pr. 24; 101) (Pr. Fr. 108)
111. Daca prevenitul nu pâte fi prins, mandatal de arestare
va
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fi notificat (1) la cea dupe urmă locuință ce a avut, şi se va face proceşi verbule de perquisiţiune. (2)

Acest proces verbale se va face în presenţa celor doui mai de
apr6pe vecini ai prevenitului, pe cari îi va put6 găsi purtătorul
mandatului, ei îl vor subscrie, sati daca nu scii ori nu vor să

subscrie, se va face mențiune de acâsta, precum şi de interpelarea
ce li se va fi făcut pentru a subscrie.

Purtătorul mandatului de arestare va fâce dupe aceea să se vizese procesul sâii verbale de sub-prefectii ori de adjunctul sâi,
sail, lipsind. âceştia, de primarul ori de adjutorul sâă, saii de comisarulii de poliţiă al locului, şii va lăsa copiă dupe diînsul,
Mandatul de arestare și procesul verbale vor fi dupe aceea date la grefa tribunalului. (Pr. 107) (Pr. Fr. 109.)
112. Prevânitul, prins în puterea unui mandati de arestare sai
de depunere, va fi condus fară întărdiăre la arestul aretat în mandat. (Pr. 106; 576, ur; 580, ur.) C. Pr. Fr. 110).
113. Oficiârul însărcinat cu esecutarea mandatului de ârestare
saii de depunere, va da pe prevenit în mână directorului închis6rei, care îi va întârce înscrisii de primire după forma prescrisă
la art. 109.
Va duce dupe aceea la grefa tribunalului actele relațive la a-

restare și va lua o adeverinţă de a lor predare.
Eli va înfățișa atât înscrisul de primire cât şi adeverinţa, în

doue deci şi patru de ore, la judecătorul de instrucţiune, care le

va visa

pe amîndouă, și acâstă

visă o va data şi o va

(Pr. Fe. 111).

subscrie

114. Neobservarea formalităţilor prescrise pentru mandatele

de

înfățișare, de depunere, de aducere şi de arestare, va fi pedepsită. prin mustrâri în contra procuratorului sai a judecătorului de
instrucţiune:

ceea

ce nu impedică pe cel vătămat

de a esercita in

contra lor acțiune recursoriă civile, daca are motive. (Pr. 95; 97,
98, 99, 100) (Pr. Fr. 112) (3).

(1) Notificat: încunnosciințatii,
(2) Perauisițiune: cercetare spre a se afla.
(3). Prin acțiune recursoriă civile, se înțelege dreptulii ce se dă părțilorii, ce ai
sufferită pagubă, de a dobînăi, prin callea justiției civile, despăgubirea cuvenită
de la procurorulă ssii judecătorul abătut. În art, 112. din legea francesă, care
corespunde cu allii nostru, legiuitorulă s'a serviti cu espresiunea prisea partie, adică că se recunosce părţilor drepti de pornire în contra unui judecătoră spre a
căpăta reparația pagubei ce lea adusii greşiala acellui judecătorii (Vezi la noi
şi art, 36. Ş. 2. allă legi curții de Casaţiune).
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CAP. VII
„Despre libevtalea provisoriă şi despra cuuțiune (1)
115. Prevenitul care, în cursul instrucţiunii, va fi fosti arestat în urmarea unui mandat sai ordonanțe, pote, mai înainte de a
se da otărîrea, definitivă,
să căştige liberarea sa provisoriă, în casurile, după regulele și sub condiţiunile mai jos arătate,
116. Liberarea provisoriă în cursul instrucţiunii nu va put fi
dată prevenitului, când judecătorul de instrucţiune va recunâsce
câ faptul este supus la pedâpsă criminale. (P. 7.) (Pr. Fr. 113)
117. Daca faptul nu pâte căd6 sub mai grea pedâpsă de câti
închis6rea, corecționale, judecătorul de instrucțiune, în urma cererei yrevenitului, va put6 ordona, audind conclusiunile procurato- |
rului, liberarea sa provisoriă,

de va da mai ăntâiii o cauțiune

sol-

vabile(2) că se va Presenta, la tote actele procedurei, cum şi pentru esecutarea

otăriîrei, îndată

ce va fi cerut,

Liberarea provisoriă sub cauțiune va pute fi cerută și dată în
A
ori ce stare â procesului, chiar în timpul recursului de casaţiune.
(Pr. 8. $. 1) (Pr. Fr. 114).

118. Cu tâte acestea vagabonţii şi certaţii de judecată pentru
crime nu vor pute fi în nici un casii liberaţi pe cauțiune. (Pr. 7,
117.) (P. 217) (Pr. Fr. 115).
119. Cererea de liberarea provisoriă va fi notificată părții civili,

la domiciliul seu sau la cel de diusa ales. (Pr. 65). (Pr. Fr. 116).
120. Solvabilitatea cauțiunii va fi cercetată de procurator şi de

partea civile chiămată dupe formele legali.
Daca, cauționatorul nu va depune în casa tribunalului suma cauționârii, el va fi datorii să justifice solvabilitatea sa prin avere
de nemișcătâre, care să prețuiască, deducându-se (3) sarcinele ce

ar av, odată
111).

și jumătate suma cauțiunii (Pr. 121, ur.) (Pr. Fr.

121. Prevenitul va fi primit să dea cauţiune el însuşi pentru sine, saii depuntndii suma cauționârii, săi justificând că are nemişcătore cari să aibă o valâre de odată şi jumătate suma cauțiunii, scădute fiind sarcinele ce ar avâ acele nemișcătăre.
Intr'un
———
(1). Vezi în privinţa liberărei provisoriă şi a închisorei preventive şi legea Belgie
in 18 fevr. 1852, care a modificat cu totulii acestă parte a Pr. penale francese
(2). Cauţiume va să zică chezăşiă, cauționatoră este chezașiu, şi cauționată este che
zăşuită.
|

(3). A se deduce, va să zică a se scădea

9*
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sumisiunea (1) de care se va

vorbi mai jas. (Pr. 120; 123) (Pr. Fr. 118)
122. Cauţionarea nu va pute fi mai mică de 500 iei,

Daca pedepsa corecționale ar fi fost de o dată o închisâre şi o

amendă a cârii sumă îndoită ară trece de lei cinci sute, nu se va.
pute cere cauționamentii de o mai mare sumă de câtii amenda în
douită.
Daca din delicte a resultat o daună civile, apreţiabile în bani,
cauţionarea va fi cât de trei ori val6rea daunei, dupe cum aceea
va fi apreţiată,

peutru

acest

scopi

numai,

de judecătorul

de

in-

strucțiune, fâră ca cu tote acestea cauţionarea să fie în acest cas
mai mică de 500 lei. (Pr. 116;

120) (Pr. Fr. 119)

123. Cauţiunatorul admis va face sumisiune (declarăţiune înda-

toritOre) la grefa tribunalului, de a plăti suma cauţionârei, la cas

când prevenitul n'ar fi următoră

a se înfățișa,

Copia despre acestă sumisiune, în formă esecutoriă, va fi dată
la mână pârţii civili “mai nainte de a se da prevenitului liberta-

tea provisoriă. (Pr. 116; 125.) (Pr. Fr. 120).
124. Banii depuşi saii nemișcătârele cari formeză obiectulii cauţionării vor fi destinate:

1) la plata

reparaţiunelor civili

şi cheltuelelor

tea civile.
2) la amendă.
Aceste creanţe vor fi primate(2)de

tuelile fâcute de ministeriulu

făcute de par-

creanța fiscului pentru

public. (Pr. Fr. 121).

chel-

125. Judecătorul de instrucţiune va da la timp, dupe conclusiu_
nile procuratorului

sai aupe

cererea pârții civili, o ordonanță

pen

tru plata sumei cauţionate. Acâstă plată va fi urmărită dupe cererea ministerului public, şi sumele primite se vor trămite la casa
Statului, fâră ca, din acâsta să se împedice urmăririle

le pârții civili. (Pr. 123;

127) (Pr. Fr. 122).

126. Prevenitui nu va put câstiga lib:rarea
dare

de cauţiune,

de cât dupe

ce mai

121. Prevenitul

care va

ales un

do”

printr'un actă făcut

lăsa pe cauţionatorul

rit şi esecutat la plată, nu va mai fi

|

sa provisoriă prin

ântâiă va fi

miciliii la reşedinţa tribunalului corecționale
la grefa acelui tribunal. (Pr. Fr. 124)

şi drepturi-

săi să fie urmă-

primit în viitor nici într'un

(1) Prin sumisiune se înțelege o deelaraţiune îndatoritâre,
(2). Termenulă de primată este sinonimă cu acella de pririlegiă; adică că creana
ţa Bscului este priveligiată, se plătesce înaintea celloră-l-alte creanţe.

_
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(Pr. 123;

VIII.

de instrucțiune dupe completarea

procedurei.

128. Indată ce procedura va fi terminată, judecătorul de instrucțiune o va comunica procurorului care va fi dator a-i adresa requisiţiunile sale, cel mult pînă în trei dile. (Pr. 21; 106, 129,ur)
(Pr. Fr. 1427)
129. Daca judecătorul de instrucțiune este de părere câ faptul
nu înfăţișeză niti

crimă,

mici

delict, nici

contravenţiune,

saii câ

nu pâte fi imputat inculpatului, eli va declara prin o ordonanţă,
că nu esiste casi de urmărire, şi, daca inculpatul va fi fost a-

restat, se va libera îndată.

(Pr. 106; 130; 131, ur. — P. 1) (Pr.

Fr. 128).
130. Daca e! este de părere câ faptul nu este de cât o contravențiune polițiănescă, va trămite pricina înaintea judecătorului poliţiănescii competente şi va ordona liberarea inculpatului daca este
arestat.
Disposiţiunile acestui articol și ale articolului precedente nuvor
nut6 aduce nici o vătămare drepturilor pârţii civili sai pârții publice, precum mai jos se va esplica. (Pr. 63, ur, 129; 137, ur, 139,
ur; 225) (Pr. Fr. 129)
131. Daca

delictul

pedâpsă corecționale,
cesul la tribunal

este

recunoscut

de natură

a fi pedepsit prin

judecâtorul de instrucțiune va înainta

pro-

spre a-li lua în cercetare.

Daca în acest cas, delictul pâte să tragă dupe sine pedâpsa închisârei, prevenitul, de se va afla închis, va remân€ la îachisore

provisorii,

(Pr.

132,

116,

ur)

139. Daca delictul nu trage
venitul va, fi liberat, cu

(Pr. Fr.

îndatorire

de a se reîniâțişa, la diua

fiptă, înaintea tribunalului competente.

133. In tâte caşurile de

130)

dupe sine pedâpsa închisorei, pre(Pr. 131,137)

de-

(Pr. Fr.131)

trimiterea acusatului sai înaintea po-

liţiei municipali, saă înaintea vribunalului de județii, ministerul
public este dator să trămiță, în termini de dvuă geci si patru 6ve, numerotate, tâte actele procesului la grefa tribunalului care are
să pronunţe. (Pr. 130; ur) (Pr. Fr. 132).
134. In cas de trâmiterea prevenitului înaintea tribunalului de

judeţă, procurorul este dator în același termin să facă a i setră-

24.
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mite chiămarea de înfăţişare pentru cel mai scurti termin, Gbservându-se însă, în privința acesta, terminele prescrise prin art.180
(Pr. Fr. 132).

135. Daca judecătorul

natură a fi pedensit cu
contra înculratului

de instrucțiune
pedepse criminali,

este îndestul

de

găsesce câ faptule

și câ Prevenţiunea

stabilită,

va

ordona

de
în

ca ac-

tele instrucţiunii, procesul verbale care constată corpul delictului,
şi o listă de actele inculpătâre, fără întărdiere, să se transmită de
procurorul tribunălului la procurorul generale ali curții de -apel,
spre a se procede dupe cum se arâtă la capul Pentru punerea sub
acusațiune.
Actele inculpătâre

vor remăns

la tribunal,

afară numai

de cele

ce se dispun prin art. 223. (Pr. 136; 212;245—P..7) (Pr. Fe. 133).
136. În casul

articolului precedinte,

mandatul

de arestare

saii

de depunere ce s'a dat contra prevenitului va conserva puterea sa
esecutoriă până ce se va statui de câtre curtea de apeliă.

Ordonanţele date de judecătorul de instrucţiune, în virtutea dis-

positiunilor articolelorii 120, 130, 131, 132 și 135, se vor înscrie
la sfirșituiii requisitorului procurorului. Ele vor trebui să coprindă numele și prenumele prevenitului, domiciliul, locul nascerii,

etatea și profesiunea, daca, vor fi cunoscute;

precum asemenea şi

espunerca faptului, natura, delictului şi declarațiunea că sunt sati
că nu sunt probe îndestulătâre în sarcina prevenitului. (Pr. 97, ur;

226, ur). (Pr. Fr. 134),
131. Ministeriuli publică va put€ în tâte casurile să formeze
oposițiune la, ordonanțele judecătorului de instrucţiune.
Partea, civile va put

forma

oposiţiune la

ordonanțele

date în

casurile prevădute prin articolele 117. 129, 130, 132 şi 523 şi la
veri care ordonanţe ar vătâma interesele sale civili.
Prevenitulii

nu va put

forma

oposițiune

de cât la ordonanţele

date în virtutea, articolului 117, şi în casul prevădut prin art. 523.

Oposiţiunea va trebui să fiă formată în termin de doue deci și pat-

ru Ore, care va curge: pentru oposițiunea din partea procurorului,

din giua de când s'a dat ordonanța; pentru orositiunea pârţii ci-

vili şi a prevenitului nearestat, din diua notificârii ordonanţei la
domiciliuli de dînşii alesă la locul reședinței tribunalului; pen-

tru oPosițiunea, prevenitului închisi, din diua de cândit ordonanța

i se va comunica de grafiâr,

|

Notificarea, și comunicarea menţionate în paragraful precediate
se vor face în fermin de doue deci şi patru ore de la data ordovanţei.— Oposițiunea se va face câte camera de acusațiune a curţii de appelii care va statui asupră-i îndată ce 0 va priimi,
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Actele vor fi transmise, prăcum se ârâtă la art. 135.——Prevenitulii arestat, va remân€ la închisâre pînă cândi se va statui asupra oposițiunii, şi în t6te casurile pînă la espirarea terminului oposițiunii.
In tâte casurile, dreptuli: de oposiţiune se cuvine şi procuratorului generale de lîngă curtea de arelii. Acesta va fi dator a notifica a sa ovosiţiune în cele dece dile ce vor urma dupe darea
ordonanţei judecătorului de instrucțiune.

Disposițiunea ordonanţei care pronunţiă liberarea prevenitului, se
va esecuta provisoriii cu t6tă oposiţiunea făcută în contră-i. (Pr.
65; 119. 158; 212; 224) (Pr. Er. 135).
138. Partea civile care va căd€ în oposițiunea sa,va fi condamnată

la daune interese câtre prevenit(1). (Pr. 64; 389) (Pr. Fr. 136).
CARTEA II.
Despre judecată.

- TITLUL

1,

Despre tribunalile polițiănesci şi corecțională.
CAP. 1.
Despre tribunalile şi judecătoriele polițiănesct.
139. Sunt considerate ca contravenţiuni polițiănesci faptele cari
după disposiţiunile cârţiia putra (2) din Codicele penale, potsă dea

loci saii la o amendă de lei dous-deci şi cinci și
la o îuchis6re de cinci dile saii mai puțin, fără a
ocasiunea unei asemenea infracțiuni, sa făcut, sait
lucrurilor anucate, şi ori-care ar fi val6rea acelor
140—P. 1;'381—396) (Pr. Fr. 137).

mai nuţin, sait
deosebi daca, cu
nu confiscarea
lucruri. (Pr. 20

140. Cercetarea şi judecata contravenţiunilorii

poliţiănesci sunt

atribuite,

dupe

distinctiunile mai jos stabilite:

a) Tribunalilor polițiănesci propriii dise în Bucuresci şi în oraşele unde asemeni tribunali se vor mai institui.
(1) Prin daune interese se
care a fost lipsiti.

înţelega perderaa ce cineva a încercat și căștigul de
|

(2) Cod. penale, neavând de căt trei câsţi, de cartea a treia a voit să vorbăscă
legiviterulă,
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b) poliţailor, în oraşele unde nu sunt tribunali poliţiănesci pro-

prii dise,
c) sub prefecţilor, în comunele rurali;

d) primarilor. (Pr. 141, ur; 164, ur; 188) (Pr. Fr. 138).
$ I. Despre

tribunali polițienesci, potițai si sub-prefecţi.

141. Tribunalile polițiănesci, pronrii (lise,
fecţii sunt singuri compâtenji a judeca;

polițaii şi sub pre|

1. Contravenţiunile comise în comuna reședinței lor,

2. Contravenţiunile comise în. celealte comune ale plâșei saii o-

coluli lor, cari nu sunt flagranți delicte și ai câror autori saii mar-

turi livsescii din acele comune.
3. Contravenţiunile silvice urmărite
4. Injuriele verbali.

dupe cererea particularilor.

5. Aftintele, anunțiele, văngârile și distribuţiunile de opere, seripte
saii gravure contrarie bunelor morali.
6. Acţiunea, în contra celor ce aii meseria de a ghici, de a spune viitorul, de a esplica visele.
"7. Contravenţiunile pentru

cari partea reclamante cere daune în-

terese de o suma nedeterminată, sai
dece lei. (Pr. 142; 188—P. 393 $. 9,
142. Tribunalile polițiănesci, polițaii,
în concursii competenți a judeca tote
mise în circonscripțiunea lor (Pr. 141;
143.

Citaţiunile pentru

dupe cererea celor în drept.

care trece peste cinci-spreur.) (Pr. Fr. 139)
sub-prefecții şi primarii sunt
cele alte contravențiuni co164, ur.) (Pr. Fr. 140)

contravenţiunile

Citaţiunea se va notifica printr'un
log, care va lăsa copiă dupe

ponsabili de rerarațiuni sait
(Pr Fr. 145)

dinsa

poliţiănesci se vor face

aprod saii alt funcţionar ana.
prevenitului

saii

persânei

res-

restituțiuni civili (Pr. 144, ur; 166)

144. Citaţiunea, nu va pute fi dată pe un termin mai mic de doue

deci

şi patru

ore, osebit de câte o di

pentru

fiecare

distanță

de

"nainte

de

două miriametre. (1) La din contra urmare, atât citațiunea cât
şi sentința ce s'ar da, va fi nulă. Însă acâstă nulitate nu va putâ
fi rrovusă

de

cât

numai

la cea diutâiii înfăţişare,

mai

ori-ce apărare. În casuri urgenti terminul va put fi mai scurt, și

părţile vor pute fi citate a, se înfățișa chiar în acea di și la o oră
arătată în virtutea unei cedule (bileti) de citațiune, dată de jude-

cătoră. (Pr. 143. 166.) (Pr. Fr. 146.)

(1) Vezi la supl, legea pentru

măsuri, din 21. Sept,

-

1864.
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145. Pârţile vor pute să se înfâțişeze de bună voiă, şi după un
simplu advertiment, fâră să fie trebuinţă de citaţiune. (Pr. 166) (Pr.

Fr. 141),

146. 'Tribunalul poliţiănesc, polițaiul,

sub-prefectul vor ordona,

mai nainte de giua înfâţişârii, tte actele cari nu sufer întârdliare,
precum facere de procese verbali, prețuire de daune și altele asemenea (Pr. 63) (Pr. Fr. 148).

147. Daca persâna citată nu se înfățişeză la dioa, şi la ora de-

fiptă (1) prin citaţiune, ea va fi judecată în lipsă. (Pr. 144. 148.
ur, 168) (Pr. Fr. 149).
!
.
148. Pers6na condemnată în lipsă nu va mai fi priimită a se o-

pune la esecutarea sentinței, daca nu se înfățișeză la audiența a-

rătată în articolul următor, afară de cele ce se vor (lice mai
despre apeli şi despre recursul de casaţiune (Pr. 147; 149;
114) (Pr. Fr. 150).
149. Oposiţiunea la sentința dată în lipsă se va pute forma
declaraţiune fâcută drept resrunsi în josul actului prin care

josi
169,.
prin
i se

notifică acea sentință, sai printr'un act notificat în termin de trei

dite de la încunosciințarea sentinței, osebit de câte o di pentru fie

care distanță de două miriametre.
Cel ce va forma

oposițiune

se va înfățişă îndată dupe

espirarea

sordceloră aretate mai sus, fără a mai aştepta citațiune.

La

din

contra, oposițiunea se va socoti ca neînființată (Pr. 148) (Pr.
|
Fr. 151).
150. Pers6na citată se va înfățișa ea însăşi sai printr'unii împai

T. 192.

din parte-i

prin

procurațiune speciale. (Pr. 181) (Pr.

151. Instrucţiunea fie cârui
de nulitate.

proces va fi publică

sub pedepsă

Ea se va face în următârea oydine:

Procesele verbali, daca sunt, vor fi citite de grefiâr saii de
| ajutori.
Marturii chiămaţi în contra înculpatului vor fi ascultați, daca

cere trebuinţa.

Partea civile va face conclusiunile sale.
Persona citată va propune apărarea sa şi va produce

marturii

aduși, întru cât acesta i se permite prin articolul următor.

Ministeriul public, la tribunalile poliţiănesci proprii dise, va fi
audit în ale sale conclusiuni.
Partea citata va put€ propune observaţiunile sale.
(1) Prin zioa şi ora defiptă se înţelege zioa și ora otărită, ficsată,
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- tribunalul saii judecătorul va

pronunța

sentinţia în audiență

publică, chiar în acea di, fără să o pâtă amâna pe altă di, de cât
pentru ncîndepliniri de instrucțiune (Pr. 136, 392; 485) (Pr.
r. 193).
152. Contravenţiunile se vor-proba sait priu procesele verbuli, ori
raporturile ofiiciârilor poliţiei judecătoresci, saii prin marturi, în
lipsă de asemeni procese verbali şi raporturi, ori spre întemeiărea a-

celora, dupe următârea distincţiune:

Nimeni nu va fi priimit, sub pedepsă de nulitate, a proba prin
marturi, peste cele. sai în contra celor coprinse în procesele ver-

bali ale

procurorului,

sub-prefectului,

poliţaiului și primarului.

Procesele verbaii şi raporturile acestor oficiări de polițiă nu pot fi
atacate, în materiă de contravențiuni, de cât dupe regulele Procedurei falsului.

Procesele verbali și raporturile celor lalți oficiâri de poliţiă ju-

diciară, vor put fi desbătute prin probe contrarie, saii scrise sati
testimoniali, daca tribunalul sau judecătorul va judeca de cuviință
să admită acele probe. (Pr. 14; 16; 34; 168; 185) (Pr. Fr. 154).
153. Marturii

vor face, la

audiență,

sub

pedepsă

de

nulitate,

jurământ de a spune tot adevârul, nimic alt de cât adevârul: grefiârul saii ajutorul va lua notă de acâsta, precum și de numele,
pronumele, etatea, piofesiunea, locuința şi declarațiunile lor cele
mai principali. (Pr. 72; 154, ur; 185; 432, ur) (Pr. Fr. 155).
154. Ascendenţii și descendenții
(1) înculpatului, fraţii, surorile,
sâit afinii (cuscrii) săi în aceleaşi grade, femeia sai bărbatul, chiar
şi după despărțirea lor otărită dupe legi, nu vor fi nici chiămaţi,
nici priimiți a da

mărturiă,

fâră însă

sus numite să potă causa vre-o
partea

civile şi inculpatul

ca mărturia

nulitate, când

nu s'aii opus

persânelor

mai

ministeriul public,

la admiterea

lor ca mar-

duri. (Pr. 12; 342, ur. 347) (Pr. Fr. 156).
155. Marturii cari nu se vor conforma citațiunii, vor

pute fi

c«ustrinși de tribunalii dupe requisițiunea ministeriului public,
saii. de judecător, prin amendă pentru cea de ântâii lipsă, şi prin
constrîngere corporale pentru cea d'al doilea, pronunțate una sati

alta chiar în audiența la care ai fost chiămaţi. (Pr. 17; 78; 156;
378) (Pr. Fr. 157).
156. Marturul

condamnati

la amendă

pentru o primă lipsă, şi

care, după cea de al doilea citațiune, se va înfățișa și va produce

înaintea tribunalului cuvinte legiuite de apărare, va pute fi liberată de amenda la care a fost condemnat. — Dacă marturul nu este
(1) Ascendenţii sunt rudele de susă; descendenții aunt rudele de josii.
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citat din noii, €l va pute să se înfățișeze de bună voiă, în persână
saii printrun împuternicit prin procuraţiune sneciale, la audiența
următâre, spre a presenta cuvintele sale de apărare şi a quăştiga,
daca se va cuveni, liberarea sa de amendă. (Pr. 78; 379) (Pr. Fr. 198)
157. Daca

fantul nu

presintă,

nici delict,

nici

contravențiune

polițiănescă, tribunalul va anula citațiunea şi tot ce va fi urmat,
şi va statui prin aceiași sentinţă asupra cererilor de daune interese
(Pr. 63 ur; 187, 207, 224; 389) (Pr. Fr 159).
158 Daca faptul este un delict, care atrage dupe sine pedâpsă
corecţionale sai şi mai gravă, tribunalul saii judecătorul poliţiănesc
va trămite pe pârți înaintea procurorului tribunalului corecționale
sai judeţiani. (Pr. 28, ur; 169) (Pr. Fr. 160).
159. Daca inculnatul este dovedit fâptuitor al unei contravențiuni polițiănesci, judecătorul sai tribunalul va pronunța pedâpsa
şi va otărî, prin aceiaşi sentință, asupra cererilor de restituțiuni
şi de daune interese. (1) (Pr. 4; 8; 63; 139; 143) (Pr. Pr. 161).
160. Partea care va căds va fi condamnată la chieltuele, chiar

şi câtre partea c6 publică.

Cheltuelile vori fi lquidate (limpedite) prin

sentință.

(Pr. 63;

143; 190; 391) (Pr. Fr. 162).
161. Ori-ce sentință de condemnare va fi motivată şi testul legii aplicate se va insera într'însa sub pedepsă de nulitate.
„Be va face menţiune într'însa dacă este dată în ultima sai prima instanță, (Pr. 151; 162; 169; 191; 392; 412; 413) (Pr. Fr. 163)
162. Originalul sentinţei va fi subscris de judecătorul care va fi
ținut şedinţa, fâră să potă amEna subscrierea pe altă di.
La din contră urmare, grefiârul sai ajutorul se va condemna

la o amendă de lei trei- deci, și o acțiune recursoriă civile vapută

esercita cel interesat atât în contra judecătorului saii tribunalului
cât şi în contra grefiârului saii ajutorului. (Pr. 192; 229; 393)
(Pr. Fr. 164).
163. Ministeriul ș:ublic, sai, unde nu este ministeriii public, ju=
decătorul şi partea civile vor urmări esecutarea. sentinței, fie-care

în ceea ce'] privesce. (Pr. 4; 143; 193) (Pr. Fr. 165.)
$. 11. — Despre jurisdicțiunea

primarului

ca judecător po-

ziănescii.

164. In comunele cari nu sunt
(1). Cererea de restituțiani

reședință de tribunal

este aceea prin

Jucruli ce i sa luat de către altulă,

care cineva pretinde a

poliţiăi se înapoia

ă
3,
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nesc, de poliţaiii, nici de sub-prefect, primarii sunt competenți,
ca şi acele autorități, a judeca:
1. Tote contravenţiunile cari sunat flagranți delicte.
2. Tote cele-alte contravenţiuni

că atât autorii,

cât şi

marturii

întâmplate

în comuna lor, da-

contravenţiunilor

se vor afla pre-

senți în acea comună, și când cerer:-a pârţii reclamanți de daune
interese va fi de o sumă determinată și nu va trece peste 151.
Primarii nu vor put€ judeca nici o dată contravențiunile atri-

buite prin art, 141 tribunalilor volițiănesci şi sub-prefecţilor. (Pr.
14; 16; 40; 139;

165, ur.) (Pr. Er.

165. Funcţiunile de grefiâr al

nesti, vor fi împlinite
consiliului comunale.

166)

primarului, în materiele polițiă-

de scriitorul satului

sau de un scriitor al

166. Citaţiunile vor pute fi făcute printr'un advertiment (1) al
anunția înculpatului faptulă ce i se impută,
dliua şi ora când trebue să se înfăţișeze, (Pr. Fr. 169)

vrimarului, care va

107. Se va urma tot aşa ȘI pentru citațiunile câtre marturi;
ele
vor put6 fi făcute printr'un advertiment care va arta momentu
l

când se va primi deposiţiunea lor. (Pr. Fr. 110)
168. Primarul va țin6 ședințele sale în casa consiliului comu-

nale sai în casa Municipalităţii, audienţile vor fi publice.
Se vor observa încă şi disposițiunile articolelor 147, 148, 149,

151, 152, 153, 154, 155,

156, 157 şi 1600. (Pr. Fr. 171)

$. 111. — Despre apelul în

conira

sentințelor polițiănesc?.

169. Sentinţele date în materiă poliţiănâscă vor put6 fi atacate
pre calea apelului, când acelea vor pronunția închis6rea, sad când

amendele, restituţiunile

şi

vesată, saii la domiciliul

să. (Pr. Fr. 174)

reparaţiunile

civili

vor trece

de lei

„(lece, deosebit cheltuelile. (Pr. 143, 195) (Pr. Fr. 112.)
170. Apelul va fi suspensivi: în tot timpul terminului de a face
apel, precum și în timpul judecârii apelului, esecutarea sentinţei
va fi susnensă. (Pr. Fr. 173)
171. Apelul sentințelor tribunalului saii judecătorului polițiăneac
se va face către tribunalul corecționale al judeţului, în termin de
dece dile de la prim'rea, copiei de sentinţă de câtre persâna inte112. Când asupra aneiului, ministeriul public saii 'vre-unâ din
pârți va cere, se vor put€ asculta marturii din nuoă şi se vor putâ

chiăma și alții nuoi.

(Pr. 153) (Pr. Fr. 175).

- (1) Prin avertimentă se înțelege o înseiinjare,

PROC. COD. PENALE.

— CART. UL. TIT. |.

3i

173. Disposiţiunile articolelor precedenţi despre solemnitatea instrucţiunii, natura probelor, forma, autenticitatea şi sub-semnătura
sentinței definitive, condamnarea la cheltuele, precum şi despre
pedensele pronunțiate prin acele articole, se vor aplica și la sentinţile date, în apel, de tribunalile judeţiane sai de tribunulile
județiane sau de tribunalile corecţionali propriii dise. (Pr. 151, ur.)
(Pr. Fr. 176)
174. Ministeriul public şi pârţile vor !put6, fiind casii, să facă
recurs pentru

casare în contra

sentințelor

de tribunalile poliţiănesci, de sub-prefecţi,

date, în ultimă

instanţă,

polițai sai: primari, ori

în contra sentințelor date în apel de tribunalile corecționali saii de
tribunalile judeţiane.
Recursul se va face după forma şi în texminile ce se vor prescrie mai jos. (Pr. 161; 169; 412; 416, ur.) (Pr. Fr. 177)
«

polițiănesci,

mariă de aceste estracte câtre ministeriul public de lângă
de apel, (Pr. 26; 141, ur; 164; 169; 194) (Pr, Fr. 178)

CAP.

curteu

II.

Despre tribunali în materiă corecțonale.
176. Tribunalile de judeţe, pe
le prin articolele precedenţi, vor

rite după cererea

lângă însărcinârile puse asuprăjudeca şi delictels silvice urmă-

administrațiunii, cum

și tâte delictele a câror

pedâpsă trece peste cinci dile de închisâre şi două deci și cinci
lei de amendă. (Pr. 1;0; 139; 17i, — P. 65) (Pr. Fr. 119)
J1. Daca se comite un delict corecționale în localul şi în timpul audienței, preşedintele va face proces verbale despre faptul
intimplat, va asculta pe prevenit şi pe marturi, și tribunalul va
aplica, fără a se redica de pe loc, pedepsele prescrise prin lege.
Acestă disposiţiune îşi va av6 aplicarea la delictele corecționali
comise în localul şi timpul audienţelor curților de apel, și chiar
a le audienţelor

tribunalilor

celui condamnat prin sentinţia

de apel în contra

când judecă

dată în

acelei septințe.

în civile, remâind

asemenea casuri,

însă

dreptul

(Pr. 515, ur. — P. 181)

Fr. 181).
%

(Pr.

aie

tribunalile

ea a

trimestru,

E

fie-cârui

pa
e AARE DEE Partea

începutul

Pee

115. La

sub-prefecţii, polițaii şi primarii vor transmite ministerului public
de lângă tribunalul județean sati corecţionale, estractul sentințelor
polițiănesci ce se vor fi dat în trimestrul precedinte şi cari vorfi
pronunțiat pedepsa închis6rei. Ministeriul public va depune acest
estract la grefa tribunalului corecţionale. El va da o socotâlă su-
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178. Tribunalul în materiă corecţionale

va intra în

cercetarea

delictelor de competinţa sa, saii în urma trămiterii ce i se va fi
făcut conform art. 131 şi 158, sai: prin d6 dreptul cerere din par-

tea celui vătemat; iar în delicte silvice, din partea administraţiunii, şi în tote
131, 225.) (Pr.
179. Partea
bunal, alegere

casurile din nartea ministeriului public. (Pr. 61;
Fr. 182)
|
civile va face, prin actul sei de plingere câtre tride domiciliii în orașul unde se afă tribunalul. (Pr.

63; 64) (Pr. Fr. 183).

180. Se va da unii termin cel pnţin de trei gilă, osebit de câte o di pentru fie-care distanță de două miriametre, de la citaţiu-

ne până la judecată, sub pedepsa de nulitatea condamnaţiuuii ce
Sar pronunţa în lipsă în contra persânei citate. Âcâstă nulitate
însă nu se va put6 propune de cât la cea d'intâiit audicnță şi mai
înăinte de ori-ce apărare. (Pr. 144; 182) (Pr. Fr. 184).
181. In procesele relative la delicte cari nu atrag pedâpsa închisrti, prevenitul va put€ fi representat de un vechil; tribunalul

îusă va put€ ordona înfățișarea sa în pers6nă. (Pr. 150) (Pr. Fr.
185).
182. Dacă prevenitul nu se va înfățișa, el va fi judecat

să. (Pr. 147; 183. ur.) (Pr. Fr, 186).
183.

Condamnarea

daca prevenitul,

în

lipsă va remân€

în termin

în lip-

ca cum nu ar fi fost,

de cinci dile, adăugit

cu câte o

qi

pentru fie-care distanță de două miriametre, socotite de la primirea copiei de sentință de dinsul, saii la ali sâi domiciliii, va forma oposițiune la esecutarea sentinței.
Cu tote ăceste cheltuelele ocasionate printr'o oposiţiune vor rămân€ în sarcina prevenitului (Pr. 64; 148; 149; 179; 184) (Pr.
Fr. 181).
184. Vaca dupe citațiunile făcute de tribunal în urma unei o-

posițiuni, oponentele(1) nu se înfățişâză, oposiţiunea sa va r&mân6 nulă, și sentința ce va fi dat tribunalul asupra oposiţiunii nu

se va mai put6 ataca de ononente de cât pe calea apelului după
cum se va arăta maj jos. (Pr. 149; 195; 203) (Pr. Fr. 188).

185. Probi delictelor corecţionali se va face după

modul pres-

cris prin art. 152 relativ la contravenţiuni poliţiănesei, cu deosebire că procesele verbali și raporturile oficrărilor poliţiei judecătoresci, cu escepțiune de acelea ale procurorilor, substituţilor Şi ju(1) Oponente este acella care a făcut opposiţiunea, care a reclamat adică dea se
judeca din noii, de către aceliaşi tribunali care a dat sentința în lipsa lui,

PROC. COD. PENALE. — CART. IL. TIT. |.

33

decătorilori de instrucțiune, pot fi combătute de inculpat prin probe contrarie, saii scrise sai testimoniali.

Grafiărul va

lua note de

declarațiunile marturilor şi de

res-

punsurile prevenitului.

Aceste note

se vor visa de câtre preşedinte

dile dela pronunțiarea sentinței.

Disposiţiunile articlelor 155, 156, 157, 158
şi la tribunalile corecționali. (Pr. Fr. 189).

în termin

de trei

şi 159, se aplică

186. Instrucţiunea va fi publică sub pedâpsa de nulitate.
Ministerul public, partea civile saii apărătorul sâi, și în privin-

ţa delictelor silvice, delegatul
procesele verbali

administrațiunii, vor espune

saii raporturile,

daca s'a

causa;

făcut, vor fi citite de

grafiâr, marturii pentru sai contra vor fi ascultați, daca cere trebuinţa, şi imputârile ce li se pot face vor fi Propuse şi judecate;
actele ce pot servi spre ușurarea saii în greutatea prevenitului vor
fi presentate marturilor şi pârţilor, prevenituli va fi întrebat; nrevenitul şi persânele responsabili de reparațiuni saii restituțiuni civi vor propune apărârile lor; ministerul public va resume procesul şi 'şi va face

conclusiunile. — Prevenitul

ponsabili de reparaţiuni sai restituțiuni civili

și persânele

res-

vor put6 replica.(1)

Sentința va fi pronunţiată

chiar în aceea di daca s'a terminată

instrucţiunea. (Pr. 151; 168;
187. Daca faptulă nu este
ne poliţiănescă, tribunalul va
ce va fi urmat, va da drumul

185) (Pr. Fr. 190).
socotit nici delict, nici contravențiuanula instrucțiunea, citaţiunea şi tot
prevenitului şi va statui asupra ce-

rerilor de daune interese. (Pr. 157; 207. 389) (Pr. Fr. 191)

188. Daca faptul este o contravențiune poliţiăneasă şi daca partea publică, saii partea civile, saii prevenitul n'au cerut trămite-

rea procesului la tribunalul polițiănesc, tribunalul corecționale va
aplica pedpsa şi va statui, daca cere tribuința, asupra
interese.
In acest casii sentință sa va fi fără apel. (Pr. 139,

(Pr. Fr. 192).

daunelor
ur, 208)

189. Daca faptulă e de natură a mevita o pedepsa criminale,
tribunalul va put€ da îndată mandâtul de depunere, saii mandatul
de arestare, afară de crimele pedepsite uumai prin degradaţiunea
cetățenâscă, și va trămite pe prevenit înaintea judecătorului de in(1)Prin vorba: „ vor putea replica „ se înţelege câ atăt prevenitală, căt și celle-l.
alte persâne responsabile, vor putea respunde totă de una procurorului, adică,
vor putea totă d6 una avea cuvîntulii celli din urmă, Acâsta are loci la tote

epusele de natură penală.

ia
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strucțiune competente, (Pr. 53; 60;
193).

97; 209 —p,

7.)

(Pr.

Fr.

190. Or ce sentință de condamnare în contra prevenitului şi în
condanina şi la cheltuele, chiar și la cele făcute de câtre partea
contra pârții responsabili de renarațiuni sai restituţiuni civil, va

cea publică.
Cheituelele vor fi liquidate (timpedite) prin aceeași sentință. (Pr.
63, 143; 160; 391; 441) (Pr. Fr. 194).

191. In dispositivul(1) ori cârei sentințe condemnatorie, se vor

enunția faptele de cari persânele citate se vor socoti cuipabili sait

responsabili, pedâpsa și condamnaţiunile civili.

Testul legii ce se va aplica va fi citit la audiența de preşedinte;
se va face menţiune în sentință de acâstă lectură, şi testul legii

se va însera într'insa sunt pedânsă de o amendă de cinci-deci lei

în contra grafiârului. (Pr. 161; 392) (Pr. Fr. 195).
192. Originalul sentinţei va fi subscris chiar în acea di de judecătorii

ce ai pronunţiat'o; grafiârul care va da copiă dură

o sen=

tință care nu este încă sub-scrisă, se va urmări ca inculpat de a-

busi de încredere.—Ministerul public va cere să i se îafățigeze în
tote lunele originalele sentințelor, şi găsind vre-o contravenţiune
la acest articol, va face proces verbale pentru a se procede după
cum se va cuveni. (Pr. 162; 393—P. 322, ur.) (Pr. Fr. 196).

193. Sentința se va esecuta după cererea ministerului public Şi

a pârței civili întru ceia ce privesce pe fie care.

Cu tote acestea urmăririle pentru adunarea amendelor și a con-

fiscârilor vor fi făcute, în numele ministerului
fiscului (Pr. 163) (Pr. Fr. 197).
194. Ministerul public va Î dator, în termin
dile după pronunţiarea sentinței, să trimiță un
ministerului public de lingă curtea apelativă
Fr. 198).
195. Sentinţele date în materiă corecţionale
pe calea apelului. (Pr. 169; 188; 516) (Pr. Fr.

public, de casiârii

de cinci spre-dece
estract dupe dinsa
(Pr. 26; 175) (Pr.
se vor put6 ataca
199)

196. Apelul se va face câtre curtea apelativă în circumseripțiu-

nea câria se află tribunalul. (Pr. Fr. 201),
197. Facultatea de a apela o vor ave:

1.. Pârţile prevenite saii responsabili.

2. Partea civile, întru
civili,
|

ceea ce privesce

numai

interesele sale

(1) Dispositivulii unei sentinți este partea aceea a sentinţei care coprinde
judecători pronunță asupra contestaţiilor dintre părți

acea ce

ți:
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4. Ministerul public de liugă tribunalul de întiia instanţă.
5. Ministesul

îi

i;
i
i

3. Admibistraţiunea, pentru delictele silvice,

(Pr. Er. 202)

(
i

public de ling4 curtea apelativă. (Pr. 4; 60, 194)

198. Dreptul de apel va fi perdut,afară de casul art. 200, daca
nu s'a făcut declaraţiunea de apel la grefa tribunalului care a dat
sentința, îa termin de dece dile cel mult după pronunţiarea
ei;
daca sentința este dată în lipsă, acele dece dile se vor socoti din

diua în care s'a primit copia sentinței de câtre vartea cea
demnată sui la domiciliul sâi, osebit de câte o di pentru fie concare
distanță de două miriametre.

In tot timpul acestor dece qule, cum şi în timpul judecârii apelului, esecutarea sentinței va fi suspensă. (Pr. 170; 171; 199,ur.).
(Pr. Fr. 203)
199. Cererea coprindătâre de mijlâcele apelului va put fi dată

la aceeași

în acelaşi termin;

ea va fi sub-scrisă

de câtre

„__200. Ministerul public al curții

apelative va fi dator a

iecursul s6ă, sai prevenitului, sai persOnei responsabili notifica
civile
despre delict, în termin de dou& luni din diua pronunțârii
sentin-

ței, sai daca sentința i s'a notificat legale de câtre una
pârți
în termin de o lună din iua acestei notificâri. In casă din
de
a nu
observa aceste termine, ministerul public va perde dreptul
de apel. (Pr. 194; 197) (Pr. Fr. 205),

201. Liberarea prevenitului aquitat nu va pute fi suspensă
când
nică un apel nu va fi fost declarat saii notificat în cele trei
dile
după pronunțarea seutinței, (Pr. 198) (Pr. Fr. 206.)
202.

Cererea

de apel,

daca se va fi dat la grefa “tribunalului de

ântâia instanță, va fi trămoisă, împreună cu or cealte
acte, de ministerul public la grefa curţii, în dou deci şi patru
ore de la deciararea, sau de la notificarea apelului.

Daca celii în contra cârui sentința a fost pronunțată
se află la
arest, el va fi în același termin și dură ordinea ministerulu:
pu-

plic, strămutat la casu de arest

a locului unde se află curtea

pelativă. (Pr. 199: 580, ur.) (Pr. Fr. 2U7).

a-

203. Otăririle date în lipsă asupra apelului vor put€fi
calea oposițiunii în aceeaşi formă Şi în aceleași termine atacate pe
ca și sen| tințele date de tribunalile corecționali,

;

:

y

i,

ear punea: crea

|

grefâ

apelaute sau de unu anume al sâă împuternicit pentru acâsta,
In acest de pe urmă casă procurațiunea va rămîn anecsată
la
cerere.
_ Acâstă cerere va pute fi dată şi d6 dreptul la grefa curții.
(Pr.
202; 411) (P. Fr. 204)
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Oposiţiunea va remâne nulă daca oponentele nu se înfățişeză
după citațiunea, ce i se va trămite în urma oposițiunii sale.
Decisiunea

ce se va da, asupra oposiţiunii nu va pute fi atacata

de partea ce o va fi format de cât înaintea curţii de casațiune
(Pr. 183; 211; 416) (Pr. Fr. 208).
204. Apelui va fi judecat la audiență, în curs de trei-deci
dile de la primirea

sa, dupa

raportul unui

judecător.

(Pr. 205)

(Pr. Fr. 209).
205. In urma raportului şi mai nainte de a emite raportorul şi
judecătorii curţii oviniunea lor, prevenitul. saii de a fost aquitat,
sai de

a

fost

condamnat

de instanța

vesponsabili de deiict, partea civile şi

-udliți în forma şi

duvă

ordinea

inferi6re, persânele

civile

ministerul public, vor fi a-

prescrise prin art. 180, (Pr. 63;

204) (Pr. Fr. 210).
206. Disposiţiunile articolelor precedenţi despre solemnitatea
„instrucţiunii, natura, probelor, forma, autenticitatea şi sub semnă-

tura sentinței definitive a celei din tâiu instanțe, despre condem-

națiunea la cheltuele și despre pedepsele ce pronunțiă acele articole, se vor aplica şi la otăririle date în apel. (Pr. 185—187;
190—192) (Pr. Fr. 211).
201. Daca sentinţa este reformată pe temeiii că faptul nu e recunoscut. nici delict, nici contravențiune polițiănescă prin nici o
jege, curtea va apăra pe prevenit, şi va statui, daca se va cuveni,
asupra daunelor interese. (Pr. 129. 157, 187, 224) (Pr. Fr. 212).
208. Daca sentința este anulată din causă că faptul presenteză
numai o contravențiune polițienâscă, și daca nici partea publică,
nici partea civile, nici prevenitul n'a cerut trămiterea procesului
înaintea, tribunalului poliţiănesc competente, curtea va pronunța
pedâpsa și va statui asemenea, daca cere casul, şi asupra daune-

lor interese (Pr. 139; 188) (Pr. Fr. 213).
209.

Daca

sentința

este anulată

pentru

cuvânt

natură a merita o pedepsă criminale, curtea

sul, mandat de depunere și chiar mandat
mite pe

prevenit înaintea unui

că faptul

este de

va da, daca cere ca-

de arestare, și va tră-

din funcționarii

competinți,

afară

de cel ce a făcut instrucțiunea și de cel ce a luat parte la judecată
(Pr. 97; 189-P. 1.) (Pr. Fr. 214)
210. Daca

sentința

este anulată

pentru

vre o violațiune

sai

0-

misiune de forme din cele prescrise prin lege sub pedâpsă de nulitate, curtea

va statui

ea însăși asupra

fondului

(Pr. Fr. 215)

211. Partea civile, prevenitul, partea publică, persânele supuse
pentru delict, la respundere civile, vor pute face recursii pentru
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casarea

216).

decisiunii.

(Pr.

21. 63; 174: 412, ur; 416, ur.)
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(Pr..Fr.

Si

causele cari trebuesc a fi supuse juraţilor. i

CAP. 1.
Despre
212. Ministerul

punerea

supt acusare.

public de lângă curtea de apel, în termin de cinci

(ile de la primirea actelor cari i se vor fi transmis, conform cu
135, va fi dator a pune causa în stare de a fi judecată şi a'şi art.
face
„raportul în alte cinci dile următâre cel mult. .
În acest timp partea civile şi prevenitul vor pul€ da or
ce me-

morii ar voi, fără ca prin acâsta să se pâtă întîrdia raportul
(Pr.

63, 304) (Pr. Fr. 217).
213. Judecătorii curții de apel ce vor fi desemnaţi spre
a consti| tui camera de acusaţiune, vor statui asupra requisițiunilo
|
|

r sale.

Fi se vor aduna când va cere ministerul public;
în lipsă de asemenea, cerere, ei se vor aduna cal puțin odată pe
săptămână.

Ei vor fi aleşi prin sorți pe timpi de un an (Pr. 248) (Pr.
Fr, 218).
214.

Preşedintele camerei de punere sub acusațiune va fi dator
a face să se pronunție decisiunea âcestei camere îndată dupe
ascultarea

raportului ministeriului public; la cas de imposibilitate,
mera se va pronunţa cel mult îa trei gile dupe acel raport. ca(Pr.

| 213) (Pr. Fr. 219).

„215. Daca causa este de natură dea fi judecată de înalta
curte
de justițiă sai de casațiune, ministeriul public este
dator a cere
suspens
iunea și trămiterea causei la acea curte, și camera
de acusațiune a ordona acesta. (|. Curți cas. art. 42) (Pr.
Fr. 220).

216. Afară de casul prevădut în articolul precedente,
camera de
| acusațiune va procede a esamina dacă esiste în contra
prevenitului

probe saii indicie de vre un fapt calificat de crimă
prin lege, şi
daca aceste probe

saii indice sunt destul de grave pentru ca să
so Poanonfie punerea sub acusațiune, (Pr. 224, ur;—b.
1; 0 (Pr.
| Fr. 221).
217. Grefierul va da lectura, de tâte actele procesului
în ființa

ministeriului public. Acele acte, împreună cu memoriele, ce vor
fi
dat partea civile şi preveniiul, se vor lăsa pe masă
înaintea judeCătorilor (Pr. 212) (Pr, Fr. 229),
3%
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215, Eariea civiie, prevenitul și marturii nu se vor înfățișa. (Pr.
Fr.

223).
219. Ministeriul public, dupe ce va fi depus pe masă requisiţiunea sa scrisă şi sub-scrisă, se va retrage împreună cu grafiârul
(Pr. 306, 309) (Pr. Fr. 224).
220. Judecătorii vor delibera între sine îndată, fără a se redica

de pe loc și fârăa comunica cu nimini (Pr. 218) (Pr. 225).

221. Camera de acusaţiune va statui, prin una şi aceași decisiune, asupra delictelorii conese (înclinate) ale câror acte se vor
afla produse în acelaş timp înaintea sa. (Pr. 222; 332; 333; 523
ur) (Pr. Fr. 226).
222, Delictele. sunt conese, saii dacă aii fost comise în acelaș
timp de mai multe pers6ne adunate, saii dacă aii fost comise de
diferite pers6ne, chiar în diferite timpuri şi în diverse locuri, ânsă dupe înțelegere formată mai dinaiute între dânsele, saii dacă
culpabilii aii comis unele delicte numai ca să și procure mijloce
spre a comite altele, ca să faciliteze, ca să înplinescă punerea lor
în lucrare sai ca să se asigureze în contra pedepsei. (Pr. 221;
522, ur.) (Pr. Fr, 227).
223. Camera de acusaţiune va put€ ordona, de va cere trebuinţa,
înformâri nouă, 6nsă în cel mai scurt termin. Ea va put6 cere

asemenea de la

tribunalul de

ântâia instanță

trâmiterea actelor

ce vor fi remas depuse acolo în urmarea articolului 135. (Pr. 230
ur.) (Pr. Fr. 228).

224. Daca Camera de acusaţiune nu descopere nici uă urmă de

vre'un delict prevățut prin lege, saii dacă nu află îndestule indicie
de culpabilitate, va ordona liberarea prevenitului, şi acesta se va
esecuta îndată, afarâ dacă prevenitul nu e reținut pentru vre
uă altă causă.

Tot asemenea

se va urma

și în

casii când

curtea va

statui

asupra unei oposițiuni făcute, conform art 138, lu liberarea prevenitului pronunțiată prin ordonanța judecătorului de instrucțiune; ea

va confirma acea ordonanță dacă nu descopere nici

uă urmă

de

vre un delict prevădut prin lege, şi acâsta se va esecuta precum
sa dis în paragraful precedente. (Pr. 129; 157, 181; 241, ur.) (Pr.
r.

229).

225. Daca Camera de acusațiune socotesce că faptul prevenitului este de natura polițiănâscă sau corecționale, ea pronunția darea sa în judecata tribunalului competente.
In cas de trămiterea prevenitului la un tribunal poliţiănese, el
va fi liberat de la închisâre. (Pr. 130; 140; 176) (Pr. Fr.230).

226. Dacă faptul este calificat de crimă prin lege, şi dacă

ca-
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mera

de acusațiune

află

în

aduse

probele

îndestulătorie

contra

prevenitului, va ordona trămiterea, acestuia înaintea, curții juraţilor.

In tâte casurile și ver care ar fi ordonanța judecătorului de instrucțiune, curtea va fi datâre, dupe requisițiunile ministeriului

public, că statuiâscă, pentru fie care din preveniții
tea sa asunra

tutor fantelor de crime,

delicte

sai

trămiși înain-

contravențiuni

cari resultă din procedură. (Pr. 136, ur; 216; 227, ur, 304) (Pr.
Fr. 231).
297. Când camera va pronunţa punerea, prevenitului sub acusațiune, va da în contra lui o. ordonanță de arestare. Acestă ordohanță va fi conformă celor prescrise la art 135 al acestui codice
(Pr. 228, 234) (Pr. Fr. 232).

228. Ordonanţa de arestare va fi înserată, în decisiunea camerei

de acusaţiune.

condu-

Acea decisiune va coprinde şi ordinea de

cerea acusatului la casa de oprâlă de lângă curtea juraţilor d'inaintea cârii este trămis. (Pr. 136; 226; 580, ur.) (Pr. Fr. 233).
229. Decisiunea, camerei de acusaţiune va fi sub-scrisă de toţi ju-

decătorii cari o aii dat; se va face într'insa mențiune, sub ped€psă de nulitate, atât de requisițiunea ministeriului public cât şi
de numele fie-cârui judecător (Pr. 162; 192; 393; 405) (Pr. Fr. 234).

230. În tâte cauzele, camera de acusațiune, mai âatâii de a fi

decis dacă se cuvine a pronunția punerea sub acusațiune, va put
din oficiii(1) să ordâne urmăriri, aducere de alte acte, înformâtri,

fâră a distinge dacă este saii nu

încenută o instrucțiune de cei

âncâi judecători, şi anoi să statuâscă cele de cuviință. (Pr. 223;

231, ur.) (Pr. Fr. 235).

231, În casul articolului precedinte unul dintre membrii camerei
va face funcţiune de judecător instructor (Pr. 232, ur.) (Pr. Fr" 236).
239. Judecătorul va asculta pe marturi sai va însărcina cu primirea deposiţiunilor lor pe unul din judecătorii tribunalului în acârui circonscripțiune se află cu locuința lor; va face interogatorii
prevenitului, va face să se constate înseris tâte probele sai indiciele ce vor pute fi adunate; se va da, dupe împrejurâri, mandate
de aducere, de depunere saii de arestare. (Pr. 68, ur; 84, ur; 88,

ur, 234) (Pr. Fr. 237.

ă

233. Ministeriul public îşi va face raportul în cinci dile, după
remiterea ce-i va fi făcut judecătorul instructor de actele procesului.

(Pr. 212; 231) (Pr. Fr. 238).

234. Daca va resulta din cercetare că este cas de a trămite pe
prevenit înaintea curții juraţilorii, camera va pronunța dupe cum
(1) Prin vorba din oficii se înțelege de la sine,

PR

40

PRO..COD. PENALE. — CART,

II. TIT. II,

s'a dis în articolele 226, 227 şi 228. Daca se cuvine
a trămite pe
prevenit înaintea poliției corecționali, camera se va
conforma, disposiţiunilor art. 225.
Daca, în casul acesta, prevenitul a, fost arestat, și dacă
pote atrage pedâpsa închisorei, elii va remîn în închis6 delictul
re pîna la

a sa judecare. (Pr. 145. ur.) (Pr. Fr. 239).
235. Se vor observa încă și cele-l-alte disposiţiuni
presentelui codice cari nu sunt contrarie celor cinci articole aleprecedi
nţi.
(Pr. Fr. 240).
236.

In casurile

când

camera

de acusațiune

va trămite

pe preveniți înaintea, curţi juraţilorii, ministeriulu publică va
redacta un
act de acusaţiune în care vor fi espuse:
1 Natura delictului care formâză basea acusațiunii;, 2.
faptul și
tâte circonstanțele care potă îngreuna sati ușura pedâpsa.
Prevenitul va fi numit îutr'insul şi descrisă cu lămurire.
Actuli de acusațiune se va termina prin următorul resumpt
ii:
„Prin urmare, N. este acusatii că a comis cutare omoră
, cutare
furtii, s€ă cutare altă crimă, cu cutare și cutare circumstanță
,“ (P.
226, 234; 2317, ur, 338.) (Pr: Fr. 241).

237. Decisiunea prin care prevenitul este dat în judecata curții

jurațilorii, precum şi actul de acusaţiune, vor fi significate
(1) şi
lăsate în copiă acusatului. (Pr. 226, 232, 36; 238) (Pr. Fr.
242)

238. In două-zeci și patru de ore după darea acestor

copie în

mîna acusatului, el va fi strămutat la casa de oprlă a curţii
raților de care are să fie judecati. (Pr. 237; 580, ur.) (Pr. Fr. ju243)
239.

Daca

acusatulii nu se pâte prinde,

saii nu se înfățişeză, se

va judeca în lipsă, procedinduse în contra lui

dupe

regulele sta-

bilite la Cap. II Titlul IV al acestei cârţi. (Pr. 240; 470 — 482).
(Pr. 244).
240. Ministeriură publică va da în scire despre decisiunea

care camera de acusațiune a trămis pe acusatii însintea curții prin
ju-

raților, atît primarului

comunei

locului unde

se

cusatului, daca aceli domicilii este cunoscutii,

afă domiciliul

cât

a-

şi primarului

locului unde s'a comis delictul. (C. Civ. 87. ur.) (Pr. Fr. 245).

241. Prevenitul, în privinţa câruia camera

decis că nu se află
nu va mai Put6 fi
mai dacă s'ar face
224; 242). (Pr. Fr.
().

A

significa unii actă cui-va, este a i-lă da în

publică,

de acusaţiune va fi

în cas de a fi trămis înaintea curții juraţilor,
tras în judecată pentru același faptă, afară nuniscari-va nouă descoperiri în greutatea sa. (Pr.
246).
cunosciința

printr'ună

oficiâriă
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242. Sunt considerate ca descoperiri nouă în greutatea prevenitului, declarațiunile de martori, actele şi procesele verbali cari
neputind fi supuse la cercetarea camerei de âcusațiune, sunt cu
tâte aceste de natură, sai a întări probele pe cari camera le va
fi afiatii pr slabe, sai a da faptelor nouă desvoltări folositâre întru descoperirea adevărului. (Pr. 241; 243) (Pr. Fr. 247).
243. In casul acesta, oficiârulii poliției judiciare, sai judecătorul de instrucţiune va procede la nouă cercetare.
Judecătorulii de instrucţiune, intrînd în cercetare, va pute da, da-

ca

va cere trebuinţa, mai 'nainte de

trămiterea

actelor sus dise

la ministerul publici, un mandat de depunere în contra prevenitului care va fi fosti liberat dupe disposițiunile art. 224. (Pr.
21; 68, ur; 91. 99, ur). (Pr. Fr. 248.)
.
244. Ministeriulii public de lîngă tribunalul judeţului va trămite la fie-care opt file, la ministeriul publie de lingă curte, o însemnare de tâte causele criminali, corecţionali şi polițienesci cari

se vor fi ivit. (Pr. 26. 245; 307, ur). (Pr. Fr. 249).

245. Cînd în însemnarea causelor corecționali saii poliţienesci,
ministeriul public de lîngă curte va găsi unele cari înfăţișeză caractere mai grave, va put6 ordona aducerea actelor în termin de
două deci gile de Ia priimirea însemnârii, şi va face, în alt termin

de

cinci-spre-dece

dile de la priimirea

lor, requisițiunile

ce va

judeca; iar camera de acusaţiune va ordona, în termin de trei dile, cele de cuviință. (Pr. 213; 214; 230; 244; 383). (Pr. Fr. 250)
CAP. II.
Despre Jormarea curții Juraților.
de jurați în fie-care din

cele pa-

247. Aceste curți se vor compune de trei membri

ai curţii de

apeli, dintre cari unulă va fi preşedinte, şi de o comisiune de
doui-spre-dece juraţi.
Funcţiunile ministeriului public, vor fi îndeplinite de ministe-

riul public al curții de apel. (Pr. 246, 248) (Pr. Fr. 252.)
Ş. I-— Despre curtea jurațiloră,

248. Membrii curții de apelii cari vor îi votati

acusare, nu

vor put6,

în acea

causă,

punerea sub

să facă parte din

curtea

juraților sub pedâpsă de nulitate (Pr. 213) (Pr. Fr, 2517).
249. Curtea iuraţilor va ține sesiune, ae vatr, ori pesan, la
a
A
ae
:
.
.
3
PA
a
începutul fie-câruia trimestru.

Fie-care

sesiune 7a dur

fină când

se vor decide tte causele criminali cari vor fi fest puse în stare

e

cîte o curte

a dea

Be va forma

Teri i

246.

tru orașe cari sunt reședințe de curți de apel. (Pr: 226; 324; 247,ur.)
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de a.fi judecateîn precedentele trimestru (Pr.250;305)(Pr.Fr.259.260).
250. Pentru fie-care sesiune a curţii juraţilor și înainte de deschiderea ei, preşedintele curții de aveli va desemna pe cei trei
membri ai acestei curți cari ai să asistepe juraţi în lucrârile lor
şi să pronunţe redâpsa, conform celor prevtdute în procedura

Codicelui penale. (Pr. 213).
251 Diua deschiderii sesiunii se va defige de președintele curţii juraţilor. (Pr. 252) (Pr. Fr. 260).
252. Acusații cari vor fi fost aduși în casa de arest dupe deschiderea sesiunii, nu vor put6 fi judecuți de

cât daca ministeriul

public va cere, daca acusaţii vor consimți şi daca preşedintele va
in acest cas

ordona judecarea lor;

ministeriul public şi

acusații

vor fi consideraţi că aii renunțiat Ja facultatea de a face recurs

pentru nulitate în contra decisiunii de punere sub acusaţiune. (Pr.
321, ur.) (Pr. Fr. 261).

pute fi atacate de câti

253, Decisiunile curţii juraţilor nu vor

înaintea curţii de cassaţiune şi în formele determinate prin lege.
(Pr. 324, ur. 405. 436, ur.)(Pr. Fr. 262)
254, Daca, dupe notificarea făcută juraților, contorm art. 278,
preşedintele curții juraţilor, a venit în casti de a nu mai putea

îndeplini funcțiunile sale de președinte, va fi înlocuită prin celii

mai vechii judecător ce curtea va delega din sinul sâi. (Pr. 255)

(Pr. Fr. 263).

255. Judecătorii curţii juraţilor vor fi, la cas de lipsă sai de
veri-ce altă împedicare, înlocuiţide preşedintele curţii prin alți judecatori ai aceleaşi curți de apeli, sâi prin judecători ai tribunalu-

lui locale. (Pr. Fr. 264).

256. Membrii judecători cari vor fi destinaţi a forma curtea ju-

raţilor în timpul
timpi.

vacanţiunilori, vor fi permanenţi în totă- acesti

Ei se vor trage la sorți.

Numele acestor judecători nu vor mai fi pusela sorți în anuli fiitorii.
257. Procuratorul

generale

va put6,

chiar fiind presinte,

să de-

lege funcțiunile sale la unul din substituţi.

Acâstă disposiţiune se aplică atâtii la curtea de apelii câți şi la

curtea juraţilor. (Pr. 247; 304, ur.) (Pr. Fr. 265).
$. II. —

258.

Despre

comisiunea

juraţilor..(1).

Ai drepti de a fi jurați:

1). Cei ce vor put

proba prin certificate că ai trecuti învăţă-

(1) Asupra formărei comisiunei juraţilorii să se consulte în legile Franţei, și decresai
tulă din 12 Augugt. 1848, şi mai cu semă legea din 10 lunii 1853,de unde
paragrafii,
acesti
compunii
ee
disposiţiuni
“
multe
tuată mai
.
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turele unei sc6le secundarie în ver-care ramură, saii alte studie
superidri,
,
2). Cei cesebucură deunvenit deunasută galbeni, de ori ce natură.

3). Profesorii foşti, saii în activitate în momentul promulgării a-

cestei legi, cari vor av unii

serviciii de şâse ani și nu vor ut

justifica'de nici o alta din condiţunile cerute spre a fi juraţi.

4). Cel ce esercită o profesiune liberale, comercianții şi industmialil cari plâtesc o patentă pină la gradul al patrulea inclusiv.

5). Funcţionarii civili și militari în retragere cari se bucură de

o pensiune anuale de la trei mii de lei în susii.

6). Funcţionarii publici în activitate ale câror funcțiuni sunt
gratuite. (Pr. 259, ur; 266, ur.) (Pr. Fr. 382).
259. Nimeni nu va put€ împlini funcțiuni de jurat daca nu va
fi în etate de trei-deci de ani împliniți, daca nu se va bucura de
drepturile publice, civili şi de familiă, şi daca se va afla în vreunul din casurile de necapacitate sai de necompalibilitate pre-

vădute prin cele patru articole următârie.(Pr. 258; 266, ur.) (Pr. Fr.381)
260. Sunt necapabili de a fi juraţi:
1. Cei condamnaţi la o pedevsă criminale,

2. Cei condamnaţi la o pedâpsă corecționale pentru:
a). Falsificare, rumpere de sigilie şi sustragere de acte depuse
în locuri publice.

b)
c)
d)
e)
3.
4.
mele

Furtă.
Inşelăcinne.
Abusii de încredere.
Atentatla bunele moravuri.
Cei ce sunt puşi sub acusaţiune şi în stare de contumaciă.
Funcţionarii neamovibili cari vor fi fost destituiți după forlegali şi pentru fapte imputabili lor şi recunoscute ca atari (1).

5. Cei ce se află sub

mandati de denunere saii de arestare, pe

cât timpi vor remân€ în acâstă stare. (Pr. 266, ur).

261. Sunt necapabili, pentru trei ani numai, cei ce vor fi fost con-

demnaţi la o închisre de o lună cel puțin.
262. Sunt în fine necapabili de funcțiunile de jurat;
1. Faliţii nereabilitaţi
2. Servitorii cu simbriă
3. Interdicţii
4. Cei ce nu sciă citi și scrie româaesce.

263. Funcţiunile de jurat suntă

(Pr, 266, 267, ur.)

necomratibili cu funcțiunile de

ministru, președinte al corpurilor legimt6re, membru
(1) Ca atari: ca ast-feliă,

al consiliului
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de stat, director de ministeriii şi cap de secţiune, prefect şi sub-

prefect, judicătoriti și oficiâriii al ministerului public, oficiâr al poliţiei judecătoresci, militarii în activitate, învăţătoriă de sc6le primarie, revisor şi sub-revisor, perceptoriii de contribuţiuni, funcţionariă al serviciului telegrafic şi preot de mir. (Pr. Fr. 383),

264. Vor fi scutiți de funcțiunile de jurat, după a lor cerere:
1. Cei trecuți de șâse-deci de ani.
2. Cei ce “şi țină viâța cu munca lor manuale și diurnă. (Pr. 258.)
265. Vor fi iertaţi de funcțiunile de jurat, după a lor cerere, mem-

brii corpurilor legiuitâre, pe cât timpi ține sesiunea. (Pr. 258; 263).
266. La împlinitul fie-câruia period de trei ani, prefecţii jude-

țelor vor forma o listă generale de tâte

persânele

domiciliate în

judeţele lor şi cari după articolele 258, 259, 260, 261, 262, şi
264 (1) se vor găsi având aptitudinea de a fi jurați. (Pr. 267, ur;
269, ur.)
267. Aceste liste se vor publica în tâtă întinderea județului, şi
se vor afige în timpi de două-deci dile la primăriă și în locurile
principali ale fie-cârii comune, prin îagrijirea primarului, care va

încheia proces verbale de îndeplinirea acestei formalități, arătând

diua în care s'a făcut afigerea.
Copiă după acest proces-verbale va fi dator primarul a îngădui

ori-cui ar cere, în termin de patru-deci de dile de la diua afigerii. (Pr. 266; 269).
268. Prefectul va primi, în același termin de patru-deci de qi-

le, şi va judica de urgență ori-ce reclamaţiunipentru înscrieri ne:
jegaii, pentru omisiuni, sai pentru scuteli.
Apelul de sentinţa prefectului se va put6 face în termin de do-

u5-deci dile de la data sa câtre curtea de apelii, care va judeca
de urgență validitatea, reclamaţiunii.
Apelul se va primi fără plata de tacsă (Pr. 258; 259-265; 269, ur.)

269. Formalitâțile prescrise prin cel trei article

precedinţi se

vor îndeplini, pentru prima oră, în cele d'ântâii trei luni, socoti-

te dela completa

publicare,

prin Monitorii,

a acestui codice.

210. In fie care an, la ăntâiii August, prefecții judeţelor vor compune după lista generale trienale de care se face menţiune în articlele precedinţi, o listă anuale ordinară de persânele cari ai să
ie chiămate, în cursul anului judecătoresc următor, a face func-

ţiuni de juraţi.

(4), Credem că din greşială de tipari legea citeză art, 264, ci art 263 a voit să
citeze, căci în art 263 se coprindă inaptitudini de a fi jurată, iar nu în art,
264, cure se ocupă de pers6ne, cari aă aptitudine de a fi juraţi, însă cari potăă
fi scutite numai dupe cererea lori,
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cârii curți de

apel va forma şi o listă suplementariă de pers6ne domiciliate la
reşedinţa curții pentru serviciulit aceluiași anii. (Pr. 266, ur; 271.
ur, 275,
ur).
211. Lu) cea ordinariă va coprinde,
de apel, patru sute de nume,

pentru serviciul unei curți

Lista, cea suplementariă va coprinde dupe trebuință, de la patru-

deci pînă la una sută de nume. (Pr. 270).

212. In fie care ani,în cele d'ântâii cinci-spre-dece
dile ale lui Iuli, ministrul din întru, va face pentru fie-care curte de ape!, repartițiunea numerului de patru sute între județele coprinse în circamseripțiunea acelei curţi, şi va notifica fie-cârui prefecti nume-

rulii aferente la județuli săi.

Ac6stă repartițiune se va face după proporţiunea listelor trienali comparate ale județelor fie-cârii circonscripţiuni de curte de

apel (Pr. 270; 273, ur).

213. Pefectul, în conformitate cu cele prescrise prin art. 270, va

lua din lista trienale,

după

ordinea

alfabetică,

numerulă

de nume

ce i s'a fost însemnatii, în virtutea art. precedinte.
274. Încheierea definitivă a acesiei liste anuali nu se va pute face decât după îndeplinirea aceloraşi formalitâți cari sunt prescri-

se prin articlele 266, 261, 268 şi 269.
215. Dupe încheiarea definitivă a listei anuali şi mai "nainte de

ăntiiii Noembre, fie-care prefectii o va comunica d€ dreptulii preşedintelui curții de apel în a cârii circumscripțiune se află județul săi. (Pr. 270, 272,276.)
216, Tot de o dată prefectul va îngriji ca numele înscrise pe
lista anuale să fiă făcute cunoscute persânelor cari aii a esercita

Se vor mai trage la sorți încă patru nume, cari ati să servâscă

ca juraţi suplementari. (Pr. 278, ur, 281; 285) (Pr. Fr. 388)
278. Numele eșite la sorți se vor notifica, persnelor ce aii să
servâscă ca juraţi cu cinci ile cel pugin înaintea qilei când ai
să servâscă.

Ac6stă notificare se va face câtre pers6na ce a eşit la sorţi sati
se va lăsa la domiciliul sai residența sa: — Ea va cupriode diua
când pers6na are să se afle la curte și pedepsele

sa. (Pr. 286; 287, ur, 290) (Pr. Fr. 389).

ce atrage lipsa

4.

ceea

deci și şese de nume cari ai să formeze lista juraţilor pe'tot timpul
sesiunii.

mat Seti

211. Cu dece ile înaintea deschiderii sesiunii, preşedintele
curții de apel vatrage la sorţi, din lista trămisă de prefectă,trei-

e

în anul următor funcțiunea de jurați.
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219. Daca, din cele patru-deci de pers6nă trase la „sorţi, unele
ai murit saii ui perdut qualitâţile spre a fi Jjuraţi, preşedintele va
trage la sorți, după ce va asculta ministeriuli publică, alte nume
în locul lor. (Pr. 277, ur.) (Pr. Fr. 390).
280. Din pers6nele eşite la sorți, acele cari vor av6 cause de
scusă sai de iertare valabili le vor arăta înscris preşedintelui mai
"nainte de deschiderea sesiunii.

Curtea, ascultând conclusiunile mi-

|

nisteriului public, va statui. (Pr. 378).

281. In ajunul fie-cârii gile când juraţii ai să judice, preşedin-

tele curții de jurați va esamina daca din lista menţionată la art.
211 ai remas, afară din cei legale iertați saii scusaţi, încă trei-deci
de persâne.
Daca, vor fi mai puțini de trei-deci, acest număr se va completa prin alte nume trase la sorți, din lista anuală suplementariă, “şi

pers6nele eşite se vor însciința îndată.(Pr. 278, 287, ur.)(Pr.Fr. 393).
282. Lista de sesiune,

formată

conform

articlelor precedinți, nu

va, servi de cât pentru cinci-spre-dece gile, afară de casulă când
o causă, încerută mai "nainte de espirarea

acestui termini, nu s'ar

fi putut săvirşi, şi ar fi trebuință să se continuâseă și în dilele următre. (Pr. 283) (Pr. Fr. 391).
283. Daca pînă la împlinirea celor

cinci-spre-dece

dile, nu se

vor fi terminat tâte causele, conform art: 249, se va forma pentru următârele cinci-spre-dece dile, o altă listă,de sesiune dupe regulele de mai susii.

284. Lista, juraţilor se va comunica acusaţilor sai acusatului în

ajunulii dilei de judecată. (Pr. 290, ur.) (Pr. Fr. 395)
285. În diua otăriîtă pentru judicarea fie cârii cause, toți juraţii înscriși în lista menționată la art. 277, sai cel pugin trel-

deci dintr înşii, se vor afla presinţi înaintea curții juraţilori. (Pr.

287; 290, ur).
286. Numele juraţilor, cari aii luat parte la serviciulii unei curți
de juraţi într'o sesiune, nu se vor mai pune la sorți nicio dată
în cursul anului (Pr. 249; 251)
281. Ori-ce juratu care nu seva aduce la postul stii, dupe chiămarea ce i se va face, fără a justifica o causă, legale de iertare
s6i seusă, va fi codamnati pentru întâia 6ră ia o amendă de dou5 sute iei, pentru a doua Gră la o amendă de cinci, sute lei,
pentru a treia Gră la n amendă de una mie lei, și se va declara
incapabile de a esercita funcțiunea de jurat în acelii ani,

Acâstă amendă se va pronunţa de judecătorii,curţii printr'o sen-

tință dată fără recurs și câre se va publica în Monitorul Oficiale
(Pr. 278, 281, 285; 288). (Pr. Fr. 39%).

Ra
a aie
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288 Aceași pedensă se va aplica în acelaş mod, şi in contra acelui
jurat care, după ce s'a dus la postulii săi, s'a retras mai 'nainte
sale, fără

vre-o

causă

judecată

289. Numărul de doui-spre-dece
forma comisiuiea unei ședințe.

juraţi

este

legale

de

necesariii spre a

Când însă un proces va fi complicat şi se va crede că ar put
da locul la lungi desbateri, preşediatele curții va trage la sorţi
pe doui din supleanți cari să aibă a asista la desbateri.
In casii când unulă saii doui din cei doui-spre-dece juraţi va

i

i

fi traşi la sorți.

(Pr.

290; 334;

367,

ur).

oti aa

fi împedicat de a urma desbaterile pînă la declarațiunea, definitivă a jaraţilor, ei vor fi înlocuiți prin juraţii suplânţi.
Inlocuirea se va face dună ordinea în eare jurații supleați vorii
(Pr. Fr. 394).

-

Pata

290. In diua otărită, şi pentru fie-care causă, se va face apelul juraţilor nescusaţi şi nedispensaţi, înaintea deschiderii audientei, în presenţa lor, a acusatului și a ministerului public.
Numele fie cârui jurat, care va respunde la apel, se va pune

|

într'o urnă.

Acusatul mai ântâii, saii apăratorul sâii, și ministeriul publici,

vor put6 recusa, pe juraţii cari vor afla de

i

cuviință, în momentul

-j

câud se va scâte din urnă numele fie-cârui.
"
Nici acusatulii saii apărătorul săi, nici ministeriu public nu vor
fi datori a ar&ta motivele recusârii.

Comisiunea juraţilor va fi formată îndată ce numerul

|

juraţilor

nerecusați se va fi redicat la doui-spre-dece. (Pr. 289; 291, ur.)
(Pr. Fr. 399).

291. Recusârile vor înceta când numărul juraţilor nerecusaţi, a-

dăugit la numărul numelor remase în urnă, s'a redus la doui spredece, în urmarea recusârilor făcute. (Pr. 289; 292, ur.) (Pr. Fr.
400).
|
299, Acusatul şi ministeriul public vor pute să recuse un număr egal de juraţi.

Dacă însă numerul juraţilor este fără soții, acusatul va pute să
recuse un jurat mai multii de cât ministeriulă publici. (Pr. 290)
(Pr. Fr. 401).
i
293. Dacâ sunt mai mulţi acusaţi, ei se poti

esercite recușaţiunile sai împreună sai despărțit.

înţelege ca

să 'și

(LI) „Prin judecătorii Curţii se înțelege cei trei membrii ai Curţii de apelii de
câre'se vorbesce în axt. 247 Prin urmare numai acesti judecători vor pronunța

pedepsele prevezute prin art. 287, și, 288,

:
fă

;

i a ca ardă

misiunii

„aerial

de terminarea

judecătorii curță(1). (Pr. 241; 237; 367, ur).
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recusaţiunile nu potii trece peste

fipt în articlele precedenti (Pr. 289; 291) (Pr. Fr.
294. Daca acusaţii nu se pot înțelege împreună
se va otări prin sorți ordinea în care să'şi facă fiă
recusaţiunile.
In acest cas juratul recusat de un acusat după
va fi recusatu pentru toți, pînă ce se va acoreri
sațiunilor. (Pr. 291; 293, 295) (Pr. Fr. 403)
295. Acusaţii se mai pot înțelege ca să recuse
vaste din juraţi, iar pentru rest să recuse fie-care

numărul de-

402).
spre a recusa,
care dintr'ânşii

acâsta ordine,
numărul recuîn comun numai
dură rîndul ce

i se va otărî prin sorţi. (Pr. 293; 294) (Pr. Fr. 404).

296. Odată ce comisiunea juraţilorii va fi formată, se va începe cercetarea acusatului sai -a acusaţilor, conform procedurei
penali. (Pr. 289; 318, ur.) (Pr. Fr. 405.)
297. Dâcă

din

ori ce

întâmplare,

cercetarea

acusaţilor

pentru

faptele împutate, se va amâna pentru sesiunea viitâre, se va face

atunci o altă listă, se va procedela noue recusaţiuni și se va forma lista de doui-spre-dece juraţi, conform regulelor prescrise mai
sus. (Pr. 375. 377, ur. 282; 200, ur; 405) (Pr. Fr. 406).
$. 1]1. — Funcpiunăle președintelui curții juraților.
298. Preşedintele este însărcinat: I-iii, a asculta pe acusaţi îndată după venirea lor la casa de arest de lingă curte; al 2-lea
a convoca pe jurați şi a-i trage la sorți. (Pr. 299; 318.) (Pr.
Fr. 266).
299. El este aseminea dator să dir6gă pe juraţi în esercițiul

fuucţiunilor lor, să le eshună

causa asupra

cârii sunt chiămați a

delibera și, de va fi trebuință, să le aducă chiar aminte datoriele
lor, să preside la t6tă instrucțiunea procesului, şi să determine

ordinea între cei cari vor cere cuvântul. (Pr. 344) (Pr. Fr. 267),
300. EL va av6 poliţia audienței. (Pr. 177; 515) (Pr. Fr. 261)

301. Președintele este

învestit cu putere discreţionariă, în vir-

tatea, cârii va put lua tâte mesurele ce va judica folositre întru
desvălirea adeverului; legea pune în sarcina onorii şi a consciinței

sale datoria de a se strădui în t6te modurile pentru darea pefață
a adeverului. (Pr. 302) (Pr. Fr. 268).
302. E1 va put6, în cursul desbaterilor, să chiâme, chiar şi prin

mandatii

de aducere,

Asemenea

și să asculte ori ce persâne.

va pute să facă â i se aduce ori ce acte nout i s'ar

pâr€, după desvoltârile făcute la audiențiă saii de acusați saii de
marturi, câ ar put

răspândi lumina asupra faptului.
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Marturii chiâmați cu modul acesta nu vor face jurământii, ci
declarârile lor vor fi considerate ca nisce simpla informâri. (Pr.
97; 99, ur; 301) (Pr. Fr. 269)
303. Preşedintele nu va

Put

închide

desbaterile,

înainte de a

consulta pe juraţi dacă sunt îndestul de luminaţi asupra cestiunii.
iţ

$. IV. —

Funcjiunile

ministoriuluă public de
Jurajiloriă.

lângă curtea

304. Ministeriul public de lingă curtea de anel va urmări ve»
ce pers6nă pusă sub acusare, dupe formele prescrise la Cap. Lal
acestei cărţi.

El nu va pute aduce câtră

curte o altă acusaţiune: ver ce ur.

mare din contra va fi nulă, şi cel vătămat va put6 esercita în
contra ministerului publică acțiune recursoriă civile. (Pr. 212;
245) (Pr. Fr. 271,)
305. Indată după primirea actelor, ministerul public va stărui
a se face lucrările preliminarie şi a se pune causa în stare de
a fi judecată, pentru ca să pâtă încene desbaterile, la deschiderea
sesiunii juraţilor. (Pr. 135; 137, 251) (Pr. Fr. 212)
306. Ministerul public: va asiste la desbatere, va, cere aplicarea
pedepsei,

va fi de față la pronunţiarea

decisiunii,

nu însă la, deli-

berare. (Pr. 4; 324; 385) (Pr. Er. 273)
307, Ministeriul public, Sai din oficif, sait dupe ordinea ministrului justiţiei, pote însărcina cu urmărirea delictelor cari ail
venit la cunoscinţa sa, pe ministeriul public de lîngă tribunal.. (Pr.
21; 26; 244; 308) (Pr. Fr. 274)
308. EI priimesce denunţiârile şi plângerile cari îi sunt adresate d dreptul sai de câtre curtea de apeli, sa de vre unfunc-

ționar public,
însele.

sai

EI le transmite

de un simplu cetățiani,
-

legii tote

folos; curtea este datâre să

constate

registre de
i

ministerului public

ur; 60, ur.) (Pr. Fr. 215)
309. EI face în numele

și ţine

de lîngă tribunal. (Pr. 29,
reqaisițiunile
acâsta;

ce judecă de

şi să delibereze

pra lor. (Pr. 219; 310. 311; 405) (Pr. Fr. '276)

asu-

310, Requisiţiunile ministeriului public trebue să fie subscrise
de dînsul; cele făcute în cursul unei desbateri“se vor trece de
grefiâr în procesul verbale

al

ședinței,

şi vor fi subscrise

de mi-

nisterul public. Tâte decisiunile date în urmarea acelor requisițiuni, vor fi subscrise de judecătorul care va fi de preşedutu şi

de grefiâr. (Pr. Fr, 211.)
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311. Cind curtea nu va ţine s6mă de requisițiunile ministeriului public, nu=se va opri nici suspinde instrucţiunea sai decisiunea, remănănd ministeriului public, dupe proaunțiarea decisiunii,
facultatea de a face, dacă cere casul, recurs pentru casare.
Toţi oficiârii poliţiei judeciare, chiar judecătorii-de instrucţiune,
suni puși sub preveghiarea, ministeriului public de lingă curtea
de apel. (Pr. 54; 309; 312; 405; 416) (Pr. Fr. 218; 279)
312. Toţi cei ce, dupe art. 14 al acestui codice, sunt, în funcțiunile lor, chiar şi administrative, chiămaţi prin lege a face niscâri-va acte de polițiă judeciară, se află, numai în privinţa ac6sta, supuşi aceleași preveghiâri (Pr. Fr. 219)
313. La cas de negiigenţă a oficiârilor poliţiei judeciare sait a
judecătorilor de instrucțiune, ministeriul public de lingă curte le
va adresa un advertiment.
Acest advertiment se va trece de dinsul întrun registru anume
ținut pentru acâsta, (Pr. 314; 315) (Pr. Fr. 280)
314. La cas de recidivă ministerul public îi vă denunța la curte.
După autorisațiunea ce va da curtea, ministeriul public va stă-

rui a fi citați înaintea curţii în camera de consilii.
Curtea le va ordona să fie în viitor mai esacți întru împlinirea

datorielor lor (Pr. 313; 315; 414; 493, ur.) (Pr. Fr. 281.)
315. In ambe casurile prevădute prin art, 313 și 314, ministe-

rul public este dator să insciinţeze pe ministrul justiţiei.

316. Recidiva în casul acesta se va socoti când funcționarulii
va, fi certat, pentru 6re câre cause, mai înainte de espirarea unui
anii din diua advertimentului trecut în registre.

(Pr.

7; 314;

315,

311) (Pr. Fr. 282).
311. In tâte casurile când ministeriul public şi preşedinţii cur-

ților de apel sunt autorisaţia esercita funcțiuni de oficiâri de polițiă judeciară şi de judecători de instrucţiune, ei vor put€ delega
aceste funcțiuni, afară de puterea de a da mandate de aducere,
de depunere și de arestare, la ministeriul public și la judecătorul

de instrucţiune de pe lângă tribunalulă iudeţului în care s'a co-

mis delictul. (Pr. 31, 80; 81; 87, 328; 494; 498) (Pr. Fr. 283).

CAP. III.
Despre procedura înaintea curți de jurață,

318 In doue-deci şi patru ore cel mult, după priimirea actelor
Ja gcefă şi intrarea, acusatului

la arestul curții, acesta va fi ințe-

PROC. COD. PENALE. — CART. IL. TIT, II,

51

rogat de președintele curţii juraţilor saii de judecătorul cară va fi
delegat. (Pr. 95; 298) (Pr. Fr. 293).
319. Acusatul va fi interpelut a declara dacă şi-a alesii unii
apărător; dacă nu va fi ales, preşedintele saii judecătorul va desemna îndată pe un advocat din oficii, subt p&dâpsă de nulitate
a tutulor. lucrărilor ce vor urma.

Acestă desemnare nu se va ţine în scmă şi

nulitatea nu va fi

pronunțată daca acusatul îşi va alege un apărător în urmă (Pr.
290; 320, ur; 3217, 330; 336; 344; 357, 405, 473) (Pr. Fr. 294).
320. Acusatul va put€ să'și al6gă apărător pe ori cine va voi.
In lipsă, saii chiar în ajutorul alegerii acusatului, preşedintele îi
va numi apărător pe unul dintre advocaţii domiciliați la reşedinţa

curții (1) (Pr. Fr. 295).
321. Preşedintele sai judecătorulii va însciința încă pe acusati

că dacă sar crede în drept a face vre o cerere de nulitate, trebue să declare acâsta în următârele cinci dile şi că, dupe espirarea
acestui termin, nu va mai fi priimit să o facă.

Esecutarea, acestui art, şi a celor dou& precedenţi va fi consta-

tată printr'uni proces-verbale, pe care îli vori subscrie acusatuli,
judecătorul şi grefierul: daca acusatul nu scie sati nu voesce să subscrie, procesul-verbale

va face mențiune

(Pr. Fr. 296).
322. Daca acusatuli n'a fost înscințatii

de acâsta.

(Pr. 252; 322)

dupe cum se

prescrie

în art. precedinte, causa nulității nu se va sterge prin tăcerea sa;
drepturile sale vor fi conservate, însă Je va esercita după defini-

tivă decisiune. (Pr. 405; 416, ur.) (Pr. Fr. 297.)

323. Ministerulă publici este dator să facă declarațiunea sa în
același termini socotit din diua interogatorului şi sub aceiași pedepsă, prescrise prin art. 321. (Pr. 324, ur.) (Pr. Fr. 298).
324 Cererea de nulitate nu se pâte face de cât în contra decisiunii prin care s'a trămisii acusatul înaintea. curţii juraţilori şi
numai în următârele patru casuri:
1. Daca faptul nu este qualificat crimă prin lege.
2. Daca ministeriulă public n'a fost audit.

'3. Daca decisiunea n'a

tori defipti prin lege.

fost pronunţiată

de numerul de judecă-

4. Pentru causă de necompetință. (Pr. 416; 433) (Pr. Fr. 299).
325. Declaraţiunea trebue să fie făcută la grefă. Indată ce grefiârulă o va fi primit, o copiă dupe decisiunea camerei de acusa(1 Avocaţi apărători,

de cât cei însciiși în

dupe legea

posteridră din 6 Decemvrie

tabloă, şi care

1864, nu potă fi

uneseă condiţiunile cerute de acea lege.-

NES DM,

e e ea

|
|
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țiune se va trămite

de ministeriul

public al curţii de apeli la mi-

nisteriuli publicii de lîngă curtea de casațiune, care va fi darâre
să pronunţe îndată, lăsînd la o parte ori ce altă causă, (Pr. 326;
432, ur.) (Pr Fr. 300).
326. Cererea, de nulitate nu împedică instrucțiunea de a se continui pînă la desbateri esclusiv, dar daca o asemene cerere s'arii
face dupe împlinirea formalităţilorii şi espirarea terminelori” cari
sunt prescrise prin art. 321, se va j:rocede la desthiderea desbaterilorii şi la judecată.— Cererea de nutilitate şi mijlOcele pe cari

este fundată nu vor fi supuse curţii de casaţiune
finitiva decisiune a curții juraţilor.

decât dupe de-

mute din loci,

(Pr.

Tot asemine se va urma cu ori ce recurs făcut, sai dupe espi:
rarea, terminului legale, sai în cursul termenului după tragerea
„juraților, veri care ar fi causa acelui recursi. (Pr. 328. ur; 416,
ur.) (Pr. Fr. 301).
321. Apărătorul va put6 comunica cu acusatul dupe interogatoriuli săi.
Va put asemine să ia comunicare de tâte actele, fâră să le străFr. 302).

şi fără să

|

întârdie instrucțiunea.

328. Daca cere trebuința să se asculte alți
care îl înlocuesce

|

martori noui, care

locuescii în Gre care depărtare de locul unde se află

ședintele sai judecătorulii

330) (Pr.

va put

curtea, pre-

însărcina

pe

judecătorul de instrucțiune din judeţul locuinței lor spre a primi
deposițiunile lor; acesta ie va trămite închise şi sigilate la preşe-

dintele curții. (Pr. 80, ur; 317) (Pr. Fr. 303).

329. Martorii cari nu se vor îi înfăţoșat după citațiunea preşedintelui sai a judecătorului ce-lă înlocuesce și cari nu vor fi justificat de niscari va împedicări legali ce i aii oprit de ase înfâțoșa, sali cari vor refusa de a da a lor mărturiă, vor fi judecaţi de
curte

şi pedepsiţi

conform

art. 17. (Pr. Fr. 304).

350. Acusaţii sati apărătorii lor vor put lua

copiă dupe acte-

le ce vor judeca de fulos pentru apărare: (Pr. Fr. 305).
331. Daca ministeriulă public saii

acusatul are

motive a cere

ca să nu se înfățișerle causa la cea d'ântâii ședință a curţii jarailor, ei vor face câtre rreședinte cerere de amănare.

Preşedintele va decide daca amănarea trebue să. fie încuviinţată sau nu. EL va pute şi din oficii se amâne causa pentru o altă di a sesiunii. (Pr. 301) (Pr. Fr. 306).
|

332. Când se vor fi făcut pentru acelaşi delict mai multă acte

de acusaţiune în contra mai multor acusaţi, ministeriul public va

PROG. COD. PENALE. — CART. IL.TIT, |,
pute cere întrunirea
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put6 ordona chiar

din oficii. (Pr. 221; 222; 236; 333) (Pr. Fr. 307).
333. Când actul de acusaţiune va coprinde mai

nu conese (nu înclinate), ministeriulii public va

multe delicte

put6 cere să nu

fie judecaţi acusaţii de o cam dată de cât asupra unui saii câtor-

va din acele delicte, şi preşedintele o va put€ ordona

oficii. (Pr. 221, 222; 309) (Pr. Fr. 308).

chiarii din

334. La diua defiptă pentru judecată, judecătorii vor ocupa lo-

curile lor în faţia -publicului, şi doui-spre-dece jurați se vor aşe-

da, în renduli

cum aă eşiti la sorți, în faţia bâncei

acusaţiloră,

separat de public, de părţi şi de martori. (Pr. 251; 285, ur) (Pr.
Fr. 309).

* CAP. IV.
Despre cercetare, judecată si esecuțiune.
SECȚIUNEA

|.

Despre cercetare.

tu

335 Acusatul se va înfățișa liber, însoțit numai de pasnici penca să nu scape. Președintele îl va întreba numele, prenume-

le, etatea, profesiunea, locuința şi locul nascerii sale. (Pr. Fr. 310).
336. Preşedintele va insciința pe apărătorul

acusatului de a nu

rosti nimic în contra consciinței sale și în contra respectului cuvenit legilor; şi de a se esprime cu cuviință şi cu moderaţiune.
(Pr. 319, ur. 359) (Pr. Fr. 311).

337. „Preşedintele va

udresa

urmatoriul discurs

juraţilor, cari

vor sta în pici6re şi cu canul descoperiti:
„duraţi şi legati-vă, inaintea lui Dumnedeii și a Gmenilor, că
„veţi cerceta cu cea mai întinsă luare aminte faptele ce se vora„duce în greutatea lui N; că nu veţi trădă nici interesile acusa„tului, nici ale societâţii care îl acusă; că nu veți comunica cu
„himini pînă după declararea vâstră; ca nu veţi asculta nici ura
„Sau reutatea, nici temerea sai afecțiunea; că, în faţia fapteloră
„îngreunătâre și a mijlâcelor de arărare, veți otări în cuget cu„rat şi după intimă

convingere,

cu nepărtinirea

Şi cu tăria de om

„onest şi liber.“
Fie care din jurați, chiămat pe nume de preşedinte, va respun-

de redicând mâna:
„Jurii“

Acestă formalitate este
405) (Pr. Fr. 312).

preserisă sub-pedâpsă

|

de nulitate. (Pr.
4
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338. Îndată după acesta președintele va invita pe
cu luare aminte la acele ce are să auţlă.

acusat să fie

Va ordona grafiârului să citâsca otărîrea camerei de acusațiune

şi actul de acusațiune.
Grafiârul va face acesta lectură, cu voce tare şi rar. (Pr. 226;
230) (Pr. Fr. 313).
339. După acâstă lectură preşedintele va repeti pe scurt acusa-

tului cele ce se cuprind in actul de acusare şi “i va dice:, Ecă
faptul de care esci acusati, ai să audi acum dovedile acestei acusâri., (Pr, Fr. 314).
340. Ministeriul public va espune subiectul acusaţiunii, va înfă-

țişă lista manturilor cari vor trebui să fie ascultați sait după a sa

cerere, sai după a Țârţii civili, sai după a acusatului.

Ac6stă listă va fi citată

cu voce

tare de grafiârii.

Ea

nu va

pute coprinde de câtii pe marturii ale câror nume, profesiune și
locuinţă vor fi fost notificate, cel puţin cu patru deci şi opt de
ore mai nainte de cercetare, acusatului, de câtră ministeriul public sau de cătră partea -civile, şi ministeriului ppblic de câtră acusat, fără ca aceste formatitâți să împedice întru ceva facultatea
dată președintelui prin art. 302.

Prin urmare acusatul şi ministeriul public se vor put€ opune la

ascultarea unui martur care nu va fost arătat în actul de notificare, sau care nu va fi fost desemnat cu destulă lămurire.
Curtea va statui îndată asupra acestei oposițiuni (Pr. 63, ur;

77, ur; 349) (Pr. Fr. 315).

341. Presedintele va ordona marturilor să se retragă în cameru

ce li se va destina. Nici unul din ei nu va eși de
momentul când va fi chiămat să'şi dea mărturia.
Președintele va lua

măsuri spre a opri pe marturi

acolo pină în
dea

vorbi

unii cu alții despre delict şi despre acusat mai inainte de a-și face deposițiunile. (Pr. 342, ur.) (Pr, Fr. 316).
342. Marturii vor face arătârile fie care în osebi, după ordinea

ce va stabili ministeriul public. Mai "nainte de a lor deposiţiune,
ei vor face, înaintea cunții, jurământ de a vorbi fâră ură, frică
şi fără părtinire, de a. spune tot adevtrul şi nimic alt de cât adevârul, ear la din contra, nejurând, mărturia lor va fi nulă,
Presedintele îi va întreba de numele, prenumele, etatea, profe-

siunea,

domitiliul

sau

resedința

lor. precum

asemenea

și dacă cu-

noscea pe acusat mai înainte de faptul menționat în actul de acusațiune, dacă sunt rude ori afini (cuscri) sai al acusatului sai al
pârţii civili şi în ce grad; el îi va mai întreba dacă nu se află în
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serviciul acusatului sati al pârții civile; după acâsta marturii vor de
pune verbale. (Pr. 70; 72; 76; 153, ur; 343, ur; 405) (Pr. Fr. 317)
343. Preşedintele va.îndatori pe grefiării să însemneze adausele, scămbârile sâii variaţiunile ce ar pute fi între deposițiunea unui martur

şi cele de mai "nainte

declarâri ale sale.

Ministeriul public şi acusatul vor put

dinte, (Pr. 395) (Pr. Fr. 318).

cere acesta de la prese- -

344. După fie-care deposițiune, preşedintele va întreba pe martură, dacă, dându-și mărturia, a înțeles că vorbesce chiar despre
acusatul care e de față, pe urmă va întreba pe acusatii dacă vo-

esce să resnundă la cele ce s'ai dis în contra sa.
Marturul nu va put
săi vor

put€

marturului,

să

dupe

să fie întrerupt;

adreseze,

prin

organul

acusatul sait

apărătorul

preşedintului,

întrebâri

ce acesta va fi terminat arătârile sale; vor pute

încă să dică, atât în contra marturului, cât și în contra mărturiei
tot ce ar crede de folos

la apărarea acusatului.

Preşedintele va put să câră de la marturi și de la acusat tâte

lămuririle

ce va judeca

necesarie

pentru

desvălirea

adevârului.

Judecătorii, ministeriulă public şi juraţii vor av6 aceeași facultate, după ce mai ântâii vor cere cuvântul de la președinte. Partea civile nu va put să facă întrebâri marturilor sai acusatului
de câr prin organul preşedintelui. (Pr. 350) (Pr. Fr. 319)
345. Fie care martur, după devnosițiunea sa, va remân€ îu auditorii,

dacă

preşedintele nu

redica juraţii ca să trâcă
(Pr. Fr. 320)

346. După ascultarea

ord6nă

în camera

alt felii, pâna

când

de deliberațiune.

se

vor

(Pr. 351)

marturilor produşi de ministeriul

public

şi de partea civile, acusatul va cere să se asculte marturii săi,
pe cari îi va fi notificat prin listă mai din ainte; ei vor fi ascultaţi sai asupra faptelor menţionate în actul de acusațiune, sai
pentru a încredința câ acusatul este omii de ondre, de probitate
şi de o purtare neînputabile.
Cheltuelile marturilor vor fi în sarcina acusaţilor, afară numai
dacă marturii

fiind

ar&taţi de

acusat

ministeriului

public,

şi a-

cesta judecând că declararea lor ar fi de folos pentru desvălirea a-

deverulul, ar cere el
Fr.

însuşi ca să fie citați.

(Pr. 340; 349)

(Pr.

321).

347. A

vor

puls fi primite deposiţiunile:

1. Tatălui, mamei, moşului (buni), mâşei (bună), saii ale veri-

cârui alt ascedânte (rudă de sus) alu acusatulni saii alii unui din
atusații presinți şi supuşi la aceeaşi desbatere;
>
*
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2. Ale fiului, fiiei, nepotului de fiii,
vre unui alt descedinte (rudă de jos)

nepâtei de fiiă, saii

ale

3. Ale fraţilor şi surorilor.
.
4. Ale afinilor (cuscri) de acelâși grade:

9. Ale bărbatului şi ale femeiei, nici
sătoriei pronunţiată dupe legi.

chiar dupe desfacerea că-

6. Ale denunțătorilor a câror denunțare ar fi recompensată

în

bani prin vre o lege.
Cu tote aceste, audirea pers6nelor mai sus arttate nu va fi 0
causă de nulitate, când ministeriul public, partea civile Şi acusatul nu se vor fi opus laa lor mărturire. (Pr. 29, ur; 76; 154;

348; 381) (Pr. Fr. 322),
348. Denunţătorul, afară de cei a câror denunțare ar fi recom-

pensată în bani
dar juraţii vor
țători. (Pr. 29;
349. Marturii

rin vre o lege, vor put fi ascultați ca marturi,
trebui să fie înformați de calitatea lor de -denunur; 347) (Pr. Fr. 323)
produși de ministeriul public saii de acusat vorfi

ascultați la desbateri chiar
rătârile lor înscris,

precum

și fâră să fie făcut mai din nainte a-

asemenea

şi fâră să fi fosti arătaţi în

lista menționată, prin articlulă 340. (Pr. 341, ur.) (Pr. Fr. 324).
350. Marturii, de veri cine vor fi fost produşi, nu vor put nici o
dată să se interpelede unii pe alţii. (Pr. 344) (Pr. Fr. 325)
351, Acusatul va put6 cere, dură depunerea marturilor, retragerea, lor din auditoriii saii a unoră dintr'6aşii, întroducerea șiascultarea lor din noii, sai în parte, sai în presența celor-lalță.

Ministerul public va av6 aceeași facultate.
„ Preşedintele va put€ ordona acesta și din oficii. (Pr. 341; 345)
(Pr. Fr. 326).
352.

Preşedintele

va put€

mai nainte, în cursul

cultârii unui martur, să ordâne

retragerea unui

sai în urmaas-

saii mai

multor

acusați și să-i cerceteze în osebi asupra 6re câror circonstanțeale

procesului, dar va av€ aminte ca să nu reîncâpă urmarea desba-

terilor generali de cât după

ce va fi făcut cunoscut fie-cârui a-

Cusat cele petrecute în lipsa sa și cele ce vor fi resultat din acesta. (Pr. 301, ur.) (Pr. Fr, 327)
353. In timpul cercetării, jurații, ministeriul public şi judecătorii
vor put6 lua note de ceea ce li se va păr6 importante saii în deposițiunile marturilor,

sai în apărarea

acusatului,

fâră însă ca discu-

„. țiuneasă fie întreruntă din acâstă causă. (Pr, 343; 395) (Pr. Fr. 328).

354. In cursul sati în urma deposiţiunilor, preşedintele va ordona să se pună înaintea acusatului tote actsle cari pot servi la

vădirea delictului, î-lă va interpela să declare €li însuşi dacă recu-

PROC. COD. PENALE. — CART. II. TIT.I]I.

5T

n6sce saii nu cele într'insele coprinse, — Preşedintele va ordona a
se înfăţişa aceleaşi acte şi marturilor, daca cere trebuința (Pr. 34.
NI
Ă
86) (Pr. Fr. 329).

355. Dacă din desbateri ar resulta câ deposițiunea unui martur

sâmănă a fi falsă, preşedintele va put€, saii dupe cererea ministeriului public, saii dupe a pârţii

civili, sai dupe

a acusatului,

sai

chiar din oficiit, să ordone îndată punerea marturului la arestă; ministeriul public şi preşedintele, sai unul din judecătorii însărcinați
de dinsul, vor împlini, în privința sa, cel d'inţiii funcțiuni de o-

ficiârii de poliţiă judeciară,

judecâtorilor
trucţiunii se
statui asupra
212, ur, 856;

celii de al douile.

de instrucţiune în
vor transmite după
punerii marturilor
447; 448—P. 287,

funcțiunile atribuite

cele-l-alte cazuri: — Actele insacâsta la curtea de apel spre ase
sub acusaţiune (Pr. 39, ur; 68, ur;
ur.) (Pr. Fr. 330).

356. În casul articolului precedinte, ministeriul public, partea
civile sai acusatul va put€ cere amânarea procesului pentru altă

gi. Curtea va put incuviința acestă cerere. Ea va put şi din oficii
să ordone o asemenea amânare. (Pr. Fr. 331).

351. Cînd acusatul, marturii

sâit vre unul dintr'înșii n'ar vorbi

aceeași limbă, preşedintele din oficiii va numi, sub pedepsă de nu-

litate, un interprete, în etate cel

puţin de

doue-deci şi cinci de

ani, și-l va pune, tot sub pedepsă de nulitate, să jure câ vă traduce
fidele cuvintele ce ait a se scămba între cei ce vorbesci limbe diferite.
Acusatuli şi ministeriuli public vor put€ recusa pe interprete
dând motive de acea recusațiune.

—.

|

Curtea va pronunția.

Interpretele nu va put, sub pedepsă de nulitate, nici chiar cu
consimțimântulii

acusatului

şi al ministeriulă

dintre martori, judecători sai juraţi.

Daca acusatuli este surdo-mut şi nu
le va numi din oficii drepti interprete

,

publici,

,

să fie luat

|

scie să scrie, preşedintepersona care va ave mal

multă deprindere de a vorbi cu dinsuli.
Tot asemenea se va urma și în privinţa martorului surdo-mut.
Cele-alte disposițiuni al articolului precedinte(1) vori av6 a lori

esecutare şi în acest cas.
(1) În loculă vorbeloră articolului precedentă, cată să .se citâscă paragrafelor
precedente. Causa este că la Francesi paragrafele relative la surdo-muţi făcii
obiectulii unui altă articolă (art 333); aşia în căt în testul francesii sa putut
zice urticoluli, precedentă; iar la noi, fiiud unii singură articolii, cată să se zică

paragrafele precedente.
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In casii când sordo-mutul ar sci să scrie, grefiârul va scrie în-

trebările şi observările

ce i se vorii adresa;

ele vor

fi

puse

sub

ochii acusatului, saii ai marturului care va da încrisii respunsurile sai: declaraţiunile sale. Grefiiârul va da citire tutulor acestor

(Pr. 405) (Pr. Fr. 332. 333).
358. Presedintele va determina

pe cel

dintre

acusaţi care va

trebui să fie supusi la desbateri mai "nainte de cei-alţi, începând
de la acusatulii principale, dacă este vre unii asemenea acusati.
Se va face dupe acâsta o desbatere particulariă asupra fie-cârui

dintre cei alți acusaţi (Pr. 299) (Pr. Fr. 334).

359. In urma deposițiunilorii marturilor şi a diselorii respective
la, cari acelea vor fi datii locii, partea civile saii representantulii

“sa şi ministeriulă publici, vor fi ascultați în desvălirea midlcelor sprijinitre

acusaţiunii.

Acusatul sai apărătorul seii

vor put€

să le respundă.

Replica

va fi permisă pârții civili şi ministeriului public, dar acusatul sait
apărătorul sâii va ave tot d'auna cuvântul cel dupe urmă.
Preşedintele va declara dupe acâsta câ desbaterile snnt terminate. (Pr. 336; 341) (Pr. Fr. 335)

360. Președintele va resuma causa, va atrage atențiunea juraţilor

asupra principalilor probe pentru

Le va reaminţi funcțiunile

sait contra acusatului.

ce sunt chiămaţi a împlini.

Va pune cestiunile aşa precum se va specifica mai la vale. (Pr.

337, 361, ur. 369;) (Pr. Fr. 336).

361. Cestiunea ce resultă din actul de acusaţiune se va pune
în terminii următori:
Acusatul este culpabile ca făptuitor al cutârui omori, cutârul
furtă, sau a ori cârii alte crime, în tâte circonstantele cuprinse

în resumptul (1) actului de acusațiune? (Pr. 365) (Pr. Fr. 337).

362. Dacă din desbateri resultă, una saii mai multe circonstanțe

îngreunătâre, nemenţionate în actul de acusațiune, președintele va,
mai adăugi și cestiunea următâre:
Acusatul suvărşita crima cu cutare saii cutare circonstanțiă?
(Pr. 361; 369) (Pr. Fr. 338).
363. Când acusatul
ca atare, președintele
cestiunea următâre:

a propus o scusă din cele admise de lege
va trebui sub pedepsă de nulitate, a pune
.

Cutare fapti este bine
u:) (Pr. Fr. 339)

constatat?

(1) Besumptă va să zică prescurtare,

(Pr. 370; 390; 405-P. 250,
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364. Dacă acusatul are mai puţin de ş6se-spre-dece ani, preşedintele va pune, sub pedâpsă de nulitate, următârea cestiune:
Acusatul lucrat'a cu precepere? (Pr. 405-P. 62, ur.) (Pr. Fr, 340)
365, In veri ce materiă criminale, chiar în casă de recidivă,
preşedintele, punând cestiunile ce resultă din actul de acusaţiune
şi din desbateri, va inştința pe jurați, sub pedâpsă de nalitate,
că daca ar crede cu majoritate de voturi că esistii niscari-va cir-

constanțe usurătârie în favârea unui sai mai multorii acusaţi recunoscuți culpabili, vor trebui să declare acâsta în terminii ur-

mători:
„Comisiunea jurațilorii declară cu majoritate de voturi, că sunt
circonstanţie ușurătârie în favârea cutârui acusat.,
Duye acâsta preşedintele va da scrise în mâna primului jurată
cestiunile la cari jurații vor trebuisă respundă şi, deosebit, actul
de acusaţiune, procesele verbali cari constată delictul
procesului, afară de declaraţiunile scrise ale marturilor.

şi actele

Președintele va însciinţa pe juraţi, câ ori ce votii trebue să se
dea prin scrutin secretiă.
-

Președintele va ordona să se scâtă acusatul din auditoriii. (Pr.

368, ur; 3174) (Pr. Fr.341)
366. Juraţii se vor retrage în altă cameră ca să delibereze.
Primuli jurată este cel întâiti eşitii la sorți, saii cel alesi,
cu
consimțimântul sei, de cei alți juraţi,

Mai înainte de delberațiune, primul juratii va citi colegilor szi
de acâsta, va fi scrisă
litere mari și va sta afiptă in camera juraților la locul cel mai cuîn
vedere:
următ6rea instrucţiune, care, deosebiti

„Legea nu cere semă juraților de midi6cele prin cari
„Yinsă, nu le prescrie nici o regulă pentru cumpănirea
„Legea îi îndatorâză să se întrebe ei înşii pe sine, în
„cu minţele adunate, şi să caute în curăţiă de cugetă,
„părire ai produsi asupra rațiunei lor probele aduse
„acusatului şi midicele apărării sale.“

s'a couprobelor.
tăcere şi
ce întiîn contra

„Legea nu ice juraţilor: luaţi drepti adevărati veri
neste mărturisitii de atâți sai atâți martori; nu le dice nicice faptă
acesta:
„considerați ca neîndestulătâriă veri-ce probă care nu va consiste
„În

cutare procesii verbale, în cutari
ntori saă în atâtea indicie (semne).
„Stă întrebare, care coprinde tâtă
„intimă convingere?
„Este de mare însemnătate a nu

acte, în mărturiile atâtor marLegea facejuraţilor numai ac6măsura datorielorii lor. Aveţi
!
se perde nici unii moment din

avedcre câ jurații sunt datori să delibereze numai asupra actului
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„de acusare; numai faptele cuprinse în acel actiă și cele ce depindă
„de dinsuli trebue să-i ocupe; şi-ar călca cea mai de căpetenie
„datoriă, dacă, ducânduse cu mintea la disposiţiunile legilor penali,
„ari considera urmârile ce va puts să aibă pentru acusati decla„raţiunea ce aii să facă; urmărirea şi pedepsirea delictelor, nu acestea
„sunt în a lor misiune; ei sunt chiămaţi numat sprea decide dacă
„âcusatul este saii nu culpabile decrimace i seimpută (Pr. Er. 342)

367. Juraţii nu vor pute să 6să din a lor cameră de cât numai
după ce "și aii format ă lor declarațiune.
|

Nimene nu va put6 intra în camera lor în timpul deliberaţiunii
ori care ar fi causa, de cât numai cu voia în scrisă a preşedinte

lui curții.

Preşedintele este dator a ordona în scrisă capului gendarmilor de
serviciii din acea di ca să păzâscă eșirile camerei lor. In ordinea dată de președinte se va înscrie numele și calitatea capului
gendarmilor.

Juratulii care va călca disposițiunile mai sus coprinse va put€

fi condamnat de câtre judecătorii curţii la o amendă până la cinci
sute lei. Asemenea ori care altul ar călca ordinea preşedintelui,
sau care nu o ar fi făcut a se esecuta, va pute fi pedepsiti cu

închisâre de doue deci şi patru 6re. (Pr. 316) (Pr. Fr. 343)

368. Juraţii vor delibera, asupra taptului principale şi apoi asu-

pra fie-cârii din circonstanțele
(Pr. Fr. 344).

acestui faptii. (Pr

361,

ur; 369)
i

369. Primul jurată va citi pe rânâii fie-care din cestiunile puse
cum s'a dis la art. 360, şi votul se va da apoi prin scrutini secretă, atât asupra faptului principale şi asupra circonstanțelor îngreunătâre, cât şi asupra esistenței circonstanțelor usuratârie. (Pr.

361, ur; 365) (Pr. F. 345).

370. Se va procede tot asemenea prin scrutin secretii asupra
cestiunilor ce s'ar pune în casurile prevădute prin art. 363 şi 304
(Pr. Fr. 346).
371. Decisiunea juraţilor în contra acusatului asupra faptului
principale, precum şi declararea de circonstanțe usuratorie, se va
forma, sub pedâpsă de nulitate, prin majoritate de voturi.
Declaraţiunea juraţilor va constata, sub pedâpsă de nulitate, a-

câstă majoritate, fâră a arâta numerul voturilor.
În casă de paritate de voturi

de cestiunea pentru

circonstanțe

vorabile acusatului va prevalida.

asupra veri-cârii cestiuni,

usuratorie, părerea

afară

cea mai fa- -

(Pr. 405) (Pr. Fr. 341).

372. Juraţii vor intra după „aceea în auditoriul curții şi 'şi vor
relua locurile.
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Preşedintele îi va întreba care este

6i

resultatul deliberaţiunii lor.

Primul jurati se va redica şi cu mâna pe ânimă va dice:

consciința şi pre on6rea mea,

înaincea lui Dumnedei și

„Pre

înaintea

Gmenilor, declarațiunea juraţilor este: Da, acusatul, ş. c. 1. Nu, acusatul ş. c. 1.“ (Pr. Fr. 348).
313. Declaraţiunea juraţilor va fi sub-scrisă de primul juratii şi
se va da de câtre dînsul preşedintelui. T6te aceste se vor face în

presinţa juraţilor.
Preşedintele o va sub-scrie şi va pune şi pe grefiâr a o subscrie. (Pr. Fr. 349)
974. Declarațiunea juraţilor nu va pute fi supusă nici odată la
nici un fel de recurs. (Pr. 375; 383) (Pr. Fr. 350)

315. În casii când acusatul va fi recunoscut culpabile, şi dacă
curtea va fi convinsă câ jurații, de şi ai observat formele, s'aii
înşelată însă în fondi, curtea va declara câ judecata este suspensă, și va amăna causa pentru sesiunea viit6riă, spre a fi supusă
la alți juraţi, între cari nu va pute fi nici unul din jurații cari

au luati parte la declaraţiunea ce s'a anulat.
Nimene nu va av€ drept

de a provoca acâstă măsură.

numai din oficiii va put€ să ordâne, şi acâsta îndată
pronunțiat în publici declaraţiunea juraţiloră,

Curtea

ce se va fi

După declarațiunea acestori după urmă juraţi, curtea, va fi datâre a pronunția îndată decisiunea, chiar când acestă declaraţiune

ar fi conformă cu a celor-alți juraţi. (Pr. 374) (Pr.-Fr. 352)

376. Cercetarea şi desbaterile, odată fiind începute, vor trebui
să fie continuite fâră întrerupere şi fâră nici un fel de comunicare în afară, pînă după declaraţiunea, juraţilor.

Preşedintele nu va

va cere, ca să se

pute să le suspendă de cât

repauseze

când trebuința,

judecătorii, juraţi, marturi

și acu-

sații. (Pr. 361) (Pr. Fr. 353)
311. Când ver-un marturii care a fost citat nu s6 va

înfățișa,

curtea, dupe cererea ministeriulă publici, şi mai înainte de a se
deschide desbaterile prin depunerea celui dintâi martorii înserisit

pe listă, va put amâna procesul pentru sesiunea viitâre. (Pr. 297)
(Pr. Fr. 354).

378. Daca din causa nefufăţișârii marturului, procesul
nă, pentru sesiunea viitre, tâte cheltuelele procesului vor
chiar prin decisiunea de amânare, în sarcina marturului
torii a veni, şi după cererea ministeriului publică se va

cale împlinirea,
Aceeași decisiune va ordona încă

prin putere publică înaintea

se amâfi puse,
neurmăpune la

ca acel martur să fie adusi

curții spre a fi ascultat,

5,
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Și cu t6te astea, în tote

casurile, marturul

care nu se va fa-

făţişa, sai care va refusa ori de a jura, ori dea mărturi, va fi
condamnat la ped6psa prescrisă prin art. 77. (Pr. 78; 155, ur; 329)

(Pr. Fr. 355)
319. Calea, oposiţiunii va fi deschisă în contra acestor condam-

nâri, în
distanță
primirii
nati sai

termini de dece dile, mai mult câte o di peatru fie-care
de doue mariametre, socotindu-se acest termină din diua
decisiunii condamnatrie, în copiă, de marturul con damlu domiciliul sei.

Oposițiunea va

fi primită atunci când

avut legitime împiedicâri,

marturul va proba că a

saii câ amenda pronunțiată

trebue se fie micșiorată (Pr. 378) (Pr Fr. 356).
SECTIUNEA

în contra sa

UI.

Despre judecare şi esecutare.

380. Preşedintele va chiăma din noi pe acusatii în auditoriiă Şi

grefiârul va citi în al sei auţă declaraţiuneu jurațilori. (Pr. 335)
(Pr Fr 357).

381. Daca acusatul este recunostut 4 nu fi culpabile, președin-

tele vu pronunția câ este aquitatii de acusaţiune, și va ordona ca să
fie îndată lăsată liberi, afară numai daca nu va fi reţinută pen-

tru o altă causă.
Curtea va decide dure aceba asupra daunelor interese respectivă pretinse, dură ce mai întâiu pârțile vor fi nropusă apărârile
lor, şi după ce ministeriul publică va fi fost ascultată.

Curtea va put€ cu tâte astea, daca

ară judeca de cuviiință, să

autorităților constituite să pâtă fi și ei
pentru părele ce sunt datori să facă în
crețlut că ai descoperită în esercițiulă
nu impedică de a se intenta în contra

urmăriţi, cu modul acesta,
privinţa delicteioriă ce au
funcţiuniloră lori; ceea ce
loră acțiune recursoriă ci-

însărcineze pe unul din judecători a asculta pe Pârţi, a lua cunnoscinţă de actele lor și a face raport la audiență, unde părţile
vor put€ să mai facă încă observâri şi ministeriuli publică să fie
ascultat din noi.
Acusatulu uquitată va put€ asemenea cere dâăune interese de la
denunțiatorii sti, pentru fartul de calomniă, fără însâ ca membrii

,
vile.
Ministeriuli publicii va fi datorii, după cererea acusatului, să "i
facă cunoscuţi pe denunțiatorii sei. (Pr. 29, ur; 63, ur; 382, 383;

389; 407; 411—P. 298) (Pr. Fr. 358.)
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382. Cererile pentru

daune

interese,

făcute fie de câtre

63
acusată

coLtra denunţiatorilor sei sai contra pârţii civili, fie de câtre partea civile contra acusatului saii condamnatului, se vori adresa la
judecătorii curţii jurațilori.
Partea civile este datâre se formeze cererea sa de daune-interese mai înainte de darea decisiunii; mai tărziă 0 asemenea cevere nu va mai fi primită.
Tot asemenea, se va urma şi în privința acusatului, daca acesta

a cunoscutii pe denunţiatoruli zeii, sai cătățimea dauneloriă-inte-

rese.
La casii contrarii, elă își va îndrepta cererea la tribunalile
civili.
Pers6nele cari n'aii figurat ca parte în aceli procesii, nn vorit
put6 adresa cereri de asemene natură de câtii la tribunalul civile. (Pr. 29, ur; 63, ur; 381, 389) (Pr. Fr. 359).
283, Ori ce persână aquitată după lege, nu va mai nut6 fi apucată
nici acusată pentru același fantă. (Pr. 241; 407). (Pr. Fr. 360).
384. Când, în cuesulu desbaterilor, acusatulă va fi fosti iaculpati pentru ver-uni altă faptă, sau priu niscari-va acte produse
sai derosițiuni de marturi, vreședintele, dură ce va rosti ordo-

nanța de aquitare, va ordona să fie urmăriti pentru faptulă celă
noi: prin urmare îlu va trămite, sub mandatii la înfăţişare sai
de aducere, după distincţiunile stabilite prin art. 93 şi următârie,

și chiar sub mandat de arestare, daca cere casuliă, înaintea, judecătorului de instrucțiune competinte spre a se procede la o nouă
instrucțiune.
Acestă disposiţiune nu se va esecuta cu t6te astea de câtă la
casii cândii ministeriuli publici 'şi ur fi reservatii mai înainte de
inchiderea desbaterilorii dreptulii de urmărire. (Pr. 402) (Pr.
r. 361),
385. dana acusatul va fi declarat culpabile, ministeriul public
va cere de Ju curte aplicare legii. .
Partea civile asemenea va face a sa cerere în privința restituțiunilori şi a daunelori interese. (Pr. 4; 63, ur; 382). (Pr.
Tr. 362).
386. Preşedintele va întreba pe acusati daca nu mai are ceva

de isi.

|

Acusatulii sai apărătorul seă nu vor mai put pleda sait vorbi asupra faptului susţiindii ce n'arit fi adevăratii, ci numai că acest fapti n'ar fi porrit de lege, sait că n'ar fi calificati de dânsa ca delict, s'ai n'ar merita pedâpsa a cârii aplicaţiune s'a cerată de ministeriul publici, sai câ faptul nu ar trage dupe sine
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daune-interese în favrea pârţii civili, saii că în

fine acâsta cere

o pr mare sumă pentru daunele-interese ce i se cuvinii. (Pr. 385)
(Pr. Fr. 363).

387. Curtea va

pronunția absoluţiunea acusatului, daca faptul

de care elii este declarat
(Pr. 224, 389; 407; 435)
388. Daca acel faptii
stabilită prin lege, chiar

el numai

culpabile nu este oprit prin legea penale
(Pr Fr 364).
este oprit, curtea va pronunța pedâpsa
la casu când după desbateri sar găsi câ

este de competinţa curţii juraţilor.

La casii de a se vădi mai multe crime sai delicte imputabili
acusatului, curtea va pronunţa numai pedânsa cea mai grea care
S'ar aplica, după lege, la unul din acele delicte. (Pr 389) (Pr. Fr. 365)
389. La cas de absoluţiune, de condamnare sai de aquitare, curtea va hotări asupra daunelor interese pratinse de partea civile
saii de acusati; ea le va liquida prin aceeași decisiune sai va însărcina pe unul din judecători să asculte pe vârți, să ia cunoscința
de acte, şi să facă despre tâte raportiă dupe cumii se arâtă în
art, 381.
Curtea va ordona asemenea ca lucrurile ce s'aii fost luat se fie
restituite proprietarului lor.
Cu tâte aceste daca curtea a pronunțiat condamnarea, acestă
restituțiune nu se va face de cât când proprietarul va justifica că

nu a urmat din partea condamnatului cerere de casaţiune în ter-

minul legale, saii că de și asemene

este, definitivă

366).

cerere a urmatii,

însă causa

terminată.
(Pr. 157; 187; 207; 382; 396) (Pr. Fr.

390. Daca juraţii vor fi declarat că acusatul este scusabile, cur-

tea va pronunția conformii codicelui penale. (Pr. 363—P.

ur.) (Pr. Fr. 36%).
391, Acusatul

saii partea

civile care va perde

causa,

59, 250

va îi con-

damnat la cheltuele câtre Statii şi câtre cea altă parte.
In procese criminali, partea civile, care nu va perde causa, nu
va fi nici odată îndatorată la cheltuele, și daca în vre-unii casii &a

va, fi depusii mai din înainte cheltuelele judecâţii, i se vor restitui (Pr. 160; 190; 441; 483) (Pr. Fr. 368)

392. Judecătorii vor delibera şi'şi vor da părerile în secret, sait
în sala audienței, vorbindu'și încetii, sai retrăgându-se în camera
de consilii.

Decisiunea va fi pronunțată cu voce tare
publicului și a acusatului.

de președinte în fața

Preşedintele mai înaiute de a pronunța otărirea, este datori a

citi testuli legii, pe care este întemeiată.
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Grefiârul va serie decisiunea şi va coprinde într'însa testul legii
ce s'a anlicat de curte sub pedepsă de o amendă de lei una sută
(Pr. 161; 191; 410.) (Pr. Fr. 369),
393. Originalul decisiunii va fi sub-semnat de câtre judecăto-

rii cari au dat'0, chiar în acea di săii celui mult dupe

două deci

şi patru de ore, sub pedepsă de o amendă de una sută lei contra
grefiârului, şi daca cere casul, de acţiune recursoriă civile atâtîn
contra grefiârului câtii şi în contra, judecătorilor. (Pr. 162; 192)
(Pr. Fr. 310).
394. Dupe pronunţarea hotăririi, preşedintele vanut6, după circomstanțe, să îndemne pe acusată ca să-și ţie coragiul, să se supună aplicaţiuuii pedepsei cu resemnaţiune și sâ'şi reforme purtarea în viitori.
Eli îi va face cunoscutii că legea îi dă facultatea de a facă
recursii

pentru

casare,

şi-i va spune

ta (Pr. 396, ur, 405, 416,
395. Grefiârul va face un
a constata, că formalitâțile
Nu se va menționa însă
respunsurile acusaţilor,

se vor

terminul

ce are pentru

ac6s-

ur.) (Pr. Fr. 371).
procesă verbale despre ședință pentru
prescrise aii fostii observate.
în acest procesi verbale nici despre

nici despre

coprinsul denosițiunilor, dar

arâta, întrinsul schimbârile, variațiunile și

contradicerile

marturilor conformă art. 343,
Procesulii verbale va fi sub-scrisii de. preşedinte și de grefiâri,

şi nu va put fi tipăriti de mai înainte.
Disposiţiunile acestui articol vor fi esecutate sub

”
pedâpsă de

nulitate.
Lipsa acestui procesă verbale saii ne esecutarea disposițiunilor
paragrafului al treilea precedente, vor fi pedepsite cu amendă de

lei două sute în contra grefiârului (Pr. 310, 405, ur.) (Pr. Fr. 372).

396. Condamnatul va av€ un termini de trei dile libere din
giua când s'a pronunțatii decisiunea, cu, să declare la grefă daca
ace recursii pentru casațiune sai nu.
Ministeriul publici va put€ în același terminii să declare la grefă că cere casarea, decisiunii.

Partea civile va av6 şi ea același termini, dar nu va put€ face rescursit de cât în contra disposițiunilor relative la interesele

sale civili.

In cursul acestor trei dile, și

“

daca s'a fâcut recurs pentru ca-

sațiune, piuă la primirea decisiunii curții de casaţiune, esecutarea
decisiunii curţii juraţilor va fi suspensă (Pr. 394, 397 ur. 417;
444) (Pr. Fr. 373).

397. In casurile prevădute prin art. 407 şi 408 din acestit co-

,
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dice, ministeriul publică sai partea civile vor
av€ numaj două-deci

şi ratru de ore spre a face recursii

pentru

casațiune.

(Pr. Fr.
398. Condamnaţiunea se va esecuta, în termini
de două-deci şi
patru ore, dupe

374).

esnirarea terminelor menționate în art. 396,
dacă nu s'a făcut recursi pentru Ccasațiune, iar
în casii de recursi,
în două-deci și patru de ore de la primirea decisi
uniă de respingerea recursului. (Pr. 399, ur.) (Pr. Fe. 375).
399. Condamnarea se va esecuta dune ordinile
ministeriului pu-

blică; el va av6 facultatea de a cere ds

dreptul

publice, pentru acestă sfirșită (Pr. 24; 25) (Pr. asistența puteri!
Fr. 316).
400. Daca condamnatul voesce să facă vr:0
declaraţiune, aceea
va fi primită de unul dintre judecătorii loculu
i, unde se face esecutarea, asistat, de grefiâr. (Pr. Fr. 317).
401. Procesul verbale desnre esecutăre se va
face de grefiâr,
sub pedâpsă de o amendă de una-sută lei, şi se
va transcrie de diusulă în termini de două-deci și patru ore
în josulă originalului
decisiunil.

Grefiârul va sub-semna

acâstă transcripţiune,

și va face mențiune de tâte pe marginea procesului verbale,
sub aceeași pedepsă. Ac6stă menţiune va fi asemenea sub-semnat
ă şi transcripţiunea
va put6 face probă ca şi însuși procesul verbal
e. (Pr: Fr. 378)
402. Când în cursul desbaterilor făcute cu ocasi
unea otăririi
de condamnare, acusatul va fi fost inculpat sai
prin acte, saă prin
deposițiuni de marturi,

de piscari-va

alte crime de cât

cele de
cari era acusat, daca acele crime în urmă desco
perite merită o
pedâpsă mai grea, de cât cea d'ântâii, sai daca
acusatul are complici
cari se află la casa de arest, curtea va ordona urmăr

irea sa
pentru aceste fapte nous, dupe formele prescrise în
acest Codice.
In ambe aceste casuri ministeriul publici va, suspe
nde esecutarea
otăririi 'care a pronunțat cea d'ântâii condamnare, pină
când se
va statui asupra celui de al douile procesii. (Pr. 384;
388, 398)
(Pr. Fr. 379.

403. Tote proceşele criminali în stare de a fi
judecate, în diua

punerii în

lucrare a

vor judeca de juraţi,

acestui Codice
fâră a, trece

de procedură

prin

Camera, de

criminale, se

acusațiune.
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TITLUL Ul.
Despre diferitele recursuri

în contra decisiunilor şi sentinţielori,
CAP. 1.

Despre anularea instrucţiunii şi a judecâjei.

404. Decisiunile curților,

sentințele tribunalilor, date în mate-

rie criminale, corecționale şi

polițiănescă, și în contra câror

nu

mal esiste nici o cale ordinară de reformare, precum şi instrucțiunea şi urmăririle după care aii interveniti acele decisiuni Și
sentințe, vor pute

fi anulate în urmâtârele

casuri şi

după

recur-

surile făcute conformii disposiţiunilor mai jos arătate. (Pr. 405—449)
(Pr. Fr. 407).
Ş. 1. —

405. Dacă, în casii de

Materie

criminală.

condamnarea

acusatului, se va fi făcut,

sait în decisiunea camerei de punere sub acusațiune, sai în instrucțiunea şi în procedura urmate înaintea curţii juraţilor, sa

chiar în decisiunea de condamnare,

vre o calcare sait vre o omi-

siune de niscari-va din formalităţile pentru a câror neobservare
acesti Codice de procedură pronunță nulitatea, o asemenea omi-

siune saă violațiune va da locă, in urmarea recursului pârții
condamnate sai al ministeriului publică, la anularea decisiunii şi
a tutor lucrârilor precedenţi, încenînd de la cel mai vechii act
nulă. (Pr. 414; 439.) (Pr. Fr. 408)

406. Tot aşa se va urma, în casii de necompetință și în casă
când se va fi omisă sau se va fi refusat de a pronunța asupra vre

unei sâi mai multor cereri ale acusatului, sau asupra veri-unei
sau mai multor requisițiuni ale ministeriului publica, când acea
cerere sai requisițiune va fi fost făcută pentru a reclama vre o

facultate sai veri un drept ce dâ legea, de şi pedpsa de nulitate

nu ar fi pronunțată prin veri ună test de lege pentru neobservarea formahtâţii cerute de acusat saii de ministeriul public. (Pr,

309; 311; 416) (Pr. Fr. 408)

407. in casu
ședențiali care
put€ urmări de
303; 397; 411;

de aquitarea acusatului, anularea ordonanţei prea pronunţat'o şi a actelor cari aă precesă, nu se va
min;:steriul publică de cât în interesul legii. (Pr.
444) (Pr. Fr. 409)
”

408. Câud curtea va

condamna pe acusat, aplicând o altă pe=
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depsă de cât cea prescrisă prin lege, anularea decisiunii va put€
fi urmărită atât de ministeriul publică cât şi de partea condamnată.

Aceeaşi acțiune de anulare va av6 ministeriul publică în
tra decisiunii absolutorie. (Pr. 397, 405; 439;) (Pr. Fr. 410).

con-

409. Recursul . ministeriului publici, în cast de aquitare, nu
pote vătăma nici odată pe acusatul aquitat, este din contra în casă

de absoluțiune (Pr. Fr. 410).

|

-

410. Când pedâpsa cea pronunţată de curte va fi tot aceeâși
cu pedepsa ce legea aplică crimeni, nimeni nu pote cere anularea

decisiunii sub cuvânt că este o erdre în citarea testului legii. (Pr.
161; 191; 392; 413) (Pr. Fr. 411).
411. Partea civile nu va put6 în

nici un casă, să câră anula-

rea unei decisiuni de aquitare saii de absoluţiune. Dar daca deci-

siunea a
cât cele
posițiune
(Pr. 381;

pronunțatii îu contra sa condamnâri civili mai mari de
cerute de câtre partea aquitată sai absolvită, acâstă disa decisiunii va pute fi anulată dupe cererea pârţii civili.
397; 441) (Pr. Fr. 412)...
|

$. II. — Materie corecționali şi poliţiănesci.
412 In materie corecționale și polițiânâscă, câile de anulare a-.

rătate în art. 405,

sunt deschise pârții urmărite,

ministeriului

pu-::

blică și pârții civili, în ceea ce privesce pe fie care, în contra de- :

cisiunilor date în ultima instanță, fârâ a distinge pe cele condam|

nat6rie de cele liberatârie.

Cu tâte aceste,

liberarea pârţii

urmărite fiind

pronunțată, ni-

meni nu va put6 invoca în contra ei călcarea saii omiterea formelor ţintitâre la asigurarea apărârii sale. (Pr. 63; 174; 211; 407;

|

413) (Pr. Fr. 413)

413, Disposiţiunea

iu ultimă
Fr. 414).

instanță, în

Ş. III. —

art.

410 este aplicabile la decisiunile

materie

Disposițiună

corecţionale

comune

la

precedenţi.

cele

şi

două

date,

polițienescă (Pr.
paragrafură

414. In casul când saii curtea de casaţiune saii o curte de apel

va anula 0 instrucțiune, ea va put6 ordona ca spesele celei d'alii
douile proceduri să fie în sarcina oficiârului, saii a judecătorului

de instrucțiune care a comisă nulitatea în cea d'ântâiă procedură,
(Pr. Fr. 415 $. 1).

£
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415. Cu tâte aceste, disposițiunea din art. precedente nu se va
aplica de cât pentru greșeli pr6 grave şi numai la nulitâțile, ce

vor fi comise

dune

un anii de la punerea

dice. (Pr. Fr. 415 ş. 2)

CAP.

în lucrare

a acestui Co-

II.

Despre cererile de casațiune.

416. Recursuli de casațiune făcut în contra decisiunilor și sentinţelor preparatorie și de instrucţiune, nu va fi deschisi de cât
dupe darea celei definitive decisiuni saii sentințe, fâră ca, cel ce

voesce a face un asemenea recursii să fie împedicat sai respinsii
prin aceea că s'ar fi supusi de bună voiă la esecutarea unor a-

semenea decisiuni saii sentințe
Dar decisiunile şi sentințele

tacate la curtea de casaţiune

preparatorie, pe cari le atacă,

date asupra competenţei

îndată ce

astepta, eşirea celei definitive decisiuni

412; 433) (Pr. Fr. 416).
417. Când

recursul

pot fi a-

vor fi date şi fâră a

se

(Pr. 311; 324— 326; 405;

se va face de câtre partea

cea condemnată,

acesta va trebui, sai în pers6nă saii prin al sâă împuternicit, să
facă, la grefa instanței judecătoresci a cârii decisiune voesce a ataca, declarare verbale cum că voesce a merge înaintea curţii de

casațiune.

Grefiârul va constata acâstă

să fie sub-scrisă atăt

declarare în scrisă şi va îngriji ca

de recurente cât şi de sine însuși,

Daca recurentele nu va put6 sai
rul va face mențiune de acâsta.
Declararea va fi înscrisă într'un
care va fi publică, în cât veri-cine
da estracte dintr'însul.
Fiind făcută prin împuternicit,
pic anessat la declarațiune. (Pr.

nu va voi s'0 subscrie, grefiâ-

registru destinat; la acesta, şi
va av6 dreptul să cră a i se
actul de împuternicire va ră174; 211; 39, ur) (Pr. Fr.

418. Partea civile, care va face recursii de casațiune, este datâre să alâture, pe lingă cererea sa de casare, și o coniă adeverită de grefiâră a decisiunii saă sentinței în contra cârii recurge

la curtea de casațiune.

Ea este datâre să depună e amendă de galbeni dece, saii, daca
decisiunea ce atacă este dată îa lipsa ei, de galbeni cinci. (Pr. 63;
419, ur, 421) (Pr. Fr. 419)

419. Indatorirea de a depune o amendă după distincţiunile sta=
5*
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bilite în art. 418, cade şi asupra celor condamnați în materie corecţionale şi polițiănâscă,

când

acestia vor face

recurs pentru

ca-

sațiunea sentinței prin care ai fost condamaați. (Pr. 420, 421.)
„420, Persduele suvuse la consemnare de amendă, vor fi scutite
de a depune amenda, în casă când vor alătura la cererea lor de
casaţiune un certificat de scăpătăciune, conformă art. 46 din legea
curții de casaţiune. (Pr. Fr. 420)
421. Amenda se va perde de cel ce a depus'o când recursul
sa va fi respinsă, şi i se va restitui în casul contrarii. (Pr. 413;
19).
|

422. Cei condamnaţi Chiar

nesci, la o pedepsă privativă

în materie corecţionali

sai poliţie-

de a lor libertate, nu vor fi admişi

a face recursă pentru casațiune de cât când vor fi în stare de închisâre sai lberaţi pe

cauţiune,

Actul de închis6re sai: de liberare pe chezăşie

va fi alăturat la

recursul lor. (Pr. 111, ur. 427) (Pr. Fr. 421).
423. Cu tâte aceste, când recursulă, va fi motivată pe necompetință, va fi destulii pentru admisiunea să, ca recurentul să justifice că a intrat de bună voiă la îachis6rea, de la reşedinta curţii
de casațiune. Spre acâsta directorul închis6rei îli va put priimi

pe simpia

iniațișare a cererii sale adresate

câtre ministeriulă

blică alu curţii de casațiune și 'visate de acesti magistrati.

Fr. 421),
424.

Condamnatulii

sait partea

civile, şi

după

ce a

pu-

(Pr.

făcutii re-

cursu pentru casare, va put, în termini de dece dile, să depună la grefa instanței a cui otărîre voesce a ataca, un memorii
copringetor de mijlOcele sale de casaţiune. (Pr. 418, ur. 425) (Pr.
Fr. 422).

425. Grefiâruli, dând recurentelui o adeverinţă de primirea ce-

rerii sale de casațiune, o va înainta îndată ministeriului publică,
împreună cu ceie alte documente relative la recursul de care e
vorba. (Pr. Fr. 422),
„420. Mimisteriul publici locale va transmite îndată tâte hărtiile

priimite de la grenăr la ministeriul Justiţiei şi acesta le va adre-

sa, în două-deci şi patru ore, la curtea de casaţiune, şi va înforma de acesta pe magistratul care i le va fi trămisă. (Pr. Fr. 423,
424).
da Condemnatul și partea civile vor put să transmiță și d6
dreptul la greta curţii de casaţiune cererile lor de casare. (Pr.
Fr, 424),

428. Vurtea de casaţiune va trebui să dea decisiunea sa asupra

recursului, cel mai târgii întro lună de dile după implinirea

ce-

PROC.
lui de pe
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urmă din termenile

Cererea

Ti

mărginite în acest capii. (Pr.

de casaţiune fiind

respinsă,

partea

care o

Fr
va fi

format nu va mai pute să o reinouâscă sub nici un pretest şi în
nică un modii (Pr. Fr. 438).

430. Decisiunea de respingere va fi, în termini de trej dile, împărtăşită ministeriului publici de lângă curtea de casațiune de

câtre grefâr, în formă de estract sub semnâtura acestuia.
Ministeriul publică va îndrepta acelă estractă la ministeriul public al instanţiei a cui decisiune va fi fost atacată, (Pr. 298; 399;
429) (Pr. Fr. 439).

431. Când curtea de casaţiune va anula o sentință suit o deti-

siune, fie în materiă corecționale, fie în materiă de poliţiă, ea va
trămite procesulii și pe pârți înaintea unei curţi sai tribunală de
aceeași calitate cu instanța a cui sentință saii decisiune va fi anu|
lată. (Pr. 412) (Pr. Fr. 427).
432. Când curtea de casațiune va anula, o decisiune dată în ma-

teriă criminale,

se va

procede

întocmai

precum

se

artă

în cele

şepte article urinătâre. (Pr. 405, ur.) (Pr. Fr. 428).
433. Curtea de casațiune va pronunția trămiterea, procesului: la
o altă curte de apel de cea care a reguiat competinția, sai care a pronunţat punerea sub acusațiune, daca decisiunea s'a anulat pentru vre una din causele cuprinse în art, 324;
La o altă curte de juraţi de cea care va fi dati decisiunea, daca decisiunea şi instrucțiunea s'a anulat pentru causă de nulitâți

comise de curtea de.jurați;

pc

La un alt tribunal de cel în care se va fi aflat judecătorul de
instrucțiune, daca decisiunea și instrucțiunea sunt anulate numai
în ceea. ce privesce interesele civili (Pr. Fr. 429 ş. 1. 2. 3).
"434, Daca decisiunea și procedura sunt anulate pentru Causă
de necompetință, curtea de casaţiune va desemna tribunalul saiă
curtea care trebue a cerceta procesuli.

Cu î6te aceste, daca

competența ar fi a tribunalului

pe lângă

care se află judecătorul care va fi făcut cea d'antâiu instrucțiune
curtea

va trămite

procesul

la un alt tribunal.

(Pr Fr. 429,

$. 4).

435. Daca decisiunea a fost anulată pentru causă că faptul con-

demnat se găsesce a nu fi delict calificat prin lege, curtea nu va

p'onunţa trămiterea procesului de cât dacă se afla o parte civile;
în casul acesta trămiterea se vă face la un ait tribunal. de cel la

care se va fi aflat judecătorul de instrucțiune. (Pr. Fr, 429 $ 5).

436. In tâte casurile când curtea de casaţiune este autorisată a
alege o curte saii un tribunal pentru judecarea procesului de dân-
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sa trămis, ea va trebui să facă acestă alegere, după o deliberaţiune speciale în camera de

cisiunii de casaţinne,

(Pr. 431. 433-435)
431.

Când

consilii, îndată după pronunţarea

în care se

(Pr. Fr. 430)

trămiterea

va și face

meaţiune

de-

de acâsta.

s'a făcutii la o curte de apel,

acâsta

du-

pă ce va îndrepta, în ceea ce o privesce, instrucțiunea; va trămi-

te

procesuli

înaintea

procesuli. (Pr. Fr. 432,

curții

jurațilorii care va trebui

să judece

438. Când procesuli se va trămite înaintea curții jurațiloră, şi

se vor afla complici cari nu vorii fi în stare de acusaţiune, unii judecător de instrucțiune, însărcinat de acestă curte, şi ministeriul
public vor face, fie-care în ceea-ce "1 privesce, instrucţiunea.
Actele acestei instrucţiuni se vor adresa după aceea la curtea
de apelii, a cârii

cameră

de punerea

sub

acusațiune

va pronunța

de este saii de nu este locă de punere sub acusaţiune. (Pr. 221,
ur; 226) (Pr. Fr. 433).
439. Daca decisiunea a fosti anulată pentru motivă că a pronunțiat o altă pedâpsă de cât cea după legi aplicabile la natura
crimei, judecătorii curții jurațilorii, la cari se va fi trămis proce-

sulă, vor trebui să se mărginescă numai în a pronunția decisiunea,

aplicăndii pedepsa legiuită, în urmarea deciarăţiunii de mai "nainte
“a juraţiloră.
Daca decisiunea va fi anulată pentru altă causă, se va procede
la nouă desbateri înaintea curţii juraţilor, la care s'a trămis procesuli,
Curtea de casațiune-va anula decisiunea numai în parte, daca
nulitâţile comise atingii numai unele din disposiţiunile sale. (Pr.
405; 408; 440 (Pr. Fr. 434).
440. Acusatulii, a, cui condumnaţiune va fi fost anulată și care
va trebui. să se supună la nouă judecată criminale, va fi tradusii

târă a fi lberată de la închis6re, înaintea curții de apeli sai a
art juraţiloră la care s'a trămisi procesuli. (Pr. 439) (Pr. Fr.
499).

441. Partea civile al cârui recurs va fi respins în materiă

cri-

minale, corecționale saii poliţiănâscă, va fi condemnată a plăti ce-

lei-lalte parți o desdaunare de lei 150 şi cheltuelele judecâţii.
Partea civile va fi încă condamnată câtre stat a perde amenda
depusă în virtutea art. 418.

Administraţiunile sai regiele Statului şi agenţii publici

fi nică odată condemnaţi la amendă

nu vor

câtre Stat, în casă cândă re-

cursul lori ar fi respins, ci numai la desdaunâri și cheltuele. (Pr.
418, ur; 429) (Pr. Fr. 436).
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442. Dupe respingerea unei cereri de casaţiune, partea ce o va
fi format nu va mai put€ face recurs în contra aceleiaşi decisiuni
saii sentinţe sub nici uni pretest şi pentru nici un mijlocă. (Pr.
429) (Pr. Fr. 438).
443.

Când,

dupe

o ordine formale

a Ministeriului

Justiţiei câ-

tre ministeriuli publicii al curții de casaţiune, acesta va

la secțiunea criminale acte
contrarie legii,
că cere casul,
(Pr. 491 - 514)
444. Când se

judecătoresci,

decesiuni

denunța,

saii sentințe

ele vor putâ fi anulate şi autorii lor urmăriţi, dadupe Cap. III, de la Titlu IV. al acestei cârți.
(Pr. Fr. 441).
va fi dat vre-o decisiune sait sentință supusă la

casațiune şi nici una din pârți nu va fi făcut recurs în

termenul

legiuit, ministeriul public de lângă curtea de casaţiune
face recurs din oficii Chiar dupe espirarea, termenului.

va pute

Daca

în asemenea

cas,

ţile nu vorii put€ să se

decisiuneă

întemeeze

saii sentinţa va fi casată, pâr-

pe acesta spre a se opune la

esecutarea ei, (Pr. 396, 397) (Pr. Fr. 442).
CAP. II.

Despre cererile de revisiune.
445. Când un acusat va fi fost condemnat pentru o crimă, şi un
alt acusat va fi fost, printr'o altă decisiune, condamnat ca autor
al aceleiaşi crime, daca aceste două decisiuni nu se pot concilia,

în cât a lor coesistenţiă probeză câ unul sai altul dintre condemnați este inocinte, esecutarea ambor

decisiuni or se va suspende,

chiar şi daca recursul făcut pentru casarea lor saiia unei dintr'in-

sele, va fi fost respinsii, saii chiar daca în lipsă de vre un recurs,
decisiunile vor fi dobândit autoritate nerevocabile.
Ministeriul Justiţiei, sai din officii, saii dupe cererea ministeriului public, saii dupe reclamațiunea unui sai ambor condamna-

ților, va însărcina pe ministeriul public al curții de casaţiune să
denunțe la acea curte ambe decisiunile.
Curtea de casaţiune secțiunea criminale, după ce va verifica că
cele două condemnaţiuni nu se pot concilia, le va casa, şi va trămite pe acusați înaintea

unei curţi alta de cele ce aii pronunțiat

decisiunile casate. (Pr. 433, ur.) (Pr. Fr. 443).
446. Când, în urma unei condemnaţiuni

pentru omucidii, se vor a-

dresa, din ordinea espresă a Ministeriului Justiţiei, câtre curtea de
Casațiune, secțiunea criminale, acte presentate în urma condemnârii

și de natură a produce indicie îndestulătore despre esistența per-
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s6nel a cârii morte presupusă a dat loc la condemnaţiun
e, curtea
de casaţiune va

put6 însărcina o curte de apel a face o cercetare
pregătii6re spre u recunâsce esistența şi identitatea
supuse ucisă, şi a constata acesta prin interogatori persânei preulă ce'va face
acelei persâne, prin ascultare de marturi, şi prin
tâte mijlâcele
proprie de a pune în evidență faptul prin care sar
desfiinţa condemnarea.
.
Esecutarea condemnaţiuni va fi de drent Suspensă,
prin ordinea
Ministeriului Justiţiei, pînă ce va pronunția curtea
de
casaţiune,
iar în urmă, de se va cuveni, prin decisiunea
preparatâriă a acestei curți.
Curtea de apel, pronunțiând simplu asupra cestiunii
de identitatea persânei, va trămite decisiunea şi actele cercetâ
rii sale la

curtea de casațiune care va put să caseze decisiunea

condemnatoriă, şi chiar cerând casul, să trămiță procesul
în cercetarea unei
alte curți de juraţi de cea care va fi pronunţiat

mai "nainte
condemnarea. (Pr. 449; 484, ur. — P, 225, ur)
(Pr. Fr. 444).
447. Când, dupe condemnarea unui acusat, unul
saii mai mulţi

din marturii ce aii depus în contra sa vor fi urmăriți
ca marturi

mincinoşi în acel nroces, daca acusaţiunea de mărtur
iă
este vrimită în contra lor, sai chiar daca stati dat
în
mandate de arestare, esecutarea, condemnaţiunii
se va
chiar și când curtea de Casațiune ar fi respins recurs
ul
demnat.

mincinâsă
contra lor
suspiade,
celui con-

Daca marturii vor fi dupe acâsta condemnați ca martur

i mincinoşi în contra acusatuini, Ministerial Justiției, sai
din oficii, saă
dupe cererea ministeriului Public, saii dupe reclamarea
individului
condemnat prin cea d'ântâiii decisiune, va însărcina
pe ministeriuli public

al curţii de casaţiune să denunție curţii acel
Curtea de casaţiune, venticând declaraţiunea, juraţilor fapt.
în urmarea cârii s'a

pronunțat cea dal doile decisiune, va anula
d'întâiă, daca prin aceea declaraţiune sai dovedit mincin pe cea
âse mărturiele aduse în contra celui d'intâiă condemnat;
iar spre a se
procede în contra acusatului pe basea actului
de acusațiune în
ființă, curtea de casațiune îl va trămite inaintea unei
curții. de ju.
raţi care nu va putâfi nici cea carea judecat pe
condemnatii, nici
cea care a judecat pe marturi.
,
,
Daca cei acusaţi ca marturi mincinoşi sunt aquitaţi,
suspensiu-

nea decisrunii condemnato'ie va, înceta de drept şi conde
mnarea
se va esecuta, (Pr. 355; 448) (Pr. Fr. 445),
445. Marturii cei condemnaţi pentru măturie mincin
6să, nu
Dai

vor
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„pute să mai facă nici o deposiţiune la cea de a doua cercetare a
procesului, (Pr. 441) (Pr. Fr. 446).
449. In cas de revisiunea unei condemnraţiuni pentru causa indicată în
art. 445, daca codemnatul
vafi murit, Curtea de casaţiune va numi un cuvatormemorie
i şiacestă vaeseicita drenturile condemnatului.
sale,
Daca, în urma acestei nouă procedure, se va descoperi că cea

d'ântiii condemnațiune a fost pronunţiată pe nedrept, noua detiSiune a curţii va uşura memoria condamnatului de acusarea cei

şa fost adus. (Pr. Fr. 447),

TITLU
Despre

1V.

câte-va proceduie particularie.

CAP. 1.
Despre falsă.

450. Falsul în scripturi se pâte defăima sai prin acțiune principale sai incidinte, şi, în acest după urmă casii, sai pe cale
criminale sai pe cale civile. (Pr. 451, ur.— P. 123 — 139) (Pr.
Pr. 448)
451. In tote procesele pentru

se va produce,
de grefiâră, şi
scrie.
Grefiârul va
le a îuscrisului,

sati

nesciința

falsii, înscrisul atacat,

îndată

ce

se va depune la grefă, subsemnat pe tâte paginile
de persana care Va depus, daca va sci să sub-

face: un proces verbale detăiat de starea materiăși în care va menționa, fiind casă, de neputința

persânei ce a înfățișată

înscrisulă

de

a-la

sub-

semna.
.
Grefiărul care va primi asemenea înscrisă fâră îndeplinirea sus

diselor formalitâți, se va supune la o amendă

de lei

cinci-deci.

(Pr. 450).
402. Daca înscrisuli atacați se va lua din vre un loc publici,
funcpionarulii, care ?1 va da, îl va subsemua Și elu precumă s'a

d'si mai

sus,

iar de nu, se va pedepsi

cu aceiaşi amendă

de

lei

cinci-deci, (Pr. Fr. 449),
453. Instrisul atacati de falsă se va subsemna încă de oficiârul
poliției judiciarie şi de partea civile, daca acâsta se înfătișază; asemenea se va subsemna și de prevenit în momentul înfațișârii.
Daca aceste persOne sati unele dintr'însele nu pot sai nu vor a

subsemna, se va face mențiune in procesul verbale; în cas de ne-
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gligență sai de omisiune, grefiârul se va pedepsi cu amendă de
cinci deci lei. (Pr. Fr. 450).
|
454, Veri-care depositarii public ori particulariă al unui

atacat

ca fals este dator

săi

predea

în urma

iuscris

ordonanţei

primi pentru acâsta, saii de la ministeriul public saii
cătoriul de instrucţiune, iar ne-voind, va fi silit prin
corporale.
Acea ordonanţă și actul ce se va da depositarului

ce ar

de la jude:
constrîngere
|
despre pre-

darea înscrisului îi vor servi de apărare câtre cel interesați de acel înscris. (Pr. 452) (Pr. Fi. 452)
455. Inscrisurile ce se vor aduce spre a servi de comparaţiune

vor fi subsemnate,

precum s'a dis în art. 450, 451 şi 452, şi sub

aceleași pedepse. (Pr. 456, ur) (Pr. Fr. 453).

456. Veri-ce depositariii public de înscrisuri cari pot servi de
comparaţiune, este dator să le producă sub pedâpsă de constringere corporale.
Ordonanţa şi actul ce vor primi pentru a lor predare, le vor
servi de apărare câtre cei ce ar put să aibă interes de acele în-

scrisuri, (Pr. 454; 451) (Pr. Fr, 454).
457. Daca trebuința ar cere să se strămute un act autentic, se
va lăsa depositariului o copiă după

dînsul verificată şi adeverită

de președintele tribunalului care va face proces verbale de acâsta.

Daca depositariul este public, acâstă copiă o va pune în locul
originalului ca să serve drept original, și va put6 libera alte copie
dupe acea copiă, fâcând mențiune despre procesul verbale care
constată luarea originalului, pînă când acela i se va înapoia.
Cu tâte aceste, daca acelu înscrisă face parte dintr'unii registru
în câţi nu pote fi scosii de acolo, tribunalulă va put, ordonândiă
a i se aduce registrul, să dispenseze de formalitatea stabilită în
acesti articolă. (Pr -Fr. 455).
458.
Scripturele private pot servi şi ele ca înscrisuri de

comparațiune, daca pârţile le recunoscii.
Cu tote aceste, particularii, cari vorii mărturi înșii că

asemeni

re

înscrisuri,

nu vorii put

fi îndată

constrînși

posedii

prin închis6-

ca să le producă, dar dacă, dupe ce vor fi fost chiămați

naintea tribunalului,

care

se află în cercetarea

în-

procesului, pentru

a preda acele îuscrisuri sai a arăta motivele refusului lor, nu
li se vori încuviința acele motive, decisiunea sai sentința Ya put€ pronunța în contra lorii constringerea corporale. (Pr.
459.

Când

marturii

se vor esplica asupra

unui act al

Fr. 456).
procesu-

lui, ei îlu vor parafa şi sub-semna sai, neputând, se va constata

acâsta prin procesulu verbale. (Pr. Fr. 457).
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460, Daca, în cursuli unei instrucțiuni saii procedure, un actii
propusii se va defâima ca falsii de una din pârți, acâsta va interpela pe cea laltă să declare, daca voesce să se servâscă de act
(Pr. 481, ur.) (Pr. Fr. 458).
461. Daca âdversarulă va declara câ nu voesce a se servi deacelii înscris, sali, daca. în termin de opt dile libere de cânda
fost interpelat, nu va face nici o declarare, va înceta ori-ce cer-

cetare şi judecată asupra acelui înscris, care se va scgte din procesii.

Daca acel adversariii va declara câ voesce a se servi de acelii
înscris, instrucţiunea asupra falsului se va urma în mod incideute din aintea curţii sai tribunalului care se află în cercetarea
.
procesului principale. (Pr. 460) (Pr. Fr. 459).
462. Daca partea, care a defâimată îascrisul ca falsi, susține că
cel ce la produs este autorul saii complicele falsului, sai daca

resultă din procedură câ autorul sai comnlicele falsului este vii,

şi acţiunea, crimei încă nu e stinsă prin prescripțiune, acusațiunea
se va urma pe cale criminale, dupe formele mai sus prescrise.
(Pr. 450; ur, 593) (Pr. Fr. 460).
463. Daca procesul în cursul cârui s'a născut incidentele de
falsii criminale, este un proces civile, se va amâua procedura sa
până când instanțiele criminali vor da decisiunea lor asupra falsului. lar daca procesul principals este de natură criminale, corecţionale sai polițiănâscă, curtea sai tribunalul ce se află în cercetarea sa este dator să decidă mai întâiii, după ce va asculta pe
ministeriul public, daca trebuinţa . procesului principale cere a se
amâna saii nu judecata până la cercetarea și judecata falsulut.(1).
464. Prevenitulă sai acusatul se va put îndatora a produce o

scriere a Su, şi a scrie cu mână sa propriă înaintea judecâţii. În cas
de refus sai tăcere din partei, procesulă verbale va face menţiune

de acâsta. (2).
(1) Art. 261 din Pr. Penală abrogată:
„Daca partea aceea, care a ponosluit înscrisulii de plâsmuit s6ă neadeveratii
va stărui zicăud că acella care a produs este săvârșitorulii ori părtaşiulii pla zmuirei;
ori daca din procedură se va cunâsce că acea persână ce este pirilă întru acâsta,
se află în viață şi judecata crimei nu este precurmată prin prescripțiă, pîra se va
judeca criminalicesce dupe formele mai josă prescrise; însă daca pricina este de
fire civilă, se va amîna procedura pîuă cănd judecătoriele criminalicesci vor da

hotărire asupra vinii plăzmuirei seii neadeverului.
„Daca pricina este de fire criminalicescă, corecțională sâă poliţiene=că, judecătoria
s6ă curtea criminalicâscă va otări mai întîi daca trebuinţa pricinei priucipala
cere a se amina s6i nu, judecata lui,
(2) Ari. 262 din Pr, Penală abrogată: „Bănuitulii oră piritulă se va putea îniatora a seri cu slova sa înaintea judecății. *
6
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465. Daca o curte sati ună tribunal află, în cercet
area unui prova indieie asupra vre-unui falsi, și asupra
pers6uei care "li va f făcut, ministeriulii public
saă nreşedintele
ori judec
ces chiar civile, niseari

ătorul va transmite actele ministeriulu public de lângă
judecătoriul de instrucțiune din circonscrințiuneaj unde
se va păr
că s'a fi făcut delictul sai unde cel prevenit ar
puts fi prins, şi
va pute să şi dea în contra lui un mandat de aducere.
(Pr. 452)

(Pr. Fr. 462).
466. Când acte publice se vor declara false, în
tot saă în parte,
curtea sai tribunalul care va fi judecat falsul va
ordona să se îndrenteze acele acte, stergându-se sait adăugindu-se,
și despre tote

„aceste se va face procesă verbale. (Pr. Fr. 463).

467. Înscrisele de comparaţiune se vor trămite inavoi
la locurile
de unde s'ai luat, sai se vor întârce la acele pers6n
e cari le vor
fi comunicat.

Acestă trămitere se va face în termin de cinci-spre- dece dile
dela
de lei cinci-deci pentru neobservarea acestei formalitâţi. (Pr. 456
—458) (Pr. Fr. 463).
data decisiunii sai a sentinţei, supunându se grefiârul la o amend
ă

468. În tâte cele-alte, instrucțiunea falsului se va,
face caa tutor

celor-alte delicte, afură de următârea
ciale la falsi.

disposițiune, care este spe-

Preşedinţii curților de juraţi, ministerul public al aceloraşi curți
și judecătorii de instrucțiune, pentru îndeplimrea unei instrucţiuni
incepute în circumscripțiunea lor, vor put păși şi afară din acea
circumscripțiune,

spre continuirea

nele prepuse că ar fi fabricat,

cercetârilor

necesarie la pers6-

introdus, împărţită monetă minci-

n6să, fie de metal, fie de hărtiă, sai câ ar fi contra-făcut
sigiliul

Statului. (P. 112—121) (Pr. Fr. 464).

469. Plângerea şi denunțarea pentru falsul unei scripturi va
nutâ
av6 urmare chiar și daca înscrisulă în contra cârui este adusă va

fi servit de

temeii la

niscari-va acte publice

sai

private. (1).

(1) Art. 254 din Pr. Penală abrogată: „jeluirile şi pîrele
pentru plăzmuirea sâă
neadeverulii înscrisuriloră vor avea urmarea lori, măcar
și dâca
serisuri vo fi slujit de temeiă la niseai-va acturi judecătoresci ori assemenea înparticulare.
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CAP. II.
Despre Contumaci.

470. Când în urma

unei

decisiuni

(1).

de punere sub acusaţiune,

acusatul nu se va fi putut nrinde sai nu se va înfățișa la judecată
în termin de gece qile după notificarea făcută la domiciliu! sâă,
sai când, dune ce s'ai înfățișat ori s'a prins, se va fi făcut nevădut, preşedintele curţii juraților, saii în lipsa lui, judecătorul
care îi ţine locul, va da

acusatul e dator să

o ordonanță

se înfățişeze

în

care se va coprinde:

că

întrun alt termin de dece dile

dela diua publicârii acelei ordonanție, iar de nu, câ va fi declarat

rebel legii, câ va fi suspensii din esercițiul drepturilor cetățianesci,
câ averea sa va, fi sequestrată în cursul instrucţiunii contumaciei,
câ ver ce acţiune câtre judecătorii îi va fi onrită în curgerea aceluiaș timp, câ se va procede în contra lui, și câ ver-cine este datori să arâte locul unde se află,
Acea ordonanță va face încă menţiune despre crimă şi despre
ordonanța pentru punerea la poprâlă a acusatului. (Pr. 226, 239;
411, ur; 600) (Pr. Fr. 465).

471. Acea

ordonanță va

fi publicată prin tobă în cea d'intâiu

duminică următâre, şi afiptă la porta locuinței acusatului, la a pri-

măriei şi la porta auditorului curţii juraţilor.
Mivisteriul public va trămite aceeiași ordonanță la tribunalul în

a_cârui circonscripțiune

(Pr. 470.) (Pr. Fr. 466).

se află averea ce urmeză a se sequestra.

412. După dece file de la publicare se va procede
contumacelui. (Pr. 471.) (Pr. Fr. 467).
413. Nici un advocat nu se va put înfăţişa, spre
acusatul contumace.
Daca acusatul se va fi aflând afară din România sai
neputința de a veni, rudele sai amicii sâi vor putea

pedicarea în care se află de a veni

(Pr. 414) (Pr. Fr. 468).

la judecata
a apăra pe
în absolută
să arâte îm-

și să susțină legitimitatea ef.

414 Daca curtea va judeca îmviedecarea legitimă va face să se amine judecata, acusatului şi sequestrarea averii sale, pentru un termin
(1

Cuntumace este acea persână, care fiind acusată, nu se presintă înaintea, justiției criminale, să dupe ce s'a presintat ori s'a prinsă, se face nevezută,
A-

cestăi termenii se întrebuințţză numai când este vorba de o acusare de crimă;

în materiă civilă persâna de allă cării căpătiiă nu se scie, și care s'a tăcut
neVezută, se numesce absentă. (V. art. 98 şi ur, dia C. Civ).
Li
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se va găsi cu cale, dupe natura îimpiedicârii şi distanţa locurilor
(Pr. 470; 414) (Pr. Fr. 469).
415. Afară de casul precedinte, curtea va, păși de îndată la judecarea causei prin citirea decisiunii de trămitere la curt6 juraţilor, a ordonanţei prescrise prin art. 227, şi a proceselorii verbali

făcute prin constatarea publicârii și afigerii acelei ordonanţe.

După acâstă lectură, curtea, asupra conclusiunilor ministeriului
public, va pronunța despre contumace

Daca instrucțiunea contumaciei nu este conformă regulelor mat

sus ar&iate,

curtea

o va declara

nulă

şi va ordona

să se reîncâpă

din noi de la cel mai vechiii act nelegale.
Daca instrucțiunea este regulată, curtea va pronunța asupra acusatului şi.va decide şi asupra desdaunârii reclamantului.
Tote aceste însă se vor face fâră asistenţa sai intervenirea
juraților. (Pr. 226; 405; 470, ur.) (Pr. Fr. 470)
416. Daca, contumacele este condamnată, averea sa va
fi, din
liua

esecutârii decisiunii,

considerată

și administrată

ca averea

de absente. Atâţii despre dînsa câtii şi de a sa administrare se va
da semă cui se va cuveni, după ce condamnațiunea va fi devenit

irevocabile

prin espirarea

terminului

de

Purgațiunea

contuma-

ciei (1) (Pr. 481, şi nota; 600—C. Civ. 106, ur). (Pr. Fr. 471)
471. În termin de opt dile după darea decisiunii, un estract

dintr'însa va fi inserat,

duvă

stăruința

ministeriului public,

în foia

oficiale şi afiptu: 1 la pârta celui după urmă domiciliu ali condemnatului: 2-lea la porta primăriei locului unde s'a comis crima

3-lea în sala auditorului curții cu jurați. — Asemenea estract
va trămite

în același termin la tribunalulă

țiune se află averea contumacelui.

se

în a cârui circonscrip-

Efectele legali

ale

esecutâri

unei decisiuni date în contumaciă, se vor produce de lu data gi-i

lei celui mai după urmă proces verbale, constatătoriii de formalitatea afigerii prescrise prin acesti articolii. (Pr. 411) (Pr. Fr.
472).

4(8. Recursul de casațiune

maciă,

nu va fi deschis

în contra decisiunii date în contu-

de cât ministeriului

nublic şi pârţii

civili,

în ceea ce se atinge de interesul ei. (Pr. 396, ur; 416, ur)
(Pr.
Fr. 473).
419. In nici un cas contumacia unui acusat nu va, suspinde
nici
PP

nt

a

ea

ta

manea

(1) Pucgaţiunea contumaciei, adică nimicnieirea otărirei dată
în lipsă, are lociă
când cellă condamnat în contumaciă s6ă lipsă, prin singurul
faptă că sa dat
singuri prinsă s6ii că sa prinsă, înaintea trecerei prescripțiunei,
a nimicnicit otătirea prin careșe condamna ca contumace, (vezi și art. 481).
-
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int&rdia, prin sine însăși, instrucţiunea în privința cuacusaţilor
sâi presinți, curtea va Put ordona, după judecată acestora, ca
lucrârile depuse la grefă drept acte snculpatorie (1) să se întârcă, când se vor cere, proprietarilor lur, saă celui în drept ale
lua. Curtea va put6 ordona asemenea înt6rcerea acelor acte, sub
condițiune

de a

fi din noii înfâțişate,

daca

va cere trebuinţa.

La

întrcerea lor se va face de grefiâr un procesi verbale descriptivit
de starea lor materiale, sub pedepsă, contra grefiârului pentru

neurmare, de o amendă de lei

cinci-deci. (Pr. Fr. 474)

480. In cursului sequestrului, se vor întreţin6, din starea secuestrată soția, copiii, ţatăl şi mama contumacelui, daca nu ai mijl6ce proprie îndestule. Autoritatea judeciară va regula acâsta. (Pr
410, 476) (Pr. Fr. 475).
481. Daca acusatul se dă prinsi, ori daca se va aresta mal înnainte de stingerea pedepsei prin prescripțiune, decisiunea dată
în contomaciă și Procedurele făcută în contra lui începând de la

ordonanța de închis6re saii de reînfățişare, vor fi de sine nimicite

şi se va procede în privința lui după formele ordinarie(2) (Pr.
482: 596; 600 şi nota) (Pr. Fr. 476).
489. In casul prevădut prin articolul precedinte, daca marturii
nu pot fi produși înaintea judecății din vre o causa Gre-care, în-

credințările lor scrise, precum şi respunsurile scrise ale celor-alți
. atusaţi de acelaşi delict, vor fi citite la înfățișare.
Asemenea

se va

urma și cu

câte

alte acte

se vori socoti de

preşedinte de natură a lumina pe judecători asupra crimei și asupra, celor culpabili. (Pr. Fr. 47%).
483. Contumacele care, dupe ce se va fi reînfățișiată, va căştiga achitarea s6i absolvirea sa, va fi condamnati la plata cheltuelelor ocasionate prin cotumacia sa. (Pr. Fr. 478).
(1) Prin acte inculpatorii se înțelege acte învinovăţităre, sei mai esactii zisă, piese
de convicțiune; acesti din urmă termenă se și află în testul francesă.
(2) înastii articol se zice positivii, că daca prescripțiunea nu a trecut, adică deca
termenul de două geci abi însemnat prin art. 596 nu a espirat, contumacele va
pute nimici otărîrea dată în lipsă-i În art. 600 se zice din contracă contumacele
nuva pute, în mici ună casă, a se descărca de condamnarea ce s'a pronunțiatăîn
contră-i. Credem însă că în art 600 este o simplă greșială de tipară, adică a
uitat a se trece cuvintele „ pe cât timpă pedepsa s'a prescrisă „De nu am admite astă greșială de tipari ar fi o manifestă contradicţiune între art 481 și
chiar art 476 cu art 600.

a
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CAP. III.

Despre recundscerea identități indivigiiloră condamnafi, scăpaț
i
și reprinși.

484. Recun6scerea, identității unui individ care, după
ce a fost

condamnati, a scăpat și apoi s'a reprins, va fi făcută
tot
judecătoriă saii curte care va fi pronunţati condamnare
a
Acea judecătoriă saii curte, »ronunțiând identitatea,
tot-de-uă-dată și pedepsa legiuită pentru fuga lui, daca

cere. (Pr. 485) (Pr. Fr. 516).

de acea
sa.
va otări
legea o

489. Curtea sai tribunalul va asculta pe marturii
aduși, saii
după cererea ministeriului vublic, sau după cererea
individului
reprins, daca, acesta va fi arztat câ are marturi,
Cercetarea identitâţii se va face în audiență public
ă, și prinSul va trebui să fie fațiă, iar la din contra urmare,
vor fi nule
tOte câte se vor lucra.

Decisiunile curţii în asemene materiă se vor

da fără

asiste

nţa
juraților. (Pr. 341, ur.) (Pr. Fr. 519).
486. Ministeriul publicu şi reprinsulu vor put face recurs
la
curtea de casațiune în forma şi în terminii arătaţi în acestă
Codice, în contra otărîrei date asupra urmăririi pentru recun
scerea
identitâţii. (Pr. 396, ur. 405, ur.) (Pr. Fr. 520).
CAP. IV,

Modul de procedere în casul de desirucțiunea

sati a otărdrii unui proces,

487. Când, în urmarea unui incendii,

sati răpirea actelor

a unei

inundaţiuni sai

a ork-cârii alte cause estraordinare, niscari-va originale

date în materiă

corecționale

sai niscari-va procedure

încă

de otărîri

sai criminale şi încă ne esecutate,
neîndevlinite, se vor fi stricat,

vor fi răpit sai vor fi perit, şi nu va fi fost cu putinţă ca să se
restabilescă, se va procede așa, precum urmeză: (Pr. 488, ur.—P.se
203, ur.) (Pr. Fr. 521).
|
488.

Daca esiste vre o copiă

autentică a decisiunii, aceea

fi considerată ca original şi prin urmare va

destinat

pentru

conservarea

decisiunilor.

va

fi dată la depositulii

Spre acest scop, ori cine, fie particularii, fie funcţionari,
ar fi
depositariă al unei copie autentice a decisiunii, este dator să o
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depună la grefa curţii care o va fi dat, în urmarea ordinii ce i se
va da pentru

acâsta de preşedintele

acelei curți; iar nefind

urmă-

toriu, va pute fi supus chiar la constiîngere corporale.
Acea ordine a președintelui îi va servi de apărare câtre cei ce
vor ave interesii de acel document.
Depositariul disei conie autentice va put, dând'o la depositariul

public, să ceră a i se da dupe dânsa

(Pr. Fr. 529).
489. Când, în materiă,

o copiă legalisată,

criminale, nici originalul, nici vre o co-

piă autentică a decisiunii nu va esiste, iar

copiă autentică

(Pr. 454)

a declarațiunii

juraţilor

originalul sait

va esiste,

vre o

se va procede

după acea declarațiune la altă din noii judecată. (Pr. 490) (Pr.
Fr. 523)
490. Iar daca declaraţiunea juraților nu se va mai put înfățișa
sai daca causa s'a fost judecat fâră juraţi, şi nu se va fi mai aflând nici un actă scris, instrucţiunea procesului se va reîncepe de

la cel din urmă act în ființă originale sai: în copiă autentică, (Pr.
489). (Pr. Fr. 524).

CAP.-V.
Despre davea sub judecată a funcționurilor.
491. Funcţionarii de ori ce rami, pentru crime şi delicte comise de dânşii afară din funcțiunile lor, se vor urmări şi judeca,

după legea comună, dându-se mai ântâiii în cunoscința ministeriului
respectivi.

492. Agenţii
consiliarii

administrativi, ai guvernului afară

de stat, de membrii

şi

procuratorul

de ministri, de

curții de comnturi,

nu vor put fi urmâriți pentru delicte relative la funcțiunile lor,
de cât dupe o decisiune încuviințătâriă a consiliului de stat.
In acest cas urmărirea se va

dinarie.

face în naintea

“

tribunaliloră or-

Nu se prejudecă brin acâsta disposiţiunile art. 46 și 47, din le-

gea consiliului de stat. (V. Sur]. 33,51, 1. Cons. de Stat).

493. Când un oticiâr de pohţiă judiciară, un judecătorii polițiănesc sai ună judecătorii de tribunal comerciale ori judeţian, un
membru

al ministeriului

public

de

pe lâugă vre-una

din aceste a-

utoritâţi, va fi prevenit ca fâptuitoră, în eserciţiul fancţiunilor sale, de un delict care trage dupe sine o pedâpsă corecționale, ministeriul public de pe lângă curtea de apel îl va cita înaintea a-

cestei curți care va pronunța fără apel. (Pr. 152) (Pr, Fr, (494).

94

PROC. COD. PENALE, — CART. II. TIT.1V.

494. Când funcționarii ar&tați
niți ca făptuitori, în eserţiciul

în art. precedinte vor fi prevefuncţiunii lor, de o crimă care

trage dupe sine pedâpsa destituțiunii saii alta mai mare, însărcinârile cari, în casuri ordinarie, cad asupra judecătorului de instrucțiune și asupra ministeriului public de pe lângă tribunal, vor
fi îodeplinite de preşedintele curţii de apel şi de ministeriul public de

lângă

acâstă

curte, de fie-care din

aceștia în ceea

ce-li

privesce: ele vor put fi îndeplinite, şi de ori care alți oficiâri a
nume numiți, pentru acesta, unul de câtre președinte şi altul do
ministeriul public ai curții apelătive.
Până să se facă acâstă delegare şi în casit când ar esiste un
corp de delict, acesta va put fi constatat de ori ce oficiărali poliției judeciare, iar pentru restul procedurei se vor urma disposițiunile generali ale acestui codice. (Pr. 495.) (Pr. Fr. 484).

495. Când crima comisă în esertițiul funcțiunilor, şi care ar trage

dupe

sine pedepsa

destituirii sait alta mai

mare,

va fi imputată sai

unui tribunal întreg, saii individuale unui sai mai multor membri
de curte, sai unui membru al ministeriului public de pe lângă o
curte, se va procede precum urmeză: (Pr. 494,496, ur.) (Pr. Fr. 485).

496. Crima vă fi denunțiată ministeriului justiţiei care va da or-

dine ministeriului

public de pe lângă

curtea de casațiune a urmări

după denunţiare.
Crima va pute asemenea fi denunțiată d€ dreptul curții de casaţi-

une de câtre pers6nele cari se vor pretinde

vătămate, dar acesta

numai atunci când ele vorii cere a esercita acţiune recursâriă ci-

vile în contra acelui tribunal

sai judecători,

ori când

denunțţiarea

va fi incidente înt:'un proces pendinte la curtea de casațiune (Pr.

495) :Pr, Fr. 486).
497. Ministeriul public de la curtea de casaţiune, ori după ordinile ce va priimi de la ministrul justiției, ori după denunţiarea
făcută de pârți, va face lucrările cuvenite spre urmărire.
Piimul preşedinte va. numi pe unul din membrii curţii ca să
procâdă la ascultarea marturilor și la facerea tutulor actelor de

instrucțiune, cari pot fi trebuinci6se a se face în oraşul unde este
curte de casațiune. (Pr. Fr. 480).
498. Când vor fi marturi de

ascultat sai acte de,

instrucțiune

de făcut afară din orașuli: unde este reședința curţii de
ne, primul preşedinte al acestei curți

casaţiu-

va face pentru acâsta

tote

delegaț:unile necesarie la un judecător de instrucțiune luat chiar
şi afară din judeţul unde se află tribunalul saă judecătoriul prevenit. (Pr. 81, 499) (Pr. Fr. 488).

499. Dupe ce va fi ascultat pe marturi, şi va fi terminat instruc-
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țiunea, care i a fost delegată, judecătorul de instrucțiune
onat în articolul precedente va

trămite

alte acte închise și sigilate la primul
500.

Asupra

actelor trămisse

duse de pârţi, sai asupra
curat, primul președinte va
Acest mandat va arăta
bui să fie depus (Pr. 97.

președinte al curții de casai

489).

țiune. (Pr. 82) (Pr. Fr.

de

ministeriul

justiției sai

pro-

informârilor ănteridri ce-'şi va fi proda mandat de depunere, daca cere casul.
casa de arest în care prevenitul va tre99, ur; 511; 576; 580) (Pr. Fr. 490).

501. Primul președinte al curții de casaţiune va ordona

să se comunice procedura ministeriului public,

dile următâre va adresa

menţi-

procesele verbali și cele-

îndată

care în cele cinci

secțiunii civili reguisitoriulă sâă coprin-

dlătoră de denunțarea prevenitului (Pr. 509)
502. Fie precedată saii nu de un mandat
area adresată la secțiunea civile, în puterea
te, numita secţiune, transformată în camera

(Pr. Fe. 491).
de depunere, denunțiarticolului precedende punere în acusa-

țiune, pronunță asupra acestei cestiupi mai înainte de ori ce alta.

Daca respinge denunţiarea, va ordona, liberarea prevenitului.
Daca o admite, va trămite pe tribunal saii pe judecătorul prevenită înaintea secţiunilor unite (Pr. 503) (Pr. Fr. 492),

503. Denunţiarea, incidente (1) întrun proces pendinte

la cur-

tea de casaţiune, se va face inaintea, secţiunii care se află în cercetarea

acelui procesii;

daca

este

admisă,

ea va fi trămisă

la cea

altă secțiune, care va procede precum se arâtă la art. precedente. (Pr. 503, 507, ur.) (Pr. Fr. 493).
504. Curtea de casațiune, 'secţ uni unite, transformată în înaltă
curte de justițiă, va înfățișa pe acusat sau pe acusaţi, va da citirea în audul publicului decisiunii prin care Sa pronunţiat pu-

nerea sub

acusaţiune,

rului public,
public,

va

apărarea,

precum

şi actului

asculta pe marturi,

de acusațiune

conclusiunile

al ministe-

ministeriului

şi va, pronunția decisiune& cu majoritatea

voturi-

loră (V. Supl. 1. Curt. Cass. art. 42).
505. Când asupra cercetârii unui proces 6re care, sai în urma-

rea, unei cereri de acţiune recursoriă civile, una din secțiunile
curții de casaţiune va da, fără denunţare nici directă nici inciden-

te, peste vre un delict de natură a atrage dupe sine urmărire criminale în contra unui tribunal sai unui judecător dintre cei enu-

merați în art. 493

ea va put din oficii, să ordone trămiterea sa

ÎI

(1) Prin denunţiarea incidente într'uniă procesii pendinte, se înțelege căud în cur«dă

unul procesi principală

sa

ivită ună

cază

de denunțiare,

de aretare

sei

plăngere pentru o crimă comisă de uni judecătoră în esercițiul fuucţiunei sale
ă

Mee comert a île nf m,
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în cercetarea celei alte secțiuni, care va pronunția
asupra punerii sub acusaţiune, conform art. 503. (Pr. 495; 506)
(Pr. Fr. 494).
506. Procesul care se află în cercetarea secțiunilor
unite, se va
trămite, la casul prevădut în precedentele articol,
înaintea secțiunii civili. (Pr. Fr. 495).
507.

În tâte casurile,

secţiunea

după denunţiare sai din oficii, va
acusaţiune.

la cure

sa trămis

pronunția

o causă,

sai

asupra punerii sub

Preşedintele sâii va face fancţiuni de judecător de instru

cţiune
(Pr. 58, ur. 508, ur) (Pr. Fr. 496).
508. Acest președinte va pute delega ascultarea martur
ilor și interogatoriu! preveniţilor la un alt judecător de instru
cțiune, luat
chiar şi afară din judeţul în care se va afla preven
itul (Pr. SI;
498) (Pr. Fr. 497).
509. Mandatul de urestare ce va da președintele
va arăta casa
de arestare

în care nrevenitul

va trebui să fie condu:.

500; 576; 580, ur.) (Pr. Fr. 498).

(Pr. 98, ur;

510. Şedinţa secţiunii nu va fi nublică; judecătorii vor
fi în număr
fâră soții. Daca majoritatea nu află cash de punere sub
acusaţiune, denunțiarea va fi respinsă printr”o decisiune, și minist
eriulu publică

va ordona iiberarea preveoitului, (Pr. 218; 220; 224) (Pr.Fr. 499).

511. Daca majoritatea judecătorilor este pentru punerea sub
acusațiune, acâsta va fi pronunţiată printro decisiune, vare va
coprinde și ordinea de arestarea prevenitului.

Trămiterea în judecată se va face sau la curtea juraților, saiă
la curtea de casaţiune transformată în curte de justiţiă, confor
m
distincţiunilor făcute în acest cap. (Pr. 229, ur; 516; 580,
ur.)
(Pr. Fr. 500),
|
512, Instrucţiunea fiind făcută cu modul acesta înaintea curţii
de casaţiune, ea nu va put6 fi atacată în câtă pentru formă.
Ea se va aplica și la, complicii tribunalului sati judecătorulu
chiar și când aceia nu vor fi în funcțiuni judiciare. (Pr. 221, i,
ur.
P. 48,

ur.) (Pr. Fr. 501).

513. Vori ave asemenea aplicare tâte acele disposiţiuni

cestui codice câte nu vor fi contrarie formelor de procedură

crise în acest cap. (Pr. Fr. 502).

ale apres-

514. În casă de recurs contra detisiunii Curții juraţil
or, în
cârii cercetare s'a fost tămis un proces de secţiunea cu ţii a
de
Casaţiune care a pronunţat punerea sub acusațiune, daca
în secțiunea criminale, competinte pentru «cel recurs, s'ar afla
judecători, cari vor fi luat parte la judecata în care s'a pronunjiat
pu-
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nerea sub acusațiune, acei judecători nu vor lua parte la cercetarea recursului, ci vor fi înlocuiți nrin alţii.
Cu t6te acestea în casulu unui alii douilea recurs care va da

locii la înnreuvarea

secţiunilori curții, toți judecătorii vorii pute

lua parte la judecata acelui recursă.

(Pr. Fr. 503).

CAP. VI.
Despre delicte în contra respectului
constituite.
515.

Dacă

cuvenitii

în sala şedinţelorii tribunalului

dregătorieloră

saii în ori care” alti

locii unde se face public o instrucțiune judecătorescă, unulă sai

mai mulți asistenți vor da semne publice sait de anrobare saii de
desaprobare, sai vorii face sgomotii îă ori ce modii, preşedintele
saii judecătoriuli le va ordona resnectulii cuvenit; și daca desordinea se va continui, el va ordona aprodilor să '] scoță afară, şi
dacă

după

acâsta

se opune

de a eși, saii

daca

după

intră iarăşi, preşedintele sat judecătorul va ordona
prâls pe turburător;

cesuli

se va face menţiune

cea

eșitii

să pue

la o:

de acâstă ordine în pro-

verbale, şi după înfaţișarea acestui procesii verbale la di-

rectoruli închisorii, turburătorii vor fi primiţi la casa de aresti şi
reţinuţi dou&-deci şi patru de ore. (Pr. 516, ur. 521). (Pr. Fr. 504).
516. Cândii sgomotulă va fi fost însoţitii de injurii sai de porpiri de faptă, cari arii fi de natură a da loci la aplicare de pe-

depse corecţionali sait polițiănesci, judecata se va put6 face chiar

în acea şedinţă, şi îndată ce acele fapte vorii fi fosti constatate.
Iosă fiindi casii de pedensă polițiănescă, o va pronunția fără
apeli ori-care tribunală sâu ori-care judecătorii; iară fiindă casă
de pedepsă corecţionale, nu o r6te pronunția de câtă cu drepti
de apel unii tribunală de prima instanță sai unii singură judecătorii. (Pr. 177, 195, ur.) (Pr. Fr. 505).
517, Daca se va fi comisă o crimă la audiența unui singură

judecătoriu sait a unui tribunali ale cui sentințe suntă sunuse a-

pelului, judecătoriulu saii tribunaluli, după ce voră aresta pe
culpabile și vori face procesii-verhale de faptele petrecute, vorii
trămite hărtiile şi pe preveniti înaintea judecătorilor competinți.
(Pr. 515; 521) (Pre Fr. 506).
518. In privirea pornirilorii de fapti cari vorii fi degenerată în

crime, saii a ori cârorii altoră crime comise la audiența curții de
casaţiune sai a unei curţi apelative, curtea va

fără întrerupere la judecată,

procede îndată și

,
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Ea va asculta pe marturi, pe delin
quent (1) şi pe advocatulă
ce'și va fi alesii, saii care i se va fi
dati de președinte, şi după
ce va fi constatatii faptele și va fi
ascul
blici, în ședință publică, va aplica pedâ tati pe ministeriul pupsa
tivată. (Pr. 516; 518; 519) (Pr, Fr. 507). printr'o decisiune M9519. Crimele comise, în circonstanţele
precedinte, d'inaintea, unei Curți de juraț prevădute prin articolul
i
curții de apelă din care facă patrie judec le va judeca secțiunea,
ătorii Curții juraţiloră.
520. In casul articlului 518 condamna
rea nu se va put€ pronunția de câtă cu unanimitate de votur
i; iar la din contra, se vor
începe urmăriri conformii drentului comu
ni.
521. Prefecţii, sub-prefecţii, primarii
comunali şi oficiârii de
poliț
iă administrativă

sau

judiciară,

precumă

asemenea, şi breşedintele de drepti sai prin alegere ali
“a întrunită ca să eserciteze după legi unei adunări publice ce
prin votă unit drepti politiciă, când se voră afla îotra îndeplinir
ea
publică de niscari-va
acte ale funcţiunii lori, vorii av6 tâte
acele
căderi legivite prin
art. 514, și după ce vorii ordona să se
pună mâna pe turburători,
dacă faptulii acestora va f dati nascere
la
procesii verbale și "li vori trămite, precu uni delictiă, vorii face
mii și pe preveniţi, înaintea, judecătorilorii

competinți.

(Pr. 517)

(Pr. Fr, 509).

TITLULU V.
Despre competința

în dre cari casuri escepțional,

CAP. 1.

|

Despre regulamente de compttință.

522.

Când

două tribunali polițiănesci, veri

“în cercetarea aceleași contravențiuni,
te) contravenţiuni,

de la tribunalul

ambe tribunalile

pârțile vori

de prima

poliţiănesci

Dacă cele două tribunali

(3)

cari, se voriă afla

sai a două conese (înclina-

pute cere regularea

comretinței

instanță sub a cârii jurisdicţiune stai
polițiănesci stai sub jurisdicţiunea a

diferite tribunali de prima instanţă,

pârțile se vor adresa la cur-

PI
NIN
(1) Deliquente se numesce acella care a
comisii delictul,
(2). Se chiamă Regulament de competinţiă,
s€ă
doue tribunale, aflăndu-se în cercetarea aceliași regulare de competință, cândă
infracțiuni, amîndoue se pretind
în același timpii competiuie, sâă amindoue
pe rînd se pretindă incompetiate,
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tea apelativă sub a cârii jurisdicțiune staii acele tribunali de prima instanță şi voră av6 drentii de recursă în casațiune.

Dacu și cele două tribunali poliţiănesci între cari s'a iviti con-

fiictulă stai, sub juridicțiunea a diferite

tribunali

de

prima

în-

sfanță, şi aceste după urmă, sub juridicțiunea a diferite curți apelative, pârţile se vor adresa 46 dreptulu la curtea de casaţiune
spre a cere

540 $ 2)

regularea

competinței. (Pr. 221, 222;

524) (Pr. Fr.

523. Când duoi judecători de instrucţiune, sai ducă tribunali
de prima instanță, stabilite în circonscripțiunea aceleiaşi curți apelative, se vor află în cercetarea aceluia-și delictii, saii a diverse
dâr conese (inclinate) delicte, pârțile se vor adresa la acea curte
spre a cere unii regulamenți de competință, și voră av6 drepti
de recursă de casațiune (Pr. 221; 222, 524; 525) (Pr. Fr. 540).
524. Când prevenitu! saii acusatulii, ministeriul public sai partea civile va fi propus necompetința tribunalului de prima instanță sai a judecătorului de instrucţiune, primită sau respinsă de

arii fi acestă escepțiune,

nimeni

nu

va

pute

recurge

lu curtea

de

casațiune spre a cere regularea de competință; darii se va pute
apela in contra, sentinței tribunalului sai a judecătorului de instrucţiune la curtea apelativă şi a se face recursii la curtea de ca-

sațiune în contra

416) (Pr. Fr. 539)

decisiunii acestei

curţi,

dacă

cere casul, (Pr

925. Curtea de casațiune este de dreptulii chiămată a pronunţa în casă de conflicte în materiă criminale, corecţionale şi poli-

țiăn6scă, regulamente de competință:
a). Când mai multe tribunali ordinare de ori ce grad, năsupuse la juridicțiunea vre-unti instanțe ordinare sai supuse la ju-

risdicțiunea a, diferite instanțe ordinare, se vor afla în cercetarea
aceliași contravențiuni. (Pr. 221, 222, 522, 523) (Pr. Fr. 526).
b). Cândă uni tribunalii militarii, eclesiasticii sati ori-care altă
tribunal escepționale

de o parte, şi o curte

apelativă

sai

unii

tribunal corecționale, saii ună tribunalii polițienesci, sai unii ju-

decătorii de instrucțiune, de altă parte, se vorii afla în cercetarea
aceluiaşi delictă saii a delicte conese ori a, aceleiași contraven-

țiuni. (Pr. 522; 523). (Pr. Fr. 527).
526.

Tote

cererile

pentru

regulamente

de

instruite și judecate în mod sumarii,(1) și după
(1) Se judecă o cerere
fără multe forme,

în modă

sumarii,

cănd

|

competință

vor

simple memorie

fi

se judecă” pe scurtii, repede și
i

.i ni

n netezi FE Afa, diar
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întocmai precumii mai josit se reguleză pentru curtea de casațiune.
(Pr. 527. ur). (Pr. Fr. 525).
921. Primind cererea și actele, curtea de casaţiune, secțiunea
criminale, va put6 sai a decide îndată definitiva, lasând dreptul
de oposițiune pârţii interesate, sau, nefiind îndestulă de luminată,
a ordona să se facă pârțilorii comunicare de actele cei s'ai pusi

înainte asupra conflictului. (Pr. 528, ur.) (Pr. Fr. 528).

528. Recursulă pentru conflictă fiind făcută de prevenitii, de acusati sau de partea civile, decisiuaea, prin care curtea va fi or-

donatii

comunicațiunea,

va pune

îndatorire

funcţionarilor

însărci-

nați cu ministeriulă publici pe lângă autoritâțile între cari se pre-

tinde

câ esiste

şi părerea

conflictulu, să

lor

529).

motivată asupra

transmită tâte hărtiele

procesului

conflictului. (Pr. 527) (Pr.

Fr.

529. Cândii comunicațiunea va fi fostii ordonată în urma recursului vre unui din aceşti funcționari, decisiunea curții va pune
îndatorire celui altă să transmită hărtiele şi părerea sa motivată.
(Pr. 527) (Pr. Fr. 530)
530. Decisiunea de comunicare va aretâ pe scurti actele din
cari se nasce conflictul și va otări, după distanța locurilor, terminulă în cari vor trebui să fie aduse la grefă hartiele procesului
şi părerile motivate.

Notificarea

ce se va

face pârţilor de az6stă

decisiuue.va sus-

pende de drept judecata procesului, şi, în materiă criminale, punerea sub acusaţiune, saii, daca acâsta este pronunţată, compunerea
comisiunii juraţilor. Nu se vor suspinde însă actele şi procedurele conservatorie saă de instrucţiune.
Prevenitul sai acusatul şi partea civile vor nut6 presenta temeiurile lor asupra conflictului după forma şi regulele de la Cap, II.
Titlu III. din acestă codice, pentru recursul de casare.
(Pr. 416 444; 528, 533) nota (Pr. Fr, 531).
531. Când după uă simnlă cerere, se va fi dati decisiune asupra regulârii de competinţiă, acea decisiune, după stăruința ministeriului publică alu curții de casaţiune și prin ministrulu justiţiei
va.fi notificată funcţionarului însărcinată cu ministeriulu public pe
lângă curtea sai tribunaluli, sai mag stratul
teze cercetarea procesului în care intrase,

Se va

precum

notifica

acesta

care trebue
”

să ince-

decisiune și prevenitului saii acusatului,

şi pârţi civile. (Pr, 527, 531) (Pr. Fr- 532).

532. Prevenitul sait acusatuli şi partea

civile vor pute face o-

posițiune la decis:unea dată, în termin de trei dile de la notificarea el și după formele prescrise la Cap. 1]. Titlu III. din acesti
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codice, pentru recursulit de casare (Pr. 416; ur; 533, ur.) (Pr
Fr. 533).
533. Oposiţiunea de care se vorbesce în articluli precedente are
putere de a suspende judecarea procesului, precum se dice în art:
529. (1) (Pr. Fr. 534).
534. Prevenitulă care nu se va găsi arestată, acusatulă care nu
se va fi pusă la proprâlă şi partea civile nu vor fi admişi a face
onosiț.une, daca nu și-au alesi, saii mai nainte sai în terminulă

otăritu prin art, 932, domiciliu la loculii
toritâțile judecătoresci în conflict.
Nefiindă

făcută acâstă alegere de

sus arstați, promotorul

reședinței unei din au-

domiciliă din partea

conflictului va fi şi elă

celorii

scutiti de ori

ce comunitare în privinţa lor, aşia în câtii numiții nu vor putea
să se prevalideze (2) de neîndeylinirea acestei forme. (Pr. Fe
535).
535. Curtea de casaţiune, judecând conflictuli, va decide asupra
tutulor actelor ce ari pută să îi fost făcute de curtea, tribunalulii
sau magistratul pe care se va găsi necompetinte. (Pr. Fr. 536).
535. Decisinaile date asupra conflictelor nu vor put fi atacata
prin oposițiune, cândi, mai nainte de dânsele, va fi intervenit o
decisiune

de comunicare care se

va fi esecutatii întocmai

precumii

mai susi se arctă. (Pr. 527, ur.) (Pr. Fr. 537),
531. Decisiunea ce se va da saii în urma celui de comunicare,

sau după oposițiune, va

fi notiicată

acelorași rârți şi în aceeași

formă ca şi. decisiunea ce o va fi precedată
(Pr. 531; 536) (Pr.
Tr. 538).
538. Partea civile, prevenitulii sai acusatuli, care nu va reuși în
cererea ce va fi întrodusă pentru regularea competinței, va put
fi condamnati la o amendă, care nu va trece peste trei sute lei,
şi din care jumâtate va fi pentru adversariulă sei. (Pr. 532) (Pr.

Fr. 541).

(1) Credem că din greșială, de lipară s'a citat aci art 529; căci
art 530 trebue
a fi citat,
(2) A se prevalida de neîndeplinirea unei forme, este
a trage ună avantagiii
din acesta că partea contrariă nu a îndeplinit o formă.
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CAP.

II.

Despre strămutarea unui proces, de la ună tribunal

la

altul.

539. In materiă criminale, corecționale, şi poliţianâscă, curtea
de casaţiune pote, după reguisițiunea ministeriului public de lângă acâstă curte, să strămute cercetarea unui procesi de la o curte
apelativă sai de juraţi la alta, de la ună tribunal corecţionale sai
polițiănescii la altulii de aceeaşi" qualitate, de la uni judicători de
instrucțiune la uni alt judicător de instrucţiune, pentru cuvinte
de siguranță publică sai de legitimă suspiciune(1).

Acâstă, strămutare n6te fi ordonată şi dună requisiţiunea pârțilorii

interesate, însă numai pentru causa de legitimă suspiciune (Pr.
540, ur.) (Pr. Fr. 542).
:
540. Partea interesată care va fi procesii de bună voiă înaintea

unei curți, a unui tribunale

nu va, fi priimită să

câră

sait a unui judicător de instrucțiune,

strămutarea

procesului,

de cât pentru

circumstanțe întâmplate în urmă, daca ele vori fi de natură a da

nascere la o legitimă suspiciune. (Pr. 541; 549) (Pr. Er. 543).
541. Funcţionarii însărcinați cu ministeriul publici vor pute face
recursii

d

dreptul la curtea de casațiune, spre a cere

strămutarea

procesului pentru causă de legitimă suspiciune, dar când cererea
de strămutare va av€ de causă siguranța publică, ei vor fi datori
să 0 adreseze, îm'reună cu cuvintele și dovedile ce vor av, la
ministruli

justiţiei,

care le va transmite, daca cere casulă, la curteă

de _casațiune. (Pr. 539; 540) (Pr. Fr. 544).
542. Curtea de casaţiune, secțiunea criminale, pâtea să decidă
definitiv€ după cerere şi după acte, şi să lase dreptii de oposițiune
celui interesatii; ea pâte asemenea să ordone ca să se comunice

mai întâii celui interesati cererea de strămutare şi temeiurile penîru cari este făcută, aşa precum se arâtă în articolele următâre

(Pr. 527 543, ur.) (Pr. Fr. 545).
543. Când strămutarea va, fi cerută de prevenită, de acusatii
saii de partea civile, și curtea de casaţiune nu va judica decuriință nici să primâscă acea cerere, nici să o respingă îndată, decisiunea va

ordona

comunicarea acestei cereri

ei apinisteriulă publici

la oficiarul

ne lângă judecătorulii

de

însăreinatil

instrucţiune în-

atu cu cercetarea delictului, și li va îndatora să trămiță a-

a

(1) Săspiciune va să zică bănuială,
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ctele împreună

V.

cu părerea sa motivată asupra cererii

Decisiunea va ordona încâ,

daca cere
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de strămutare

trebuința, ca comunicarea

să se facă şi celei-lalte pârți. (Pr. Fr. 546).
544. Când cererea de strămutare va fi făcută de către ministeriul publici, curtea de casațiune, daca nu va decide definitivi asupra

ei îndată, va ordona,

cerândi

casulii,

ca acea

cerere

să

se

comunice pârților sait va pronunția ori ce altă disposiţiune preparatoriă ar judeca trebuinci6să. (Pr, 541; 542) (Pr, Er. 541).

545. Ori ce decisiune i curții de casațiune, prin care, în nefiinţa

pârţii interesate şi numai după cerere şi acte, se va fi statuiti
defi.nitivă asupra unei cereri de strâmutare, va fi, prin stăruința

min steriului publici dela

curtea de casaţiune şi prin ministeriu-

li justiţiei, notificată saii ministeriului publici de lîngă curtea, tribunalui ori judecătoruliă de instrucțiune cel desărcinată, sai pârții
civili, prevenitului ori acusatului în persână sai la domiciliuli alesi
(Pr. 531; 542) (Pr. Fr. 548)
|
546.

Oposiţiunea

nu

va fi primită

nulii şi după regulele prescrise la
532, ur; 547) (Pr. Fr. art. 549).
541.

Oposiţiunea

priimită

daca

nu

e făcută în

terme-

cap. IL. al acestui titlu (Pr. art.

suspinde

de drepti

cursul judecâţii,

precum sa disii la art. 529 (1) (Pr. Er. 850).
548. Articlele 526, 529, 530, 533, 534, 535, 536, 537, şi 538,
vor fi aplicabili şi la cererile de strămutarea unui procesii de la

ună tribunal la altuli. (Pr. Fr. 551).

549. Decisiunea care va fi respinsii o cerere de strămutare, nu
va esclude o nouă cerere de strămutare fundată pe tapte întâmplate în urmă. (Pr. 539; 540) (Pr. Fr. 552).
CAPU. UL.
Despre

550.

Ver

ce

recusaţiune.(2)

judicatorii pâte

fi recusată

pentru

următârele

j
_
_
cause:
1). Daca judecătoriulii este consăngenii(3) sai afinii (cuscru) cu
aa

d

U

trebue
(1) Si aci se vede aceiași greșială de tipară, ca şi la at 535; adică nu
a
DI
citat art 529, ci art 550
Condicei civile, La
(2) Materia recusațiuuilor la Francesi se află îu Procedura
Vom trimete dar
Penale.
Cod,
procedura
în
pune
o
a
preferit
a
ă
not legiuitorul
Procedura ci(adică
Fr.*)
Q.
(Pr.
„
scurtare:
acestă
sub
ei
şi noi la sorgintea
vilă Francesă).
E

(3) Prin

consăngeni

se înţelege rudă.

7
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pârţile saii cu una dint'insele pînă la alt patrulea
gradă inclusivă.
2). Daca soţia, judecătorului este consângenă saii daca
judecă-

* torulu este consângenă

sai afin cu soția unei dintre pârţi pînă
la gradulii mai sus arătatii, în casti când acea femeiă
este în vi6ță saii

când, fiind mârtă, sunt copii d 'ntr'insa,

In casii când acea femeiă este mârtă şi nu Sunti copil
dintr'însa, socruli, ginerile şi cumnatulă nu voră pute fi
judicători.

Dispos

iţiunea relativă la femea cea mârtă se va aplica şi la femeia despărțită, daca sunt copii din căsătoria ei.
”
3). Daca judecătorulă este cousângenii saii afinii pînă la
a doua
spițiă inclusivă

cu advocaţii părțilorit sai ali unei dinti'însele.

4). Daca judicătorulă, soţia sa, ascendenții,

finii sâi în aceeași liniă, aii vre o prigonire

se urmeză între pârți.

5). Daca cei mai sus numiţi ai
la tribunalulă unde vre una din
6). Daca în cursă de cinci ani
procesii criminale între ei şi vre
sai afinii aceleia în liniă drântă.

1). Daca

descendenţii saiă a-

asemănată

cu

cea ce

vre un procesii ali lori proprii
pârți este judecătoriă.
înaintea recusaţiunii a mijlocitii
una din pârți, soţia, consângenii

între judicătorii soția, asceadenții,

descendenţii

saii

afinii sei în aceiași liniă şi una dintre pârţi se urmâză sai s'a
urmatii, în cele şâse luni mai "nainte de recusațiune, vre-nn proces
civile.
În casii de asemenea proces intentat de una din pârți în contra judicătorului, nu va fi admisibile recusaţiunea Propusă de acea
parte, fară numai daca procesului civile va $ îucepuţă mai "nainte
de instanța în care se propune recusaţiunea,
8. Daca judecătorul este tutori sai Curatoră, saii mostenitoră
presumptivi,(1) saă donatarii, saii stărână al unei diatre pârți; daca

mănâncă obicinuit la masa unei din pârţi sei una din pârţi la a

sa; daca este administrator al vre unui stabiliment, societăți saii
direcţiuni care este parte în procesii; daca una din pârți este mostenitorea sa presumptivă.
.
9. Daca judecătorul a apărat în judecătă același procesii, sai
numai daca a scrisii satia dat consultațiune asupra prigonirii, daca a participati la acel procesii mai "nainte, ca judecătorii, ca
(1). Moscenitor prescumptivii este acella care se află în gradulă cellă -mai aprâpe de rudeniă, și cure, pentru astii cuvântii, este presupusă că va veni la
mos-

cenire,
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procesului a prii-

10. Daca este inimiciţiă capitale între judecător și una din părţile litiganţi, daca din partea judecătorului a urmatii în contra
vre unei din pârţi, în celle şese luvi din aintea recusaţiunii, agresiuni(1) injurie sati ameninţări, verbale saii înscrisi.(Pr. C. Fr. 318)

551. Nu va fi cast de recusațiune cândă judecătorulă ar fi con-

sângen alii tutorelui sai curatorelui vre unei din părți sait al
membrilor or administratoriloru unui stabilimenti, societăţi, diretțiuni saii uniuni, care ar fi arte în procesi, afară numai daca
sai

dişii tutori. administratori

interesați n'arii av6 uni

distinctă şi personale (Pr. 550) (Pr. C. Fr. 319).
552. Ver-care judecătoru va cunâsce în persona sa o
recusațiune va fi dator s'o declare câtre judecătoria din
parte şi care va otări daca trebue să se abștină. (Pr. C,
553. Causele de recusaţiune relative la judecători, sunt
la ministeriul

când

publici,

acesta figurâză în calitate

interesi

causă de
care face
Fr. 380).
aplicabile
de parte,

alăturată; dar nu este recusabile când figurâză cu parte principale
(Pr. C. Fr. 381).
554. Cel ce va voi să recuse va trebui să eserciteze acesti drepti,

maj "nainte de începutul

desbaterilor

contradictorie

la audienţă,

afavă numai când causa de recusaţiune s'a ivitia urmă. (Pr. C. Fr 382)

555. Recusaţiunea în contra judecătorilor însărcinaţi cu cercetări
în faţa, locului, instrucţiuni sai alte asemenea lucrâri, nu va pute
fi propusă de cât în termini de trei dile începute:
1. din giua otarîrii

preparatorie,

în tasi

când judecata

a fost

contradictoriă.
2. Din giua espirârii terminului de oposițiune, în casii când judecata s'a făcut în lipsă și oposţiiune din partea celui în drepti nu
a urmat.
3. Din diua respingerii oposiţiunii, chiar în lipsă de ar fi pronunțiată acea respingere, în casii când judecata s'a făcut în lipsă,
și oposiţiunea făcută de cel în drept nu sa admisi. (Pr. C, Fr. 383)
556. Recusaţiunea va fi propusă înscrisă, împreună cu mijlâcele
sale, de câtre chiar partea litigante sai de un alii sei împuternicit

prin

procurațiune

speciale, care

(Pr. C. Fr. 384).
551. Veri ce propunere de

va

remân6

alăturată

recusaţiune va trebui

la actă.

să fie făcută

în forma ce se arctă în articolul precedinte, cu şese gile mai 'naia(1)» Agrasiuni: atacuri,

-
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te de diua înfățișării; la din contra, şi în

împedicătorii admisibile, o asemenea propu lipsă de vre un cuvântă
nere nu va pute fi primită. (Pr, 562).
558, Indată ce o va, primi, saii cel mult
la următârea audiență,
tribunalul saii curtea, judecând admisibili
tatea cererii, va otărî, dupe ce va asculta conclusiunile ministerului
publică, sai respingerea sa când nu 0 ar judeca admisibile,
sai, la casul contrarii,
comunicarea, sa:
1. la judecătorul recusat, spre a se espli
ca asupra faptelor, în
termină scurti, defipti în otărîrea de admis
iune;

2, la ministeriul publică. (Pr, 559. ur.) (Pr.
C. Fr. 385),
declararea sa în josul actului
de _recusațiune. (Pr. 556) (Pr. C. Fr. 386).
959. Judecătorul recusat va face

560. Daca judecătorul recusații recunosce
vati recusațiunea sa, saii daca acele fapte faptele cari ai moti-sunt probate, tribunalul saii curtea va ordona prin otărîre ca să se absti
561. Daca recusantele n'aduce probă înscr nă. (Pr. C. Fr. 388)
isă, saă uni început
de probâ despre causele recusațiunii, va r&mâ
u6 la prudinţa tribunalului, sait se ordone proba testimoniale,
saii să respingă recusaţiunea, pe simpla declarare a judecătoru
lui. (Pr. C. Pr. 389).
562. Tâte formalitâţile prescrise prin cele
cinti
dinți vor trebui să fie terminate în cele şese dile articole preceurmătâre dupe
propunerea recusaţiunit, (Pr. 557).

563. Daca recusantele, aflându-se în casul escep
ționale de împe-

dicare menționat la art. 557, ar prohune
recusațtunea

tocmai asupra înfățișării procesului, tribunalul sai; curte
a va delibera îndată
şi va otărî, ascultănd conelusiunile ministerul
ui
admisibilitâţii propunerii de recusare, şi, în casit publici, asupra,
de admisiune, va
statui

asupra recusațiunii saii chiar în acea di sai

mătârele audiențe dupe împrejurâri (Pr. 550; 564, la una din urur),
964. In tâte casurile, cercetarea procesului princ
ipale
nu va pute
începe de cât după ce se va statui asupra, propu
nerii de recusare.
Nici o propunere de recusare nu va, fi admisibile
dupe începerea

apărârilor în fondii la audiență ale părților litiganti.
(Pr. 554 ur 563)
565. Asupra unei

propuneri de recusare, jndecătorul recusat
nu
va pute să asiste nici la audiență, nici în camer
a de consilii, pînă
când se va statui defiintiv6 asupra acestui
incidinte. (Pr. 564).
566. Recusantele care nu va reuși să facă a
se admite recusațiunea, va fi condemnat la o amendă de lei una
sută (Pr. 567) (Pr.
C. Fr. 390).

967. Otărtrile date asupra recusațiunii var fi
e apelului in
terminii de cinci dile de la data lor. (Pr. 0. Fr.supus
391, 392),
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568, Otărtrea asupra recusațiunii în contra cârii s'a făcut apel,
va deveni esecutoriă dupe dou&-deci și cinci de dile de la data sa,

daca în terminul acesta recusantele nu presentă copiă dună otărirea instanței de apel care o va fi reformat, (Pr. C. Fr. 396),

569. În casu

când recusațiunea s'a priimitii, sai de instanția

înaintea cârii a fost propusă, sai de instanţia de â pel în terminul
celor 25 de dile prescrise în art. precedinte, judicătorul recusat
se va înlocui, pentru acelu proces, printrun alt judicător saii printr'un supl6nt dintr'o secțiune a aceleiași instanţit.
510. Apelul se va face printr'un act sub scrisu de parte sai de
unu împuternicit al săii prin procuraţiune speciale, şi de pus lu
instauția în contra otărîrii vârii se apeleză. (Pr. C. Fr. 392).
571.

Apelul

se

va priimi fâră plată de taxă; grefiârul va trans-

mite chiar în acea, qi la instanța câtre care s'a făcut apelu, actul
de recusare și procurațiunile de vor fi, declaraţiunea judecătoru-

lui, otăririle pronunţiate și ver ce alte acte relative,
La din contra

urmare

una sută lei, şi va

grefiârul va fi pasibile de o amendă

de

pute fi supus şi la acţiune recursoriă civile.

(Pr. C. Fr. 393).
512. Apelul va trebui să fie judicat în
dile de îa a sa priimire, sub pedâpsă

curs de cincă-spre-dece

de acțiune

în contra judicătorilor. (Pr. C. Fr. 394).

recursoria

-

civile

TITLU VI.
Despre câte-va objecte de

interes

|

public și de securitate generale.

CAP 1.

Despre depositul generale alu

notițielor otăririlori.

513. Grefiârii tribunalelor corecţionali și ai curților de juraţi
vor fi datori a înscrie, pe ordine alfabetică, într'un registru speciale, numele, profesiunea, etatea și locuinţa celor condamuaţi la o
închis6re corecţionale saii la o pedâpsă mai mare. Acest registru
va cuprinde o notiță sumariă despre proces și despre condemnare;
grefiăruli se va sunune la o amendă de lei cinci-zeci pentru fie care

proces netrecutii. (Pr. Fr. 70. 600).
514. La fie care

trimestru

grefiârul va trămite

o copiă

de pe

acest registru la ministrului justiţiei şi o alta la ministrulă din întru: urmarea, din contra supune pe gtefiâru la o amendă de lei
cinci-deci. (Pr. Fr. 601).
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515. Acesti doui ministri vorii ține, după forma mai sus areta-

tă, uni registru generale compus de

grefiâri. (Pr. Fr. 602).

aceste copie

priimite de la

CAP. II.
Despre închisori şi despre case de oprâlă.

576. Afară de închisorile întocmite pentru pedepse, va fi lingă

fie-care tribunal câte o casă de

ţii, şi lingă fie-care curte

de

arest, unde se vor ţine preveni-

juraţi câte o casă de

se vor închide acei în contra cârorii

onrâlă unde

se va fi dat o ordonanță de

punere la oprelă (P. 105) (Pr. Fr. 603).
577. Aceste doue locuri de închisâre vor fi cu totul distinse de

casele de închisâre pentru pedepse. (Pr. 576; 578) (Pr. Fr. 604).

518. Prefecţii vor veghia ca uceste differite case să fie nu numai sigure, dar încă sănâtâse şi curate (Pr. 583. ur.) (Pr. Fr.
605).

579. Directorii acestor diferite case vor fi datori să ţină unii re-

gistru. Acest reg;stru va fi sub-semnat și parafat pe tâte paginele de judicătorul de instrucțiune pentru casele de arest; de președintele curţii de jurați pentru casele de oprâlă, și de prefectii
pentru închisrele pedepsitâre. (Pr. 517, 580, ur, 592) (Pr. Fr.
„607.
580. Ori ce esecutor al unui mandat de arestare, ali unei

ordonanțe de oprâlă, sai ali: unei decisiuni ori

sentinţe de con-

demnațiune, este datoriii, mai "nainte de a da în mâna directorelu: închisorii persna ce conduce, să stăruâscă a se înscrie în registru actul în virtutea carui se face închiderea; actul de darea
acelei persâne se va înscrie înaintea lui.

Aceste înscrieri vor fi sub-semnate atît de el cât și de direeto-

re. (Pr, 519; 581) (Pr. Fr. 608).

581, Nici un director nu va put sâ priimâscă, nici să reţină
la închis6re o persână de cât în virtutea saii a unui mandat de

depunere sai a unui mandat de arestare, dat după formele presrise prin lege, sau a unei decisiuni de trămitere înaintea, curții
de jurați, sai a unei decisiuni ori sentințe de condamnare la o
pedepsă de închis6re criminale or corecţionale, şi numai după ce
va transcrie în registrul sâi actul care ordona închisârea.
La din contra urmare, el va fi urmărit şi pedepsiti ca culpabi-

Je de detențiune arbitrariă (P. 102: 103; 105) (Pr. 579; 582) (Pr.

Fr. 609).

|

PROC. COD. PENALE. — CART. II. TIT VI.
582 Registrul directorului

va cuprinde aseminea, pe
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marginea

actului de darea în mâna sa a pers6nei închise, data eșirii arestatului, precum și ordonanța, decisinnea saii sentința în puterea

cârii arestatul a eșit de la închisâre.(Pr. Fr. 610).
583

Judicătorul

de

instrucțiune

e dator

să visiteze celu

puţin

odată pe lună pe arestaţii de casa dinarest a tribunalului; preșe-

dintele curţii

de jurați e dator să visiteze

pe arestaţii din

casa

de oprâlă a acelei curți cel puţinii odată în curgerea unei sesi-

uni; Prefectul e dator să viziteze celui puţin de două ori pe anii
atit casa de oprâlă cât şi casa de arest şi tâte închisorile din județul sei (Pr. 578; 584, ur,) (Pr. Fr. 611).
584. Primariul fie-cârii comune şi polițiaiul, ori comisarul sunt
datori asemenea să visiteze tâte închisorile ce se vor afla în acea
comună, spre a se asicura de buna observare a regulelor prescrise în acele case, precum și de buna intreținere a arestaţilor. (Pr.
518) (Pr. Fr. 612),
585. Primariul, poliţiaiul sai comisarul de polițiă vor av€ pri-

vighiare ca hrana arestaților să fie suficiente şi sănătâsă; ei vor
av6 poliția acestor case de oprâlă sai de arest.
Cu tte aceste judecătorulii de instrucțiune și preşedintele cur-

ţii de jurați voră put6 da,
le ce vor trebui ase esecuta
de ei necesarie saii pentru
cesului (Pr. 578; 583) (Pr.

fie care în ceea ce-lii privesce, ordineîn aceste case, şi pe cari le voră creinstrucţiunea sai pentru judecată proFr. 613).

586. Daca vre unulă dintre arestați întrebuințeză ameninţâri,
injurie sai violențe fie în contra directorului ori a subalternilorii
sei, fie în contra celor-l-alți arestați, elli va fi dupe ordinile cui.

se va cuveni. pusăin mai mare stîmtorare, închisă sivguri şi chiari
aruncată în fâre în casă de furdre sau violență gravă, deosebiti
de urmărirea judecătorâscâ, la care arii put să dea lucii purtarea
sa. (Pr. Fr. 614).
CAP. 1].

Despre mijlăcele de a asigura

libertatea

chiderilori nelegal sai

individuale în contra în-

altoră acte arbitrarie.

581. Pentru ca, unii actii, care ord6nă arestarea saii punerea, la
oprâlă a unei pers6ne, să pâtă fi esecutatii, trebue:

a. ca acelu actii să arcte formale motivul arestârii şi legea în

puterea cârii este ordonată arestarea;

,
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b. ca el să fie eşitii de la unii funcționarii, cârui legea a dată
formale aceu putere.

c. ca el să fie notificații persnei arestate și să i se lase copiă

|
după dînsulu.(1)
"988. Toţi cei cari, neavând dată de lege puterea
vori

ordona,

vori

sub-scrie,

voră

esecuta

de a aresta,

arestajiunea unti pâr-

s6ne; toți cei cari chiară în casurile când arestațiunea este auto-

rigată prin lege, voră priimi sai voriă reţine o pers6nă

arestată în-

trunii altii loci de cele destinate prin lege pentru acâsta, se vorii

eo

la ped6psa

legiuită pentru crima

589. Ori cine va av6

de arestațiune

arbitrariă

cunoscință câ o persnă se află arestată

întruni altă locu de cele destinate prin lege
datori să însciințege pe ministeriulă publică,
poliţaii, ori pe primară, sai pe judecătorul de
ministeriulă publică de lângă curtea de apelă.

pentru acâsta, este
saă pe sub-prefectă,
instrucţiune, sai pe
(Pr. Fr. 615).

590. Ori care din funcţionarii enumerați în art.

datori, din oficii, sau dupe

precedinte este

încunosciințarea ce va fi primiti, să

se ducă în dată la casa unde se află arestatuli, şi să-li libereze,
sai în casii când ari întimpina o alegaţiune de ori: ce causă ]e-

gale de arestare,
competinte.

să-lu

trămiță,

fâră

întărdiare,

la magistratul

La din contra urmare, numiții funcţionari vori fi urmăriți şi
pedepsiți ca complici de detențiune arbitrariă.

De tote aceste sunt datori a face proces verbale, (P. 102) (Pr.
Fr. 616).
591. Dacă va cere casul, funcţionarii mai sus numiți poti să

dea mandate de înfăţişare, de aducere saii de arestare. (Pr. 97, 98.)
Numiţii funcționari vorii pute cere asistenţa puterii

ori ce pers6nă

chiămată este datâre să dea

publice, şi

ajuturii, în casă de

resistență sai din partea pers6nei deţinute de a merge la magistratulă competinte, sai din partea autorilorii acestei arestâri nelegali ori a compliciloră lori. (Pr. Fr, 617).
592.

Ori

ce custode

sai director,

persona închisă acelui care are
nat cu poliția

care

va refusa

de a arăta pe

ordinea unui funcționari însărci-

închisori sai a casei

de oprâlâ, saii dacă

nu va în-

temeia refusulii sâă pe aretarea unei ordini care-li opresce de a
presenta pe închisi, sai daca nu va arta unui oficiâră poliţiănesci
(1) Acestă

articolii este luat dupe art 77 din Constituțiunea Franţei diu 22 pri:

mar anu VIL

(s6ii 13 Deeem,

1799).
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ministeriulul publici

sai

“101

judecătorului de instrucţiune registrele

ce i se vor Cere, ori dacă nu va lăsa pe aceştia sa ia copiă după
parte din aceste registre, se va urmări ca culpabile saii complice de
arestare arbitrariă. (Pr. 519; 580) (Pr. Fr. 618) (P. 103).

CAP. 1V (1)
Despre prescripțiune.

593. Acţiunea
crimă

publică și

se vor prescrie

acțiunea,

privată cari resultă dintr'o

prin dece ani împliniți,

socotindu-se

acestă

termini din diua când crima a fostii comisă, dacă în acesti intervală nu s'a facut nici ună actă de instrucțiune nici de urmărire.
Darii dacă in intervalulă acesta se vor fi făcută niscari-va acte

de instrucțiune saii de urmărire, fără să fi fostă urmate de o decisiune, cei ţlece

dela celă- după

ani de

urmă

prescripţiune se vor

acti, şi acâsta

numera începindi

chiar în privinţa personelor.

cari nu vor fi fostii împlicate în acelii actiă de instrucţiune saii de

urmărire. (Pr. 12; 594; 599—P.
594. În ambe
de epoce acolo
trei ani pentru
(Pr. 599—P. 8)

7) (Pr. Fr 637).

*

casurile articlului precedente şi dupe deosebirile
stabilite, curgerea prescripţiunii se mărginesve la
dehctele cari se pedepsescă cu pedepse corecționali
(Pr. Fr. 638).

595. Acţiunea publică şi acțiunea privată pentru o contraven
țiune olițiănscă se vor prescrie printr'un ani împliniti din diua în
care s'a comisă, chiar și daca se va fi urmati în acest decursii

de timpi vre-o cercetare saă lucrare

fâră să fi mijlocit sentință

de condemnare (Pr. 599, ur—P. 9) (Pr. Fr. 640).

596. Pedepsele pronunțate piintr'o decisiune în materiă criminale

se vor prescrie prin doug-deci de ani împliniţi dela data decisiunil

care le a pronunțatii, ori daca s'a făcutii sai nu recurs pentru casare în contra aceleia.

Cu tâte acestea condamnatuli nu va put să-și aibă locuinţa în

judeţulă unde locuesce, sai celii asupra cârui ori în contra proprietăţii cârui s'a făcută crima, sai moştenitorii sâi în liniă drâptă:
Guvernulu va put6 otărî condamnatului loculă domiciliului sâă.
(Pr. 599—P. 1) (Pr. Fr. 635).

(1) Acesti capitolii este precedat în legea Francesă, şi în cea belgică, de ună
altă capitolă relativii la Reabilitarea condamnaţiloră (art 619—634), Na cunâscem pentru ce legiuitorul romănă 4 suprimat acestii capitolă,
.

.

pă
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597. Pedepsele pronunțiate printr'o decis
materiă corecționale, se vor prescrie prin cinci iune sai sentință, în
ani împliniți de la data
decisiunii

saii a sentinției care le a pronunțată
Pentru pedepsele pronunțate de tribunali în în ultimă instanță.
prima instanță, terminul

ii de cinci ani va începe a curge din
diua în care sentinţa
Du se va mai put6 ataca pe calea apelului.
(Pr. 198; 200; 599—P.
8) (Pr. Fr. 636).

598. Pedepsele pronunțate pentru contravenț

iuni polițiănesci se
vor prescrie după doui ani împliniți, însă:
pentr
u cele pronunțate
în ultima instanță, din diua sentinției;
ear pentru cele pronunțate
îu prima instanță, din diua când sentinţa
nu se va mal pute ataca pe

calea apelului (Pr. Fr. 639),
599. Condemnaţiunile civili coprinse în decis
iunile date în materiă criminale, corecţionale sait polițiănâscă și deven
ite nerevocabili,
se vor prescrie după regulele codiceluj civile
. (Civ. 1837—1911).
(Pr. Fr. 642).
600. În nici un casă

condemnaţii în

contu

maciă, saă în lipsă
nu vor put€ fi priimiţi a se înfățișa ca să se desca
rce de condemnarea Ce a fostă pronunțată în contra lori. (1)
(Pr. 147; 182; 481,
nota, și ur.) (Pr. Fr. 641).
Disposiţiuni

transitorie.

601. In

termină de trei luni de la promulgare
a acestui codice se
vor determina prin regulamente de administrațiune
publică, diverse.
speci

e de cheltueli de justițiă în materiă criminale,

corecționale şi
polițiinescă, tarifuliă lori, locurile de unde
și modul cum trebue
să
se facă a lori împlinire,

fiă provisoriă,

fă defini

Acele regulamente se vor tipări la finele acest tivă.
ui codice.
602. Acesti codice de procedură criminale
nu se va pune în lucrare de cât după șâse luni, din diua promulgâri
i codicelui penale.
Prin urmare, tâte procesele ce se vor inten
ta după espirarea
acelorii șâse luni se vori instrui şi se vorii
judeca după disposi-

ţiunile acestui codice.

DD

II

NIN NIN

(1) În art 641 francesiă care corespunde
cu ală
cazii condamnaţi în lipsă stă în contumaciă, nostru, se zlee așia: În nici ună
a cărora peddpsă s'a prescrisă, nu
vor putea fi primiţi a se înfâțişia sprea se
descărca (a purga) condamnaţiunea
în lipsă stă în contumaoiă n În art nostru
600
pedepsă s'a preserisii. „ Credem însă să acăsta vedem lipsindă vorbele „ a căror
e o greșială de tipar; câci în
art 481 se zice anume, că daca pedepsa nu s'a
stinsă prin prescripțiune, contu=
macele se pote descărca de condamnare. Ar
fi dar o adevărată contrarietate
între aceste doue articole, dca nu am presupune
o greşială de tipar, şi prin ur“nare esistința, cuvintelorii ce am aretat.
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Disposiţiună generale.
603. T6te disposițiunile legilorii de procedură

tâte ordonanțele

domnesci, tâte

penale antsriort,

instrucțiunile ministeriali şi tote

datinele ce se aplica în trecută, sunt şi remâni abrogat
e, îatru
totă ce ar coprinde contrariii disposiţiunilori acestui codice.

Fi

ae

FINE.

TABELA MATERIELORU
CODICELUI

k
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ORDINEA CHRONOLOGICA
copripdăndă

Legile, decretele si regulamentele celle mai noui si mai
usuale, cari se raportâză la aplicarea legilori,
—.

2059

ESPLICAȚIUNEA

SCURȚĂRILORI:

Decret, să se citească: decretat,
Prom.
.
Reg. Org.
V,
.

V. s.

o.

Arog,
C.Civ,

Bt,

„promulgat.
+»
Regulamentul.
.
Vezi.

,

a
,
.

.

Con.P.,
,
l
pa

.

.

P. st.
„o
St. Des. Con. .

Organic,

Vezi mal susă,

Abrogatiă,
Codicile civile.

.

.

Statutulă din 2 Iuliă 19864.

.
Convenţia
„lege.

din Paris.

Puterea statutului.
Statutul desvoltător Convenţiei,

.

DECRETU
Din 22 Ferruariu 1859; prom. la 23 Febr. 1859,
Relativă la atributiunile centralisătore alle Ministerului diu afară
și la conira-semnarea Mlinistrilorii responsabili.
Art, 1. Cancelaria
trulă tatulorii trabiloră

tutui este ncapărată.
(1)
Eacă

ministerului trebiloră străine încetează de a mat Â cenpublice, pentru a căror espeduire autorisația şefului Sta-

(1) (V.

art.

14, Con.

P.)

Acestă articolii a abrogat disposiţiunea art. 163 din Regulamentulă organică, ca necâmpatia
tilă cu forma constituțională a guvernului din 1859,
disposițiunile art. 153 care s'a abrogat: “Marele Postelnici (adică ministrulă pin afară) este
şefului

cancelariei

Domnului,

atăt pentru

trebile

din

asia dar prin midlocirea lui se vor face cunnoscute
“sieătre obicinuița obstească adunare, toate decretarile

lăuntru

cătă

și pentru

către deosebitele
Domnului.„ ect.

celle

din afară;

departamenturi

1

cum

Ta

1859, 4 OCT.

,

Art, 2. Pie-care ministru, fiind secretară de stată, şi dupăart.
15 allă Convenţiei, respunzătoră de lucrările salle, va suppune însuşi
d'acum
nâstră eunoşcinţă raporturile privitâre la lucrările Departamentuluiînainte la a
sei, şi va
contra-semna decretele Nbsire căte vor privi în part la
acellă Minister; aducând însuși d'a dreptulă la îudeplinire şi resoluţiile ce
vom da asupra raporturilor

ce ni se vor înfățișa. (V, art. 15. Conv, P.)

:

LECE

Decrei. la 7 Sept. 1859, prom. la 12 Sept. 1859.
Asupra recrutaţici.(1)
Art, 1-iă. Conform art. 46 din Convenţie, legiuire
a din regulament de la
nnecsa |, titlul 2, Ş 5 prin care „se apără, clasele
privilegiate de a da recruți“
șe desființâsă, (V. art. 42 Conv, P.)
Art. 2. Disposiţiele legiuitre asupra tragerei la sorți
din anecsa 1, titlul 2,
mite 9 şi 10. se vor pune în lucrare chiar de la fitârea
recrutație, (V. art 9 și
10 Reg, Org. Cap. 1X.)
220 20703c9cotate

—

ORDONANŢA
Decret. la 2 Oct. 1859, prom. la 4 Oct. 1859.
Asupră

Presci.2)

Va fi poprit ori-cărei serieri:

1. De a defăima pe Domnitorul

țerei s6ă attaca

demnitat

ea Domniei.
2, De a defăima religia Domnitâre în jeră, precum şi
câlle-l-alte veligii rscunoseute în Principate,
3. De a defăima clerulii în eserciţiulii faneţiilorii salle
spirituale; precum și clerulă religiilor streine recunoseute în țeră.
4. De a ataca onrea și demnitatea Domnitorilorii staturilo
ră streine, şi ală representanţiloră loră.
5. De a provoca la arme.
6. De a provoca la intervenţii streine,
7. De a provoca la nesupunere către lege, sai la resturna
reu assezămintulul
fundamentală all țerei şi ali principiului propriet
âţei,
„ De a zâdâri Ja ură și dispreții asupra guvernului:
Printracâstă restricțiă nu
va fi poprită o discuţiă, în cercul cuviinţei,
a actelorii minisțrilorii,
9. De a ultrajia fancționarii publici în privința
funefiiloră lov; fâră ca acesta
să împedece discuţia acteloră loră.
10. De a ataca moralitatea publică.

Pr

[09]

Recrutaţia
armatei, care se făcea dupe ună Regulamentă,
decret la 21 Noem. 1859, brom,
la 50 Decem. 1859, s'a abrogată prin
legea asupra recrutănel armatei din
-“singură astă în vigore peritru recrutarea
19 Decem. 1864,
armatei.
2) Acestă ordonanță se desființase prin legea
asupra pressel (v. s,), in 13 Aprilie 1862; sta
re::înfiinţată. 6ră, întruni modă provisoiii, prin
decretuli din 2 Maii 1864, (vedi și art, 398
iCond. Penală, decretată 1a 22 Octomvzie
din
1864, promulgală la 30 Octomvrie 1864),

1859, 12 OCr,
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13. De a ataca, ondrea stă viaţia privată a vre-unui cetățeaniă.
12. Je a ultrajia demnitatea Camereiilegiuitâre, ori legile votate de dinsa, sti
„vre-un deputat întru îndeplinirea mandatului seă; fâră ca acâsta să împedeco
băgările de scmă ce ar sugera acelle legi.
Câtre acesta, nimeni nu va putea publica o fâie fâră autorisaţia, prealabilă a
Ministrului din năuntru, care autorisațiă se va putea refusa, dâca acellă care o
; cere nu ar înfăţișia destoinice garanțe morale,
Celă ce va dobîndi acea autorisațiă va fi datorii a depune la Ministerulii În: terioră, drepti cauţie, suma de lei cinci mii, No. 5000, care, la cazi de osiudă
a redactorului, va servi întru plata amenzilor.
i
Să facă cunoscut titlulă foi, felulă şi timpulă publicârei ei;
Numele redactorului şi a!lă garantului respunzâtoriă, precum assemenea nu-

“mele gi locuinţa tipografulni.

Pentru ceea ce se atinge de grivigherea ce guvernulă este dator a esersa
asupra publicităţii, se va ccre publicistilorii în deobsee ca, din fie-care foio periodică, brosiură săi stampă ce vor da la lumină, să depuie, d'o dată cua ei împănţire, câte doue esemplare la Ministerulii din năuntru,
!
În cazi de infracțiă a disposițiiloră de mai susă, Ministerulă din năuntru,
: dupe doue prevestiri ce va face redactorului, va siispenda jurnalulă abătut, pe
" termenulă de o lună, iar dupe recidivă îli va suprima de totă; va putea asemenea suprima jurnalele care sar osîndi de tribunală pentru deosebite vin.
La cazuri grava, Ministrulă din năuntru, prin ordonanță domnească, va suprima jurnalulă abătut, şi fâră prevestire, ca măsură de siguritate publică,
II

E

LECE
Decret. lu 27 Sept. 1859, prom.
Relativă

la abrogarea

Art. 1—Legiuirca
cum

la 5 Oe. 1859,

legei asupra: pensiunilorii

din 1853.(1)

din anulă 1853, atingătâre de pensii, se desființează, de a-

înaiate,

Art. 2—'Toţi foncţionarii d'o potrivă vor priimi în viitori pensii dupe anii
serviţiului lori, confurmii legiuirei din regulamentul organică de la art. 27, 28
şi 29, Cap. [IL Secţ. I și ]l, până la întocmirea unei noui legiuiri.(2)

a

E

LECE

Decret. la 7 Oct. 1859, prom. la 12 Oct. 1859.
Pentru înfiinţarea. unei a 3-a secții civile la Tribunalulă
|

de Iifovii.

Art, 1, Se înființeasă o a treea secție civilă a tribunalului de Ilfov:

|

Art, 2, Se vorii da în atribuţiile acestei
a. Legalisarea,

secții:

pentru locuitori județului Iifovă şi orașului Bucuresci, a ae-

-1

iegiuirea din 1853, care se abrogă, era întărită prin ofisuli din 11 Martie 1853, şi se raporta

2

Veţi Reg. Org. “pentru pensiile cc ai a se da la elujbașil,obşteşti,, de la art, 27 vină în art. 31,

la pensionarii micf.

N

.

4

1860, 24 MAIU

teloră de ipoteci şi a foilorii de destre, cari astăgi se află în atribuţiile Ministerului Justiţiei; şi această secţie va trimite Ministerului copii adeverite dupe actele de ipotecă

și foile de destre,

întocmai

precum

urmează

cele-lalte

tribunale

ale ţerei (art, 337 secția VIII din Regulament Organicii).
b. Văngările prin licitație silite, saii de buuă voe, a averilor mişcătore, și
nemiscătore; adeveririle de ori-ce acte de natură civilă, secuestrele pentru datorii
civile şi alte asigurări, se vor face de către această secțiune.
Art. 3. Actele civile de nascere, de cununie şi de moarte, se vor trimite la,
această secțiune; dară Ministrulii Justiţii va avea facultatea a le trimite celor lalte secțiuni căndii interesulii serviciului o va cere. (V. art. 28 şi 30 c. civ.)
Art, 4. Personalulă acestei secţii a 3-a va fi tot acela ce se află şi la celelalte secții civile ale tribunalului de Ilfovă, asemenea, şi lefile foncţion ariior, precum se vede din alăturatuli statii,
Aceste lefi și cheltueala cancelarii se vor respunde de Ministru Finanţelor
tot cu orînduiala păzită pînă acum,
Art. 5. Contabilitatea acestei secții a 3-a va urma a se ţine de cusierul tuibunalului de comerciii.
Art. 6. Contestaţiile ce se vorii nasce, relative la chestiile m i sus enunciate, se vor judeca de această secţiune,
Art. 7. Se va face un registru în care se va transerie actele a căror transcriere va fi cerută de vre una din părțile interesate.
,
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LECE
Deevet. la 13 Maiii 1860, prom. la 24 Baii 1860.
pentru instrucțiunea armatei Prineipatelor-Unite

Române.

Art. I. Instrucţiunea, esereiţiul şi disciplina armatei Principatelor-Unite ale
României,
precum şi formarea Statelor ei maiore, modul administraţiunei şi al
comptabilității ei vor fi de acum înainte uniforme.
Art, 11. Se vor înființa în Bucuresci detașamente model de tst> armele,
pentru formarea de instructori ai armatei întregi.
Aceste detaşamente vor fi compuse pentru infunterie de un batalion de linie şi de o companie de vinători, pentru cavalerie de un escadron, pentru artilerie de o baterie pedestră și de o baterie călare, şi pentru geniă de o companie,
iar pentru marină se va așefa în Ismail un detașament spre organisarca unei flotile.
Fie-care detașament va fi compus de ostaşi din ambele Principate în propor»
jiunea oştirilor ce se recrutâsă în fie-care Principată, urmând a se face și cheltuelile tot in acestă proporțiune din ambele visterii.(a)
Aceste detașamente vor fi permanente și vor forma un corp a parte; personal 1 lor se va schimba treptat, dând armatei instructorii neeesarii şi înlocuindu'i cu din -ostaşii care vor fi arătat mai multă aptitudine; iar la soldați se va
cere şi condițiunea de a fi servit ua an.
”

Art. 1]1. Pentru instruirea și comandarea detaşamentelor
gunisarea; statelor maiore, pentru reformarea administrațiuuei

modele, pertru orși a comptabilităței

armatei, se vor cere de la guvernul frances oficieri şi sub-oficieri după cum urmesă.
„A. Pentru detașamentele de infanterie: 1 Comandir de batalion. 1 Căpitan

ajutor.

4 Sub-oficieri.

6

1 Capitan

———

de vînători

(a) Acest alineafi'a moliticată prin unirsa deânitivă

şi doi sub-oficieri tot din acea armă, a

Principateloră.

1860, 12 IULIU

3

DB. Pentru detașamentul de cavalerie: 1 Comandir de escadron. i Locoteninte
ajutor. 3. Sub-oficieri și 1 Viterinar.
C. Pentru detaşamentul de artileriă: 1 Comandir de baterie pedestră şi 2 Sub.
oficieri. 1 Comaxdir de baterie călare. 2 Sub-oficieri, 1 Pirotechnic.
D. Pentru compania de genii: 1 Ofiger de geniii și 4 Sub-oficieri din acâstă armă.
E. Pentru stat maior: | ('omandir de escadron de statul maior pentru derijarea lucrărilor de geodesie. 1 Căpitan de stat maior eu misiunea specială de a
dirige scla militară care va fi în Bucaresci una peitru ambele Principate.
F. Pentru intendența militară: 1- Sub-intendente pentru administrațiunea şi
comptabilitatea armatei,
G. Pentru detagamentul de marină: 1 Ofcier de marină. 2 Sub-ofieier. 1 Șef.
de construcţiunea navală.
Ant. 4, In fiă-care detaşament se va numi un comitet compus de cinci oficieri, din care comandirii detaşamentelor fac parte de drit și presidă acele comitete, Aceste comitete vor modifica şi vor redige tâte regulamentele militare
:
necesarii şi vor priveghia tipărirea lor.
Asemenea se va urma și pentru administraţiunea și compatibilitatea armatei.
Art. 5. Spre a se aduce de'ndută sus arătaţii oficeri şi sub-oficeri francesi,
se deschide guvernului un credit de 400 mii lei din care 200 mii lei din ţâra
Nomânescii și 200 mii lei din Moldavia.
Art. 6. Tot d'odată se vor trimite cu cheltuiala Statului tineri Români pentru a studia sciințele militare în scâlele speciale ale Franciei.
Numtrul acestor elevi şi modul alegerilor vor fi precum urmâsă:
a. Opr pentru infanterie şi patru pentru cavalerie la sesla de la S. Cyr.
Aceştia se vor alege prin concurs din junii !:omâni civili și militari care nu
vor fi trecuti virsta de 18 ani, Militarii însă, din acei care până la actstă
vîrstă nu vor fi dobândit gradul de oficeri.
Programul concursului va fi acela al admisibilităței junilor în se6la de
St. Cyr.
D. Şese pentru genii la sediă politecnică, cu obligațiune de a trece pe ur.
mă în scâla speciale pe la Metz.
Programul concursului va fi acel al admisibilității în seola politeenică, iar
cel -l-alte condițiuni vor fi acele coprinse la litera a.
€. Pentru seâla de Stat maior patru sub-locotenenți eșiţi din scola militară,
şi care se vor lua din cei mat dântâii dup lista de clasificare la eșirea, lor
din se6lă.
d. Şese tine, din care duoi pentru medicinăși patru pentru arta viterinară,
Aceştia se vor lua din cei mai d'âuidiii elevi ai sedlei militare de hirurgie din
Bucuresci care vor fi terminat studiile lor.
—
21019:

cosatara——

LECE
Decret. lu î Juli 1860, prom. la 12 Iulii, 1860.
Pentru

diurna deputațiloră Adunări elective.

„Art. 1, Membri aleși ai Adunârei aii și vor avea de la începutulă presenței
sesiuni o diurnă de doui galbeni pe di (V. Art. 10 Si. Des. Con.)
Axt. II. Deputaţii impiegaţi sei pensionari ai statului, allii căror salariii să
peusiă mensuală este de douemii lei în susi, nu vor avea drepti la acestă diumă,

6

1800,

19 OCT,

Cei ce ai unii salaziii si o pensie mai mică,
voră prilmi dreptă diumă nu»
mai suma necesariă spre a se complecta remune
raţia de şase-zeci galbeni pe lună
în cursul sesiei,
Art, IIL. Deputaţii perdii dreptuli diurnei pe toti
timpul în care se află în

congediii.

Assemene "1 perdă de câțe

ori nu asistă la şedinţele Adunârei sâii la
Încrârile seeţielorii până la rădicarea lorii, fâră
a motiva, a lori lipsă.
Ari, IV. Dreptulă la diurnă încetează totă d'auna,
la espirarea termenului de
fnei luni fixați de Convenţie, chiar dâca în faptă,
sesia, va fi mai lungă,
———...
9 9

LECE
Decret, la 9 Tulii 1860; prom. la 21 ulii 1860.
Pentru

adunarea

de către

guvernii

a venituriloră

mi, saline, esportatie şi importaţie.

indirecte

din

vă.

Ant. 1. Veniturile Statului și anume: Venitulii vămiloriă
, alii salineloră, esportaţici şi importaţiei cerealeloriă, espoztației vitelorii de
totii
lui şi ali cervişului, venitulii oeritului și ală cornăritului soiuli, esportaţici seuvitelor păstorilor din
Ardelă, se vori administra și strânge de către guverne,
pe conta lori, fără a se
mai putea arendui la, particolari, precumi s'a urmati până
acum.
Art.

2. Aceste

ramuri

de veniti, atâtii din 'Țera Românășcă,

câtii

și din Moldavia, îndată după espirarea termenului, până lo, care suntă
arenduite, se vorii uni
sub o singură, administraţie, şi veniturile se vor aduna, în
O singură casă,
Art. 3. 'Fransportarea siluică şi cu preţiii otărâtii a sării,
de la grâpa oenclorii la schelele Dunărei, sâă la ori-ce altii punetă, este oprită
pentru totă d'auna,
Guvernulii nu va putea efectua de acumii înainte assemenea
transporturi, de
cătă numai prin tocmele de bună voe.
Art. 4. Venitulă esportaţiei și importaţiei seului şi alii cervișulu
i, caro până acumiă în Moldavia a fostii dată în folosuliă municipalității de
Iaşi, va intra în rândul veniturilor Statului, îndată după espirarea contract
ului, cu care acesti veuită este arenduitiăi de acea municipalitate,
— ...92

cotate

—

LECE
Decret. la 11 Oct, 1860; prom. lu 19 Oct. 1860.
Pentru

contribuţia foncieră(1)

Art, l-iii O dare anuală se va așeţa pe
ptietăţilorii fonciare de ori ce valbre,

Subi-numire

venitulii

curati

(revenu-net)

a pro-

,
de proprietate foneiară se înțelege tâtă proprietatea, nemișcătăre

(bien-fond) fără, escepțiune.
——————
1

——

,

Acestă legiuire, prin legea din 31 Martie 1862, sta aplicat
colo de Milcovi, Bacă testul legel din 1862,

şi la

proprietăţile

imobile

de din-

,
j
Art. I. Contribuţia fonciară de la proprietăţile imobile de veri-ce
natură, te
Btatornicesce la un impositii egală în ambele părţi alle Principatelorii-Unite,
Art, IL. Cifra impositului fonciară pentru annuli curente
eu începere de la

-

1860, 19 OCT.

“

Proprietăţile embaticare suntă supuse la acestă dare d'o potrivă cu cele-l-alte,
Adunările elective cu ocasia votărei budgetelorii anuale, ficstsă cotitatea acestorii dări, adăogându'o sai scădându'o dapă trebuință.
Respunderea acestei contribuțiuni se va efectua de către contribuabili pe trimestru. (V. $.1. de urmăriri din 24 aprilia 1862),
Art. 2-a. Subi-numire de venită curată se înțelege folosulii ce remâne din
pro ductuli umei proprietăți după scăderea tutulorii chieltuelilorii, adică: pentru proprietăţile rurale, «a tutulor avansurilorii de esploataţie şi de intreținere; şi pentru
încăperi, a chieltueliloră de întreţinere şi de reparațiuni anuale.
Constatarea, venitului curatii se va faco în următorul chipă:
a. Pentru proprietățile rurale arenduite, se ia de basă preciurile de arenduire
stipulate prin contractele lucrătâre, atâtă acele legalisate, câtă și acele care prin a
lori notorietate n'ariă fi supuse îndoielii.
b. Pentru încăperile închiriate asemenea se ia de basă preşiulii de chirie lucrătorii prin scăderea de o a patra parte pentru întreținere, reparațiuni şi deteriorare,
€. Cândă contractele de arenduire, sai de chirie, pe lângă prețială anuală băneseu ară pune în sarcina, arendaşiului, saii a chiriașului, dări în natură saii îndatoriri d'a face încăperi din nuoii, val6rea acesta se coprinde în evaluarea venitului

curată,
d. La evalnarea venitului proprietățilorii nemișcătâre supuse plății unui emba.
ticii (besmanii) cătimea anuală a embaticului (a besmanului) se scade din venitulă
embaticarului (a besmanarului) şi se trece în sarcina proprietarului fondolui.
e, Venitulă proprietățiloră nemiscătâre câte n'ară fi date în arendă sai închirie,
se socotesce conformii baseloră mai susii espuse, după proţiulă ce sară putea lua
de pe ele prin arenduire saă închiriere.
f. Jocăperile aflate pe proprictăţile rurale, producătâre de venitii și coprinse în
contractulii arenduirei, nu suntă supuse la deosebită dare. Iar pentru încăperile
destinate la vr'o speculație industrială care n'arii face parte în esploataţia agricolă
şi nu sarii

afla coprinse

in

evaluația

preţiului

de arendă

a proprietății rurale pe

care ele s'arii afla, precumii şi pentru cele aședate în cireonscripțiunea vr'unui o- .
rașii sali tirgii, venitulii curații se socotesce după ce se scade dintr'ânsulă o treime dreptă chieltueli de întreţinere si de reparațiuni anuale.
Se bucură de acesti scădământii de o a treia parte, şi tote fabricele şi ma:
şinele, precumă: mori, velnițe (poverne), salhanale și alte asemenea, chiarii cândă
suntă date în arendă împreună cu întrâga moşie;
&. La moșiile răzășesci (moșnene) venitulă părțiloră otărâte și stâlpite (pietrite)
se va socoti în deosebi; iarii acela ali părțiloră neotărâte şi nestâlpite se va evalua în totală, și darea ce'lii va privi se va respunde fiscului de câtre obştea coproprietarilorii, care apoi va face repartițiunea dării între ei în proporțiune cu vez
nitulă părții stăpânite de fie-care;

1 aprilie, va fi de patru lei la %, asupra venitului anuală curat, de ia inenţionă:
tele proprietăţi situate în Principatele-Unite.

Ast. IL. Basele fondamentale pe care se așează acâstă contribuţia va fi legea

de la 2 sept
Milcov,

1860(a),

votată

alle cârii dispositii nu

și priimită

de

ai luată până

corpurile

acum

legiuitâre

de

dincâce de

vre-o modificaţi,

At, IV. La proprietăţile din orașiulii Iași contribuţia de patru la %, se va
calcula pe jumătatea venitului anuală curat.
Art. V. Legea pentru impositulă fonciar, admisă şi promulgată dincolo de

Milcovă la 16 Fevruarie annulă 1859, este şi remâne desființată,
ă)

Acâstă lege ain 2 Septemvrie este cea care o xaportămi mai susti din 190o0t. La 3 Septem
- 1860 s'a otatu de eătre Adunare nctată loge ; însă promulgarea ei s'a făcutii la 19 Oct, 1860

ocuparedi mtac ip)

»

”
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1860, 19 OCT.
h, Venitul

viitoră se va evalua după venitul pământului de arătură ali loea-

lităţii unde se află,
Art. 3. Nu suntă supuse dării prevădute prin acestă legiuire, încăperile rurale neproducătâre de venitii, precumii: case de locuință, hambare, coșare, grajduri,
şuri şi alte asemenea cu îngrăditurile lorii.
Ant. 4, Pădurile în deobște, pe câtă timpii nu sunt esploatate, nu suntit
supuse dării; asemenea și locurile unde se seamănă sai se va sădi pădure, suntiă
scutite de dare, ca tâte sădirile, până voră începe a fi esploatate.
Pădurile cele esploatate plătesc în proporțiune cu câtimea, tăiată pe fie-care
ană dupe preciurile de midlociă a diteritelorii localități, scădându-se o decime
pentru chieltuelile de pasă și de întreținere.
Pădurile nefiind esploatate pe conta proprieterilorii, ci arenduite, contractele
de arvenduire servă de bază evaluării.
Contribuţiunea pentru părțile de pădure date arendaşiloriă în puterea contractelorii de arenduire împreună cu venitulă anuală ală proprietăţii, se socotesce
coprinsă în darea genorală a acestei proprietăți.
Lemnele tăiate pentru trebuință casnică sai rurală a însuși. pzoprietarului,
nu suntii supuse dării.
Locurile de tuferisă date în curățire pentru a se preface în lucuri de hrană,
nu sunt supuse la nici o contribuțiune, și dupe curățirea și punerea, loră în lucru
suntii scutite de ori-ce dare ânchă pe unii termenii de cinci ani;

Asemenea nu sunţii supuse dârii nici locurile de baltă scurse artificiali, pe
același termenii de cinci ani, dupe ce se vor pune în stare de cultură.

Art, 5

pentru

dece

Locurile

ani,

unde

se sâmănă

suntii scutite

sai

se va sădi

de dare, de la semănarea

pomi

roditori,

saă dudi,

sati sădirea lori,

Art. 6. Zidirile nouă suntii scutite de ori-ce dare:
a. Celle lucrate în paente și cele cu unii catii inferioră pe termenă de trei
ani, socotiți de cândă. vorii fi abitabile. (de locuiti).
b. Celle cu duă catură de zidă întregi pe trei ani,
€. Cele cu mai multe caturi pe trei ani.
At, 7. Vitele de esploataţiune rurală, de reproducere şi acele puse la îngrășatii
nu intră in evaluația venitului. fonciariă,
Art, 8. Proprietarul care se va socoti asupritii cu evaluarea venitului proprietății sale, pote reclama prin prefectura districtului îndreptarea, evaluării în
termenii de trei luni, socotită din gioa în care va, priimi notificațiunea de cătimea
dării ce i sară fi impusti
La unii asemenea casă ânsă contribuitorulă: este datori a plăti darea ce i se
cere, remâindii a se scădea la termenulă următorii, daca sarii descoperi că este

încărcată cu taesarea,

Assemenea și fisculii cândi se va încredința că evaluarea venitului unei moșii
nearenduite este micșorată spre paguba Statului, saii că contractele de arendă, fie
şi legalisate, suntă economicâse şi arată unii preșiă mai josii de câtii acel adevărat,

pâte

contesta

reclamândă

toti

prin

prefectură

o din nouă

evaluare,

saii consta-

tarea fraudei,
“Art, 9. În casurile mai sus prevegute, prefectura va lua cuvenitele disposițiuni
spre a se face a doua evaluare în termen d'o lună după modulă următorii:
Se numeseii comisiuni de preciuire compuse de patru âihitri, duoi aleşi de
către fiscii și duoi de către propriatarulii înteresatii. Acestă axhitri decidă asupra
contestațiuinei cu majoritatea glasurilorii, iară neputândii forma majoritatea, alegă
ună suprarbitru, și cândă și asupra alegerii de sub arbitru nu se voră putea, înțelege atunci municipalitatea locală va fi chiămată a numi pe acelă supr'azrbitru,
Ast, 10. Sunt scutite de acestă contribuțiune următârele proprietăți:
a. Încăperile menite pentru eserciţiulii osebiteloră culte recunnoseute, cu

locurile

şi zidirile

coprinse

în îngrăditurile

loră, precumii

şi locuinţele

clerului

de

A

i
7
a

1860,

|

!

19 OCT.

Ş

-

mirii, şi ale sârvitorilorii bisericești de ori-ce religiune, fără însă a se coprinde
în acâstă escepțiune, casele ce asemenea feșie saii stabilimente ară âvea pentri
închiriere și speculațiune:
”
b. Moşiile și încăperile ce sunt proprietate a Statului, episcopiile și seminarele
cu îngrăditurile

lori,

ospitalurile,

asedâmintele: publice de

bine

facere, încăperile

publice de învățătură, casele municipale și comunale, casele de locuinţă, saii d&
cancelarie ale representanţilorii puteriloră străine, pe câtă ară fi proprii ale ldră,
saii ale guvernului lori, casermele, închisorile, casu societății de medici și naturalişti din Iași, foră âns5 a se aplica acestă scutire și la încăperile luate în chirie
de câtre Statii, municipalitâți și comune.
€. Drumurile și piețele publice în câtii aceste piețe n'ară fi proprietate privată,
producătâre de veniti; casele a cărora chirie anuală n'arii trece peste două sute lei.
Art. 11. Evaluaţiunea generală a venitului se va reînoi din cinci
ani în cinci ană,
Ant. 12. Contribuabili, care în scopii d'a păgubi fsculii, se vorii dovedi cai
arătată prin ună contractii cconomicosii, sai almintrelea, unii veniti mai micii de
câtă adevăratul venită curati ce tragi după proprietatea lori, vorii plăti drepti
globire, contribuțiunea îndoită pe totă timpul în care arii fi fraudatii fiscul.
Asemenea şi agentul fiscului care cu rea credință ară fi trasi pe contribuabilă la o dare asupritâre, se va putea prigoni în naintea tribunalului competenti,
spre a se judeca și a-și priimi legiuita ped&psă, întoreându-se contribuabilului
asuprită totii odată contribuțiunea ce cu nedreptii i sară îi luati.

Disposițiamă transitorii,
Venitulii proprietăţii fonciare fiindii supusă la darea, directă prin acestă legiuire. imposițiunile “indirecte plătite până acumii sub titlu de esportațiunea, cereaveloră, a vitelorii și a seului, vorii conteni îndată ce o lege va veni să supue lu
acestă contribuţiune directă pe toți producătorii de asemenea, obiecte.
Contribuţiunile fonciare sub ori-ce numire care s'aă plătită până acumii asupra
proprietăţilorii_ rurale, voriă înceta, îndată după punerea, în lucrare a, acestei legiuiri,
——

P—————

LECE
Decret. la 11 Oct.
relativă

1860,

prom: la 19 Oct. 1860, -

la tacsa de transmitere asupra proprietățiloriă

aşedăniinta:

lorit publice.()
At, 1. 'Tâte proprietăţile nemișcătâre supuse la contribuțiunea tonciară, ale
tutuloră aședăminteloră publice, precumii sunt: Metropolia, episcopiile, monastirile
1)

Această legiuire, prin legea din 31 Martie 1862s'a aplicatii
„covit, Eacă testului legei din 31 Marte 1862.

şila immobilele

de dincolo

de Mil:

Art. 1. 'Tote proprietăţile nemiscătâre din partea de dincolo de Milcoviă, su=
puse la contribuţiunea fonciară, alle tutulor assezămintelorii publice
precum
sunt: Mitropolia, Episcopiile, monastiriie închinate și neîachinate cu metosele loriă,
chinoviile, monastirile și bisericile de sub diferite tutele şi dupe diferite disposiții
testamentare, municipaiitățile, comunele, spitalele, scoalele, seminarele și ori-ce
alt assezâmint de bine-facere, sant supusetot o dată pe sema fiscului, şi la o a
doua imposiție denumită „taxă de trasmitere“ a proprietățilorii lori.
Art, 2. Acestă taxă remâne statornicită in cifra de lei 10 la %/, pe ani, asnpra venitului curat (net), așia precum este fixată și în partea de dincoci de
1%

i
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închinate şi neînchinate cu metâșele lori, chinoviile, monastirile şi bisericile de
sub diferite tutele şi după diferite disposițiuni testamentare, municipalităţile, comunele, spitalele, scâlele, seminarele şi ori-ce altii nşedămintii de bine facere,
suntă supuse totii de o dată pe sâma guvernului şi la o a doua imposiţiune, ce
represintă taesa de transmitere a proprietăţiloră loră, de la unulă la altulă, sai
între vii și morţi,
Art, 3. Acâstă tacsă estede 10la sută pe anti asupra venitului netă (curatii) a fiecăria proprietăți nemişcătore ale menționatelorăi aşetăminte publice, se răspunde
de dânsele de o dată cu imposițiunea fonciară și după aceleaşi regule de percepțiune şi de comtabilitate, prescrise de legea specială pentru imposiţiunea asupra
vesitului fonciarii,
90 —

LECE
Decret. la 12 Ianuarie 1561, prom. la 24 anuar. 1861.
Pentru înființarea

Curţii de

Casaţiune şi de jnstiţiă.
(1)

TIT, IL.
Organisarea Curţii de Cassatiune.

CAPITULU 1.

.

Pentru intocmirea Curţii de Cassaţiune.
Art. 1. O înaltă curte de cassaţiune și de justiţiă se înființează pentru întrgeulă statii allii Principateloră-Unite Moldova și țera Românâscă.
Art. 2. Tâte tribunalele și Curțile de apelă alle Statului Principateloră-Unite sunt suppuse juridicțiunei Curtei de Casaţiune.
(abrogat) Tribunalele bisericesci, cari azi esercită în faptă ore-cari atribuțiuni
în materii de căsătoriă, sunt
assemenea suppuse furidicţiunei Curți! de Casațitine.(2)
Assemenea sunt supuse jurisdicțiunei Curţii de Cassaţiune şi tribunalele militare, în cazurile și dupe modul prevezută la art. 36,
Art. 3. (|, 1864 art. 1). Curtea de casațiune este împărțită în done secţiuni, și se compune: de ună Prim-preşedinte, de doui preşedinţi de secţiuni şi de
patru-apre -zece Membri, peste totii ștpte-spre-zece Membri.(3)

3)
2)

Milcovii, — Ea (taxa) se va respunde cu începere dela 1 Aprilie viitor a. e, de
acele asiezăminte, de o dată cu imposiţia fonc'ară dupe aceleașiregule de percepţie şi de contabilitate,
Art, 3. — Escepţiele stipulate prin legea -impositului foneiar adoptată în partea. de dincoci de Mileovii, vor fi aplicabile întoemai și în partea de dincolo de
Milcorii.
m
Cartea de casațiune s'a instalat și a început a foncționa la 16 Marte 1862-——Grefia e! era for.
mată și primea recursuri încă de la 11 Februatii 1562.
j
Acesti alineată este abrogati prin art. 216 allit codicelui civilă din 4 decem, 1864, cure dă
questiunile de divorțiit în atribuţiuneatribunaleloră civile,

3) Art.

8 din

legea

din

1861,

era

ast-felă:

„Curtea de casațiune este

îm-
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Art. 4, (. 1864 net. 2, Bocţiunile îati numiren de: „Secţiunea civilă gi seețiunea criminată,*
Fie-care secţiune se compune de -şâpte membri şi unii Pregedinte,
Acum la începutii, și pentru prima şi singura 6ră, secţiunile se vor forma
prin sorți.
Toţi membrii cari compunit o secțiune dinpreună cu preşedintele loră, vot
schimba la începutulă fie-cărui ană, dedeeptă, pe membrii cellei-l-alte secţiuni.(4)
Art. 5. (|. 1964 art. 3) Secţiunea civilă pronunţă asupra tutuloră cereriloră
de casaţiune în materii civile.
Secţiunea criminale pronunță asupra cercriloriă în Casaţiuneîn materii criminali,
corecționali şi de simplă poliţie.
Conflictele de jurisdieţiune intre autorităţi de ordinea judecătorâscă, se jude»
că de către secţianile usiite,(5)
Ant. 6, (1. 1864 art. 4). Primul Preşediute presidă Curtea întregă în Secţiuni
unite și pote presida,cândii va găsi de cuviinţă, și. dupe trebuința serviciului, şi
a

fie-care

secțiune

în parte.(6)

a

iz
părţită în trei sceţiuni și e compune: de unit Prim-Președinte, de trei pres:
dinți de secțiuni, şi de doue-zeci și ună membri; peste totă 25 Membri.“
Prin legea, decret, la 6 August 1864, prom. la 1 August 1864, în puterea sta- .
tut: din 2 Iuliă, s'a desființiatii sect. 1 a reclamaţiuniloriă.
Eacă cuprinsulii acestei legi:
Art, i, Secţiunea £ a reclamațiuniloră a Curţiide casațiune se suprimă. Prin
urmare, unii Preşedinte de secțiune, ş&pte membri din ai Curţii de casaţiune,
unii procurorii de secţiune, unii grefierii și personalulă care compune una din

celle trei grefi, sunt desfiiuţiaţi.

Ă

Art. 2. Secţiunea îl civile va adopta aceeași procedură ca secțiunea a II
din
criminală, în totă ceeace privesee întroducerea causelorii. Tote disposiţiunile
ve reclamaţiuniloră, sunt abrogate.
la secţiunea
legea Curţei de casaţiune, relati
înaintea secţiunei I. a reclamaţiunilorii
Art. 3. Vâte procesele pendinte
vor trece, lu punerea în Iuerare aacestui decretă, în cercetarea secţiunei civile.
Apoi legea, decret. la 17 August. prom. la 19 August 1864, în puterea stat.
din 2 Iuliăi, a prescrisii tote modificările eausate prin suprimarea unei secţiuni.
(4) Ant. 4 abrogat din legea din 1861 era redaetat aşia: „Secţiunile iai numirea de: Sect, Iareclamaţiuniloriă; Sect. II civile şi sect, III criminală; ele se
”
formează prin sorți,
La fie care început de ani, care va fi la redeschiderea şedințeloră dupe va»
canţiile mari, se prenoescă în parte prin prefacereaa patru;membri din fie-care
secţiune, care prin tragere la sorți trecă în altă secţiune.
Yie-care secțiune se compnne: de șâpto membri şi de ună Președinte,
(5) Art, 5. abrogat era redactat aşia: „Secţ. ]. a reclamațiuniloră pronuuță
asupra admisiunei s6ă a respingerei tutulor cererilor adresate la Curtea de
casaţiune.
„Sees. II, civile pronunţă definitivă asupra tutuloră cereriloră in easațiune,
dupe ce reclamaţiunile s'ati primită de 1-a secţiune.
„Secţi. III. criminală: pronunță asupra cereriloră în casațiuneîn materii crimivale, corecționali şi de simplă poliţiă.
„Confictulă de atribațiune (de compatință) se judecă de sezjiunile-Unite,
(6). Din vechiulă art. 6 sta suprimat prin legea din 1864
daciat ast-feli;

care era, re

unmai aliniatată întiiii,

„Preșsdinţii de sedțiună se tragă la sorţi ca și judecătorii, pentr 4 Aatâzinina
,

23

4

secțiunea ce aii a preşida.“

n
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CAPITULU I.
Pentru

grefa

Curţii de Casaţiune.

Art. 7. (| 1864. ast. 5) Grefa Curţii de Casaţiune se
compune de ună primă
grefierii, de duoi grefieri de secțiune, de cinci capi de
masă,
ună registratorii generale şi duoi registratori de secţiune.(7) duoi-spre-flece seriitori,
Art, 8. 'rimulă grefieră este capuli tutuloriă funcționariloră
grefei; elă îngrijesce a se păzi buna rânduială în ținerea, registreloră,
a condicelor și a tutulorii
hârtiilorii din cancelariile secțiuniloră,
Grefierul redige otărîrea definitivă, sub-controlulii Președin
telui, și o sub-semnâză
dupe modulii prescrisă în Axt, 59,
“
Grefierii de secțiune ai acelși însăreinări, fie-care în grefas
ecțiunsale.
ii Aceştia,
se Împartii la secţiuni de câtre primul Președinte și
iai loculă primului grefieră
dupe vechime, în lipsa lui,
Art. 9. Curtea va avea nouă aprodi (uşieri), din
care unulă va fi capulă loră,
şi cari toți trebuie să sciă să seriă și să citescă.
Asemenea, va avea pentru serviciulii ei duoi odăiași și
duoi rindași,
Toţi acești impiegaţi și servitori vorii fi numiţi de
curte dupe o îndoită listă,
presentată de primulă.

Greferii,

CAPITULU

II.

Despre Ministeriuli publicii.
„Art, 10 (|, 1864. ast, 6). Ministeriulii Publici, așeţiatii
lângă
țiune, se compune: de unii procuroră generală şi de duci procuroriCurtea de Casade secțiune,(8)
At. 11. Procurorulă generală are dreptul să asiste la, ședințele
generali ale
seocțiunilorii unite și la ședințele fiă-căria secțiuni; elă împarte
lucrările Procurorilori de pre la secțiuni și îi însăreinâsă a'lăi supleea dupe trebuință
.
n lipsa procurorului generale, loculă lui se ține de către
cei-l-alți procurori,
dupe rîndul. vechimei.
!
|
Art. 12, Procurorii aă dreptulă de a vorbi în tâte causele
ce se desbată înaintea curții, de a'și da, părerea, despre aplicaţiunea, legii
și de
În cause civili ei suntă datori a opina mai cu sână spre a lua conclusiuni.
a apăra, interesele
nevârsniciloră, interesele dotali ale femeilorii, starea, civile
a, persâneloră, interesele
celor zămisliți și me născuți încă, a aceloră înstrăinați fără
represintanți în "Țar.
ră, aceloră supuși interdicțiunii, a Statului şi a osebitelo
riă așegăminte publice, și
de bine-facere.
.
Procurorii, nici într'unii casă, nu aăi voie să asiste, nici
să ia parte la delibevaținnile judecătorilorii , cari sunt toti-d'auna secrete,
ci numai la tratatea
pricinilori.
Procurorii nu potii ti reeusați, cândă foncționgză
în interesulă obștescăi saă în
interesele proprii ale Statului.
Art, 13. Ministeriulii publică, d'a dreptulă, sai luândă
înțelegere cu Deparfamentulii dreptății, va ataca, pentru rea interpretare
a
Casaţiune, otăririle desăvârşite şi actele celori-l-alte instanțelegii înaintea, Curţii de
judecătoresei în pricini
civile, chiară cândă hu se voră ataca de părțile interesat
e, însă numai în interesul
legii și după espirarea termenului de apel,
III
1) După. vechiulă articolă.7.

-abrogată erai -trei grefieii de secțiuni, sease capi

trei regiatratori.
8) Dupe aut. 10 abrogat erai trei procutori

de

secțiune,

de masă şi
”
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Otărirea de casaţiune ce va interveni la asemenea casă, n'are nici unii efectă
pentru prigonitorii cari n'ai atacată în Casaţiune otărîrea, casată a instanței de josii.
Art. 14. Procurorulii generală are dreptulă de control și de priveghiere'
asupra conclusiuniloră pregătite de Procurorii de secțiune, pentru a se înfăcișa
Curţii de Casaţiune.
Dacă Procurorul generalii nu încuviințeză conclusiunile Procurorului de secțiune, și acestă din urmă insistă în părerea, sa, atunci procurorulii generală însărcin€ză pre celă-l-altă procurorii de secțiune a ținea cuvântulii, saii ține el însuși
cuvântulii,

la şedinţa de înfăcișare

a pricinii.

Art. 15. Ministeriulii Publică are pentru cancelaria sa trei scriitori aleși
de primulă procurorii și pre cari îi va pune sub immediata direcțiune şi ordine n
unuia din procurori de secțiune în însușire de capă ală cancelariei sale.
Membrii Curţii de Casaţiune, funcționarii Ministeriului publică, grefierulă și
sub-grefierii acestei Curți, nu potii fi în același timpii membri ai adunării Elective,

ai Comissiunii Centrale, nici Ministri.(a)

CAPITOLU

IV.

Despre rindairi la Curtea de Casaţiune.
Art. 16. Membrii Curţii de Casaţiune, procurorii și grefierii se numescii de
Domni; cei-l-alţi funcţionari ai grefei, precum și aprodii, se numescii de Curtea de
Casaţiune, care încunosciințâză despre acesta pre Ministeriulii dreptății.

entru a putea fi numitii membru 12 Curtea de Casaţiune, trebuie a avea ur:

mătorele însuşiri:

i. A fi mirână, născută pământeni, sati a fi dobînditii împămîntenirea cea
mare și a nu fi supusi la nici o protecțiune străină.
2, A avea virsta de 30 ani deplinii.
3. A avea întrebuințarea, depturilorii civili.
4. A nu fi falită nereabilitată, saii osînditi la vre o pedspsă infamantă și afiictivă, sai numai infamantă,
5. A avea domiciliul în Principatele-Unite,
Dispensiune nu se pâte accorda pentru nici una din aceste însușiri.
Totă membrul care va perde în cursulă funcțiunii sale vre una din aceste
însușiri, va fi consideratii ca eșitii din funcțiune eo îpso (de la sine), şi va fi înlocuită prin altulă, însă numai în puterea unei hotăriri ad-hoc, dată de câtre Curtea de Casaţiune,
Membrii la Curtea de Casaţiune se numescii:
a. Dintre persânele cari, avândi diplomă, de doctori sati de licenţiatii in drepti,
de la una din facultăţile Principatelorii-Unite, saă din streinătate, vor fi esereitatii pofesiunea de advocată sai funcțiuni judiciare, în curgere de 7 ani, saii vorii
fi fostă profesori la una din facultăţile de legi ale Principatelor-Unite, în timpă
de ștpte ani.
Ori-cine se presintă în TŢeră cu o diplomă din străinătate, pe ali căria tomei ară cere esercițiulii unei specialități, să fie supusi unui esamenii seriosii înaîntea unei comisiuni speciale, ca să dovedescă, de merită eserciţii,
. Preşedinţii Curţii de Casaţiune se numesc de Domni dintre membri ei,
c. Procurorii la Curtea de Casaţiune trebue să aibă vârsta de 30 ani deplină
și să posede însușirile prescrise la puncturile 1, 3, 4, 5 și a, din acesti articolă,
d. Pentru a putea fi numiti grefierii la Curtea de Casaţiune, trebuie a avea în- sușirile prevădute la puneturile 1, 3, 4 și 5 din acesti articol.
:

a)

Dupe art, 7 allii statut. din 2 Julie 1864, prim-preşedintele este do drepti membru
n

ui,

.

.

allă sg-
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Grefieri 1 Cmtea de Casaţiune se potii numi numai:
a. Acci cari vorii avea diplomă de studii în dreptă, cel puțină de duoi ani,
într'o facultate din Țerră, saii străinătate, și vorii fi practicatii profesiunea de advocati în cursii de trei ani, sait vorii fi servită același timpă în ramura judecătorescă.
b. Acei cari vori fi servitii în cursă de cinci ani celi pucini, sai în cualitate
de grefieri pe la curţile judecătoresci, sai ca judecători de Tribunale saii ca cap
de secțiune la Ministeriuli dreptăţii.
€. Acei cari, arândi autorisațiunea Ministeriului dreptății, voră fipracticatii profesiunea de advocati celi puşinii cinci ani. a)

Osebitu de aceste condițiuni de sciință și esperiență, grefierii urmeză să aibă

şi vârsta deplină de 25 ani.
”
Cei-l-alți funcţionari ai grefei trebue reapăratii să aibă diplomă de învățături
colegiali și vârsta de 21 ani deplină, saii să fiă servitii ca funcționari în vre o
cancelarie publică în timpă

de 5 ani,

ca scriitori, registratori,

saii capi de masă,

At. 17. Puncţiunile de Președinte și de Membrii la Curtea de Casaţiune sunt
inamovibile.
:
Puneţiunile de procurorii și celle-l-alte sunt amovibilc.

CAPITULU

Y.

Despre serviciulii Curţ
SECŢIUNEA

1.

Despre ținerea şedințelorii.
Art, 18, În şedinţele Secţiunilorii-Unite, Curtea de casaţiune se presidă de primulti Preşedinte; în lipsa acestuia, se presidă de Președinții de secţiuni, cel mai
vechiii orînduităi după listă; în lipsa și a acestora, Curtea se presidă de celă mai
vechiii dintre membrii ei.
Secţiunile, în lipsa preşedinţilorit loră, saii a primului preşedinte, se presidă
de celă mai vechiii dintre membrii loriă,
La casti cândii președintele primarii ocupă scaunulii președințială, Președinții
de Secţiune funeționesă ca, membrii.
.
Secţiunile-Unite facii instrucțiunile trebuitâre pentru menținerea ordinei în şedințe și în întrul cancelariei, care, încuviințându-se de Domni, se vorii pună în
lucrare.
Are, 19, Preşedinţii și membrii Curţii de Casaţiune îşi iai rândulii loră de
şedere, în şedinţele generali și în ședințele de Secţiuni, după rânduli numirii loriă.
|
Art. 20, O secțiune nu pste lucra şi judeca, de nu voră Â celii pucină şâpte
membri

de facă.

|

Cândii acesti numării nu se pote împlini din pricină de bolă, de congediii, de recusațiune, saii alte asemenea împrejurări, numărul
se comiplectă cu membrii din cele-l-alte
secțiuni trași la sorță. (art. 7. l. 864 19 Aug)
Art. 21. Nici o otărâre nu pâte eşi din Secţiune daca nu împreună cinci
glasuri.
_
Art. 22. Intâmplându-se a nu se împlini numărală qe majoritatea, cerută de
Art, precedentii,se vorii chiăma.alți trei membri, traşile sorţi, de lacele altesecţiuni,
gi se va cerceta pricina din noii; daca nu se va putea nici atuncea, forma majoritate, se va amâna pricina, de la una lună până la trei celii multă, şi daca qi la
a)

Acestă alineat wa modificat

prin legea Avocaţilor

din 6 Dece. 1864 (V, 8)
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acestii termenii nu se va putea obține majoritatea, so va judeca pricina de Secţiunile-Unite, — Se esceptă însă pricinile urginte, care, în acestă casii, se judecă îndată de Secţiunile-Unite. (art. 8 1. 864, 19 Aug.)
Art. 23. Judecăturii deosebitelorii Secţiuni se poti sipleea unii pre alţii dinto Secţiune la alta prin sorţi, la casuri cândii, dupre lege, unii judecătorii nu
pote lua parte la judecată în secțiunea lui.
Supleearea şi chiămarea judecătorilorii de la o secțiune la alta,cu
Art. 94.
modulii determinati la casurile prevădute mai susii, se urmâsă prin scirea și imijlocirea primului Preşedinte, sai a celui ce ține loculă stii,
Art. 25 (art. 9 1. 1864) Cândă Curtea de Casaţiune judică în Secţiuni- Unite,
trebuie să fie facă și să ia parte la judecată celă pucină 12 Membri, pe lîngă
Preşedinte sai Vice-Președinte.
La asemenea casii o otărâre nu se pâte da de nu împreună 8 glasuri. —Eară
cândă Secţiunile suntii întrunite în întregul compleetii, majoritatea absolută este de
ajunsii.(1)
Art. 26. Pie-care Secţiune în parte, ţine celii puginii câte trei şedinţe pe săp|
ttmână.
Seeţinnile-Unite ținii sedințe de câte-ori trebuința va cere,
SECȚIUNEA.

IL.

Despre vacanțe.
Avt, 27 (art. 10 |. 1864) Curtea de Casaţiune are vacanțe la Crăciun 15
dile, începândii din ajunulii Crăciunului, și la Pasci 15 dile, începând din gioa
Flonilorit,
Deosebitii, secţiunea, civilă are vacanții mari de la 1 Julie până 15 August.
Peste totă celi-altii cursă ali anului, Curtea de Casaţiune
late în tâte dilele, afară de duminici și sărbători mari.

ține ședințe regu-

(Art. 28.) (Abrog.) pentru timpul vacanţiilorii mari, se formă, prin tragere la
sorţi, o secțiune sub numire, de secțiunea, vacanțiilorii, întocmită de șepte Membrii, spre a espedia pricinile criminale, și a otărî asupra cereriloră de Casaţiune
celoră mai urginte.
Secţiunea permanentă, alâsă pentru timpulă vacanțiilorii, va fi compusă de
ștpte Membrii, și numele membrilorii ce vor fi îndeplinită acea missiune în anulă
precedinte,

şi IL

(V.

nu voră

art, 14.

mai

figura

1. 1864).

în

urna

sorţiloră,

ci

se

voră

trage

în anuli

II

”

SECŢIUNEA III.
.

Despre congedii.

Ant. 29, Membrii Curţii de Casaţiune poti dobândi congedii pentru trebuinţe
otărâte,
Congediile se daii de către însuși Curtea de Casaţiune, în secţiuni întrunite,
și numai unul în cursul unui anit se pote acorda unui membru. Congeaiii de
două luni nu se pâte acorda de câtă în casti de bolă, saii de neapărată necesitate;
iar de va trece de două luni în sus până la patru, membrulii perde 16fa, și de va
trece şi de patru luni, se socotește demissionată,
Art, 30. Procurorii de secțiuni ceri congediă de la procurorul generală,

1)

Ditpe xechiulii art. 25, abrogat, se cerea a fi faţiă
usască 11 vulturi spre a da o etărire

în secțiuni-Unite

16 membri,

cari să întru-

16
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când congediele mn treci peste o lună; ră dacă cererea de congediii este pentru

mai multă de o iună, se adresă către Ministeriuli Dreptăţii, prin procurorulă
.
generale.
Art, 31. Procurorul generale îşi adresă cererile de congediii totă-de-una Ia
Ministeriulă dreptăţii.
Art. 82, Ori-ce cerere de congediă din partea unui membru ali Curţii, trebue să se facă înscrisă și să fie sprijinită de primulii preşedinte, carele constată
şi încredințeză că numerulă judecătorilor ce remâne în ființă, este de ajunsi pentru lucrările Curţii şi căserviciulă nu va, suferi din lipsă.
Cererea de congediii a primului preşedinte se va supune Domnului,
Art. 33. Tote congediele acordate se scrii întruni registru speciale de con”
gediă ce stă în păstrarea și îngrijirea primului grefieriăi.
Art, 34. La capulă fie-căria luni, grefierulii face un estractii de congediele
acordate în luna trecută. — Acestă estractii se încredințiză șiffte subscrie de
primuli, preşedinte, care "lă trimite Ministeriului dreptății, sprâa "li publica în
Î
Monitorulii Officiale.
TITLU 1.

Despre jurisdicțiune și procedură.
CAPITOLU 1.
Despre jurisdicţiuue.
SECŢIUNEA

1.

Despre competința Curţii cu atribuțiunile de Casajiune.
Art. 35. În cause de drepti privati, Curtea funcţioneză ca curte de Casaţiune.
n cause politice și de disciplină Custea de Casaţiune judecă ca Înaltă Cute

de. Justiţie.
"
Art. 36. Curtea de Casaţiune, judecă în acestă cualitate, cererile de Casaţiune
pornite: „
a). În contra otărârilorii Tribunalelorii de ăntâia instanță, nesupuse la apelațiune, şi în contra otărâriloră desăvârşite pronunțate de instanțele de Apelii.
ntre aceste se socotesci și Tribunalul de comereiii din Galaţi, Tribunalulii

Criminal și Curtea, de Confirmațiune din Iași.
D). În contra

desevârşitelori

otăriri de arbitri,

cândii aceștia

judecă

ca

Tri-

bunală, după rânduiala, Art. 50 din Condica de Comerciă a 'Țărrei Românesci.
€). În contra otărâriloră Tribunaleloră militare, însă numai:
1) Pentru causăde necompetință saii abusă de „putere, cânâii se va fi dati
în contra unui îndividiă, ce nu este militari, nică assimilată prin a sa funcțiune,
de câtre lege, cu militarii.
..
.
2) Când vor fi atacate de către Guvern dupe coprinderea Art, 41, din acâstă legiuire, în care casii militarulă condamnată se pâte folosi de cererea în
Casatiune formată de Guvernă.
Asemenea Curtea de Casaţiune pronunţă:
1) Asupra cereriloră de strămutare a priciniloră de la ună 'Tribunală la altală, sati de la o (turte de Apelii la alta, pentru cuyântuli de bănuială legitimă
sai de siguranță publică.
“
5
2) Asupra cererilor în contra otăririlorii (fie și nedesăvirzite), saii actelorii
judecătoresci de ori-ce instanță, care arii cuprinde un escesiăi de putere, saii arii
fi făcute fără competință.
J
Asemenea și asupra reelamațiuniloră în contra 'Tribunaleloră, pentru togadă
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de dreptate (deni de justice, nevoință de a judeca) pentru fraudă sati mituire a).
3) Asupra coflietelorii*) de jurisdiețiune între două saii mai multe Carţi și
Tribunale, de voră fi supuse acestea la Curți de Apelă diflezite.
Jar conflictele de jurisdicțiune

între

două

sati imi multe

'Eribunale,

supuse

la aceeași Curte de Apelă, se judecă de Curtea, de Apelă la care suntă supuse,
4) Asupra. otărâriloră contrarii date de acceaşi Curte, sai de donă diferite
Curți, sai do un Tribuaală şi Curte, în una şi aceeași pricină, între aceleași
persone şi în aceleași împrejurări de prigonire.
5) Asupra tângairiloră pornite în contra otărârilorii atingătbre de veclamaţiunile isvorâte din causa unei espropriaţiuni,
6) Asupra reclamaţiuniloră electorale, în contra otărârilori tribunalului care
admite saă respinge înscrierea cui-va în listele electorale în contra legilo»ă.**
1) (Abrog.) Asupra conflictelorii de atribuţiuni ivite îutre autoritatea judecătorâscă şi acea esecutivă, (abrog, V, |. 1864 art. 14%
8) Și în genere asupra tutulorii materiiloră ce i se vor atribui de lege.
Ari. 37, Casaţiunea unci otărâri se pâte cere şi în împrejurările următore:
1) Când pricina s'a judecatii şi otărârea s'a dati de un numără de judecă.
tori mai pugină de câtii celii cerutii de lege.
2) Când otărârea sa dată de un număr de judecători cari n'a luată parte
la tote şedinţele de înfăcişare,.
3) Când otărârca, în dispositivulă ci, nu coprinde temeiurile pe care este
basată, saii când se întemeiasă pe articole cu totuli streine de firea pricinei.
4) Cândă tribunalul sati Curtea, ce aă judecatii pricina, voră fi fostă com»
puse de judecători ce n'aă îndepiinitiă condițiunile cerute da lege.
5) Când închei.rile tribunaleloră saă Curţilorii de Apetii, date cu titlulă de
desluşiri la împiedicările ivite cu ocasiunea punerii în urare a unei otărâră de-

finitive,

sai aducarei

întru îndeplinire,

se vorii

ataca

ca contrarii

otărâriloră de-

otărârilori

nedesăvârşite,

fivitive.
”
6) Cererea în Gusaţiune, pornită în contra unei otărâri, sub cavântulă de
rea interpretare a toemelei, nu va fi priimită, decât când interpretațiunea, dată
tocmelei prin acea otărâre, arii schimba însăşi natura toemelek.
Art. 38. Curtea de Casaţiune nu judecă nici odată priciua în fondă, ci cas
s&să (oboară) otărârile date cu călcare de lege şi procedurile viciose în care se
cunoscă călcate formele essențiale, cerute pentru validitatea, loră, şi anulâsă ac
tele făcute fără competință.
Curtea de Casaţiune nu pote priimi cereri în cassațiune, de căt în contra
otărârilorii judecărorescă

definitive,

cră nu

şi

în contra

cari suntă încă supuse apelațiunii la Curtea de Apeli, (afară de casulă prev&dută la Art. 41 din acestă legiuire), precumii nici în conta otărâriloră pregătitâre și desluşitre (jugements prâparatoires et interlocutoires), căci cassarea
acestora nu se pâte cere, de câtă dupe co s'aii datii otărârea definitivă în fondii
a acelei pricini,
La casă când procedura va fi cassată, se va veiîncepe de la lucrarea
cea
abătută din forme,
!
Ant. 39. Curtea de Casaţiune, cândă va cassa o otărâre sati va anula
o
procedură, va rîndui totii-de-uua o altă judecătorie, (Y'ribunalii sati Onrte) care
PU
a)

*)

52)
75%)

(Prise ă partie) pornire în contra unul Tribunală
unora din judicători.

sat a unel

Curți intregi, sat numal

asupra,

,
Este conflicti de jurisdicțiune atnnct când două sati mai multe Tribunale,
ori Cuxţi, şi ar în-

saşi competința de a judeca una și aceeași pricină, sati când fie căre sar declera necompeV, art, 7, |, elect. 2 Joliă 1864,
Dupa art. 45 ali |. Cons, do Stat, astă atribuținno este dit: Consiliutnl

tintă de a o judeca.

de tată,

2

E
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va fi mai apropiată de judecătoria ce a judecatii âmtâiii, și care va arma să judece fondulă pricinii, dacă pricina este de fire a priimi o urmare de judecată, afară de casurile prevădute li Art. 40.
Judecătoria urmesă a fi de aceeași treptă cu aceea a căria otărâre se
eassesă,
Art. 40 Curtea de Casaţiune nu trimite pricina în nucă judecată la alti
Tribunali sait Curte:
a. Când Casaţiunea se pronunță, pentru cuvântulii că otărârea cassată a condamnatii fapte neprevăute de lege:
D. Cândii desființesă o otărize, pentru că s'a priimitii apelațiune saă oposițiune
peste termenuli leginiti.

€. Clândiă anulesă otănîri pentru contranietate cu alte otărâri desăvirţite şi

în-

cheieri de desiuşiri pentru punerea în lucrare a otărâriloră definitive, contrarii
acestori otărâri.
d. În pricini electorale, cândă castsă otărârea Tribuiialiilut care admite sai
respinge înscrierea în contra prescripțiunelorii legii.
€. Cândă desființesă otărâri în materii penale prin care acusatulii a fostă de.
claratii nevinovati,
Art. 41. Ministeriulii Justiţiei, adresându-se prin procnrorulii Curţii de Casaținne, sai d'a dreptulă, saă în urma inițiativei luate de acesta şi fără prejudiciulă (vătămarea) dreptului părțilorii interesate, va denuncia Curţii de Casaţiune
ori-ce actii prin care judecătorii și ară fi însuşită atribuţiuni peste competinţa
lorii şi ară fi comisii vre-unii escesă de putere, saii delicte relative la funcţiunile. lori.
În casii de delicte, cândii Curtea va annla acele otărâri snii acte; se va conde Justiţie, conformă art. 42; şi va proceda la judecata
st'tui îndată în Cite
culpabilitorit.
SECȚIUNEA

II.

Despre cosptința Curţii de Casaţiune ca Înaltă Curte de Justiţie.
Av. 42. Ca Înaltă curte de Justiţie, Curtea de Casaţiune judecă da dreptulii pârile pornite în contra Ministriloră şi a celoră-l-alți funcționari înalți, carii
până acum eraii de jurisdicțiunea înaltei Curți și a Divanului Domnescă.
Ea, judecă asemenea şi pre toți memorii părții judecătoreșci şi ai Ministeriu|
lui publică.
Ea

are

drepiulii

de jurisdicţiune

asupra „Membrilor

esclus:vă

ei

în pricini

penale, şi esercită drepturile de censură și de disciplină asupra Cunrţilorii de AŞ
polii şi asupra 'Tribunalelorii.
La asemenea casuri, Curtea judecă și otărasce în fondii.
Otărârile Curţii de Justiţie, date în puterea acestui articolit, se aducă întru
împlinire prin Ministeriulă Dreptăţii.

CAPITULU WI.
Despre procedură.

SECȚIUNEA

1.

Despre cererea în Casafiune,
Art, 43. Cererea de Casaţiune se

Curţii,

face prin petițiune înseristi depusă la grefa
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Ministeriului publici, cândă este parte principală, adresâsă cererea sa de Casațiune prin actă formală către Președintele Curţii,
„Art. 44. Termenulă cererii în Casaţiune pentru prigonitori, în tote pricinile,
afară de cele criminale,

este

de trei luni,

socotitii de

la priimirea

darea copiei de otărire, în mâva părții ce o atacă sai
ei, sati de la lăsarea copiei la locuința ei.
Pioa întru care începe terminulii, și dioa în care
teseă în acesti termină,
Art, 45. Daca partea interesată mâre, în cursulă
fiă porniti cerere în casaţiune, atunci termiaulă curge:
senți şi majori, din minutulă morţii; pentru moştenitori
incapabili

din

ori-ce

altă causă,

saă

pentru casulă

sai

de

la pro-

în mâna împuternicitului
se sfirșasce, nu se socoacestui tarmină, fără să
pentru moştenitori preminori, saă declaraţi de

cândă

mostenirea

va

fi va-

cuntă, terminulă va curge din dioa în care se va nnmi o tutelă saă o curatelă,
sai se va fi dati moştenirea în administrarea obşteştei Epitropii.
Apolulii în Casaţiune, ori în ce casii, nu se socotesce o faptă de priimira
moștenirii,
Art. 46. Cererea în Casaţiune este însoțită de copia otărârii atacate şi de v
tacsă de 20 galbeni în pricini civili şi comerciali.
Sunt apiraţi de acâstă tacsă: acei cari voră produce de la autorităţile lvcale, dovadă de a lori scăpătâiune, însoșită de biletulu de contribuțiuns ce
plătescă.
i
Nu sunti supuse la plata taesei: cererile în Casaţiune purnite de către Ministeriulă Publică, saii de către Agenţii publici, pentru afaceri cari privesc Jirectă administrațiunea şi domeniele sai veniturile Statului,
“Pacsa se restitue cândi otărirea saii sentinţa se va casa; saii cândă se va
recunâsce că depunerea taosci s'a făcută în contra prescripțiuuii legii,
Art, 47. Odată cu, sai după presentarea cererii în Casaţinne, părţile împricinate potă presenta unii me:notiii desluşitoră în pricină, însă înainte de darea otărtrii Curţii.
Art. 48. În pricini eriininale, pornirea în casațiune se face în modulă şi termenile cerute de condica de procedură criminală a 'Pârei Româneşei,
pentru a-

pelaţiuni către înalta Curte,

SECȚIUNEA

Despre împărțirea

U.

pricinilori, la secțiuni.

Art, 49. Tâte pricinile intrate se treeii chiară în momentuli intrării lorii,
întrun registru generală cu numără dupre data și rîndulă intrării.
Primulă preşedintele împarte apoi între secțiuni, unde și acolo se trecă în deosebiţă

registru,

€răşi cu niunără,

dupre

data şi rândul

intrării,

Art, 50. (art, 13. 1.1864). În fie-care secțiune suntiă două registre, întw'unulii
se trecă

pricinile urginte

(grabnica), în

Prim lă preşed.nte, prin una și

celit-l-altă cele

singură citațiune,

ordinare.

adresată tutulor

interesate, le va sorocipentru zioa determinată spre înfăţişare.
Pricinile se sorucescii duprerândulă intrării lori, afară numai
nice, care aă precădere.
(1)
!

de

pârților

cale

grab.

Ar). 51. Se socotescii urginte acele pricini, pentru care procurorii ceri cercetarea cu precădere (requisitoire du Minittre public), pricinile pentru care s'aii
pronunțată mârtea, pricinile civili şi criminale în cure se găsssce interesată Națiunea, și în deobşte tote cele reputate ast-felă prin o lege.
(«În

vechiul art, 50 nu se afia alinieatuli al doilea.

::
:i:i
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Tâte lucrările venite

în Curte

se vor trece în condica grefei, cu numărulii

şi data ei şi a venivii loră în Curte.
Lmerările se voră împărți la szoţiunilo cuvenite și se voră îuserie, cele grabnica, într'unii registru speciale, şi cele ordinare întrunii alti registru; deci fie-caro
secţiune va avea două a nuine resistre,
Procesele nu se vorii presenta secțiunii, chismate a otări asupra lozii, decâtă
dupre ce ele vorii fi puse în stare (mise en dtaţ).
Procesul este considerață ca pusii în stare, cândă tâte Incrările trebuitore,
îutre care se coprinde şi memoriulii dată de părțile interesate, s'aă comunicată
curții, sai cânlă termanele încuriințate pantru comunicarea loră, aă espiratii;
pricinile se-judecă după rinlulă loră din registru, Cu tâte aceste președintele pote,
dlupre requisitoriile Ministeriului publică, să judece mai ântâiă pricinile mai urginte, dintre acele înscrise în registru ca urginte.
Renisitoriele Ministeriului publici, care nu sufere întărgiere, potă fi presantate la fie-care şedinţă, şi se judecă de către curte, fără a urma trebuință de a fi
înscrise la rîndă.
Puicinile puse în stare, se voră împărți de câtre primul președinte, sait de
câtre cel cei ține loculă în lipsă-i, între membrii caui urmăză a face rapostii
asupra oră,
Ant. 52. Grefierulii secțiunii este datorii, dupre ordinul Președintelui, să iiă
listă pe o condică specială de pricinele sorocite în fie-care qi.
.
listele de sorocire a priciniloră se afişâză în grotă, și în sala şedințelorii până
în diua otărârii pricinii,
Art. 59, Pricinile puse în stare, se înapartii de către Preşedintele între memiii presenți, pentru a face raportii asupra loră; raportorii se tragi la sorţi,
Raportulii coprinde' relațiunea cursului pricini, cu împrejurările ei şi cu arătare de temeiurile luate în otărârile lori de instanțele ce aii judecată pricina, dare
fără conelusiune din partea, raportorului.
:
Se va însemna dioa cândă sa însărcinată membrulă ca, să facă raportă și
țioa presentării raportului la grefă.
|
In pricinile grabnice raportul trebue să fie pata şi presentati celă multă
în 15 gile, 6ră în cele-l-alte pricini celă multă într'o lună. |
Nu voră putea raportorii să îztârdie presentarea raportului sub cuvânt că le
mai trebuesciă spre lămarirea lorii, lucrări necomunicate încă şi cari trebuescii așteptate,
Dacă raportorulă însăremată cu facerea raportului, nulă presentă în termenulii

prescris, el este datorii să dea s6mă preşedintelui despre motivele care Paii siliti
să, întărgiă presentarea lui, peste termenulă preserisii. Președintele aprobândă aceste motive, otărasce raportoralui un ali duoilea termenă, pentru presentarea

raportului, şi daca dupe espirarea şi
raportelă, atunci preşedintele de îndată
va însărcina pre unii altă judecători
şedinte acestă incidentă a schimbării
Asemenea incidinte potă da locă

acestui ali duoilea termenii, eli n'ară îufățiga
va Ina dosarulii (acta) de laaceliiraportorii şi
eu acelă raportă, înscriindu-se în elă de prede raportor.
pentru întâia 6ră, la observațiuni din partea

președintelui, 6ră la a doua Oră, cle se voră
iDroptăţii spre cuvenita din parte-i lucrare.

aduce

cunoseința,
_

Ministeriului

sfîrsită în sala ședinței,

In procesele

At. dd. Raporturile judecătorilor se citescii

voii speciale,

anume

destinată

pentru

acestă

la

de

câtre

raporțori la unii biu-

în care pieședintele însuşi este raportorii, elă tece la acestă biuroii, şi șediuța se

presidă

în loculii săă,

de ccli

mai

vechiă

rânduit

diutre

judecători.

Inainte de citirea ânsă a raportului, Președintele este datoră ală comunica
Procurorului generale împreună cu dosarulă, pentru ca şi Ministeziulă Publici să"și potă forma conelusiunile sale.
Ant, 55. Procurorulă înapoiasă Curţii dosarul cu tâte hârţiile, cu trei dile libere înaintea dilei de înfăgizare,
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e

BECȚIUNEA III.

Despre cercetarea priciniloră.
Art. 56.

Şedinţele

Curţii de Casaţiune

sunt

publice,

afară numai

cândiă pu-

blicitatea lori arii putea amerința bunele moravuri, în care casti se declară acâsta,
prin încheiere de jurmală cu majoritatea voturiloriă.
Unii asemeitea jurnal, cânâii se atinge de cercetarea, delicteloră politice şi de
presă, sali de cercetarea pricinelorii prevădute la art. 42 din acestă legiuire, nu se
pâte încheia decâtă în unanimitate.
Pie-care ședință a Curţii va ţine celă puginii cinci ore; ea va începe la 11
ore de dimintță şi va ţine până la 4 ore dupe amiaţi.
Va fi supusă giobirii totii judecătorulii, care va veni după 11 ore, sait va eși
înainte de ridicarea. şedinţei.
In fie-care di de ședință, grefierulii va ţine registru despre judecătorii absenți
saii supuşi globirii. — Acestă registru se adeveresă de Preşedinte la 11 ore şi rămâne nemodificaţii.
Jumătate din salariulii judecătorilorii înscriși în registrul globirii, fie ei absinți cu congediii saii fâră congediii, se va, scădea de la fie-care din ei, pe fie-care
di de absință sai de întârgiere, și se va împărţi între cei-l-alți judecători, cari ai
fostă facă la tact în acea (li la ora preserisă.
Numai judecătorii absinți, pentru causă de bolă constatată şi adusă la cunoscința Cunţii, suntii scutiți de' acâstă globire, dari nici se vorii folosi de globirile
celori absinți,
Aceste măsuri voră privi şi pe grefieri şi pe toți cei-l-alți impiegaţi ai curţii,
cu acâsta că globirile luate se vorii împărți între cei-l-alți impiegaţi carii ai îndeplinită locul și îndatoririle globiţiloră impiegați.
Atât Ministeriulă Justiţiei prin organuli Procurorului, câtii și Procurorulă
do la sine, aii dreptulă de a controia stricta pădire a măsurilorii prescrise prin acestă articol,
Până la facerea unui regulamentii speciale pentru desciplina şi poliția grefieriloră şi a celoră-l-alți impiegaţi ai Curţii, pirile pornite în contra neîndeplinirii
îndatorivilorii loră, vorii fi cercetate de Președinte și Procurorii carii împreu Lă
vorii otărî cele de cuviință, dupre dreptatea şi înțelepciunea, lori.
Art. 57. După citiea petițiunii de Casaţiune, a memoriului apelantului, și a
raportului judecătorului ruportoră, părțiie prigonitore, sai advocaţii și apărâtorii lo: î,
potă să vorbescă, cerând voie de la Președintele Curţii .
i
|
Art. 58 În tote pricinile procurorulii vorbesce ceiă din urmă. Numai atu'ci
părțile prigor:târe poti vorbi cele din urmă, cândi Ministeriulii publică va fi :nsuși parte prigonitore.
At. 59, Deshatenile fiindă terminate, Curtea se retrage în camera de deliberaţiune.
a
Părerile se adună de către Președinte, dupre rândulă numiriloriăi, începândit
de la judecătorulă celă din urmă numiti. Raportorulă însă opină înaintea, tutur orii
şi preşedintele celă din urmă,
!
Părerile fiindii adunate și otărirea scrisă şi sub-serisă de membrii, Curtea, reintră în pretorii și grefieruli citesce în audulii tutuloră cuprinderea, ci.
Art 60 Otăririle Curţii de Casaţiunese pronunță în numele Domnului; ele
menţionâsă lămuririle raportului, întâmpinăriie părțiloră, conclusiunile Procarorului,
motivele și dispositivulă, numărulă şi numele judecătoriloră ce ai luată parte la
judecată.
Art. 61. Otăririle Curţii de Casaţiune suntă privite de lege ca acte colective
ale întregei

Cuiţi,

€ră nu a unei părți

De. accea, nici unplii din judecătorii

din Membrii

ce o compunii,

Qisidinți de majoritate, nu are dreptuli de

22
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suntii datori să subscrie otărîrea majorității

ca să o constate și să o încredințese,
Dacă în cursulii deliberațiunii asupra unei pricini, tratată în Secţiuni-unite, se
ivescii mai multă de câtă două opiniuni, fâră ca nici una să întrunescă maiori
tatea voturiloră, atunci opiniunea celorii mai puţinii la numerii trebue să se un€scă cu una di cele donă opiniuni care întrunescă mai multe glasuri, spre a se
putea da în pricină o otărîre în majoritate,
"Registrele sesiiloră fiă-căria secțiuni vori fi visate și adeverite la fie-care
săptămână de către Preşedintele şi de către grefieruli respectivă,
Totii acestă măsură se va pădi și pentru registrulă sesiiloră a Seeţiuniloriiunite,
(Art. 62.) (abrog.) Secţiunea reclamaţiunilorii cercetâză cererile de Casaţiune
facă numai cu jeluitorulii apelantii şi otărasce dacă cererea, este temeinică saă nu
şi de se admite saii se respinge. (abrog. 1. 1864. art. 14.)
(Art. 63) (abrog.) Incuviințănduse cererea de Casaţiune de către secţiunea,
reclamaţiunilorii, Preşedintele Secţiunii comunică jurnalulă otăritoră primului Preşedinte ală Curţii și acesta apoi sorocesce pricina la rânduli ci, spre a fi judecată,
de secțiunea competintă, sai de secţiunile-unite, faţiă cu prigonitorii interesați.
(abrog. |. 1864. art. 14.)
Ă
(Art. 64 abrog). Încuviiuţarea, cererii de Casaţiune se face prin ună simplu
jurnală - nemotivat,

dupe

care

se dă apelantului

copie

adeverită

sub-semnătura

Preşedintelui şi a grefierului Secţiunii şi sub sigiliulă ei (abrog. |. 1864. art. 14).
(Art. 65. abrog.) Respingerea cererii de Casaţiune trebue în totă-d'auna să se
facă prin otărîre formală şi motivată a secțiunii. (abrog. |. 1864 art. 11).
(Art. 66. abrog.) Duve admiterea cererii de Casaţiune, primul Preşedinte,
prin una și singură citaţiune o comunică piritului și "li sorocesce la qi determinată a veni spre înfăţişare, sorocindă pentru acea di şi pe reclamantiă. (abrog.
1. 1864 art. 14.)
_
Art, 67. (art. 12 1. 1864). În cazi de piră pornită contra foneţionariloră publici, secțiunea civilă, va cerceta mai întiii admisibilitatea, pirei, şi la casă de admitere, acusatulă

va

merge

înaintea

secţiuniloră-Unite.

Când

în

cercetarea

unei

cereri de casațiune, secțiunea civilă s6ă criminală va descoperi fapte vinovate comise de judecători, atingătore de foncţiunile lorii, atunci secțiunea criminală va
denunța pe judecători la, secțiunea civilă, care mai înainte va face cuvenita cercetare
de admitere, iardâca descoperirea de fapte vinovate se va face de secțiunea civile,
atunci va face ea însăşi cuvenita cercetare de admitere (11).
Art.

68.

Pivile

în

contra,

Ministriloră

pornite

de

Domniă,

sai de Adunarea

generale, precumii şi pirile pornite în contra Membriloră Curţii de Casaţiune, se
judecă totii-d'auna de complectulă Curţii în Secţiuni-Unite, (V. aat. 15 1. 1864. (12).
Art. 69. La casulă prevăduti de articolulii precedenti, întîmpiându-se de a nu

11)

Vechiulă art. 67 era redactat asa: „În pricini eviminale, corecționali şi polițienosci, nu se cere cercetarea prealabilă de admitere din partea secțianei reclamațiuniloră, ci sect. a III criminale, judecă d'udreptulă și otărasce. — Se
deosehescii însă pirile pornite în coutra, foneționarilorii dați sub jurisdieţiunea
Curţii de Casaţiune, carii urmeză mai intiiă a trece prin aseminea prealabilă
cercetare de admitere și apoi a se judeca de secțiunile-Unite.
„Când în cercetarea unei cereri de Casaţiune, secțiunea civilă sâii criminală
va descoperi fapte vinovate, comise de judecători, atiugătâre de funcțiunile
lori, atunci secţiunea va denunția pe judecător, la secțiunea reclamațiuniloră
care- mai nainte va face cuvenita cercetare de admitere.,

(12)

Acesti art, sa termina prin frasaz. fâră a trece prin cercetarea prealabilă de adinitere cerată de Art, 62, Acâstă frasă sa abrogatu, prin abrogarea art. 62, de legza din 19 aug, 1854,
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se putea forma complectulii din pricină de recusaţiune sai altele, nuwmărulă judecătoriloră se complectă cu Membrii de la Curțile de Apelă, prin tragere la sorți,
urmată în pretoriulă Curţii de Casaţiune, în şedinţă publică și în fiinţa acusațilorii
celii puţinii cu 15 dile înaintea înfățișării.
Atâtă acusații câtii și Ministeriulă Publicii, ai dreptulă de recusațiune și în
contra membrilorii trași la sorţi.
Art. 10. Acusaţii ati dreptulii de a 'și alege apărătorii lori. Cândii că se refusă
de a'şă alege apirători, Preşedintele le dă ună advocatii ex-oficio

SECȚIUNEA IV.
Despie otărîrile de Casaţiune.
Ant, 71. Otăririle Curţii de Casaţiune dupe ce se vorii înscrie în registrulii
ci, se transeriii şi în condica de otăriri a Tribunalelorii saii a Curţilorit ale cărora
sentințe

s'aăi casatiă; prin îngrijirea, părțilorii interesate,

a

procuroriloră

a

şi

mi-

pisteriului dreptăţii.
Art, 72 Otărirea casată se socotesce ca cumii n'arii fi fostă şi nu mai are nici o putere. De aceea ori ce acte de asigurare saii de esecuţiune se vorii fi făcutii
în puterea unorii asemenea otăriri se desființesă cu totulii.
În casulă cândă o procedură se va fi anulată, ea se va, reîncepe de ln celt
Mintâiii actă pentru care nu se vorii fi observată formele. Pricina se va pleda din
noii în întregulii seii, și se va mai putea face cereri de cassaţiune, în contra 'otă|
rîrci a doua ce se va da.
At. 73 Când partea prigonităre chiămată în judecată, nu se înfățișesă însăşi saă prin împuternicitii, pricina se judecă în lipsă şi jurnalulă otărâtorii i se încunostiinţâsă în copie. Ea are dreptulă a se arăta cu oposiţiune în termenii de optii
dile libere, socotite de la priimirea copiei jurnalului, și a justifica cuvintele legale
ce ati poprit'o de a veni şi a cere înfățișare, Daca în acestii termeni nu se înfățişesă, oposițiunea se respinge şi otărirea se dă afară.
Ast. 74. Cândii, după casațiunea unei.otăzâri, Curtea de Apel sai Tribunalu1ă la care Sai trimisă pricina a se judeca din noii, va da o a doua sentințiă în
aceeași pricină, între aceleași persone, procedândii în aceeași cualitate, şi va fi atacată şi acâstă a doua otărire, atunci Curtea de Cassaţiune judecă cestiunea în
secţiuni unite.
Dacă a; doua sentință a unui Tribunală, saii Curte, este casată pentru aceleași motive, ca şi cea d'ăutâiă Curtea atunci, Civilă saă Tribunalulăla care pricina va
fi trimisă, se va conforma eu decisiunea Curţii de Casaţiune asupra punctului de
dreptă judecatii de acea curte.
In acestii

casti,

Curtea

de

Casaţiune,

va

comunica

îmdată

ministeruloi

tiţică cestiunea de dreptă controversată, ca la cea dintâiă sesiune a
chiar în cursulă sesiunii, de va fi deschisă Camera, să se ceră de
terpretarea oficiale a legii de la puterea legislativă. (Y. art. 13 1.
Art, 75. Tâte otăzirile Curţii de Casaţiune se publică într'o

ținne ce va purta titlulăi de:
Unite.

Buletinulă Curţii de
.
TITLULU

Jus-

Camerei, saii
Guverni in1864).
anume colee-

Casaţiune a Principateloră-

II.

Disposiţiuni generali.
Art, 76. Otăririle Curţilorii de Apelă, din diua punerii în lucrare a acestei
legiiri, voră fi desăvirşite fără nici o osebire. Elle vorii fi supuse numai la

Casaţinne pentru rea aplicațiune a legii, pentru călcare de procedură,
tru eacegă de putere și necompetință, precumii s'a aretată mai susă,

sai pen-

94
„

|
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Curțile de Apeli civile suntă asemenea îndrituite a jadeca în genereîn fondii

și întruni chipii desăvârşită, însă cu reserva recursului în Casaţiune, şi acele
pricini, cari prin osebite legiuiri, eraii date pînă acumă în careetarea directă şi
esciusivă a Divanului Domnescu; afară de easurile prevăute prin art. 42 din
acâstă iegiuire.
Complectulii Carţilorii de Apeliă va fi în viitorii de 7 membri,
Ast. 77, Irapricinaţii vorii putea cere punerea în lurare a otărâriloră
date
de Curțile de Apelii, însă acâstă punere în tuerara se pote stăvili de partea
profivnică, prin asigurarea sai depunerea valorei corespurgătâre , în casă numai
cândi va porni cerere în Casaţiune,
Cererea în Casaţiune suspendă şi fără asigurare saă depunere a valârei procesului, punerea în lucrare a otărtriloră privitâra la strămutarea de otare
şi la
desființare

.

de zidiri.

Art. 78. Disposiţiunile capitulai IV din titul 1V ali codice! de procedură
criminală a țărrei lomânesci, privitore la pricinile şi modulii de recusațiune ali
judecătorilorii, se vorii aplica fâră distineţiune la tâte treptele judecătoresci
în
pricinile civili și comerciali, precum și în cele criminali.
Art,

79.

Nimeni

nu

pâte apăra

de

către

ca advocutii

pricini

civile

și criminale

înain-

fea Curţii de Casaţiune întru câtă nu are gradulă academicii, saă autorisațiune
de la Ministeriulă Justiţiei, după legile esistinte,
Curtea de Casaţiune îşi va putea alcătui din acestia unii tabloii de advocauţi pentru casulă prevâdutiă la ast, 70 (1)
Art. 80. Dreptulii de censură şi de disciplină asnpra Curţiloră de apelă, şi
asupra 'Tribunaleioră civili, comerciali și erininali din Principatele-Un'te
fără osebire,

se va esereita

Curtea

de

Casaţiane,

Miuiste riulă Justiţiei
"nu va mai da deslegări în pricini judecătoresci.
Art. 81. Curtea de Casaţiune, la finele fie-căruia ană, va comunica Ministerinlui Justiţiei viţiurile sa neajunsurile ce va, fi observată în cursulă anului le

legislațiunea esistintă, supnindă totă-de-odată
din sânulii ei, relațiune motivată şi deslușită,

si Domnului printr o deputaţiune
în care se voră însemna reformele

ce eaperienţa arii fi dovedită necesariă a se întroduce în vre o parte a legislațiunii.
Acsstă relițiune se va publica şi se va comunica de cătra Domnii Comisi,
unii Centrale.
Art, 82. instalarea şi reintrarea în lucrare a Curţii. de” Casaţiune după vacanţele cele mari, se faci în şedinţă solemnă, în care Procurorulă generalii ţine
unii cuventă asupra unui objectii atingătoră de magistratură, sai de J ustiție și
de Înerăriie judecătoresei,

la care respunde

prioiulă

Președinte.

In şedinţele plenare, adică cu secțiunile întrunite, atâtii Curtea cătă şi Ministerinlă publieii. suntii în uniformă; 6ră în ședințele. secțiunilorii separate, în
mică uniformă,
Aceste se voriă otâri printr'ună regulamentă administrativi,
PETULULU

2V,

Dispesiţiuni transitorii.
Art. 83. Otărtrile Curfilorii de apelă din

lorii de

Comereiă,

în contra

cărora

nu

sai

Prineipatele- Unite,
făcută

apelaţiune

ale

giuită, şi otăririle Divanulni Domnescii, în contra cărora nu se va face
Curtea de Casaţiune în termenului. prescrisă, remâniă definitive;
Sa
[DV

avocațitorii din 6 Docom, 1864, -

'Tribunale-

în termenulă

le-

apel la

-
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fiindă ele desevârgite în puterea le-

Fară otărrile Curţii Inalte din Valahia

supuse cercetării

giloră astădi lucrătâre, rămânii definitive și nu-mai sunții

Cur-

ţii de Casaţiune.

Câte din aceste otărâri devenite definitive, vorii fi date de Înalta Curte, și
de divanulă Domnesc, se vorii aduce la îndeplinire de către Departamentul
Dreptăţii respectivi; cele-alte se voriă pune în lucrare de către înseşi j decătoviile cari le aă dati.
Art. 84. Tâte otărârile (livili sai Criminali, pendente la Înalta Curte şi la
Divanulă Domneseă în momentalii promulgării acestei legiuiri, se _vorii trimite
la Curtea de Casaţiune, care le va cerceta conformii cu atribuţiunile ei, determinate în titlulă II, secțiunea I din acâstă legiuire.
:
Tăte otărârile date de către Curțile de Apel, civili şi criminali, și de către
'Tribunalele

comerciali

din

Principatele-Unite,

nrmândă

cerere

de

casațiune

în

chipuliă preserisă de art. 44, vorii veni la Curtea de Casaţiune, care le va esamina conformă procedurei cuprinsă în acâstă legiuire.
Art. 85. Urmândii cerere în Casaţiune în contra otărârilorii date de către
curtea princiară (Divaaulă Domnesci) din laşi, şi sfărâmându-se aceste otărâri
de către Curtea de Casaţiune, pricinile se vori trimite în din noii cercetare ia
una din curțile de Apelă, instituite ca instanțe definitive, și care va judeca potrivitii art. 74 din acestă legiuire.
Art. 86. Din dioa instituirii curţilorii de Apelă ca Instanţe definitive, cauțiunea cerută prin art. 303 şi 828 din Regulamentulă Moldovei remâne desființată.
,
Art. 87. In pricinile criminale $ 89 din condica penală a Moldovei se desființeză, şi toți piriții din Principatele-Unite snatii îndrituiți întru apărarea loră
prin advocaţi, a. se folosi de disposiţiunile Art, 165. din condica de procedură
criminale a 'Ţărrei Românesci.

Art. 88. Otărârea ce va desfiinţa o otărâre întărită de unii Domnii : sub re-

gulamentiă, se va casa.
Art. 89. Tâte procesele civili şi comerciale, intărite de foștii Caimacami, şi
pentru care arii urma reclamaţiuni în termenă, vorii fi supuse revisiunii Curţii
de Casaţiune.
Art. 90, La înființarea Cuxţii de Casaţiune și până în optii ani, dea înființarea ef, se voră putea numi Preşedinţi, Membri şi Procuror la Curtea de Casațiune:
a). Dintre foștii şi actualii Ministri, Președinți ai Înaltei Curţii, ai Curţii Princiare,

ai Curţilorii de apelă,

ai Curţii

Criminale,

ai Carţii

de

confirmațiune,

şi

dintre fostii și actualii membrii ai Comisiunii Centrale.
b:. Dintre foştii şi actualii Procurori de la Înalta Curte, de la Curtea Princiară, sai de la Curțile de Apel, dintre foştii şi actualii Membrii ai Curţii Înalte, ai Curţii Princiare, ai Curţiloră de Apelii, ai Curţii de confirmațiune, ai Curţii Criminale; dintre foștii şi actualii Președinți şi Membrii ai Comisiunii Epitropiceșci,

şi dintre foştii și actualii

Preşedinţi

ai

'Tribunalelori

de ântâia

instanță,

întru câtă aceştia, voriă fi serviti, celii pucină șâpte ani, în ramulii judecătoresciă.
c). Dintre doctorii
sai licenţiaţii în dreptii cu diplome, cari voră fi esercitată funcțiuni jodecătoresci, sa
profesiunea de advocatii, saii voră fi fostă pro-

fesori la una din facultăţile de legi a Principateioră-Unite în timpii de duci ani
celii puţinii; dintre advocaţii fâră diplomă, antorisați numai de Ministeriulă Justiției după legile în vigore, cari vori fi esercitută profesinnea loră în curgere
de ștpte ani, și dintre directorii şi inspectorii generali ai Sesleloră Publice naționali, cari voră fi esercitatii funeţiunile lori în cursii de patru ani.
Dupe optă ani de la înființarea acestei curți, nu se voră mai . putea nnmi
Membri şi procurori la ea, de câtă dintre persânele ce arii avea însușirile pres-

scrise la Art. 16 puntul a

din acestă legiuire,

ae
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Art. 91. De odată cu înființarea Curţii de Casaţiune,
nulii Domnesc

se voră

desființa,

şi funcțiunile lori

PPP

Cotorate

Inalta

Curte şi Diva-

încetsză,

—

LECE
Decret. la 28 Fev. 1861, prom. la îi April. 1861.
Pentru instituirea unui corpii de avocați pe lingă Minist. Cultelorii și Iustrueţiunei

publice.(a)

Art, 1. Advoeaţii acum în ființă pe la judeţe vor urma ca și în vremea, trecută cu îndeplinirea datoriilor loră.(1)
Art, 2. Se va numi unii consiliii speciale de trei advocaţi eminenți cari, subii
nume de Efori, se vorii aduna în tote dilele la Ministeriă, dupe trebuință, spre a
esamina, procesele şi a provoca pe acelea ce trebuința ară reclama în favorulă

dreptului vre unui aședemântă publici,
Art, 3. Acestii consilii se va ocupa regulatii de cercetarea tutulor proceseloră stabilimentelorii publice, dândii instrucțiunile trebuincisse pe la advocații publici de districte cari vorii fi sub privigherea consiliului.
Art. 4. Procesele cele mai importante se vorii apăra de unulii din efori, iară
procesele corente se voră încredința advoeaţilori curenți .cari voriă fi datori a le
apăra, conformă cu instrucțiunele înscrise ce voră priimi de la efori.
Art. 5. Ministeriulăi Cultelori și Instrucțiunii Publice, prin înțelegere cu consiliulii advocaţilorii, va putea numi câte unii advocatii provisoriii pe lingă adrocatuli stabile, cândi procesele vorii fi prea numerâse şi complicate; asemenea
va suprima pe advocatuli locale din acelă district unde nu se va simţi necesitatea
unuă

advocată

permanentă.

La

aceste

din urmă

casuri

se va îndatora

advocatuli

districtului invecinatii da se înfăcișa pentru procesele ce se vori întâmpla cu
stabilimentele publice.
Ant. 6. Uni regulamenti speciale de administrațiune publică va regula punerea în lucrare a acestei legi.
1. Eforii

vori

avea

fiă-care

unii remunerarii

de

lei

una

mie

No.

1000

pe

Innă și lei cinci sute No. 500 pe lună ca diurnă.
==

RECULAMENTU

Decret, la 10 Noem. 1851, prom.
Pentru

aplicarea

legei

corpului

-

la 23 Noem. 1861.

de advocafi

de

lingă

Ministeriă.

Art. 1, Consiliulii de advocați Efori, se va aduna la Ministeriii, conformii art,
2 din legiuire

spre

2 și 3, din legiuire,
Art,

2. Lipsa

a se ocupa

unuia

de administrațiunea

din memlwi

consiliului nu

a se ocupa de administraținnea proceselorii și a le

(a)

(1)

proceselorii,

potrivită

va

pe

Ea

împedica

cu art.

cei-l-alţi

coi

da cursulii ce va chibdui,

Acestă corpă de avocaţi, a trecut, pre lîngă Ministerul Finanţelor, unde se află și administrarea domenurilorii, în virtutea, decretului. din 10 August, 1864,

V. genti capacitatea ce trebue să untscă acestă avocaţi, legea avocaţilorii din 6 Decem, 1864,
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27

Art, 3, Se va îuființa o masă ataşată la secțiunea judecătorescă pentru lucrârile Consiliului de Advoecaţi.
Ant. 4. Eforii esaminindă și deliberândii pentru fiă-care procesii în parte
vorii încheia jurnală, prin care voră esprima, opiniunea loră, iară urmarea definitivă, remâne la, apreţierea şi decisiunea, Ministeriului,
Art. 5. Se va întocmi unii registru speciale, pentru procesele verbale ce se
voră încheia

de

Consilii

cu

wumerațiunea

lorii,

și

luerârile

Consiliului

se voriă

păstra în dosiere pentru fiă-care procesii în parte.
At. 6. Cândă se va ivi divergență de opiniuni, jurnalulă va coprinde opiniunea, fiă-câruia membru în parte.

Art. 7. Spre îndeplinirea art. 5, din legiuire, cândiă se va ivi trebuință, sai
a se orîndui advocatu provisoriii, saăi a se suprima din advocaţii judeţeloră și a

se îndatora advocatulă unui judeţii învecinatii cu procesele acelui suprimatii, Consiliuli, motivândă trebuința, va, încheia procesă verbală pe care "lă va supune la
aprobarea

şi decisiunea

:

Ministeriului.

Art. 8. Ordinile câtre advocaţii județelurii şi celori dupelingă Curți, pentru procesele esaminate de consilii se vorii da totit de Ministru comunicându-le chibsuirea,

Consiliului, aseminea și ori ce raportii ală acestora,

se va adresa ca și în trecută câtre

Ministru.
Art.

9. Cândii

se va socoti

ca unulă

de trebuință

din Efori

să apere vre unii

procesti conformii art. 4 din leginire, Ministrulă va otărî pe kEforulă ce trebue să
mârgă.
Art, 10. Membrulă care va fi tratatii vre unii procesi în contra Statului, mai
nainte de a face parte din acestă Eforie, nu va putea lua parte în deliberațiunile ce
se voră ţinea în privinţa acelui procesil,
Axt, 11. Advocaţii Efori suntii popriţi d'a pleda, contra Statului, iară câte procese
vorii av6 luate înainţea chiămâzii loră la acesti postii, voră înfăcişa lista Ministrului;
Ministralii va otări pe unuli din cei-l-alți doui Efori, saii uni altii advocată pe
afară, ca să apere interesulă aședăimnintelorii înaintea instanțielorii judecătoresc,

din

Art. 12, Consiliulii avăndă dreptiia privegia pe advocaţii judeţelori, ori când se

va, încredința din citirea

otăririloră, că, apărarea loră n'a fostă demnă, saii va dovedi

megligență, incapacitate ori rea credință, va încheia procesii verbală pe care "li va
supune Ministrului, spre a lua disposițiunile ce va crede de trebuință.
Art. 13. Congediurile se vorii cere de la Ministru.
Art. 14, Consiliulă va av€ vacanţiele câte aii şi tribunaiile saii Curțile judecătoresei, âusă unul din Etori va sta în lucrare pentru împregiurâză mai urgente, iară
la trebuință Ministrulii va pute să convâce Consiliul şi în timpii de vacanţă.

LECE

Decret. la 30 Maiă 1861, prom. la 8 unii 1861.
Pentru impărțirea stipendiiiori la scolari.
Art, 1. De la promulgarea acestei legi stipendiele se împartit în patru grade:
a). Stipendie de o valore de 1500 lei, cari se voră da, la elevii ce vorii fi
terminată

cursul

înv&țăturiloră

primarii,

și

vorii voi

să

trâcă în gimnasii

saă |

scoli profesionali,
,
b). Stipendie de o valre de 2000 lei, cari se vorii da eleviloră din cele două
cursuri superire ale gimnasiului.
€). Stipendie de o valore de 3500 lei, cari se vorii da eleviloră cari voră fi

terminată cursulă învățăturilor secundarie

şi cari voră voi să trâcă în facultăţi,

28
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o valore

de

d). Stipendie

de 6300, lei, cari se voră

da la

elevii ce vorii fi ter-

a as-

minatii cursulit învățăturilor din facultățile indigene și vorii voi să mârgă
culta şi alte cursuri prin facultățile străine.
Art,

se vorii acorda

2, Nu

câtii la acei

de

burse

esamenii

elevi cari dândă

pentru învățăturele gimnasiali voriă avea necesitate să se perfecţionese în facultăți streine pentru specialităţile ce nu voră fi esistândiă încă în sclele din Principatele-Unite,

cari vori

sai

în

ce ai urmatii

voi a se perfecționa în specialităţile

facultăţile indigene.
Art,

3. Tote

stipendiele,

de ori-ce

catigorie

voră

fi,

cari

se voră

acorda, din

fonduri publice, se vorii da, de aici înainte prin conenrsă și numaila fiii și fiicele
“
celori născuţi români şi lipsiți de miglocele materiali.
Art. '4. Pentru mai mare înlesnire a părinților și spre a se putea întinde
maj multi bine facerea acestoră adjatâre,
întruni modii escepționale numai pentru

stipendiele se voră acorda saii întregi,
cei definitivii săraci, sai pe jumătate

pentru acei cari ait Gre-cari miqlsce materiali.
Art, 5. Gradulii dupe avere ali părințiloră se va constata prin o listă dupe
recomandaţiunile Municipalităţilorii și dupe o listă de contribuțiune.
Aceste

recomandaţiuni, pînă la înfiinţarea

consiliului generale

de

se vo-

județe,

vă controla de comitetele de inspecțiune și se voră aproba de Prefectă, carele le
va, îndrepta, către Ministeriulă Instrucțiunii Publice. (1)
Lista va sta permanentă la Ministru, revisuindu-se la începutulă fie-cărui anii
.
scolasticii eu acelâşi forimnalități.
totală ali stipendielorii se va acorda
Axt. 6 Jumătate din număruli
de-una fiilor şi fiicelorii celorii ce ai servită Statului celii pucinii 15 ani,

n'aii alte midlâce de a plăti chieltuiala înv&țăturelorii.

în totii:
şi cară

A

împiegaţi ai Statului ai cârorii fii și fiice voriă fi în
Axt. 1. Lista vechiloră
dreptii de a priimi asemenea stipendie, se va alcătui după recomandaţiunile Ministerielorii competente şi în acordă cu indicațiunile tabloului de strimtorare me-

nționatii

la Art. 5.
la Ministeriuli
va otări între

Acea listă va sta permanentă
revisui pe totii anulă, şi concursulii

Instrucțiunii Publice unde se va
tinerii cu drepti chiemaţi pen-

tru acestii stipendiii.
Art. 8. Ministeriulii Instrucțiunii Publice va determina în budgetii
fie-cărui anii numărulă burseloră şi semi-burselorii câtii midlocele

la începutulii
sale "i voră

permite a da.
Axt. 9. Forma concursului se va otări de Ministeriulii competenti după chibsuirea,
consiliului superioră ală Instrucțiunii; publice.
Art. 10. Unii regulamentii speciale de administrațiune publică va privi la esecutarea acestei legi regulândii toti ce privesce la vârstă, la dovedi de moralitate, la cunoscinţele ce trebuescii a se cere de la concurenți, la, termenul pentru care se vori
acorda stipendiele căpătate, precumi și la suspendarea loră pe cuvinte temeinice.
At, 11, Fie-care june care şi-a făcută studiele cu chieltuelile publice în streinătate, să fie obligată a servi ca profesorii, cândii guvernu va avea trebuință, în termenii
de ami îndouiți pe câtii timpi a priimitiă stipendiulii,

—

(1)

020 7853 Pe Cororete—

s'a
Acum că consiliile permanente județena:
coste rocomendațiuni

se vor controla"

inființiati

de aceste consilii,

prin

legea

a-

din 2 Aprilio 1864,
!
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LECE
Decret.

la 28 Hart.

1862, prom.

lu 4 April. 18602.

Pentru inaintarea in rangurile militare.(1)
Art. 1. Nimenă nu pâte fi caporal de n'a servit în activitate ca soldat minimum

şese luni într'un corp al armatei,

-

-

Axt. 2, Nimeni nu pâte fi sub-oficer, de n'a servit ștse luni cel puşin în activitate
ca caporal.
Art. 3. Nimeni nu pâte fi sub-locotenent:
1. De nu va avea etate de nouă-spre-ţece ani cel puşin.

2. De n'a servit duoi ani minimum ca sub-oficer într”unul din corpurile armatei,
sai de n'a fost elev al sedlei militare, şi de n'a împlinit condiţiunile esamenitorii
eșirei din scâlă,
Art, 4. Mineni nu pâte fi locotenent de n'a servit cel puşin doui ani în gradul de sub-locoteneut.
Art. 5. Nimeni nu pâte fi căpitan de n'a servit cel puțin duci ani în gradul
_

de locotenent.

- Art, 6. Nimeni nu pâte fi maior de n'a servit cel pucin trei ani în gradul
de căpitan.
Art. 7. Nimeni nu pâte fi locotenent-colonei de aa servit cel pugin duoi
ani în gradulii de maior.
Art. 8, Nimeni nu pste fi colonel de n'a servit cel puțin duci ani în gradul
de locotenent-colonel.
Axt. 9. Nimeni nu pâte fi recomandat la -unul din grădele superidre celui de
colonel, de w'a, servit cel pușin patru ani în gradut îndată inferior.
Arţ. 10. O a treia parte din gradele de sub-locotenent, vacante în corpurile
de trupe ale armatei, se va da sub-oficerilor din corpurile unde se află vacanţi,
cele-l-alte două treimi se vor păstraeleviiorce es din scolă militară și ofigerilor
”
chiemaţi din neactivitate.
Axt, 11. Două treimi din gradele de locotenent şi de căpitan se vor da dupe
vechime, cea-l-altă treime dupe merit.
At, 12. Jumătate din gradele de maior se va da dupe vechime, cea-l-altă
:
jumătate dupe merit,

Art, 13. Tâte gradele superiâre celui de șef de batalion (maior) se vor da

dupe merit.
Axt. 14. Vechimea pentru înaintare se va determina prin data brevetului
gradului, saii la date asemenea, prin aceeaa brevetului gradului inferior.
Art, 15. Cândă un oficer va înceta de a face parte din cadrele armatei în

tâte cele-l-alte casuri, afară de acelea de inmisie pentru serviciul de licenţiare și
de desființarea funcțiuni, timpul ce a lipsit din cadre, se va scădea din vechime.
Se va scădea din vechime asemenea, timpul petrecut întrun servicii care nu
Se escepteză dintr'acesta disposițiune, timpul
depandă de Ministerial de Resbel.
petrecut pentru serviciul detașat într'o misiune diplomatică, saă în secolele de apli-

caţiune în străinătate.
Se va deduce

în fie-ce cas, timpul trecut

în serviciul

unei

puteri

străine.

Oficeri cari incetâză de a face parte din cadrele amatei în urma desfiintări
vre-unei funcțiuni, sai în cas de licenţiare, se vor împărți pentru înaintare pîntre
diferitele corpuri ale armatei din care facă parte şi cari vor fi conservate sai
create,
1)

Vezi mai

susii şi legoa asupra Puterei armate din 6 Dece,

1864,

30
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Ant. 16. Oficeri prisonieri de resbel îşi vor păstra drepturile de
vechime
pentru înaintare.
.
Nu vor putea dobânăi cu tâte acestea de cât gradul de îndată superior
celui
ce “i aveaii în minutul când ai fost făcuţi prisonieri.
Art. 17. 'Timpulă de servicii, cerut spre a put trece dintr'un grad
într'altul
se va, reduce la jumătate în timp de resbel.
Art. 18. Nu se va putt abate din condițiunile de timp impuse prin
cedent, spre a trece dintr'un grad într'altul, de căt în casele următâre: art. pre1. Pentru un fapt strălucit bine justificat şi pus în ordinul de di pe armată.
2, Cânaii va fi cu neputinţă a se înlocui întralt chip., lipsurile din corpuri
aflate în presinţa inemicului,
Art, 19. În timpul de resbel şi în corpurile aflate în presința inemicului
se
vor da adică:
|
Dupe vechime jumătate din gradele de Locotenenţi și de capitan, și dupe
me
rit, sai dupe alegere, tâte gradele de Majori,
Art, 20. Nici întrun cas nu se va put da un grad fără foncţiune saă peste
complectul cadrelor, nică să se acorde grade onorarii.
Nu se va putâ-da aseminea, nici întrun cas un grad superior acelui corespondent; foncțiunii.
Art. 21, Tâte înaintăvile de ofiiceri se voră publica înserându-le în Monitovulă oficială cu arătarea rindului de înaintare, de numele ofişerului ce
era însărcinată

cu funcțiunea

vacantă

şi” de causa

vacanței.

Art. 22. Nici ună oficeră admisi în retragere nu se va mai putea repriimi în
cadrele armatei.
Acsstă disposițiune neputând ave retroactivitate, ofiţeri retrași din servicii
îmaintea promulgări legiuiri de facă, păstresă dreptul de re-intrare, în coprinde
rea legi anteridre: acestă drepti se regultză ânsă în următorulăi chipă:
Toţi oficeri retrași înaintea promulgări acestei legiuiri ati facultatea de a încunoseiința pe Ministeriulă de Beshelăi întrună termenii de duoi ani, de voescii
saii nu, a se folosi în viitoră de beneficiulă înche(ășiuitii lori prin vechea, legiuire; acelora ce, dupe acestii termenii de duoi ani nu voră fi îndeplinită ceruta
formalitate,

se va, aplica legea

de fașă.

Art. 28. Funcțiunea
este deosebită de gradă.
Nici unui ofiţeri nu i se pote lua gradulă de câtii în casurile şi dupe formele

determinate

de lege.

,

Art. 24. Romăni cari până astădi aii dobindită graduri militare în armatele
puteriloră Garante și a altoră Staturi cu armate regulate, întru câtiă vorii dovedi
prin acte autentice atât rangul dobînditii câtă şi neprihănita purtare, poti fi priimiţi în armata, Română cu rangulă dobindit în oscirile mai sus citate, socoțindu-

Ji-se ani serviciului,

în gradulă

celi

dupe

urmă.

Acestă

facultate,

nu

este dată de

consimțimântulii

Guvernului.

câtă până la rangulă de Locotonent-Colonel inclusiv.
DR
Art. 25, De la promulgarea acestei legiuiri, tineri români ce sunt, astădi şi
cari în viitor voră intra în școli militare străine, saii în armate străine, vori fi

datori,

întermeniă

de.

unii

anii, a cere

şi a dobîndi

Acei ce nu se voră conforma acestei disposițiuni nu vorii puts a
se folosi de
dreptulă priimiri în bstea Romană, cu gradul dobiîndit în străinătate.
Art, 26. Tâte disposiţiunile contrarii legii de facă, suntii şi vori rămânea desfiinţate.

1862, 5 APRIL.
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Decret. la 28 Martie 1862, prom. la 4 April. 1852.
pentru

ierarehia

militară.

Art, 1. Erarhia Militarăîn armata Romăniei este determinată precum urmeză:
General de divisiune.
Maior.
Sub-ofiger,
General de brigadă.
Căpitan.
Caporal.
Colonel,
Vocotenent.
Soldat,
Locot. Colonel.
Sub-Locot.
Art. 2. Regulamentele speciale vorii determina atribuţiunile fiă-cărui grad, precum relațiunile și raporturile între ele.
———_9$

LECCE.
Decret. 28 Martie 1862 prom. la 5 Aprilie 1862.
Penira casa de dotațiunca dstei.

TITLULU. L
Art. 1. O dotaţiune este creată în înteresulă 6stei sub privighierea și garanţia Statului.
Dotaţiunea ostei este
priimi daruri şi legături.

formată

de veniturile

otărite prin acâstă

lege,

ea pâte

Casa de dotaţiune priimesce asemenea spre păstrare vărsările de bună, voie ce

i se facii de militari

de tâte gradele

în curaulă

serviciul

lori,

Aceste vărsări daii dreptuli la o dobîndă a cărei plată se va regula de către

comisiunea

întocmintă

prin

art. 3.

Casa de dotațiune constituie ună servicii special sub direcțiunea și gerarea
comisiuni.
Budgetul și socotelile ei se înaintezii la finitulă anului Ministeriului de Resbel spre a se supune Adunărei odată cu budgetulii general ală dstei.
Art, 2. Dotaţiunea 6stei plătesce numai sumele otărite prin legea de fașă.
Art, 3. Escedentele disponibile se vori întrebuința dupe găsirea, cu cale a comisiuni de

în 6ste.

dotațiune

spre a mări veniturile casei şi spre a face instituțiuni

Art, 4. 'POte sumele casei de dotațiune, întru cât nu

aii o întrebuințare

folositâre
nemidlo-

cită se varsă la tesaurul public, care plătesce dobindă legiuită, pe cât timpi voră
fi în disposițiunea sa,
La întimplire ca fiscul să nu aibă trebuinţă de asemenea sune ce ceri |
dobîndă, se vor da cu acelși coudițiuni la alte case publice, precum cele Municipale, și numai cu precăderea acestora se vor pute da particolarilor cu. garanţii valabile, în condiţiunile și formele ce se vor regula prin regulamente administrative.
Art, 5. O comisiane superidră compusă de noă membri numiţi de not şi ale
cărora fenețuui sunt gratuite, gerâză tâte operaţiunile privitâre la dotaţiunea 0stei.
n num sul acestor

membri

se va coprinde
4

cel“pucin
=

sînul cospuri'or leginitâre, şi duot membri aă, Curți

de

trei

membri

Casaţiune,

luaţi din
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TITLULĂ.

11.

Despre esonerațiunea din servicii.

.

Art. 6. Tineri coprinși în contigentulii anului dubiadescii esonerațiunea din serviciul prin mijlocul primelor vărsate de dinși în casa de dotaţiune şi destinate
a asigura reînlocuirea lor în 6ste, prin reangajarea vechilor militari în activitate.
Acsa primă de esonerațiune va fi tot-V'auna individuală şi la nici un cas
nu se va tolera ca să fi> făcută prin contribuirea unei comunități Gra-care.
Anxt 7. Sama de esoneraţiune este otărită la începutul fie-cărui an dupe propunerea Ministeriului printr'o ordananță a nâstră.
Ar. 8. Vărsarea sumei de esoneraţiune în casa de dotaţiune trebuiesce efectuată în cele cinci-spre-deca file dupe încheierea listelor de către cosiliurile de
revisiune,
întea

Art. 9. Casa de dotaţiune este auțorisată
chiămări clasei lor, răspunderi în hani,

a priimi în numele tinerilor înaprivitâre la esonerațiunea lor ulte,

ridră, daca va fi trebuință,

TITLULU III.
Despre

reangajări.

Art. 10. Reangajările se fac cel pugin pe

un timp de trei ani; şi cel mult

pe şâse ani.
Ele nu pot fi conizactate de cât de militarii ce ai împlinit al 6-lea an de
serviciă în armata activă, saii de înrolați de bună voie ce aă împlinit asemenea
al 6-lea an de serviciă.
Timpul lor este regulat ast-fel ca militari să nu fia opriți sub drapei dupe
virsta de 47 ani,
Art, 11. Întâia reangnjare dă dreptul la o sumă de “/, din prima esoneraţiunei plătită în două rînduri, cea 1 jumătate în dliua reangajări sai încorporări,
şi cea-laltă jumătate la, espirarea termenului.
A doua reangajare pe 6 ani dă drept la o sumă de î/, a primei de esone:
rare, plătită precum s'a dis mai sus.
Reangajarea pe trei ani dă drept numai la jumătatea sumelor a cărora proporțiune se determină mai sus şi se plătesce cu acelaşi mod,
Dupe 12 ani de s.xviciii reangajatul are drept de cât la o remunerare de
20 parale pe fi,
Art. 12. În ceas ea numărul reangajaţilor să nu fie de ajuns în comparațiune
cu al esoneraţiunilor, se efectues reînlocuiri de bună voie dinire foşti militari și
tineri ce n'aji mai servit; prima acestor reînlocuiri este în sarcina dotațiuni 6stei;
prima precum și modul plătirei se otărasce de comisinnea superidră, în formele
arătate prin articolul precedent.
Axt. 13. Sub-oficeri numiţi oficeri sati chiemaţi la vre.o altă funcțiune militară în conformitate cu legile şi regulamentele în vigâre, ai drept din sumele
alocate pentru reangajări la o parte proporţionată en timpul serviciului ce ai
|
făcută.
Art. 14. Disposiţiunile art. precedent se aplică în militari reformaţi şi la cei
ce trecii înti'un corp ce nu se recrni6ză prin sorți.
Sumele datorite acestor din urmă li se plătescă numai dupe cererea consiJiului de. administraţiune al noului corp, și atunci în parte saii în total,

1862, 5 APRIL.

33

Art. 15. Sumele atribuate prin art. 11 reangajaţilor nu s6 potă nici ceda
nici secuestra.
n cas de mârte, o parte din aceste sume proporţional cu timpul serviciului, revine moștenitorilor sti, în cas de nu va av6 moștenitori, sumele datorite
rămân dotaţiuni 6stei,
TITLU

IV.

Disposiţiuni generale și transitorii.
suntă

Art. 16. Sub-oficeri, caporali, brigadierii
şi soldați aflați astădi
datori,ori care ar fi vîrsta şi timpul serviciului lor, de a împlini

sub steag
timpulan-

gajamentelor lor.
Aceiaşi militari cari în diua promulgări legei nu vor av6 încă 25 ani de serviciă pot fi autorisaţi a sa reangaja chiar când-vor fi în virstă mai mult de
47 ani,
„Art, 17. Reglementul de administrațiane al casei de dotațiune va enprinde.
1. Formele cererilor de esonerațiune şi a condițiunilor de admisiune.
2, Organisarea casei de dotaţiune a. ostei și a serviciului săă special,
5 E

=

RECULAMENTU
pentru punerea în lucrare a legei relativă la casa de dotațiune a
"
dstei .

TITLUL

1.

Despre Comisiunea superioră a dotaţiunei ostei.
Art, 1. Conformi Articolului 5 din legea pentru Casa de Dotaţiune, Comisia
superi6ră gercdă tote operaţiunile privitâre la acestă Dotaţiune.
Conformă Art. 1 din acea lege, ea înaintedă Budgetele şi socotelile Dotaţiunei
Oastei Ministrului de Resbel, spre a se supune adunării Generale, odată cu Budgetulă general al Oastei.
.
Art. 2 La sfirgitulă fie-căruia anii, Comisia superiâră supune la cunoseința
Ministrului de Resbel propuneri în privința următorelor puncturi:
1. În privința sumei cu care militarii ce ai a trage la sorţi poti, dupe
condițiile arătate print'acest Regulament, dobândi ecsonerarea din serviciul oatăgescii. (Art. 7 al legei),
”
.
2. ln privinţa preciului şi modului de piată, pentru înrolările de bună voe

- în sarcina

Casei

de

Dotaţiune,

fie din

întîmpiare,

fic la

casulă

unde

numărulii

celor ce cer ecsonerarea din servicii, covărşeșce numărul celor ce vor a se înrola din noă, dupe espirarea termenului lor legiuit.
Art, 3. Președiutele și Vice-președintele Comisiunei superire se numesciă
de Domn, dintre Membri Comisiunei determinaţi în Art, 5 al legei Casei de

Dotaţiune,

Art, 4, Şedinţele ('omisiunei sunt ordinare la întiia Duminică a lunei, estraordinare, dupe chibsuirea Preşedintelui şi a Vice-Preşedintelui ej,
Art, 5. Comisia nu pâte delibera, de nu vor fi cel puţinii civci Membri presenţi; deliberațiunile sunt priimite cu majoritate absolută; în easă de paritate,
votul Preşedintelui este preponderent,
3
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Procesulii Verbal al fio-cării Şedinţe este transerisii întruni registra sp ecial
şi se sub-iscălesce de Membrii ce ai luată parte la deiiberațiune,
Minoritatea

pbte

înseri părerea

sa.

Art. 6. Cancelaria Comisiunei fsce dupe Procesul Verbal al Comisiunei, împărtăşirele cuviiueidse Ministrului de Reshel, sub respunderea ei, atit de esacta
coprindere cât şi de imediată comunicare.
.
Deeisiunele Ministrului date pentru esecutarea propunerilor făcute de Co-

„ misiune,

se publică

prin

Monitorul

Oficial şi cel al Oastei.

TITLULU II,
Despre casa dotaţiunei Oastei.
CAP.
Modul
cu

LL.

de administrare.

Art. 7. Cancelaria Comisiunii este însărcinată,
comptabilitatea Casei de Dotaţiune; ea, ține tâtă

sub Direcţiunea Comisiunei,
corespundența atingătâre de

casa de Dotoţiune, şi tâte scripturile relative la veniturile, cheltuelile şi la socotelile Casei de Dotaţiune, având în vedere regulile Generale ale Comptabilităţii,
aședate priu Regulamentulă Finanuial din 24 Noembriă 1860,(1) şi disposițiuni le
particulare prescrise de Regulamentul de față, ea lămuresce mișcarea vărsăriloră

rolontarie, efectuate de militarii de tâte gradele.
Art. 8. La finituli fe-căruia ani, Comisia
tabloii, în care se treci tâte mișcările banilor

superidră verifică şi certifică un
din cursul anului, întocmitii de

Cancelaria ei, și '] înfățişedă Ministrului de Resbel.

Art. 9. La fie-care trimestru, Comisiunea,
curtare, de situațiunea Casei de Dotaţiuue.

superidră presintă

un tabloii în pres-

At. 10. Banii Casei de Dotaţiune, întru cât nu ai o întrebuințare nemijlocită, se daii cu dobindă leginită, conformii At. 4 din leg=a Dotaţiunei.
Art. 11. Cheltuelile Administrațiunei şi ale Cancelariei Comisiunei sunt în

sarcina

Casei

ei,

N

CAPU.

II.

Veniturile Casei Dotaţiunei.
Ş. 1.
Despre venituri.
Art, 12. Veniturile Casei de Dotaţiune se compunii:
1. Din vărsările făcute de tineri chemaţi a intra în serviciul Ostei în urma
tragerei la sorți, spre a dobândi liberarea lor din servicii,
2. Din daruri și legaturi făcute Dotaţii nei Ostei.
.
3. Din dohînda ce se plătesce, pentru capitalurile Casei de Dotaţiune.
4. Din respunderile voluntarii de bani, sub titlu de deposite făcute de militari,
de ori-ce_ grad, în cursulii serviciului lor.
5, Din respunderile de bani făcute, sat da dreptul, sai în numele lor de
tineri carii, înainte de a fi chiemați să tragă la sorți, vorii să'și asigurede liberarea lor din serviciă, la casul unde ar face parte din contingentul anual.
6. Din respunderi de bani făcute, sub diferite iitule.
1)

Acestă regulamenti

find abrogat, s'a anbatiţuit prin lagca

din 14 Aprilia 1864, (V. 8,)

-

asupra

comptahilității

generale
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Ş 2.
Respunderile de bani, făcute de tineri copriuși în cotingentul anului,
Art. 13. Versarea primei de exonerare se face la Casierii Fiscului, în Districtul unde este ehiemat.
Finărul va trage la sorţi, sait de sine însuși, saii în numele lui_pe temeiuli
certificatului dat de Prefectulii Districtului, în care are să tragă la sorți, în couformitate cu Art. 36 din Regulamentul de față.
Art. 14. Pentru aceste “vespunderi Casierii Genorali, suii Casierii de plăşi,
sunt obligaţi a da recipise care formâdă titlu către Stat, cu înântorire pentru părţile care ai: respuusă prima, a le supune în cele 24 ore, dupe data loră, ia vida
Prefectului sai a Sub-Prefectului,
$ 3.
,
Art.

Respunderile voluntarii
15.

Respunlerile

voluntarii,

făcute

sub

titlu de

1 din legea, de dotațiune de către militarii de ori-ca grad.
lor, saă “de către

alte persâne

în numele

lor, nu

sunt

depasite,

în

priimite

confurmi

eursul

Art,

sreviciutui

de cit da la

10

lei

înainte și fără fringeri; vărsarea banilor se efectuclă la Consiliile de Administraținne, în numele Casei de Iotaţiune.
Aceste d+posite dai dreptul la o dobindă anuală cu 2", mut mică de cit
dobinda legiuită ce se plăteşte Casei de Dotaţiune.
Nu se priimescii deposite la Casă de Dotaţiune de cât cei puţinii pe uni
sorociă de trei luni.
Art. 16. Un livret întocmit de Comisinuca superidră şi timbrat de dinsa se
va da fie-căruia depositariă la cca dîntiiii respundere de bani.
|
Tote sumele respunse saii retrase se vor înregistra succesivii de către şefulă
cancelariei casei de dotațiune şi se voră controla de către Comisiunea superidră.
Jâvretul

va

avea

un numără

curent

şi va

copriude

numele,

pronumele,

po-

recla titluarului, dota nascerei lui, numărulă Regimentului săă şi gradul s&ă,
precumă şi tote disposițiunile relative l4 aceste deposite şi la modul retragerii lor.
Costul livretului este în sarcina depositarului şi se va plăti de diusulă odată cu înțiia vărsare de bani.
_La cadul unde ir perde livretul, i se dă unul noi, îu socotâla tituiarului şi
dupe formele prescrise, pentru reînlocuirea unui titlu de datorie a Statului.
Art. 17. Oposiţiuuile și cesiunile ce s'ar putea face pentru respunderea plă-

ților voluntarii, efectuate de către militarii sub arme, nu
Comisiunea superidră.
$. 4.
Respunderile

de bani făcute

înaintea

chemării

pot fi primite de cit la

a tragerii lu sorți,

Art, 18. Nu se potit priimi Ia casa de Dutaţiune respunderi de buni în numele tineriloră care n'a trasă încă, spre a dobindi inventua iceşte cesonerarea
lor ulteriâră, de cât daca acești tineri vor fi împlinită virsta de 15 ani.
Respunderile de bani nu se primesci de cât firă fringeri pînă la dioa, d'întii a annlui în care trebue să se înfaţisede tinărulă spre a trage la sorți, ele nu
pot fi mai mici de cit 100 lei, nici urca în totalitate peste prima de cesonerare;
plata banilor se face conformă Art. 13, la Casierii Generali 'saii la Casieri de
plăşi din Distrietulii unda ur fi domiciliați în momentulă unde o să tragă lasorță.
Art, 19. Peutru aesste respunderi se libors]ă, ca titluri asupra Statului şi
:
Li
*
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cu împlinirea formalităţilor prescrise în Art, 14 din Regulamentuli de față, de
către Casierii Generali sai cei de plăşi, recipise de priimire,
Aceşti bani daii plătitorului dreptă la o dobîndă anuală calculată, conformă
Art» 15 din Regulamentul de faţă, plătită pînă la momentul unde urm dă atrage tinărul la sorții, și nu sa pâte ritrage înaintea acestui termenii, de cât la casulă unde ar fi murit titutarulă,
Art. 20. Depositarul saă intermediarul săi, este dator a înfățişa în momentul unde respunde întîia sumă, actulă de naștere a titularului săi; la cadii unde
nu va avea unii asemenea act, în locul lui un act de notorietate publică admis
de legea civilă.
Dacă depositarulii care depune acestă sumă în numele lui, wa împlinită

îucă

18 ani,

el trebue

să dovedeâscă

că a

fostă

autorisatăi sai

de

Mumă-sa

saii

de Tatăl săi saii de Epitropuli săi a depune aceşti bani.
Acăstă antorisare pste fi dată nevirsnicului întrună chipă general, pentru
tote plăţile ce ar urma a mai face încă, în socotela primei, dar pote fi cu tote
acestea

revocată.

,

Dacă, depositariul, n'are nici mumă, nici tată, nici epitropă, sait dacă acela
ce ar fi în drepti a da nevirsnicului o asemenea autorisare, nu s'ar putea în-

lesni

a i-o da, nevirsniculă

pâte

cere

autorisarea

de

la

'Pribunalul

Civil,

diu

Districtulă unde "şi are domiciliulă săi.
Ast, 21. Dacă respunderea de bani în socotâle primei de vescumpărare se
face de o altă pers6nă, şi cu banii ej, acesta pâte stărui a se trece în recepisul
ce i se liberedă, ca la casii unde ar urma a se înapoia parte din ei saii toți
banii, acestă sumă să se întârcă iurăşi la adevăratul lor proprietar, sai că ea
să trâcă în mîinile aceluia pentru care aii fost ucest deposit.
Art, 22. Ministerul Finaucelor înaintedă Coinisiunei superisre la finituliă fiecârui trimestru ua tabloă, în care sunt înserise sumele încăsuite de agenţii -ei, îu
socotela Casei de Dotaţiune.
At. 23. Oposiţiunile asupra depositelor efectuate de cătră tinerii înaintea,
chiemării clasei lor, spre a putea fi eesoneraţi din servicii, trebueseii adresate
Comisiunei superi6re a Dotajiunei; aceste oposiţiuni se vor respinge dacă vor fi
făcute dupe data dilei în care s'au început operaţiunile Consiliurilor de revisie
pâutru clasa în chestiune.

CAPU 1.
Cheltuclile

Casei de Dotaţiune.
$. 1.

Despre Cheltueli.

Art, 24, Casa de Dotaţiune respunde plățile următâre:
1. Alocările și adaosul la soldă, ce sunt determinate în Art. 11 al legii de
Dotaţiune, pentru soldaţii ce se reîuroldă pe prime dupe espirarea unei reangajări, saii a termenului
legiuităi, în corpurile care se recrutelă prin teagerr la
sorți.
”
2. Prima reînlocuiriloră efectuate pe bună voe.
.
3, Reinapoierea sumelorii ce s'aă depusii de bună voe de militari în casa
de Dotaţiune, sai acelora ce s'aă depusă drept rescumpărare de tineri, înainte
d'a fi chiemaţi a trage la sorţi.
4. în sfîrşit deosehitele cheltueli prevădute în Art, 11 al Regulamentului
de faţă.
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$. 2.
Plata
:

înlocuiriloră și a adaosului la solidă cuvenite soldaţilorii în corpurile ce se
recrutedă prin tragerela sorţi pentru reangajări.

Art. 25 Întâia jumătate din prima pentru Întâia angajare, se plăteşte în momentulii angajării sai încorporării, dacă s'aii încuviințati angajarea de Ministeră, a
doua jumătate se plăteşte în momentulă liberrii fără drepti de dobîndă; amăndouă
aceste sume se plăteseii din fondurile casei de Dotaţiune, în urma unui mandat
presentatii de Casieruli Corputui din care face parte angajatuli, și ordonanțat de
Comisiunea superioră la Ministerul de Finanţe sai la impiegaţii lui plătitori; pe
foiea individuală acuitegdă mnilitarul angajat priimirea primei, sai la casă de nu știe
carte, Șeful companiei bateriei, sai eseadronului; în acelașă chipii se plăteşte și
prima pentru a doua angajare.
Art. 26. Angajtrile pe trei ani se plăteseii în acelaşă chipi ca în articolul
precedenti:
Art, 27 Dupe 12 ani de servicii se plătește angajatului 20 parale po di, afară
din qilele de absență ilegală, cu începere din dioa reangajării.
Aceste sume se plătescă cu avans din casa Consiliurilor de Administraţiune şi
se cerii de Casierii corpurilor pe mandate deosebite numerice, la finituli fie căruia
trimestru, în urma ordonanțării de către Comisiunea superidră de la Ministerul
Yinancelor, saii dela plătitorii ei, şi se dai în priimirea Comandanțilorii de compauii, escadrâne sai baterii pe foi spediale, spre a fi împărţite pe la cei îndreptii,
pe care iscăleşte titular de priimire.
At, 28. Părţile din primă ce se curinii mnilitarilorii a cărora termenii espiră
sai acelora ce se află în casurile prevădute în At. 15 şi 14 din legea Dotaţiunei, se plătescii de corpurile respective în socottia Casei de Dotaţiune, de la
care se despăgubeşte prin modul indicat din Art. 25 și 29 al Regulamentului de
faţă; părţile din primă se caleui€gă în chipul următor:
i
1. Dacă mutarea, reformarea şi înaintarea cade în întîia jumătate a termenului pentru care s'a reangajat, nu i se mai cuvine nimic; iar dacă cade în a
doua jumătate, i se plăteşte din suma ce i se mai cuvenea, o sumă proporţională cu timpul ce a servit.
2. Pentru cei cari priimescii unii adaosă la soldă, se plăteşte analogia pe
numărul gilelor, pînă la gioa mutării inclusivă.
Calculul părții proporționale ce le vine moștenitoriloră la cadii de mârte a
militarului angajat, se face în chipul de mai sus.
Moştenitoriloră sai celor în drept li se dă dnpe înfățișarea actelor certificate
de tribunal, care dobîndescă dreptul lor d'a moşteni, mandate de suna ce li se
cuvine, cu care se presintă la Comisiunea. superidră, spre a se ordonanța la Ministerul de Finance de a priimi banii.
Consiliurile de Administrație comunică în casurile sus citate Comisiei superidre mărimea sumei ce se cuvine militarilorii sai moștenitoriloră. lor.
„ Analogiile ce se cuvină dupe chipul de mai sus militarilorăi ce se osîndescă
la o pedepsă careîi esclude din rândurile 6stei, pină la dina în care a comisii faptulă pentru care aă fost osîndiți, se plăteseii acelora ce sunt în drepti a priiini
pentru dinșii.
.
,
Art. 29. Corpurile trupei sunt datâre a ţine unii registru, jurnalii deosebiti
în care să trâcă cheltuelele și veniturile făcute de dinsele î n socotela Dotaţiu- vei Oastei..
Reîncăsuirile ce li se facă prin Miuisterulă Financelor, în socotela casei de
Dotaţiune, se înscriă în livretele loră de soldă, într'o colână despărțită, prin impiegaţii plătitori ai sus

Sumele ce

numitului

se plăiescă

Ministru.

militavilori se

înscrii

asemenea în fie-care trimestru
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între col6nă deosebită a livretului lori individual, prin îngrijirea, Comandanţ
iloră
de companii, escadrâne saii baterie,
Art. 30. Tote scripturile atingătâre de plata primeloră , sai a adaosului
soldă, sunt supuse pe câtă privescă corpurile,. controlului Intendenţei militare. la

$ 3.
Reinapoerea sumelor ce sai depusii de militat cu dobindă la
Casa Dotaţiuneă
Art, 31, Cererile militariloră în activitate d'a li se întârce banii depuşi
de
buuă voia lori în Casa Dotaţiunei se facă prin calea ierarchică la Consiliurile
de
Administrațiune ale corpurilorii,
Acestea înaintedii cererea printr'un borderoi la Comisiunea superidră, şi
acesta înapoiașlă borderoul ordonanțat.
Cu acestii borderoii merge Casierulă corpului, saii la Ministerulă Finangelor,
saii la impiegaţii lui plătitori și primesce banii în socotâla Casci Dotaţinnei.
Banii se daii apoi de Consiliulă de Administrațiune prin calea ierarchică, în
mîna titularului, pădind pentru trecerea lor, formele preserise în Art. 29 și 30,
Daca

se înapoiadă

banii,

dupe

liberarea

militarului

din oştire, i se respundii

banii, saii în momentulă unde pleacă de la corpă, sait acolo unde aii cerut el,
în cadulă din urmă este dator militaruli a înainta pe culea indicată în Articolulii precedent, pe lingă cererea lui și livretul săă, spre a se trimite Comisiunei
superidre pentru ordonanțare, și autotisurea Casierului respectivă, din plasa în care
se află, loculă unde vrea militarul să i se respundă banii,
Art. 33. Dacă se cere reînapoierea banilorii de moştenitorii militarului ce a
depusii bani în Casa Dotaţiunei, acestia se adreseagdă d'a dreptul la Comisiunea
superidră, alăturîndii tot d'odată livretul militarului, şi actele care constat conformă modului indicatii în Art. 28, dreptul lor la inoştenire,
Dacă acesti dreptă s'a recunoscut, atunci Coniisiunea superidră ordonanţâdă
cererea de bani, și o înapoiadă petiționarului spre a i se respunde banii, de către Casierul special alii plășii, în care se află loculiă reședenței sale.

$. 4.
Reinapoerea, sumelor plătite înainte spre a se rescumpăra la întîmplare de la serviciul ostășegciă.
Art, 84. Sumele respunse prin anticipație de tineri, fie de sine

numele

lor, spre a fi scutiţi de îndatorirea,

serviciului,

se

întorci

însuşi
celor

fie
îu

în

drept

dupe cererea, lor, dacă tînărul declară că a renunțat a mai fi ecsonerat din servicii;
asemenea se întorci îndărăt:
1. Escedentul respectiv, dacă capitalul depusă. dinpreună cu dobânda. lui,
covîrșate prima fiscaţă pentru anul în care a trasă tînărul Ja sorți.
2. Sumngle respunse înaintea tragerei la sorți, de tineri cari apoi dobindeseii printriun certificut sub iscălitde Prefectul Districtului, că nu facă parte din contingentul
plășei lor și că sunt scutiți de serviciul ostășescit.
”
Ş
3. Respunderile de baui făcute de tineri înaintea tragerei la sorți, care aii
murit înaintea formării contigentului clasei lor.
”
Tote aceste sume căpital și dobinda lor, se respunăe în socotela Casei Dotațiunei celor în drept, de către Casierii Fiscului, pe temeiulii unei autorisări dată |
de comisiunea superidră.
Pentru acest sfârşit suni datori cei ce ceri înapoiarea baniloră a se adresa

la Comisiunea supericră alăturând și piesele justificative trebuincisse,
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cererilorii de cesonerare şi despre condiţiunile pri-

Art, 35. Mărimea

mircă

primei

ce

trebue

lor.

plătită,

spre a dobindi

dreptul d'a fi ec-

șonerat de datoria de a, servi în oştire se hotăraște de Ministeriul de Resbel, se
publică și se afişeză în fie-care comună, înainte d'a proceda la tragerea la sorți.
Art. 36. În timpul

celor cinci-spre-dece

ţile

ce urmedă după tragerea la sorți,

Prefectul liberdă pe rindii tinerilori coprinşi în contigent, sati persânelor care
vor să plătescă prima în numele lor, un certificat coprindând numele, pronumele,
porecla, virsta, locul nașterei, domiciliul, profesiunea și posiţiunea tînărului în
privința recrutării.
Art. 37. Cu acest certificat se înfăţişedă tînărul saă representantul lui Ia
Casierii Fiscului, şi respunde acolo prima individuală deterininată pentru acel ani,
spre a fi scutit de serviciul ostăşescă; sati daca acest tinării s'a rescumpirat mai
din nainte, sprea respunde deosebirea eventuală trebuinciâsă, spre a complecta
sumele dinpreună cu dobânda lor, depuse înaintea chiămării

lui la prima

individuală

determinată pentru acel anii.
În ceasul din urmă ei reîntoreiă: Casierilor, recepisele priimite suceesivă pentru
respunderile făcute înaintea tragerii la sorţi, (Art. 19) şi cerii de la acestia o declarare în care să constate totalul respunderilor de bani făcute şi dobiniile ce aii
produsă.

,

Recipisele pentru respunderile făcute înaintea tragerii la sorț nu se pot priimi
de cât, dacă vorii fi însoțite de nn certificat al Comisiunei superidre, prin care
se recunsce validitatea lor şi dacă vor fi plătit Timbrul Statului,
Art. 38. Cincă-spre-dece dile dupe închiderea, operaţiuniloră recrutării se adună
în fie-care District, Consiliul de revisie în Capitala lui, și consfințeşte pe temeiul

presentării recipiselorii mai sus citate, ecsonerările cerute. Hotăririle Consiliului
de revisie sunt definitive şi nu se potii revoca.
'Tâte hotăsirile Consiliului de revisie să înscrii pentru fie-care clasă împarte
întrun

registru special,

şi se trecii în lista contingentului

anual,

Art, 39. Prefectul dă la mâna tinărului un certificat, prin care se constată
că a trasii la sorți și că s'a ecsonerat,
Art, 40. După ce s'a hotărît asupra tutulor cererilor de eesonerare, prefectul
înaintegă prin Ministrul de Resbel, Comisiunei superiâre pentru Districtul săi, un
Stat nominativii de ecsonerările săvirşite,
Numărul ecsonertrilor se publică, în dările de s&mă anuale asupra recrutări:
Art, 4i. Asemenea comunică Ministerul Financial în cursul trimestrului întâi
Comisiunei superire, un Stat nominativă colectie de tote primele încăsuite de
aghenţii săi în socotela Casei de Dotaţiune, în urma tragerei la sorți a anului
cm gător, precum și de primele ce este dator a plăti Statului, Casai Dotaţiunei,
pentru

acele

îndivide

care

Statul ali scuti cu banii să.

ai

căduti

la

sorţi

şi pentru

care

este însărcinată

TITLULU, 1V.
Despre reangajare.
CAPU 1.

Reangajările.
Art, 42, Na se pot reangaja mai mulți militari,

a
de cât-s'aă plătit prime de

ecsonerare, în urma tragerii la sorți a anului curgător.
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Art. 43. Militarii care dorescă a se reungajn faci cererea lor prin canalul
ierarşie, în cursul anului din urmă al termenului, în care sunt datori a servi;
Şeful Regimentului înaintedă cererea Ministeriului de Resbel dacă militarul împlinesce condiţiunile de admisibilitate prevădute în legea Dotaţiunei şi în Art. 43
din Regulamentul de față, şi dacă el aprobâlă sub respunderea sa reangajarea
acestui militar, în urma priimirei tutulor cererilor de. reangajare.
Ministerul de Resbel reîntârce la finitul trimestruiui, dupe Ce cunâşte numărul primelor depuse, cererea de reînrolare cu aprobarea saii desaprobarea ei,
avînd în vedere următârele:
1. Dacă cereriie de reinrolare pe 6 suii 3 ani au covirgese primele plătite
în urma tragerii la sorți, ele se pot autorisa.
2. Daca cererile de reînrolare pe 6 saii 3 uui covirșeseii aceste prime,

Ministerul

alege

reînrolările

a recruţiloră şi suma
rsînrolările

ce pâte

totală a

admisibile,

în raport

aproba în chipul

cererilorii de reînrolare
eu procentul

ce se

următor:

şi se

cuvine

să

ia suma

totală

împarte pe corpuri
lai din

numărul

re-

cruțiloră ce are a priimi acest corpă; în cercul acestui procent se dă precăderea militarului dupe recomandaţiunea făcuiă de Șeful Corpului.
Ministerul trimite Comisiunei superidre la sfirșitul întâiului trimestru, o listă
nominativă de militari retarolați în cursul anului în care se trece numele, pro-

numele,

porecla,

virsta,

corpul,

nnmărul

reangajeriiși termerul

ei,

Art, 44. Șeful Regimentului este dator pe livgă atestaturile de bună purtare,
moralitate şi aptitudine a înainta Ministerului și acte medicale prin care să constate că militarii ce sa recomandă

pentru

reînrolare

sînt de

o constituțiune

bună

în momentul reînrolării,
Art, 45. Dacă militarii reangajaţi să libereadă din sewviciă înnaintea termenniui respectivi, pentru răni dobindite în resbel saii infrmitate, li se plăteşte din
prima alocată o parte proporționată cu timpul slujit, calculat conformă Art. 28
dia Regulamentul de față,
Axt. 46, Dacă militarii desertâdă, ei pierdă pe tot timpul lipsei ilegale drepini la primă şi pe tot timpul pedepsei corecționale; în; urma unei condamnări,
inilitarii na se pot bucura de prima ce li se cuvenea; în acest cas, să calculâdă
prima ce se oprește în spiritul Art, 28,
”

TITLULU V.
Împlinirile

prin inrolări de

bună

voe.

Art, 47. Dacă numărul reînrolărilorii militariloră ce se află în rîndurile 6stei nu sînt de aj ns spre a împlini golurile produse prin plata primei, Comisia
pitperidră propune Ministerului de Resbel, înlocuirile prin calea Administrativă,
hutăraște prima ce este a se plăti și modul plății ei în sarcina casei Dotaţiunei.
Daca Ministerul de Resbel autoridă propunerile făcute, ei publică şi pune a se
afişa în fie-care

Art. 48.

Comună

Îndată dupe

hotărirea

sa,

priimirea acestei

-

decisiuni

mministericle,

deschidă în

fie-care District autorităţile Comunale, o listă în care se trecii 6menii ce doreseii
4 împlini pe prime, locurile vacante în ste cu numele, pronumele, porecla, vîrs-

ta, profesiunea ș. c. ],

:

"

Dupe ce s'a împlinit termenul
ficat de Ministru, spre a priimi asemenea
cereri să închidă listele și să trimit sub-iscălite de dinsele din preună cn.piesele
„înfăţişate de doritori de a întra în âste de autorităţile Comunilor, la Prefectul

Districtuloi,

Art, 49. În Capitala Districtelor, în caro se află corpuri de *rapă,

rebuință de înlocuitori, se întoemeşte pentru esaminares

doritori şi a aptitudini lor mili tare:

pieseloră

care aii

înfăţişate

de
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O comisiune compusă:
1. De Prefectul Districtului.
2. De oficierul superior ce se află în Capitala acelui District.
3. De Președintele Magistratului, şi
4. De un oficier delegat de corpul care are mai mare trebnință de înlocuiri.
Art. 50. Listele înaintate Prefecţilor unde nu sint întocmite usemenea Comisiuni, se trimit de

dinşii la Comisiunea

cea

mai

apropiatăde

Districtul

ss.

Mi-

nisteriul de Resbel înştiințdă Comisiunea sus indicată câte îulocuiri are a priimi
în districtul respectiv şi cărui corpă are a trimite pe înlecuitorii înrolați,
Spre a avea o reservă la cadă unde înaintea altor Comisiuni, nt s'ar fi înfățizat destui doritori, Comisiunile

sîut datore

a însemna

în actele

lor,

pe

lingă

înrolați desăvîrșiți, un număr de doritori disponibili, spre a se trimite, dacă va
fi trebuinţă, în corpurile din alte Districte.
Art, 51, Oamenii înscrişi spre a înlocui se convâcă la diua fiesată de către
autorităţile Comunale dinaintea Comisiunei; înlocuitorul e dator a înfățișa pe lingă relațiunile date autorităţii Comunale:
1. Un certificat de bune purtări, liberat de autoritatea reședinței sale,
2. Un certificat că nu are nici o îndatorire contraetată cu alte persne, saiă
autorităţi.
3. Un certificat că este Români,
4, Un certifica de la Grefierul Tribunalului din Districtul săi, constatind
relaţiile ce se află trecute pe numele lui,
Dupe ce sia pronunțat Comisiunea instituită prin Art. 49, asupra admiterei
înlocuitorului, i se dă un act subiiscălit de dînsa, arătător pe ce temei, şi cu
ce condiţiune

înrolat,

s'a, contractat

n procesul

priimirea

verbal încheiat

lui, şi să trimiţe la, Corpul

asupra

priimirei,

iscăleşte

pentru

care s'a

şi înlocuitorul

admis,

Înlocuitorul este dator a se înfățișa la corpul sii, 15 dile dupe pronunțiarea admiterei lui.
:
axt. 52. Dupe ce s'aii încheiat tâte operațiunile, Comisiunile înaintedă Ministerului un tabloi numeric și aretător de înlocnirile contractate; Ministeriul a.
duce în cunoştinţa Comisiunei superidre înlocuirile contractate.
Art.

53. Inlocuitorii

priimescă

primele

ce li se cuvină

dupe

publicaţiunea

Ministerului de la Coosiliurile de Administraţiuae, dupe formalităţile din Art.25,
29 şi 30, socotind ca diva însumării lor în Corp, diua unde li s'aii dat de către
Comisiunea din Art. 49, actul de priimire,
|

Dacă însă înlocuitorul dăboveşte mai mult de 15 ile, spre a se înfățișa la
Corpul lui, el nu intră în drepturile lui de cât de la diua înfățișării lui la Corp,
TITLU

Despre
Art. 54.
către

VI.

cheltuelile pentru instituțiuni folositore oastei.

Propunerile în privinţa

Comisiunea

riului de Resbel,
Legiuitâre,

superidră,

la

propunerile

înstituțiunelor

Ministerul

se

supună
TIVLU

Despre Cancelaria

de

Resbel;

de

dinsul

folositâre 6stei,
dupe

la

se facii de

autorisarea

aprobarea

Ministe-

Corpurilor

VII.

Casei Dotaţiunei.

Art. 55. Cancelaria Comisiunei superidre se compune de un Director ciivil,
pe lună cu 500 lei; un scriitor cu 300 lei pe lună, plătiți din Casa Dotaţiune .
Art. 56, Cheltuelile Cancelariei se trecă dupe chibsuirea Comisiunei supe:
ge
-

4
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riâre, în Budgetul ei; iar pentru punerea în lucrare,

Coinisia pâte

fondurile ei de suma de 300 lei,

dispune

din

Art. 57, Cancelaria Comisiunei este însăreinată a ţine tâte scripturile, regis=

trele și corespondenţele

Comisiunei.
——.0)9703cotatete—

LECE
*
Decret, la 1 Aprilie 1862, prom. la 13 Aprilie1862.
Asupra Presci.(a)
,

-

PARTEA

|.

CAPU 1.
Despre proprietatea literară.
$ 1. Autorii de totii feluli de scrieri, compositorii de musică, pictorii saii desemnatorii,

cari vorii săpa

saii vori

litografisi

tablourile

ori desemnurile

lori,

în

totii cursulii vieței lorii, se vorii bucura ca de o proprietate a lori, de dritulii
esclusivii de a reproduce și a vinde operile lorii în totă Principatul, saii de a,
trece către alţii acâstă

proprietate

a lorii, fiindu-le

gile în ființă.
$ 2. Moștenitorii acestora, saii cesionani
voră bucura de acesta-și drită, în termeni de
a compuitorului,
$. 3. Junalele și alte foi periodice sunt
cietățiloră cari le publică, dritnlii proprietăţi
$.$.

de mai

susii; articolele

acestii dritii recunoscuti dupe le-

către cari a trecutii drituli lori se
10 ani, după mortea autorului sai
proprietate a persânelorii sait a s0le este închezășuitii întocmai după

ce autori saii proprietari lori

nu vori

voi

ca să se

reproducă, în alte jurnale, vorii trebui a purta la începutii nota, că reproducerea,
este oprită, se înțelege numai articolele Îlterale și sciințifice.
$. 4. Compunerile dramatice asemenea în termenile de mai susi nu poti fi
represintate pe nici unii teatru, nici nu potii fi publicate, fâră învoirea autorului.
$. 5. 'Traducţiunile

tecstulii

traducerii,

originali

nu intră în categoria

fiindă

al scrierii,

fie-care

asemenea

liberi

estractele

pe

$Ş.

de

a face

mai

susi,

de

câti

pentru

alte traduceri de pe testulă

ce se facii din alte

scriezi spre a se în-

cunosciința pe publică despre valorea acestora, prin critice și comentarii nu jicnescii proprietatea, străină.
$. 6. Tâte dregătoriele administrative sunt detore a confisca după cererea și
în folosulă

autorului,

a

compuitorului,

a

desemnatorului,

a

traducătorului

saii a

moștenitorilorii acestora ori a cesionarilorii, tote esemplarele ediţiuneloră tipărite,
săpate saii litografiate fâră învoirea anume și înscrisii a proprietatilor.
$. 7. Pe lângă esemplarele confiscate, toti eontra-factorulii va fi datorii a
plăti adevăratului proprietarii o sumă ecnivalentă cu prețul de 1000 esemplare
a edițiuni originale.
,

Ş. 8. Ori-ce vândătoră a unei edițiuni contra-tăcute, dupăa căruia făcătutior(1)

(a] Vezi şi art. 398 din 0. Penale,

(1) Frasa „dupe a căruia făcătuitoră nu va fi elliik nu se înţelege bineș ea este luată dupe art,
6. din legea

Franţei

din

1793

asupra

proprietăţii

literale,

Acelli art.

zice

aşia:

„ori-

ce vînzător a unei edițiuni contrafăcute, deca nu e recunoscut că elii este contră actorulă,
va plăti ete.“

-
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nu ta fieli, va plăti proprietarului o sumă ecuivalentă cu prețiulii de 200 esemplare.
$. 9. Ori-cine va da la luminăo operă, fie tipărită, săpată saii litografiiată va
fi datorii a depune 4 esemplare la Ministeriulă Instrucţiunei Publice, 6ră în judeţe va depune 2 esemplare la prefecturi, și unulii la biblioteca din Iaşi.
$. 10.

Dupe

trecerea

de 10

ani, după

mârtea

autorului,

tâtă

opera

pică în

domenulă publicii și fie-care este liberi a o reproduce prin tipari, sculptură saă litografie.
$. 11.

Tâte

aceste

drituri

ce

închezășuesciă,

și autorilor,

compuitoriloriă,

de-

semnătoriloră, traduestoriloră din staturile străine, cari cu reciprocitate voră închezășui, în coprinsulă teritorieloră loră, proprietatea literală.

CAPU un.
Despre

Librărie,

„$. 12. Librăria, adică speculațiunea în cărți este unii negoță liberi, fie-care
pote deschide unii asemenea aședământii, făcândii o declarațiune către secretariatuliăi de Statii, eară de va fi străină, în declarațiune va adăogi că se va supune
legilor pămăntului atingătâre de presă,
Ş. 13, Librariuli care se va dovedi că ţine saii vinde cărți sai alte publicaţiuni
obscene și oprite prin disposițiunile Ş.Ş. atingătâre de jurnale, pentru ântâia-şi
dată se va osândi ia o amendă (gl6bă) de 2000 Iei, a două dră la o amendă de
4000

lei,

a

treia

ră

la

o

amendă

de

8000

lei și va fi tot-d'odată

datori

a se

desface de librărie.
Ş. 14. Librarulii co va edita o scriere fără nume de autorii prin însu-şi acesta va, fi respunilătorii intoemai ca autorulii, și prin urmare supusă tutulori legilorii privitâre pe autorii, precumii maă josă se va otări.
CAP.

III.

Despre tipografie şi litografie.
Ş, 15. Vie-care pământeanii suă străin în vârsta legiuită este liberi a deschide
în feră typografie, Iytografie sai atelie de sculptură şi de pictură, datoră fiindă
numai a încunosciința în capitală pe Ministeriulă din Întru, eară în ținuturi, pe
administraţiune,

,

$. 16. Tipografiile și litografiile clandestine sunt oprite; se numesce
tină tâtă atelia care nu va fi declarată mai nainte secretariului de stat
ministrațiunilorii, pe la ținutuni; pretutindeni unde asemenea se vorii
vorii fi sfărămate și stăpânii sai depositari acestora vorii fi supuși la o
de 2000

lei, şi unei

închisori

de

6 luni la Monastire,

clandessaii adgăsi, ele
amendă

Ş. 11. Yie-care typografii, sali Iytografu, este dator a tipări pe ori-ce operă
care va eşi de sub-tâscurile sale, numele și domiciliul s&ă; totii acela ce va
călea acâstă dispos'țiune va fi supusi la o amendă de 1000 lei, fiindă trasă pe
lângă acesta şi la răspunderea amendei și a închisorei statornicită prin legea
presei. Cândă opera publicată de elii arii trage după sine urmări penale, typograful saă Iytografulă ce pentru a treia oră va călca disposițiunea de mai snsă,
adică de a nu'și pune numele şi domiciliulă pe fie-care productii ali teascuriloră sale, va fi datoră a se desface de atelia sa(1).
$. 18. Typografulă sai Iytografulă carele va publica în jurală o descriere
sai ori-ce alte opere, a căruia redactorii, gurantă, autori saii editorii va fi cunoscutii și înscrisă în capulă saă la sfârşitulii operci, nu va fi împreună răspuuPI
ON
,
1) Prin ateliă s6i atelierii se înţelege magazia cu tâscuri şi litere,
.
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dătoră, la casii cândiă opera arii motiva prigonire pentru delict de prasă; eară
dacă opera ară fi anonimă, atunci typografulă saă Iytografală, ori va fi datoră
a înfâţişa pe fâcătoră sai va fi singură supusă răspunderi întoomai după rostirea legiloriă.

$

19. Fe-care typograti, Iytografă sai

registru, numărat,

parafatii

şi

săpătoră, va fi datori

sigiliată de

secretariatulii

rânăă şi dilnică va înscrie titlulă literală ală
num&rulă

edleloră,

a tomuriloră saii

de

a

Stat,

ţine

fi constatate

pe

uveageloră ce-și -propune a tipări,

a esemplareloriă,

foxmatulii

edițiuni

mele autorului a traducătorului sai a editorului.
Acestii registru va fi datorii a-lă înfăgişa la ori ce cerere din
cârmuiri,
$. 20. Trecerea unei typografii, lytografii, sai atelie de sculptură
fașă se va face prin simpla declaraţiune către Ministeriuli din untru,
ţinuturi câtre administrațiunea locală; călcările făcute de către librari,
litografi voră

unii

în care

prin jurnalele încheiate

şi nu-

partea

o-

către altă
6ră pe la
typografi, -

de poliţie.

$. 21. Procurorii Statului vor trage pe căleători înaintea tribunaleloră, după
denonsația şefului poliției, în capitală, și trădarea unei copii a jurnaleloră în cestiune, de poliţie, eară pe la ținuturi de administraţiunile locale.

CAPU Iv.
Despre cărțile veligidse.
$Ş. 22. Cărţile românesci de dogmă, de cultii, comentariile asupra scrierilorii
sacre şi alte asemenea scrieri nu potă fi publicate pentru ântâia Gră, daca nu
vor fi censurate de către şefuli religiilorii respective: acestă invoire va trebui
pururaa a fi produsă la inceputulă scrieri.
$$. 23. Cârţile teologice, comentariile asupra dogmelorii și alte asemenea
compuneri religi6se originale, cari voră avea autorulă “lorii anume, voră fi proprietatea acestuia întocmai după $.$. de mai susă.
$. 24. Bibliele, cărțile de cultă, de rugăciuni și alte asemenea scrieri, încuviinţate_ de mai

nainte

şi întrebuințate

ele vorii putea fi reproduse
în ele nu

se va putea

mai “de

de fie-care, cu

multă

suntă

de domenulă

acâsta însă, că nici

publici,

o modificațiune

face,

Ş$. 25. Editorul saă typografulii, care ară
A supusii pedepsei de la Ş: 45 Art. 3 şi 4.
PARTEA

CAPU

introduce ori-ce modificațiune

va

Il,

i.

Disposiţiuni generale.
Ş. 26. Censura este și rămâne pentru tot- d'auna desființată.
Ş. 27. Liberii va fi ori-eine să-și esprime ideile prin organulii
dindă regulele statornicite prin acestă aşezământă.
$Ş. 28. Feluriteie organe ale publicităţei prevățute suntii:
a). Jurnalele politice.
b). Foi periodice, literale, sciințifice, comerciale, industriale, ete,
€). Cărţi de ori-ce fel.

d). Atişe şi deosebite însciințări,

-$* 29. Numai jurnalele politice yoră fi obligate a depune cauțiune
se va vorbi

mai josă,

presei, pă|

despre

care
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Wu.

Despre publicațiunile periodice.
Ş. 30. Totii românul
diețiuni,

ce va avea vârsta legiuită şi nu va fi supusă inter-

saii vre unei pete

criminale

va putea

fonda unii

jurnal

politică.

$. 31. Lia fondarea unui jurnal, fie-care va fi datorii a declara
riulăi din întru,

a).
b).
€).

la Ministe-

următârele:

Titlu foiei, felulă şi timpulă publicării ei.
Numele redactorului saă ali garantului respundătoră.
Numele și locuința typografului,
32. Este supusii amendei de 2,000 lei, celii ce va deschide o f6iă periodică
fâră prealabila însciințare către loculă competenti, iară foie se va închide;
foile nepolitice amenda va îi de 500 lei.
33. Afişele se vor putea publica după o simplă încunosciințare la, poliția

$.
politică
pentru
$.
locală,
$. 34. Indată ce vre'unii numără a ori căria foi periodice va eşi de sub
presă, se va depune unii esemplară sub-scris de redactorul saii garantul respundătorii la, procurori competenți, osebitii de acâsta se va conforma $ 201 din
aședământulii scolariă(1), îndatorându-se toti-d'odată a da câte ună esemplar şila
Stabul-generaliă ală 6stei.
$. 35. Prinmăsura, $34 împărțirea și espedierea jurnaleloră nu vor fi împedicate.
$. 36. Jurnalele literale, comerciale, s. e. 1. fiindă oprite de a publica și articole politice, în casii cândă ele vorii păşi preste menirea lori, voră fi supuse
unei amende de 500 lei.
$. 31. Ori ce f6iă periodică e datore a priirai în col6nele sale însciințările oficiale
ce i se vorii trămite de către guvernă, având a le publica în celăi dântâii
numeri, cu plata inserțiunei, iară împărtăsirile oficiale, destinate a rectifica o erore
saii a refuta o alegaţiune neadevărată, va fi datâre ale tipări fără schimbare și
fără plată,
Fie-care persână care ve fi citată într'unii jurnală saă prin nume saiă indirectii,
va avea drepti ca să ceră reproducerea respunsului ce va socoti de cuviință a
face, cu acâsta însă ca să nu prindă mai multă locii de câtă îndouitii celui
ocupatii prin Articolulii care a provocată acestă răspunsii. Respunsuli acela va fi
în ală douilea

numără,

care

va eși de la depunerea

la biuroulii jurnalului,

căci

la din contra, pentru fie-care di de întărdiere, redactorulii va plăti câte 120 lei
ştrafă în folosulii persânei citate prin jurnalulă s5ă, şi la împotrivire, redactorulii
va fi esecutatii de administrațiune la reproducerea răspunsului.
$. 38 Pentru coprinsulă jurnalului este răspundătorii redactorulă sali gararitulă declarati, supuindu-se penalităţilori însemnate mai josii.
$. 39. Ori-ce schimbare în titlulă jurnalului și în persona redactorului saă a,
- garantului respungdătoriă este supusi unei nnoi încunosciințări.
$. 40. În casii de morte, bolă, absenţă saii închidere a redactorului

sati a ga-

vantului răspundătorii, proprietarulii saă proprietari fâiei periodice, voră fi datori
ai substitui alti redactorii sai garantii r&spundătorii, carele trebue să aibă cualităţile cerute.
3
CAPU III,

Despre cauţie.
Ş 41. Oră-ce junnale
mână

mai

multă

de două

saii scriere

periodică,

politică, cari voră eși pe stpte:

ori, vorii fi datore a depune

(1) Acestă asiezămîntă s'a abrogată prin legea Instrucțianei

o cauţiune

de

5,000

lei,

publice, din 6 Decem, 1864. (V. A)
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Acea cauțiune va fi de 3,000 lei pentru acele jurnale sai scrieri periodice,
cari voriă eși numai de două ori, sait mai puţină pe săptămână.
Cauţiunea,
va fi de 2,500 lei pentru acele jurnale sai serieri periodice ce se
vorii publica în orașe cu o populațiune mai mică de 100,000 locuitori,
$ 42.

Suma

cauţiuni

va fi păstrată totă-d'auna

în deplinătate,

redactorulă respundătorii ală unui jurnală va fi condamnati
ma sentinței dată de tribunaluli competenti; va fi datori de
sentințe, până în termeni de 8 ile a aduce suma amendei
urmândă, amenda se va împlini din suma cauțiuni depusă, şi
dile de la încunosciințare

nu va aduce

la

casă

suma

spre

în casă
- cândii

la o amendă
la publicarea
la fisc, din
dacă până în

complectarea

în uracestei
contra
alte 8

cauţiuni,

atunei fâia va fi suspendată până la îndeplinirea acestei condițiuni,
$ 43. Dacăvre-unăredactoră saii garant răspungătorii a vre-unei foi periodice
va fi acusatii la tribunală pentru vre-un articolă și condamnatii, sentința ce va
da Tribunalulii competentă este datorii a o tipări în numărulii următoră ali foi
sale, fără plată de inserțiune și vre-o schimbare,
PARTEA

UI,

CAPU.
Ş. 4. Acsi carii prin discursuri, prin strigări și amenințări rostite în locui
saii adunări publice, saă prin scrieri, prin tipăriri, prin desemnuri, prin gravuri,
prin. picturi saă embleme(1), vândute saă distribuate, puse în vândare sai espuse
în locuri și adunări publice, sai prin placarde și afișe espuse la ochii publicului,
vorii urma în contra disposițiunilorii ce vor fi precisate prin
articolile următore,
sunt supuși penalitățiloru ce prin ele se voriă pricisa,
$. 45. Ori-ce atacii în contra persânei Domnitorului, în contra, drepturilorii şi *
autorități sale, în contra drepturilorii şi autorități corpurilor legiuitâre, în contra
legilorii constitutive ale 'Ț&rei, se vorii pedepsi cu închisre de la 2 luni până la,
2 ani,

şi cu

globire de la 300

până

la 5,000

lei,

Ş. 46. Ori-ce injurii în contra corpuriloră legiuitâre se va pedepsi cu o închiscre de la o lună la ună anii şi cu globire de la 100 până la 3,000 lei.
Ş. 47. Or-ce atacii în contra religiei domnitâre și a celor-l-alte rituri recunoseute, precumii și ori ce atacă în contră clerului, în contra principiului proprietăţii și a drepturilorii familiei va fi pedepsită cu închisre de la o lună până
la 2 ani și cu globire de la-o sută până la 3,000 lei,
-_$. 48. Ori-care va aţița la ură saiiladispreță în contra Guvernului, la ură sait
la dispreță a locuitoriloră unora în contra altora, va fi pedepsită cu închisâre de
la o lună

până

la 2 ani,

şi cu o globire de la 100

până

la 4,000

lei.

=

Ş. 49 Ori-ce atacă în contra respectului ce se datoresce lepilorii şi a inviolaLilităţii prin ele consființită, ori ce apologie(2) a faptelorii calificate de crime sai
delicte prin legea penală, voră fi pedepsite cu închisâre de la o lună până la ună
ani şi cu globire de la 50 până la 1,000 lei.
$. 50. Publicarea șaii reproducerea făcută cu rea credință a unor veşti mincinâse, a unorii documente închipuite, falsificate, sai pe nedreptă atribuite altora,
cândiă nisce asemenea, vesti ar fi de natură a turbura liniscea publică, sai a vă.
tăma, morala publică, saă ar fi de natură a aduce dispreții asupră agențiloră autorități publice, va fi pedepsită: cu o închisâre de la o lună până la ună ani şi cu
o globire de la 50 până la 1000 lei.
ma
(1)

Emblama (ori ce semnă copriudătorii de unii înțelesă care direotii sat indiractă ar coprinde
ant atacă în contra ordinului publici) (Nota legei),
Apologie (cuvântare în favori) (Nota lege).
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$: 51. Ori-ce defăimare în contra depositariloră saă agențilori autoritâți publice pentru fapte relative la funcţiile lor va fi pedepsită cu închisâre de la 10
dile până la unii anii şi cu globire de la 100 până la 3,000 lei.
Legiuirea de facă, ânsă, nu opresce dreptulă discuțiuni acturilorii guvernului
ia Ministriloră,
Ş. 52. Ori-ce atacii în contra onsrei și demnității Suveranilorii Străini, şi a
representanțiloră. lorii, se va; pedepsi cu închisâre de la 15 dile până la 6 luni şi
cu globire de la 200 până la 2,000 lei.
i
|
|
$. 53. Ori-ce defăimare sai injurie în contra fegeloriă particulare, va fi pedepsită cu închisre de la o lună până ia ună anii și cu globire de la 50 până
la 2,000 lei, sati de una numai din aceste două pedepse după împrejurări.

CAPU.
Disposițiuni

n.
generale.

Ş. 54. Nimeni nu pote fi trasi la răspundere pentru cuvintele
rostite în sânulă
corpuriloră leginitâre sai pentru documente reproduse saii alte documente ce s'ar
tipări din ordinulii loră.
,
Ş. 55. Nu se va putea urmări reproducerea esactă a ședințelorii publice, a
corpurilorii legiuitre, făcută cu bună credință prin jurnale; voră fi ânsă datori
acei jurnaliști cară voră reproduce desbaterile camerilorii înaintea publicări lorit
oficiale prin procesele verbale ale Adunări, a rectifica Ântâiii ori-ce ncesactitate
“din partea lorii care ar f injuri6să saii nepotrivită cu cuvintele rostite în Cameră,
sai voră atribui unui oratorii vre o rostire de natură a-i atrage ura și disprețuli
publicului. Asemenea vorii fi datori a publica în acelii ântâiii No. ori-ce rectificare
s'arii cere de către

vre un oratorii în conformitatea

procesului

verbalii oficială; la

din contra urmare din partea lorii, pentru ântâia, 6ră voriă fi pedepsiți cu globire
de la 500 până la 2,000 lei; iar pentru a doua 6ră cu închisâre de la 10 dile până
la ună anii.
,
Ş. 56. Nu va ave loci de urmărire pentru defăimare sai injutie reproducerea
cuvintelor rostite sai înscrisurile presintate înaintea 'Fribunalului,
:
Ş, 57. Este opritii d'a reproduce desbaterile proceselorii pentru defăimâri sa în:
jurie, în care procese dovada faptelor defăimătore nu este admisă de lege; căci la
din contra se va aplica penalitatea prevădută la $, 55.
Ş. 58. Este oprită de a deschide în publică sub-scripțiuni, care ar avea de
scop de a desdauna de globire saii cheltueli saă pagube ocasionate de la aplicațiunea legiuirei de fașă; la din contra urmare, penalitatea va fi de la 0 lună. de închisre
până ia unt anii și o globire de la 100 până la 1000 lei.
$. 59. Unii jurnalii saii scriere periodică pâte fi subii-semnată de câtre unii
membru al corpurilorii legiuitâre în cualitate de garantii responsabilii, ânsă la asemenea casti acelii representatii nu se mai află acoperiti de neviolabilitatea gavantată unui membrm ali corpurilorii legiuitâre pentru ori-ce delietii urmăritii în
contra sa în puterea legii de fașă.
$. 60. Delictele de presă ce se vori urmări

_
ex-oficio de

către procurori,

se vor

judeca de către secțiunea. eximinală a Curţii deapeli, iară, cele-l-altre de cătră înstanțiile ordinare" competente în materie penală. Ex-oficio
curori delictele prevățute prin $.$. 45, 46, 47, 48, 49, și
$. 61. Procurorulii va porni și va urmări acusațiunea
redactorulă râspundătoră să fe citată ca la dioa judecăţi
intea Tribunalului Competent.
(1) Curţiie

criminale

find

desfiiuțiate

tele de presă să se judece de'

prin roua

Cond.

ce vorii urmări de; Pro:
50 (1).
cerând ca autorulă saii
să aibă a se înfășișa îna-

de Procedură

penală, remăne

ca delic:

jurii, conformă aut. 212 şi următori din acea procedură. .,

4
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$. 62. În urmărirea proceselor de defăimare sai de calomnie, nimenui nu-i
este ertat a produce dovedi sprijinitore, de cât numai în protiva singuririlor funcționari publici în a lor atribuţiune, şi în potriva celorii ce voră fi lucrati într”
unii caracteră publici. În acest cas faptele imputate vor putea fi dovedite prin disele
dovedi înaintea, Tribunalului competent fără d'a fi împedicat și pîrîtul a'și arta ale
sale din contra dovedi tot prin același canală.
Adeverirea faptelorii imputate apără pe autorul imputaţiilorii de ori-ce pedepsă,
precumii şi neadeverirea, lorit nu '] scutesce de pedepsele hotărite în asemenea casă.
Ş. 63. Dovada prin martori nu va fi priimită spre a statornici realitatea faptelorii
imputate.
$. 64. Dritul urmăriri delictelorii de presă se stinge în termen de trei luni pentru
acei de faşă în Țeră.
$. 65. Ministeriul Justiţiei va pregăti regulamentele trebuitâre întru aplicarea
acestei legiuiri,
Prin acâstă legiuire ru se va abroga din condica penală de câtă acele dispoșițiuni
cari vorii fi contrarii legi de facă. (V. art. 398. din C. Pen.)
tie

GE

RECULAMENTU
pentru aplicarea

legei de presă(a).

PARTEA
-

Despre

CAPU

|,
1.

proprietatea

literară.

Art, 1, Spre constatarea dreptului” de proprietate garantată autorilorii de
xerieri şi publicațiuni literarii și artistice, se va ţine uni registru specialii la
Ministeriulă instrucţiuni publice, în care se vorii înscrie cererile şi declaraţiunile
autorilorii şi compositoriiorii,
,
n acestă registru se va însemna numele autorului saii compositorului, titlulă operei, data publicaţiunei şi data depunerei făcută în comformitate cu rânduâla $. 9 din legea presei. :
Ş
Art, 2. Autorii şi compositorii vor fi datori, ca de odată cu depunerea operiloriă loră, să facă cerere în serisă către Ministeriniii înstrucțiunei publice,
spre a li se constata dreptul de proprietate, Pe temeiulă acestei cereri, Ministrulă le va da ună actă estrasii dupe scrierea din registru, adeverită cu iscălitura sa, și subii sigiliul departamentului,
Art. 3. Pormalitățile cerute de articolii de mai susii, se vori observa și
la casii de cesiune a dreptului de proprietate din partea autorului către o a
treia persână.
”
Art, 4 Propietarii prin succesiune, sai subii ori-ce altii titlu, se vorii bucura

de aceleşi

drepturi

ca şi autorii pentru

tote operile

postume,

când acestea

se voră imprima separată și nu voră fi intrunite într'ună corpii cu o nouă edițiune a operilorii publicate mai "nainte și intrate in domenul publică.
,
Art. 5, Declaraţiuni şi depuneri însoţite cu acte justificative se vorii face și
din partea străiniloră in consecuința $. 11 din legea presei.
Re,

a)

Decret, la 24 Aprilie 1862 prom, la 4 Mai

1862,

1862;

13

APRII..
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CAPU un.

. Despre

negoțuli

de librărie.

Art. 6. Librarii cu stabilimente de librărie, în urma declarațiunei ce vorii face
conforină
$. 22 din legea presei, vori priimi de la Ministeriuli din
Întru ună
breveții încuviințătorii.
pt. 7. Disposiţiunea Art. de mai sus se aplică de o potrivă şi neguțătoriloră
de safe cu stabilimente de magazii.
t. 8. Librarii sunt datori să ție registre de tâte scrierile din magasinele
lori, şi să comunice Ministrului din întru în Bucuresci, iară în judeţe prefecturei
locale, copii după facturile de operile ce priimescii din streinătate.
Art, 9. Acei ce se speculeză cu cărți și stampe pe ulițe și pieţe publice şi
cari mai magazii, suntii datori să câră și să dobândâscă autorisațiunea Poliţiei
locale.

Poliţia va serie numele

lori într'unii

registru

şi le va da actii de autori-

saţinne sigilată și sub-semnătura șefului Poliţiei,
Avt. 10. Asemenea autorisațiuni nu se potă da, de câtă la Gmeni cari sciă
să serie și să citescă, domiciliați în orașulii unde 'și sesercită industria şi cari să
aibă vârsta legiuită.
.
-

„CAPU

1Ul.

Pentru lypografi și lytografi.
Art. 11, Fie-care typografii și Iytografii va fi datori să aibă unii registru
șnuruitiă și pecetluitii în forma cerută de Art. 9 din Condica de comerțiă, în care
să scrie după data lori, şi cu numără, titlul tutulor operiloră ce priimescă a
imprima,

numărul

foilorii, volumeloră și esamplareloră,

precumii şi formulatulii

e-

dițiunei.
Acestii registru va fi datori a'lă înfăcișa la ori-ce cerere din partea Comisariloră poliției saii a procurorilor.
Art. 12. Typografulii saă Iytografală îndată ce priimesce o operă la imprimatii și o trece în registru, trimite o însemnare în copie după acea transcriere,
suba sa semnătură, în Bucuresci - la ministeriulă din Întru, iar în districte la
Prefectura locală, și priimesce nnii recipisă de depunere,
Art. 13. Typografulii și litografuli vorii trimite asemenea, Ia, autorităţile arătate mai susii unii esemplarii sub a sa semnătură după ultima corectură a fie-căria operă.
”
PARTEA II.

- CAPU [.
Despre pnblicațiunile periodice.
Art. 14. Ministrulă din Întru va da redactorilorii sai garanţilorii responsabili
actii doveditoră' de declaraţiunea ce vorii face în conformitatea celorii prescrise
de $. 31 ală legei de presă.
Art. 15. Garanţii și redactorii responsabili unui jurnal, cari vorii voi să renunțe la aceste ale loră funcțiuni, precumii și proprietaxii jurnalelorii cari vorii
voi să înceteze întreprinderea lorii, vorii fi datori. aîși face declarațiunea lor despre acâsta în Bucuresci la Ministeriulă din Întru, iară în “județe la prefectura
locală,
În lipsă de asemenea declarațiuni, vorii fi priviți ca în. funcţiune şi respen
sabili după lege,
4
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Art, 16. Ministrulii din întru va trimete Ministrului de finanţe şi Ministrului

de justiție însemnare de jurnalele ce se publică. Acâstă însemnare va anunţa condițiunile şi modul de 'publicațiune, numele garanţiloră, allii redactoriloriă responsabili, şi suma, canțiunei ce este dator a depune fie care jurnalistă,
Assemenea însemnare se va da și la casii de schimbare de titlu, de garanți s6ă de redactori responsabili ai jurnaleloră.
Art. 17. Esemplarulă subscrisii de redactorul responsabilă sâi de garghtulii
cerută de $. 34 din legea presei a se depune la procurorii competinţi, se
depune la procurorii curțelorii criminale în orașele unde sunt Curți do apeliiă iară
în cele-l-alte orașe la procurorulii judecătoriei locale.
Ant. 18. Niinini nu este liberi să colporteze jurnale de vindare cu numărulă
de nu va avea prealabilă autorisaţiune de la Poliţie.

CAPU WI.
Despre

cauțiune,

Art. 19. Cauţiunile se vorii vărsa în Ducuresci la casieria centrală a Ministerului Finanţelor, iară în judeţe la casieriele generale.
|
Casierii vor libera recipise numerotate dreptii dovadă de depunerea cauțiunei.
Art.

20. Nică

unii privilegiă,

nici

o ipotecă

și

nici unii secuestru

pentru

da-

torii private nu potii fi priimite asupra sumeloră versate în casele Statului dreptii
Cauţiuna.
9

LECE

Decret. la 31 marte 1862, prom. la 18 aprilie 1862.
Pentru

unificarea

contribuției de poduri şi şoselle
alle Prineipateloriă-Unite.

At. 1. Contribuţiunea de podusi şi șosele
Milcov în cifra de lei 12 dupe legea de la 2
întocmai și în partea, de dincolo de Milcov, cu
curent, dupe aceleași regule de percepțiune și
Milcov.

.

in

ambele

părți

esistentă în partea de dincâei de
septemb. anul 1860, se va aplica
începere de la l-ii aprilie, anul
de comptabilitate ca și dincoci de

|

Art. 2. Între escepțiunile prevedute în legea sus-menționată vor face parte şi

obștea satelor granicere, precum și cantonieri şoselelor; cei dantâiu, conform legi

ce a creat acest corp de 6meni, şi cei de al douilea, pentru că angajarea lor în
serviciul de cantonieri de dincolo de Milcov. este cu prerogativa de a remânea
apărați de acâstă contribuţiune.
Art. 3. Legea admisă dincolo de Milcov pentru menţionata contribuţiune, care
acolo se prevalsză în cifra de lei 14 este şi remâne desființată de la arătata di.(1).

(1)

Legea din 2 Sapt.

1800, pentru

contribuțiunea

de sossele şi poduri,

este ac&sta;

,

Art, Î. Toţi loenitorii Principateloră-Unite, domiciliați în orașe, în tîrguri și
în sate, fâră escepțiă de condiţia socială sâii de profesie, cari ati vîrsta de 25
ani,

și facultăţile

lorii fisice, scii

cari fâră a avea, virsta

de

25

ani,

adminis-

trează înșile casa și averea, lorii, vor plăti o contribuţie a nume pentru construeţia -de poduri și sosele.
Art, 2. Acesti contribuțiă va, fi de lei doui-spre-dece pe anii, pentru fie-care

fâră osebire. Adunarea modifică cătimea acestei dări dupe trebuința bugetului,

1862,24 APRIL,

|
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LECE
De urmâriri in materii de eontribuţiuni directe și alte
3.

venituri alle

Statului.

Deevel; la 31 Mari. 1862. prom. la 24 Aprilie 1862,
PARTEA

Indatoririle

contribuabililoră

1.

și drepturile

de urmărire.

impliuitorilorit inainte

Art. 1. Contribuţiunile directe se plătescii pe trimestru, în cursul cellei d'intâiă luni, din fă-care trimestru.
Art. 2. În cas de mârte, nevolnicie, faliment şi închisre, trimestru în care
se ivesce casul, se plătesce din averea contribuabilului, înainte de ori ce altă
datorie, cu care ar fi împovărată averea datarnicului.
Art. 3. Când un contribuabil plecând fără seirea Cousiliuni comunal, va
lipsi de la locninţa sa, în termen da o lună fără să fi îndeplinit datoriile sale fiscale pe trimestrul în care a plecat, Consiliul local va însciința îndată dosirea,
predând şi act de constatare pentru acesta către sub-prefectul local, ca şi sub.
prefectul să se refere la Prefect, şi acesta la Ministeriul Financelor, spre a dobindi

deslegare pentru

scăderea

urmare,

Comunal

Consiliul

fugarului
local va

din

No.

fi supus

contribuabililor.

—

La împotrivă

a plăti contribuţiunea

fagarului

pe-

tot timpul pînă la dovedirea ai.
Art, 4. Consiliul comunal ce va priimi pe contribuabilul din nuoi venit, fără
a însciința îndată sub-prefecturei locale, va fi spusă, pentru tăcerea ce va păstra în cursul

unui trimestru,

a

plăti

contribuţinnea

lui

pe acel

trimestru; daca

tăcerea se va păstra în cursul a două trimestre, va plăti contribuțiunea îndouită,
şi aşa, mai departe pînă la 4 trimestre (împătrite),
Penalitatea prevădută la acest art. se şa aplica şi asupra ori căria persâne
care nefiind în radia satului, saă locuind prin oraşe, va găsdui mai mult de o
lună pe un asemenea contribuabil, fără a însciinţa pe autoritate.
Art. 5. Numai împlinitori (agenţi fiscului) ai dreptul a strânge şi urmări
contribuţiunile către Stat și decimele comunale saii municipule învoite prin legile de finane.
Art. 3. Sunt apăraţi de actstă, contribuțiă: a) clerulă de mirii, călugării și
servitorii bisericilor; b) gradele de josii, militarii de ori ce armă, pompierii,
pionierii, geandarnii, dorobanţi și grănicerii, pe cât timpi se vor afla sub
stindardulă loră; c) Militarii caripriu servieiuli loră ai dobindit scuţirea deimposiţie personală; d) invăţiătorii sedlelori de prin sate; e) Nevolnicii,
Art. 4. Împlinirea acestei contribuţii se va face pe triniestrn, de o dată cu
contribuția personală, și vărsăndu-se în casa tesaurului publică, va figura
între veniturile bugetului normali.
Nu se va ţine însă, ca până acum, casă osebită, Fondurile mecesarii. pentru
construcția de poduri şi sosele, se vor aloca pe totă anulii din zisulă bugetii,
dupe projeetele făcute de Ministeriulii competinte, votate de puterea legislativă
şi sancţionate de șefulii statului.
,
Art, 5. Legiuirile ce aii regutat până acum acâstă contribuțiă sunt şi remânii
desființate. Iară rămăşiţele dupe aceste legiuiri, cari se vor găsi încă neimplinite din anii trecuți, se vor împlini.,
*

e
fă
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Art.
acelea ce
cate mai
Art.
a fi plătit

.

6. Împlinitori nu poti cere vre o sumă de la contribuabili, afară de
suntii leginite și indicate prin tarifele Ministeriului de Finance, publi'nainte de începerea fiă-căruia semestru.
7. Tesaurul publie are privilegiul înainte de ori-ce datorie particolară
pentru

veniturile

fiscale,

precum

urmâză:

e.

1. Din cereale, râde, băuturile, chirii saii ori-ce alte ven'turi ale

lui;—din

imobile,

ori unde

se va afla aceste imobile.

datornicu-

II. Din mobile și ori ce alte efecte şi obiecte ale datorului, ori unde se voră
găsi.— lar pentru acele provenite din alte venituri ale Statului, şi din imobile,
Art, 8. Suntă escluse de măsura poprirei:
a). Paturile şi îmbrăcămiutea necesarie datorului şi farniliei sale.
|
b). Doui trăgători de muncă, o vacă cu lapte saii patru capre, saă ş6se oi,
sai doui rimători, dupe alegerea datorului, din preună cu nutreţul trebuincios,

pentru

două

luni,

precum

asemenea

şi semințele

trebuinci6se

pentru

arătura

sa.

€). Caru saii căruța, saca, plug saă alte asemenea trăsuri de muncă sai da
transportă.
d). Cărţile trebuincidse unui comerciant, industriaș, artist, profesor, și alte
piaă la concurența de 30 galb. dupe alegerea datorului,
€). Maşinele și tot felul de unelte și instrumente trebuinci6se la învățătura
practică, sai esersițiul sciințelor, artelor pină la valrea de 50 galbeni, dupe
ulegerea datorului, Srii pentru alt meșteșug sai îndeletnicire, pînă la concurența
de 2V galb. dupe alegerea datorului.
£). Echipementele militariloră, dupe gradul fie-căruia,
$). Stupi cu miere, gândaci de mătase, funde de dudi pe timpul cerescerei
lor, spre a nu

se întrerumpe

îmulțirea, lor.

Art. 9. Proprietari de imobile, daca nu vor locui în proprietate, vor fi datori a delega datoriele fiscale prin arendaşi saiă chiriași,
Art. 10, Arendaşi și chiriași suntă datori a popri la sinele şi a plăti imposi-

tele ce va datora

proprietatea,

căci în cas

contrariă

vor

fi urmăriți

cea și con-

tribuabilul chiar,
Art. 1î, Chiriaşi sa arendaşi mai nainte de a eși din închirierea casei,
prăvăliei, moșiei, pădurei, moră, baltă, herăstrae şi altele, vor fi datori cu o lună
inainte de strămutare a declara Prefeeturei saii sub prefecturei locale: satul,

tirgu,

oraşul,

şi mah.

unde

otărasce

nuoua

aşedare.

Nu se va pul6 rădica, pină nu va plăti sumele ce va datora către fiscii de
ori-ce natură, pînă la trimestrul inclusiv în care se face strămutarea.
Lu contra urmare, chieltuielile ce se vor face cu urniărirea, și cari se vor
socoti din (liua de când a părăsit vechiul domiciliu, vor privi în povara sa.
Art. 12. Linplinitorul care în curs de un trimestru nu va cere contribuțiunea
de la veri unulii din contribuabili în înserişi registrele sale şi nu va întrebuința t6te midlâcele prescrise de lege va rămânee singur răspandător către fise.
Art. 13. Măsurile privitâre la strângerea contribuțiunilor saă ori-eari alte venituri ale Statului, şi urmăririle cari isvorăscă din acâstă împlinire, suntăi de
resortul (căderea) autorităţilor administrative,

-

Urmăriri.

Art. 14. Contribuabilul, care nu va răfui datoaia sa fiscală de ori-ee natură
ar fi, în cursul celei d'ăntâii lună, a fie-căraia trimestru chiar la locul împlinitorului prin oraşe, iară prin sate la casa de sfat a comunei, sai la casierul de
plasă, este supus casului de urmărire.
Art.

15,

Antreprenorul

de

arenţi

şanaluri, sati ori-ca altă îatreprindere a

de moșii,

de păduri,

de poduri,

domenuri,

Statului, daca nu va ră&fui datoria sa în
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termenile fcsate prin contractul de arenduire sai închiriere, este aseminea, supus
casului de urmărire,
'
Art. 16. Împlinitorul nu pâte începe urmărirea de cât dupe co va prevesti
pe dator printr'o însciințare înscrisă dupe formele imprimate ce se vor da de la
Ministeriul

de Finance.

!

Acestă vestire se va lipi pe uşa de intrare a casei datorului, care în termen
de dece dile va fi dator a răfui datoria ce se cere, iară dacă impositul este pentru imobile, lnsciinţarea se va lipi pe ușa casei chiriașului saii arendaşului,
Art, 17. Vestirea în scris de caro se vorbesce în art. 16 va fi gratuită, adică fâră vre o chieltuială în povara datorului,
PARTEA

1.

Migldcele și gradele de urmărire.
Art, 18. Gradele de urmărire suntă cele ce urmeză:
I. Grad.— Prin ordonanţă în scris cara prevestesce pe dator, ca tu dece ile
de nu va plăti datoria sa, vor fi poprite și secuestrate mobile şi obiectele de
ori-ce nutură şi chiar Dunurile sale imobile.
JI. Grad.—Prin catagrafisire în termen de dece dile a mobilelor şi ori ce
alte efecte şi obiecte de preţ analog cu datoria şi poprirea lor (secuestru) sub
pecetie; aşedâudu-se

tote acestea

înt”'una

sai

mii

multe

cams:re,

cari

se vor

în-

chide şi sigila, — din acel moment, proprietarul lor rămâne depositariu.
La cas de a cuteza să strice pecețile pusa de Agenţi fiscului, adică de prefectul sai comisarul finănţial, sai casierul general, saii sub prefectul ori casievul de plasă, saii va sparge uşile sai ferestrele, ori va înstrăina din obiectele
poprite, procurorul Tribunalului local îl va urmări contorm legilor penale.
IIi.

Grad.—Prin

vândarea

obiocţelor

avătate la art. 7 de către agenţi fiscului,
citațiune,

dupe

dece

saii cerealelor,

dile de la catagrafisira

aticolul 25 de mai jos.
Art. 19.—Fapiul prevădut

la alinia

ori imobilelor

şi altele

citați în alinia [I-a de mai sus prinlişi proprire,

iară pentru

imobile

II-a și a ill-a de mai sus de

dupe

sub art,

18, se va esecuta dupe închierea de proces verbal, de către una din persânele
acolo arătate cu doui martori asistenți, dupe dobindiren.autorisațiunilor învoite

prin art, 24 și 25.— Procesul verbal odată încheiat, se va publica înainte de aprobare în ocolul plăşi târgului sai orașiuiui unde este a sa face vândarea,
Art. 20.—Gradele de urmărire preserise în art. 13 de mai sus, se va aplica
îu termenile acolo preserise pînă la achitarea datoriei.
Act, 21.—Chieltuelile fâcute penten urmărire, de cătrs agenți fiscului şi care
se arută în tarifa de la art. 22, nu vor produce vre un venit pentru casa statuluf,—Ei

nu represintă

de cât indemnisarea

chieltuielilor de urmărire.

Aceste chieltueli se vor plăti îndată de către contribuabilul întărdietor.
Împlinitorul va da cuitanță imprimată din registrul cu matoă (4 souche).
Art, 22.— Tarifa acestor chietueli este următorea:
1 ieii pe di pentru nrmărire prin ordonanță îndatoritâre (veţi alinia 1-iii de
sub art. 18).
2 lei pe di pentru urmărire prin poprire (secuestru) a obiectelor citate la
art, 7 (veddi alinia 2-a de la art. 18.)
2 lei pe di pentrn văndarea aceloraşi obiecte (vei alinia 3-ea de la art. 18)
Art. 23.—Administratori saă superiori aşedămintelor publica şi de bine-facere, daca nu vor răfui datoriele către Stat impuse asupra proprietăţilor imobile
do ori-ce netură, vor fi urmăriţi dupe art. 18.
Ordonanța însă prevestitore pentru poprire-și asigurarea, detorielor fiscale în
veniturile, s6ă obiectele imobilele ce asemenea persone administrâză, se valibera da

|
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“ prefeetul local, dupe un referat al sub-prefectului, s&ă „comisar fiscal; ori casier
de plasă.
Art. 24, — Vângdarea obiectelor, cereale și alte asemenea mișcătore, se face
prin autorisațiunea prefectului, daca, datoria, impositului derivă din contribuţiunea,
personală, tacsa de poduri şi şosele și taesa de patentă: iar data derivă din contracte de arenduire, vândarea nu se pâte face, de cât dupe autorisațiunea Ministeriului de Finance,

urmată

dupe referatul

Prefectului.

Art, 25. — Vândarea imobilelor de ori-ce natură ale datorului saii ale garantului s6ă, pentru despăgubirea fiscului, nu se va put€ face, de cât cu antorisaţiunea Ministeriului de finance, pe basa unei închieri a Consiliului de Ministri,
prin miglocirea Tribun. competinte în termen de două luni fiscă, și fâră urmare da
Judecată.
Art. 20. —
efecte, vândarea

Daca obiectele supuse vendări vor fi mobile, saă alte asemenea
se pâte face chiar la localul unde ele se găsescii, iară de vori

fi cereale saii alte producte, vândarea se va face în pieţile sai târgurile cele
mai apropiate dupe probele ce se vor presinta,
Art, 27. — Agentul fiscului, care esecută vândarea, este poprit a cumpăra
vre unul din obiectele mișcătâre saii nemișcătăre otărite pentru vândare, sub-pedâpsă de a fi supus la amendă -de împătrit prețiă.
Art. 28. — Agentul fscului iscălesce actul de licitaţiune chiar în faca locului,
priimesce toță bani produşi din vândarea obiectelor secuestrate, potrivit aliniei 2-a

de la art. 18, popresce sumele ce are să plătescă datorul, atât către fisc, cât şi
sub-titlu de chieltueli de urmărire, și dă cuitanță din registrul & souche, în mâna,
datorului, iară restul banilor se va da proprietarului dator. — Acesta iscălesce în

actul de licitațiune, constatând operaţiunea licitaţiuni și resultatul ci. La cas de
opunere, agentul fiscului, ia doui martori din amatorii presenți şi constată opunerea.
Arţ, 29. Măsurile de urmărire suntă aplicabile asupra contribuabilului sai
garantului ce înfăcișeză solvabilitate.
Art. 30. Insolvabilitatea datorului saii a garantului sâii ce constată dupe ce
se esercită urmăririle prescrise la alinia I-iă şi XI-a de sub art. 18. Acestă constatare în orașe și târguri se face de comisarul financial, saăi unde nu esistă comisar,

de sub-prefectulii

local,

însogiti de

doui

martori

dintre vecini,

persone

o-

norabile, și uni preotă, prin proces-verbal. — Acestii proces-verbal, trebue a fi încredințatii de sub-prefect prin sate, târguri și orașe; iară acolo unde esistă comisari finangiali, legalisarea se face de Comisar chiar.
Art. 31. Împlinitori strângândii acele procese-verbale vorii justifica pe fie-care
trimestru imposibilitatea de a împlini datoria fiscală, înaintea Casierului de plasă
saii înaintea Casierului general, și acesta înaintea Ministeriului de Finance care
va autorisa răfuirea unor asemenea contribuțiuni din sumele alocate în budgetii
pentru asemenea sfirșiti (de non valeur) Din momentulii ce se va constata insolvabilitatea împlinitorulii nu va esercita nici o altă măsură asupra întărdietorului
contribuabil,
Art. 32. Ori-ce disposițiuni legiuitâre, contrarii presentei legi suntiă şi vor

fi abrogate (desființaye).
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RECULAMENTU

Decre', la 22 August. 1862; prom.

la

|
11 Sept. 1862,

Asupra implinirei și armăririlorii în materii de contribuţii directe
şi alte venituri ale Statului.

PANTEA

1.

Despre îndatoririle contribuabililor şi drepturile împlinitorilor.
Art. 2. $. 1. Contribuțiile directe se plătescii pe trimestm, în cursulii celei
dântâiă luni a fie-căruia trimestru,
$. II. Arendile de moșii, de poduri, de păduri, de domenuri și ori-ce alte întreprinderi ale Statului, se plătescii la termenile prescrise prin contractuli de arenduiri sati închiriei.
Aceste termene se voră încunosciința Agenţilorii fiscali de către Ministru Iinanțelorii (Art. 1 din lege).(1)
Art.

3. Contribuţiunile

arătate la Art.

1, $,

1 și 2, nu se vorii putea strânge

şi urmări, de cât de către unii Agentii recunoscută de Ministrul de Finanţe (vede
Art. 5 din lege.)
e
Art. 4. Împlinitorii nu potă cere vr'o sumă de la contribuabilii, afară de acelea ce sunt.legiuite și arstate prin tarifele Ministerului de Finanţe, publicate mai
"nainte de începerea fie-căruia trimestru; precumii şi acelea care vorii fi împosate
de Comune și antorisate de Guvernii. (vedi Art. 6 din lege.)
Art. 5, Ş. Î. La întîmplare de morte, nevolnicie, faliment, închisore, dosire,
încetare de comerciii saii industrie, trimestrul în caro se ivește casul de asemenea
natură, se
plătesce din
averea contribuabilului
înainte de ori-ce ' alti datorie

cu care ar fi împovărată averea datorului. (Art. 2 din lege).
$. II. În caduri de morte, de arestare, şi faliment, impositile se vor cere mai
ăntâiti de la casa datorului, şi când acâsta ar vefusa, atunci se va proceda la împlinirea prin urmărire după regulile prescrise la Art. 29 de mai jos,
Art. 6. Contribuabilul care ar lipsi mai mult timp de la casa lui pentru feJusite interese casnice, este îndatorat ași achita mai ăntâiă datoriile fiscale şi
comunale pentru timpul ce va lipsi, şi a lua chitanță tipărită din registru cu
matcă, pe care o va purta la dinsu ori unde ar merge, spre a justifica refuirea
datoriilor sale înaintea ori-cării autorități saii Agent fiscal, ce ar cere asemenea chitanță,
Art,

1, $ IL. Contribuabilul

de ori-ce categorie

ar fi, voind

să'și strămute do-

miciliul în altă parte, este îndatorat a încunosciința formal Prefectului, sai SubPrefectului saii Comisarului Finanţial, cu o lună înainte de stămutare, locul unde
voieşte a se statoruici, neputînd părăsi vechiul doimiciliă pînă nu va achita contribuţiunile pînă la trimestru inclusiv în care se va face strămutarea. Asemenea
îndatorire

ai

şi arendașii,

saii ehiriașii.

$ JI. La contra urmare, chieltuelile ce se vor face cu urmărirea și care se
vor socoti din fiua când contribuabilul a părăsit domiciliul, vor privi în povara lui.
ş III, Prefeetul, saii sub-Prefectul, sait Comisarul finznțial, nu vor putea autorisa strămutarea

de la un

loc la altul

dupe împlinirea condiţiilor de mai sus,
vidului strămutat pînă la finele anului
arătate în Ş 1 de mai sus se ruportă
Art. 8. Cânad un contribuabilii va

a contribuabilului

înseris în rol, de cât

sub pedâpsă de a plăti contribuţiile indiîn care se face strămutarea.
(Disposiţiile
la art. 1 din lege).
i
pleca fără știrea autorităţii arătată la Art,

6, $ 3 de mai sus, saă va lipsi de la locuința sa în termen de o lună tără să îi

(1) Toto trimeterile din aceată

regulament sunt

făcute de legiuitoră,
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achitat contribuţiile pe trimestru în care a plecat, Coagiliul comunal tprin sate şi

împlinitorii în orașe, vor încheia act de constatare pentru acâsta, şi în puterea
lui vor cere deslegare pentru scăderea acelui individ din numărul contribuabililor,
La împotrivă urmare Consiliul comunal va fi supus a plăti contribuţii fugarului
pe tot timpul ce va trece până la formarea nuoilor rolâri (Art. 3 din lege).
„Art. 9. ŞI. Consiliul comunal care va priimi pe contribuabilul din noă venit fără să dea de ştire îndată împlinitorului, va fi supus pentru tăcerea ce va
păstra în enrsul unui trimestru, a plăti contribuția lui pe acel trimestru; daca tă-

cerea

se va păstra

în cursul a două

trimestre,

va plăti

contribuţia

îndoită,

şi așa

mai departe pînă la 4 trimestre,
.
Ş. II. Penalitatea prevădntă prin Articolul precedent se va aplica şi asupra
ori-căria - pers6ne care, nefiind în rajia satului sai locuind prin orașe, va găddui mai mult de o lună pe un asemenea contribuabil fără a însciința pe autoritatea locală. (vegi Art. 4 din l:ge).
.
Art. 10. Administratorii sau superiorii aședămintelor publice și de bine facere, daca nu vor refui datoriile fiscale impuse asupra proprietăţilor imobile de
ori-ce natură, vor fi urmăriți ca şi cei-l-alţi contribuabili. (Art. 23 dia lege),
Art.

11.

Contribuabilii

cari se credă

asupriți

cu contribuţiile

ce li se cerii,

vor putea reclama prin Sub-prefectură saii Comisaru! financial îndreptare în termen de trei luni de la publicarea rolurilor. — Acâsta însă muti pâte scuti de îndatorirea de a respunde contribuţiile, — Dovedindu-se adevărate arătările lor,
contribuţiunile ce vor respunde mai mult se vor ţinea în sâmă în trimestrul
următor.
Art, 12. $. I. Tarifele se publică prin Monitor și prin afişe, însă prin sate
afişele se lipeseă pe ușa casei de sfat, iar în oraşe, pe la răspântii și la întrarea bisericii.
$ IE. Data dilei când se lipescii acele tarite, se adevereză chiar cu condeiul
și semnătura Pereeptoralui local.
$ III, De la acea di ge începe luna l-iii a trimestrului de care se vorbesce
în Art. 14 al] legi de urmărire.
Art. 4%, Numărul total al contribuabilor de tâte catigoriile ce remân buni de
plată în fie-care trimestru și în fle-care Comună și Pircălăbie, se va publica prin
afişe lipite la acele locuri însemnate în Art, 12 de mai sus.
o
Art. 14, Ş, I. În tâtă curgerea luni 1 a fie-căruin trimestru, despre care se
vorbesce

la $ 2 și î de sub

Art,

12

de mai

sus,

împlinitorul

este

obligat prin

sate a stărui la casa, de Sfat, iar prin orașe la Biuroul de percepţie spre a priimi
contribuţiile de la diferiţii contribuabili înscrişi în rolul comunii sai Părcălăbii,
$, IL. Acâstă obligaţie nu slăbesee întru nimic îndatorirea împlinitorului de
a merge din 10 îu 10 dile la Casierul particolar de plasă pentru vărsarea sumelor adunate diu contribuţii,
Art. 15. $. |. În minutul priimiri banilor de la contribaabil, împlinitorul
este dator a înscrie în condica de chitanţi în colânele respective, numele plătitorului, locuinţa lui, No. rolnlui unde este înscris, trimestru sai câştu petru
care face plata, suma priimită dupe categoria contribnţii şi data priimiri banilor,
$. |. Dupe acâstă înregistrare tae tot din acestă condică, în presența plătitorului, chitanța din facă cu aceleaşi însemnări prescrise la $. ]. de sub acest

Art, şi iscălindu-o o dă vărsătorulut,

(Art. 84 din ordonanța Domnâscă de la Noemvriii 1860.)
Ş. II]. Numai asemenea chitanță constitue pentru cotribuabili un
deszăreare,
Art.

16.

Dupe

espirarea

termenului

de

o lună

arătată

în Art,

împlinitorul începe urmărirea preserisă de Art. 18 din lege,
Art. 17. Împlinitori impositelor se vor adresa cu blindeţe către

să nu provâce protestaţii saii alte necuviințe.

11,

drept de
Ş2

şi 3

,
debitori ca
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Art. 18. $. 1. Împlinijprii nn vor putea priimi impositele de cât în monețiile,
şi cursul aprobat de Ministerul finangelor.
$. II. Monedile găurite saii șterse vor fi refuzate, — Cele fulşe se vor tăia
în două încredinţându-se proprietarilor.
$. 111. Moneţile în aramă nu se vor priimi de cât pină la valoarea (preţului)
unui sfanțic,
Art. 19. Împlinitorul care în cursul unui trimestru nu va cere contribuţia
de la vre unul din contribuabili înscrişi în registrele sale și nu va întrebuința,
tote” midlâcele de urmărire prescrise de lege, va remânea singur respundător către fiscă. (Art. 12 Legea Urmăririi.)
Art. 20 Când vre un împiinitor s'ar dovedi că a împlinit de la contribuabili
sume mai mari de cât cele legiuite, va fi scos şi dat judecăți ca abusator de
bani publici, conform legi penale.
PARTEA

Despre precăderea

tesamului public asupra
venituri ale Statulaii.

Art. 21 $. I. Tesaurul public, casele
precădere

II.

de a fi plătite înainte

de ori-ce

comunale,

contribuţiilor
municipale

şi alte

și corporale,

aii

datorii particolare a debitorilor Statului.

$. IL. 'Tesaurul public, casele comunale, municipale și corporale esercită precăderile vorbite la $. I. de mai sus asupra obiectelor următâre:
a. Din cereale, râde, băuturi, chirii și ori ce alte
produse din imobile, or unde se vor afla aceste imobile,

venituri

ale

datornicului,

b. Din imobile și oră ce alte efecte ale datorului oră unde se vor găsi ele.
e, Din imobile ori unde se vor găsi. (veţi Art. 7 din lege.)
Art. 22. Precăderea tesaurului asupra obiectelor de: mai sus, se va esercita
în ordina arătată la literile a, b, e, fâră a se putea supune la nrmăriri articolele

arătate la litera B. înainte de cele însemnate la litera A, saii cele arătate la, litera
C, înainte de cele însemnate la litera a şi b.
Art, 23. Cumpărătorul ori căria proprietâți nemișcătâre, trebue, în consecuința
principiilor de mai sus, să se asigurese înainte de săvârșirea cumpărări, fiă prin
bună toemâlă saii prin licitație, daca contribuţiile ce privesc pe nemișcătâre sunt
plătite pină în dia vînglării; căci în cas contrariă va remânea însuși răspundător, .
Art. 24. Arendași sai chiriașii sunt datori a popri la sinele și a plăti impositele ce va datora, proprietatea chiar când prin contracte nu vor avea, obligaţie de
a plăti asemenea imposite; căci în cas contrarii vor fi urmăriți ca și contribuabilii chiar (Art, 10 legea urmăririi).
Axt. 25. Proprietarii sunt îndatoraţi deaţine în semă arendașului sai chiriașului,
chitanțile de plata contribuţiilor cuverite de la proprietăţile d-lor.
)
Art.
26. Proprietarii de imobile, daca nu vor locui în proprietate, vor fi
datori a delega datoriile fiscale prin arendașii sai chiriaşi lor, (Art. 9. legea ur-

măriri),
Art. 27. Chiar când proprietarul va delega plata datoriilor fiscale câtre arendaşi
sati chiriași, nu -pâte î scutit de respundere daca numiții vor fi insolvabili.

Despre obiectele scutite de măsura popriri.
Art, 28. Aceste obiecte sunt:
I. Paturile și îmbrăcămintea necesarie a datorului și familii sale,
„_. Doui trăgători de muncă, o vacă cu lapte saii 4 capre, Baii 6 oi, sai doui
rămători, dupe alegerea datorului, din preună cu nutreţul trebuincios pentru două
luni, precum asemenea şi seminţele trebuinci6se pentru arătura sa,
42

.
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II. Caru saii căruța, saca, plug, saii alte asemeneaetrăsuri de mrică sai de

transport.
IV. Cărţile

trebuineiâse

unui

comerciant,

industriaș, artist,

pînă la concurența sumei de 30 galbeni, dupe alegerea
V. Mașinele și tot felul de unelte și instrumente.
practică sai esercițiul sciințelor
şi artelor pină la valuare
gerea, datorului.
„Tar pentru alt meșteșug sai îndeletnicire pînă Ia

dupe

alegerea

datorului.

şi altele

concurența de 20 galbeni

VI. Echipementele militarilor dupe gradul fie-căruia.
VII, Stupi cu miere, gândaci de mătase, spre a nu
lor. (vegi Art. 8 din legea Urmăririlor.)
PARTEA

profesor

datorului.
trebuineise la învățătura,
de 50 galbeni, dupe ale-

se întrerupe

imulțicea

III.

Despre urmăriri,
Art. 29. $. I. Coniribuabilul care nu va refui datoria, sa fiscală de ori ce natură la epocele hotărite prin Art. I din acest Reglement chiar la localul împlinitorului prin oraşe, iar prin sate la casa de Sfat a comuni saiă la casierul de plasă,
este supus casului de urmăriri. (Art. 14 legea urmăriri).
Antreprenori de arendi de moșii, de păduri, domenuri, canaluri sai ori-ce
alte întreprinderi a Statului, daca nu vor refai datoria lor în termenile ficsate
prin contractul de arenduire, sai închiriere, către easierul particoler saii general,
sunt asemenea, supuși casului de urmărire. (vedi Art. 15 din legea do urmărire.)
Art. 30. Împlinitorii nu pot începe urmărirea cu cheltueli, de cât dupe ce a
prevestit pe contribuabili întirzietori, printr”o însciințere înscris dupe formula No,
ÎI, (Art. 16 legea de urmărire),
Art. 31. Acest avertisment va fi fără nici o chieltuială în povara datorului.
Ş. IL. Avertisment gratuit (fâră plată) se libereză de împlinitor şi se va lipi
de câtre el pe usa de intrare a casi datorului, la cas când acesta ar lipsi de la
locuința sa, saii când ar refusa priimirea lui.
Ş. II. Daca contribuţiile sunt pentru imobile, însciințarea se va lipi pe uşea
casei proprietarului, saă în lipsa acestuia, pe aceea a casi chiriașului saă a
arendașului,
Ş. LII. Data lipiri avertismentului de mai sus, se va însemna chiar în minutul
lipiri lui de câtre împlinitorul contribuţiilor. (vegi Art. 16 și 17 din lega).
Art, 82. Ş. 1. Ordonanţa prevestitre pentru gradul L. de urmărire se liberedă
de câtre sub-Prefeet sub vida și a Casierului particolar în urmarea unui raport
al împlinitorului,
Ant. 33. Ordonanța pentru al 2-lea grad de urmărire, adică pentru seeuestarea obiectelor arătate la Art. 21, litera A. şi B, se libertză de către Prefect sub

viza și a Casierului

General,

în urmarea

unni

referat

a

Casicrului

Particolar,

Art, 34. Antorisaţia pentru ali III-lea gradă de: urmărire, adică pentru vîndare, se liberză dupe regula de mai josii adică:
a.) Daca datoria este de contribuţiile directe, vîngarea se face „dupe autorisația
Prefectului visată de Casierulă General.
b.) Daca datoria resultă din arengi saă închirieri, atunci vîndarea se face dupe
autorisația specială a Ministeriului de finance dupe ună raportii ală Prefectului.

(veţi Art. 24 din lege.)
Ant. 35, Ordonanţele vorbite la Art, 32, 33 şi 34 îndată co voriă sosi în Comună se vorii publica de către Consiliulii Comunală prin sate, iar prin orașe de către împlinitoră, însemnănduse diua presentării ei câtre datorii chiar cn slova per-

ceptorului şi a doi martori dintre vecini,

.
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Ast. 56, Ordonanţele vorbite la Art. 32, 33 şi 84 se potii face și pentru mai
mulți datori de odată, dadă însă acei datori voriă fi locuitori din aceiași Comună.
PARTEA

Despre

IV.

Agenţii de urmărire.

Art. 37. Agenţi de urmărire sunt: Prefectul saii Casieruli Generali, sai
Comisarul financial, saii Casierulii particolar. (vedi aliniatul 3-lea de sub Art.
13 din lege.)
Art. 38. Ş. IL. Agenţi citați la Art. 37 de mai susii sunti însărcinați cu punerea sub peceţie a obiectelorii mișcătore ale contribuabiloră, cu vînţarea lori și
cu formarea proceselorii vorbali de însolvabilitate.
$. II. Aceste însărcinări se potă îndeplini şi de câtre alte persone dupe delegaţiile îuscrise ale Agenţilorii de urmărire, subt a lor deplină responsabilitate
pentru ori ce abatere întreprinsă de acele persâne.
Ant. 39. Agenţi dn urmărire trebue să fie în totii dauna însoțiți de o comisiune (ordonanță) espresă, conformă modelului No. 3.
Art. 40. Cheltuielile de transportă ale Agenţilorii de urmărire se voră mărgini numai în sumele ce se vori strînge din chieltuilile de urmărire.
$. 1. Tâte sumele strînse de împlinitori în cursulă timpului de urmărire din
fie-care trimestru, se voriă vărsa la Casierulii Generală prin celă Particulară.
$. II. Totala sumă a baniioră strînși se comunică Prefectului de Casierulii
Genaralii printunii ştată (borderou) dupe formula No. 9, cândă toti odată pe
lingă acelii borderoii se alătură și originalele ordonanțe de urmărire.
$. IUL. Prefectulă priimindii borderouli şi ordonanțele doveditâre de efectuavea urmăririlori,

ordonanțează

fără altă formalitate

asupra

Casierului

generalii.

Plata cuvenită fie-căruia Agenti ce a întreprinsii urmărirea, ordonanțeză asemenea şi plata costului imprimări aceloră ordonanțe, costi care se va regula de
Ministeră piintr'ună ordinii specială.
Art. 41. Agenți de urmăriri, adică Prefectulă saii Casierulă generalii, sai
Comisarulii financiară, saii Casierulă particolară, nu potă sub nici ună cuvîntă
"să priimescă vr'o sumă de bani de la împlinitor saă de la contribuabil, în contra
reguli stabilită prin Art. 40, Ş,-1, 2 şi 3 sub pedâpsa de a fi daţi judecății,
Art, 42. Agenţi de urmărire suntă datori a ţine unii registru dupe modelulii
No. 10. şnuruitii şi sigilată,
,
Acestii registru va conține numai operaţiile făcute în materie de urmărire,
PARTEA

Pentru
At. 43.
i. Grad
2. Grad
3. Grad
dn

£

V.

gradele de urmărire

Ş. I. Gradele de urmărire sunt cele următore:
prin ordonanță prevestitore,.
prin poprirea obiectelor.
prin vindarea obieeteloră.

IL Fie-care

grad

de urmărire

are unii termenii

ege)..
Ant. 44. Tarifa cheltuieliloră la care sunt
grad coprinsă în Art. 43, sunt cele următore:
De uni leii pe di pentru graduliă 1.
De doi lei
idem.,.......
.
De doi lei
idem...
(Art, 22 din lege).

de dece

dile (vedi

Art.

18

supuși contribuabili'pentru fie-care
”

x
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Ast. 45. Taesele coprinse la art. 44, nu producă unii venitii pentru casa Statutui. (vedi Art. 21. din lege ),
Aceste tacse se plătesc de contribuabilii urmăriţi către împlinitorul local dupe
regulile următore:
a.) Daca contribuabilul nu achiteză datoriile sale în termenulă gradului 1 de
urmărire, se scie că conformă legi va plăți pentrn fie-care di, din cele dece ale
acestui grad de urmărire câte un lei pe di.
b.) Daca cotribuabilul va intra în ali 2 grad de urmărire, adică în secnastrare, să cunoscă că conform legi, preste lei 10 arătați în Ş. a) de mai susă, va
mai plăti câte lei doi pe fie-care gi din cele dece otăzite pentru acâstă din ali 2
grad de urmărire.
€.) Daca contribuabilulii ve intra în ali 3-lea grad de urmărire, (vîndare), să
cunâscă că conformă legi, este obligată atâtă la, lei 10 ai gradului 1 litera a) de
mai sus, cât şi la lei 20 ai gradului alti 2-lea litera b), precum şi pentru fiocare qi din cele otărite pentru gradulă ali 3, va plăti câte lei 2 adică: de va,
trece prin câte trele gradele de urmăriri trebue a plăti în total lei 50, afară din
datoriile către Stat.
Art. 46. Implinitorii sunt datori a trece sumele împlinite din cheltuelile de
urmărire, în cuitănțile imprimate ce se daă din registrm cu matcă pentru plata,
.
datoriiloră către Stat,

Desvoltări asupra

gradului 1 de urmăriie, udică ordonanțe prevestitâre,
(edi Art. 19 Ş 1, dia lege)

Art. 47, Împlinitorii văzînd că contribuabilul nișă răfuesce datoriile sale
dupe însciințarea gratis coprinsă la Art. 30 de mai sus, se referă îndată către
sub-Prefeet,

însemnând

prin

al sâii referat,

numele

contribuitorilor,

Comuna

din

care sant, No. rolului la care se găsese trecuți, suma ce datoreză dupe felul și
naturi contribuții şi trimestrele pentru care sa cere datoria.
Ş. II. Sub-Prefectul prin sate, iar în oraşe unde esistă Comisariate financiari, Comisarul, îndată ce priimesce! raportul împlinitorului, formâză împreună
cu Casierul particolar local o ordonanţă înscris dupe modelul No. 2 în uumăr
îndoit, din care un esemplar îl înaintâză îndită împlinitorului sai altei persâne
în care ai încredere a delega dreptul de urmărire, iar cel-l-alt esemplar îl aștdă
întrun dosar special întitulat „Dosar pentru ordonanțele prevestitore saă 1 graul
de urmărire,“
$. Îli. Împlinitorul sai persâna delegată priimind ordonanța vorbită la Ş.
II de mai sus, o înfățişedă la Consiliul Comunal; acesta însemnâză asupra ordonanţii, diua sosiri ei, şi tot asemenea face şi cândii împlinitorul sai pers6ua
delegată pentru urmăriri se ridică din Comună,

Desvoltări asupra

gradului

al 2 din urmărire,

(vegi Art. 18 $ II, din lege).
Art. 48, Ş. ÎI. Daca în nrma ordonanţei prevestitâra coprinsă la Art. 47 din
acest Reglement, contribuabilul nu'și va răfui datoria sa, împlinitorul se va refera iarăşi către Subprefect şi (asierul particolar, şi aceştia către Prefect, care
îndată formeză ordin de poprire în condiţiile arătute la art. 33 de mai sus, a
mobililor şi alte obiecte de preţă analogii en datoria, Modelul No. 3, și se pro:
cede la catagrafisire cum urmeză:
Ş. II. Catagrafisirea unor asemenea obiecte sati mobile, se va face îu sate

”

față cu Consiliul
Comisariate,

de

1862, 17

Comunal,

6i

împlinitorul local, iar în oraşe

datorul şi

2 martori.

Finanţialicu

Comisarul

SEPT.

unde sunt
,

$. IIL. Pentru obiectele ce se vor hotări a se puns sub secuestru (poprire)
se va încheia un proces verbal dupa formula No. 4 saii 5, dupe felul datoriei,
care sub-scriinduse de tote persânele arătate la $ II de mai sus, pe de o parie
sa va publica în coprinsul arondismentului, otărîndu-se do Agentul urmărirei diua
vânzări acelor obiecte, care nu va trece peste dece dile de la data popriri, constatată prin procesul verbal; iar pe de alta va refera po dată la prefectară şi acâsta la Ministeru de Finanţe, spre a obține autorisaţia de vindare, daca datoriele vor fi din arenzi sai închirieri, iar de vor fi din contribuţiile directe, Prefectul
însu'şi autoriză vândarea. (vedi art. 24 din lege).
Art, 49. $. I. Obiectele proprite şi secuestrate se vor închide într'o Cameră,
şi pecetluindu-se cu pecetia Sub-prefecturi saii Casierii Particolare, se va lăsa în
păstrarea proprietarului lor pînă la glia otărită pentru vîndare. Din momentul
puneri peceţilor, proprietaru obisetelor puse aub-poprire, rămîne depositarul lor.
(veţi $. II. Art. 18 din lege).
$. IL. Daca însă proprietarul nu se află la locuința sa, atunci pentru obieetele secuestrate

sai poprite,

se lagă copii dupe

verbal

procesul

încheiat

pentru

”
poprire, la mâna îngrijitorului sait familiei sale,
Art, 50. La cas ca depositarul obiectelor poprite să cuteze a strica pecaţile
puse de agenţii de urmărire, sai va sparge ușile sait ferestrile, ori va înstrăina,
din obiecte, Procurorul Tribunalului local îl va urmări conform legilor penale.
(Art, 18. $. II. din legea urmăriri).
Ant,

Bi, $. 1. Daca

sai popriri obiectelor

secuestrului

esecutări

în momentul

axătate la Art. 50 de mai sus, contribuabilul întirdietor retueşte datoria sa, atunci
Agentul însărcinat cu urmărirea, suspendă lucrarea îndată ce i se înfățișeadă,
chitanța, împlinitorului de desfacere

a

datoriei.

Acâstă

suspendare

se

constată

printi'un proces"verbal în care se crată data și No. chitanței de refuire, suma
pentru care este dată, și din ce anume a provenit datoria. (Modelu No. 6).
$. XI. În asemenea casură, contribuabilul întirdietor plătesce chieltuieiile urmăriri numai pentru dilele cît ea a fost în lucrare,

$. III. Daca contribuabilul nu va refui întrega

acea urmărire,

ci numai

un acont,

urmărirea

sumă

nu va putea,

ce

datoreață

pentru

fi suspendată.

:

Art, 52. Când agentul pentru urmărire de gradul al 2-lea arătată la Art. 48
de mai sus, nu va putea îndeplini însărcinarea din causă că proprietarul îi refusă
intrarea, el are drept pe de o parte de a orindui un păditor spre a nu se ascunde
mobilile sai alte obiecte, iar pe de alta prin autoritatea Administrativă locală saii
polițienească va cere intrarea sa în casa datoralui, şi ast-fel va face inventariul
de obiectele poprite față chiar și cu delegatul administrativ saii cel polițienesc.
Acâstă faptă se va constata printr'un proces verbal dupe povăţuiree $. III de
la Art. 48 de mai sus, şi se sub-scrie de tote personele presente.

Desvoltări

asupra gradului al 3-lea

obiectelor

de

urmdriri,

mișciităre.

adică vânarea

Art, 53. Ş. L. Daca contribuabilul datorii nu-și va refui datoria nici în urma oxdonanţiei de poprire coprinsă la Art, 48, Agentul de urmărire îndată ce primește autorisaţiade vîndare procedeadă la vânarea obiectelor poprite dupe cum urmează:
Ş. IL. Vindarea obiectelor poprite se face prin licitație în fața Consiliului
Comunal, a datorului și a împlinitorului local prin sate; iar în orașe în presența
datorului şi a 2 martori.
|
$. IUL. Când obiectele supuse vîndări vor fi mobile, se vor vinde chiar în
locul unde sunt așezate, iar de vor fi cereala, licitația se va face în orașul sai
târgul ce va, fi mai cu apropiere de acea lacalitate, dupe probele ce se vor aduce
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de câtre Agentul de urmărire, care se vor espune publicului mai nainte de diiia
adjudecaţii; preţul ce va fi mai avantagios se va lua de temei, (Art. 26 din lege).
$. IV. Operația vînzări obiectelor mişcătâre poprite se va, constata printr'un
proces verbal dupe Modelu No. 7. care se va subscti de Agentul de urmărire,
Consiliul comunal, datorul și cumpărătorul,
Art. 54. Împlinitoru va asista la adjudecaţie-și'și va priimi pe dată atît suma,
datorată de contribuabil cît și chieltuelile făcute cu urmărirea, dînd chitanță din
registru cu matcă pentru sumele priimite; iar banii ce vor prisosi din vîndări, se
vor înapoia proprietarului sub-iscălitură chiar în procesul verbal vorbit la Ş, 4.
Art. 53 de mai sus,
”
Art. 55. La cas de opunere din partea contribuabilului dator de a iscăli în
procesul verbal pentru resultatul licitații, sai când datorul nu sar afla de faţă
spre a priimi prisosul resultat din vinzări, Agentul însărcinat cu urmărirea va
constata, casul chiar asupra procesului verbal prin iscălitura martori a dorui din
persânele presente.
Art. 56. Este cu desăvirțire poprit Agenţilor însărcinați cu vîndarea, de a
cumpăra vre unul din obiectele oprite, direct saii indirect, sub-pedepsă de a fi
supus la o amendă de împătrit preţ. (Art. 27 din lege).

Desvoltări asupra obiectelor nemişcătăre.
Art. 57, $. |. Vindarea nemișcătârelor de ori-ce natură a le datorului sati
ale garăntului, pentru despăgubirea fiscului, nu se va putea face de căt cu autorisaţia Ministerului de Finance, în urma unui raport al Prefectului iscălit şi
de Casierul General,
Ş. 11. Autorisaţia Ministerului de Finance va fi basată pe încheirea Consi-

ului

de Ministri.

i

Ş. 1]. Prefectul şi casierul General priimind autorisația de mai sus, o co„ munică "Tribunalului local unde imobilul se află situat şi tot o dată însemnâdă şi
numele Agentului ce urmeză a asista la operaţia vînzări și a priimi bani cuveniți fiscului şi chieltuielile de urmăriri,
$. IV. Tribunalul îndată ce priimește asemenea comunicare, stărueşte ca în
curs de două luni fics, și fără midlocire de judecată, să vîndă nemişcătorul supus urmăriri în presența Agentului ce i se va însemna de Prefect, care Agent,
dupe terminarea operaţii vândării, priimeşte atăt bani cuveniți fisculni cit și
chieltuielile de urmăriri, resultate din câte trele gradele de urmărit, și libereadă
Tribunalului recipisă din registru cu matcă,
$. V. Resultatul licitaţii şi operaţiile făcute în urmă, se vor face cunoscute
de către Tribunal îndată către Ministerul de Finanţe (vedi pentru tâte acestea
Art. 25 din lege).
PARTEA VI.

Despre insolvabilitatea datorului seat a garantuluă sei.
Art, 58. Măsurile de urmărire sunt aplicabile asupra contribuabilului sai
garantului ce înfățisedă solvabilitate, (Art. 29 legea urmăriri.)
Art. 59. $. 1. Când dupe urmăririle de gradul 1-iă şi 2-lea se ivește insolvabilitatea contribuabilului dator, ea se constată printr'un certificat din cele imprimate ce sunt în lucrare astădi pentru nevolnici, daca însă datorul are garant,
urmărirea. se esercită asupra garantului; iar daca şi acesta se găseşte în aceiași
stare ca și datorul, atunci se încheie un proces verbal de insolvabilitate pe hîrtie slobodă în 2 esemplare, dupe Modelul No, 11, care proces-verbal se va încredința de Sub-Prefect, doi marturi dintre vecini |persâne onorabile, şi un

preoții,

.
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Ş. ÎI. Aceste procedâri în sate, oraşe şi tirguri unde este Sub-prefect, se
face de chiar Subprefectu, iar unde esistă Comisarii fiinanciali, încredinţerea se
„face de Comisari, conform Art. 30 din legea urmăriri.
$. LI. Unul din procesele verbale coprinse în paragraful |, se va lua de
sub-Prefect,

care

va

fi dator

ale

înainta

Prefectului

şi acesta

la Ministeriul

Finanţe pe lingă un borderoii conform eu modelu No. 12, de unde
autorisații de descărcare către casierul General din sumele destinate
getul Statului pentru asemenea pierdere; iar cel-l-alt proces-verbal
împlinitorului

spre

a justifio» pe fie-care

trimestru

către

Casierul

de

se va da
prin Budse va da

particolar

im-

posibilitatea de a împlini datoria fiscală conform Art. 31, din legea de urmăriri,
Art. 60. Din momentul ce se va constata insolvabilitatea, împlinitorul nu va
esercita nici o altă măsură asupra întîrzietorului contribuabili.

Disposiţii Generale.
Art. 61. Tarifa chieltuielilor de urmărire va fi afişată atât în biuroni împlinitorului cât gi în cancelariile Consiliurilor comunale,
Art*

62,

Ministeriul

Financelor

procură

Agenţilor

de

urmăriri

tote fornulele

trebuinci6se tipărite,
Art, 63. Actele tutulor gradelor de urmărire fără esce pția pînă la autorisa»
ţia de vîndare, se vor imprima pe hirtie de diferite culor i pentru fic-care grad
de urmărire

si care vor îi:

1. losciinţare gratis pe hirtie galbenă.
2. Ordonanţa prevestitâre — aibastră,
3. Ordonanţă de poprire - rogia.
'Tote cele-l-alte acte vor fi tipărite şi pe hîrtie albă.
Art. 64. Chieltuielile tipăriri acestor acta se vor arăta într o larifă specială,

Art 65. Prefecţii sunt îndatoraţi ca în termen de 12 ore de la
priinirea
cereri de ordonanţe de urmărire să le şi espedieze, remâind în cas contrariă
res-

punzători câtre Stat pentru ori-ce reii provenit din întirzieri,
Art. 66. Ori-când Implinitorul denunță vre un cazi de urmărire,

Sub-pre-

fectul sai în orașele unde esistă Comisaru financial, Ciomisarul, revisueşte
rolul
împlinitorului spre a se încredința daca acel împlinitor, face
denunțări pentra
toți contribuabili întîrzietori, La casii de al dovedi cu părtinire către vre
unul,

constată fapta părtiniri prin proces-verbal

bine motivat

şi trimite

acest proces-

verbal prin Prefectură la Ministeriul de Finanţe
spre a judeca
despre gradul
abateri,
Art. 67. So vor respinge şi se vor pune în sarcina Agenţilor care
a esecu-

tat şi împlinitorilor care a prorocat:

i. Chieltuelele resultând din urmăriri care mai fost autorizate
în regulă,
2. 'Tote chieltuelile făcute în contra contribuabililor cunoscuți de insolvabili,
3. Chieltuelile escodând tarifa saii termenul
duratei fie-câria ordonanţe de

urmărire în contra celor hotărite prin acest regulament.
Art.

68. Ori-ce contribuabil de la care se reclamă chieltuielj
de urmărire,
are drept a cere să i se arate ordonanţele în virtutea cărora ai fost urmărit,
precum și stațurile de chieltuelile acestor urmăriri.
Art. 69. Implinitorul care, înainte s2ă după urmărire, va cere o chieltuială

mai mare

de cât cele hotărite

prin

tarifă, va fi scos

şi dat în judecată.

Art. 10. Ori-ce vîndare făcută în contra formelor prescrise "prin acest reglement, va da loc la urmăriri în contra acelor cs le aă săvirșit, şi atât chieltuelile făcute cât şi pagubile pricinuite remia în povara lor,
„At, 71, Tâte măsurile Administrative şi instrucțiunile contrarii Regulamen-

tului de facă sunt și remân abrogate,
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RECULAMENT

DE NAVICATIUNE

Pentru marina comercială a Principatelor-Uuite,
Decret.

la 2 August.

1962,

P prom.

la

9 August.

1862.

)

Art. I. Ori-ce bastimentii de mare, spre a se bucura de ptivilegile naţionalității Române, trebuie sai să fiă proprietatea unui Românii care esersă tâte drepturile civile și politice, sai a unni străinii, care a dobindită drepturile de mică
naturaţisaţie, printr'o renunciare formală și definitivă la protecția străină.
Art. ÎL Aceste condiţii vori fi constatate printr'ună act de Romanisaţie, dupe formula
prietarului,

aci alăturată, şi care
afirmarea lui că este

va anuncia numele, profesia și domiciliul prosingurulii proprietar, saii împreună cu alți Ro-

mâni, ală căror va arăta numele, profesia și domiciliul.

Numele bastimentului, portulă de unde este, locul și timpul când s'a construiti, voriă fi asemenea menționate în disul act, care se va privi ca unii actii de
Stat-civil ali bastimentului şi valabil pentru t6tă durata lui.
Art. III. Ori-ce mutare în proprietatea navei, se va trece în dosul sus-(i-

sului actă,

Art. IV, Nava perde naționalitatea
neia din părțile sale către unii străin,

Romană,

prin

vindarea

totalului saii a u-

Art, V. Dreptulă de a ridica bandiera naţională, se pâte acorda navelor de
construcție străină, cumpărate de câtre unul sai mai mulți pământeni, cu condiția de a plăti ună drepti de o jumătate galben de tonelă, şi a îndeplini formalităţile sus menționate,
Art. VI. Taesa ce se va priimi pentru liberarea actului de Romanisaţie, numiti improprii diplomă, se va înființa dupe scara următâre:
”
Pentru un bastiment în jos de 100
de tonele. ceeace
renaneneenateranan
cane neneananeneeeetanea „1 lei. —
Detto, detto de la, 100 pînă la 200... 4 galbeni de bastiment.
Detto, detto de la 200 pînă la 300... 6 galbeni
detto.
Pentru

fie-care

sută

de tonele peste

300,

un

galben.

Pe lingă sumele de mai sus, vor fi încă datori să plătescă un alt galben pentru membrană, timbrul actului şi alte cheltueli.
Art. VII Bastimentele de mare, naționale, nu vor putea să întreprindă un vo„ iagii, fără să fii căpuite de un act, numit corgediă, dupa modelul coprins aci, liberat de vamă și tacsat şese sfanţihi,
Acestii congediă va fi renoit la fiă-care voiagiit.
Art. VIII, Pentru batelele, barcele și alte destinate esclusivii la, navigaţie pe
Dunăre şi pe afluenții si, proprietarii sai” patronii vor fi supuși la plata anuală
de patentă, ca și chirigii pentru trăsurile lor, şi acesta proporțional cu tonajul vaseiur lor.
.
Art. IX. Afară de aceste două acte, toți căpitanii sunt datori să aihă piiesele urmăidre, prescrisse prin codul comercial:
1. Rol de echipagiii
(mod. No. 3).
2, Jurnal oficial de bord („No 4).
3. Carte de pedepsă
(3
No.5).
4. Patentă de sănătate
(,„
No.6).
5. Inventariii al obiectelor mobilare precum: lanţuri, ancore, pînze, catarturi,
verguri, atât aședate cât și de schimb, care se vor afla în corabie.
Acâstă din urmă piesă, care nu e prevădută de codul comercial, va servi
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să conatate obiectele imbarcate în porturile Principatelor-Unite şi să lo recunâscă
acelea care, cumpărate în cursul voiagiului, ar fi supuse la drepturile de imortaţie.
isa, unii căpitani, care ar fi cumpăraţi în străinătate obiecte de schimb
?
de neapărată trebuință, la întârcerea sa în Prineipatele-Unite, le va declara la
vamă şi va respunde drepturile. Aceste obiecte de schimb vorii fi trecute de vamă în inventar şi vor face parte a armamentului navei. Fără acestă formalitate
căpitanul ar putea fi espus la plata acestor drepturi o a doua 6ră.
Inventariuli se face de vamă împreună cu căpitanulii saii armatorulii (proprietar) şi se vizâză de Capulă biuroului vamal,
Axt. X. Căpitanii voră fi asemenea, datori să aibă pe bord unii esemplar ali
codului disciplinar şi penală ali marinei comerciale, precum și unii codă de signale ală lui Reinolds. Cât pentru filele destinate să primescă actele Statului civil, aceste vor fi anecsate pe lîngă rolul de echipagiă la care voră urma,
Art. XI. Căpitanul portului împreună cu ună Agentii vamal, vor visita fiăcare bastiment Romănii, cabotori la fiă-care ană, navele de lungă cursii la începutulă fiă-căruia voiagiă şi unele şi altele, ori de câte ori, în urmă de avarie, de
inomolire

saii de abordagiii,

aă avut

a face

reparaţii

mai

multii sai

mai

puţină

importante, saii cândii ar esista vr'o îndoială asupra bunei lor stări,
Acâstă visitație se va face de esperţi numiţi printr'ună ordini ală Prefectului sa ali Agentului la Constantinopole, cari esperţi vor depune raportulă lori
|
în cancelaria respectivă a localităţii.
Acesti raportii trebue se fiă afirmatii prin jurământii şi o copie autentică va
fi dată, căpitanului navei care va fi datori să o înfăţișese la ori-ce cerere.
Visitaţia navelorii pâte, la trebuință, să fiă ordonată la ori-ce locii şi în ori-ce
timpă, unii din neguțători avândii dreptuli să o pretindă înainte de a încărca corabia; dar în acesti casii voră fi slobodi ei să numescă unii espertii spre a proceda la acestă visitație oficidsă,
Art. XII.

Medicul,

directorii alii sanătății portului,

va

constata

mai

înainte

de plecarea unei nave, <ă acâstă navă este căpuită cu tote medicamentele neapăratii trebuincise, și va da căpitanului navei ună certificată, - constatândă îndepli.
nirea acestei formalităţi.
Art, XIIL Cartea de pedepsă, alcătuită după modeluli aci-alăturatiă de tribunalulă locală, şi la Constantinopole de Agent, se va da în urmă căpitanului, spre
a însemna într'ânsa ori-ce faptă de disciplină, care va fi menționată de dânsulă,
stă de sub-căpitan. Căpitanul va, trece în colâna pedepselorii penalităţile de disciplină ce va fi aplicati anume în cursul voiagiului,
Castea de pedâpsă se va supune la viza 'iribunalului competent în porturile
Principatelor-Unite, precum și la aceea a Agenţiei Române din Constantinopole,
dupe cum va fi casul, când yr'o culpă de desciplină se va fi comisă în intervalulă
între cea din urmă pornire şi sosire sai poposire.
Penalităţile ce se voră putea aplica căpitanului meşterii sai patronului navei, fără să se refere la autoritatea competentă, cu îndatorire d'a o informa fără
întirgiere sunt:.
1, Arestul pentru opt dile.

2. Reducerea raţiilor pentru trei prănduri.

3. Sederea în virful catartului pentru o oră.
4 lârele pentru o îi.

Art. XIV.

Jurnalul

oficialii de boră ca fi asemenea numerotatii, sigilatii şi

vizat de tribunalulă local tot dupe formula arătată în modelulii No. 4.
Căpitanii voriă fi datori, la intrarea loră în porturile Principatelor-Unite, să
înfăgișeze acestii jurnal la impiegații vămei pe dată ce acestia vor veni în navă,
ră în armă va fi vizat de Șeful biuroului vamal, saă de Agenţia la Constauopole,
2

4

|
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Art, XV. Manifestul s6ă declarația mărfurilorii cuprinse în

naivă, va fi

asenenea supusă la viza Tribunalului saă a Agenţiei la Constantinopole,
de către
căpitanului la plecarea bastimentului săă din portă.
deea ce privesce cele-lalte drepturi cu care sun tacsate actele
de navigâție, acestea se vorii plăti dupe noua tarită în vigore,
Art, XVI. Cât pentru navele fără osehive, care în trecută
şi în împrejurări
escepționale, ai putută dobîndi de la fostii Agenţi la Constantinopole
diplome provisorii, care le autorisă să ridice bandiera Română, se va, da
în cunoscința proprietarilor sâă, căpitaniloră loră, și acâsta prin mai multe publicaţii
şi afişări, că

li se pune

îndatorire

de a merge

în

termen

de

ună

anii,

socotit de la

loră publicaţii, sai la Constandinopole saă în Principate; spre a înapoia data aceacele diplome şi a priimi în locu-le unii actii de Rowmanisaţie, care nu
li se va libera, de
căt
dupe ce autorităţile competente ale Principatelor-Unite,
voriă constata, dreptuzile ce vorii avea acele nave de a putea continua să se
bucure de naționalitatea

Română; iar la casă contrarii, acâstă facultate nu
categoria, acâsta, și diplomele sati alte acte provisorii
prietarilori, se vorii lua din posesia lor,
Aceste regule și condiții se voră publiea prin
gane de publicitate, și vor fi afişate în cancelariele
telor-Unite, spre cunoscința persânelor interesate,

se va recunâsce la navele de
ce se vor afa în mânile pro-

monitorul Statului și alte orpublice din porturile Principa-

«

DECRETU.
Din 21 sept. 1862 pentru ehberarea actelorii de vândări silnice.
(Meglementarea

Art. 1)

art. 36, lit: a, Qin legea

Curţii de Casaţiune),

Actele de vănderi silnice a îmmobililorii care se facă de Tribunale,

ca acte judicătoresci definitive și nessuppusse la Appelă, se vorii elibera de
adreptulii'de câtră Tribunalulii care effectucză licitațiunea, fără nici uă altă întărire.
Axt, 2) Depe actul eliberatii cumpărătoriului se va da uă copiă adererită pers6nei espropriată ca, la cadă de nemulțemire, să și pâtă face recursulă în Cassațiune pe temeiulii Art. 36: litr: a) şi în terminulă preserissă de art. 44 din legea
Organică a Curţii de Casaţiune.
,
Lu
Art. 3) Actulii de văndare se va pune în lucrare de îndată, iar părții nemulțemită ii rămâne facultatea. prevădută prin Art. 77. din legea Organică a
Curţii de Cassaţiune.
„02920

Cotetste—

LECE

Decret. la 26 Ianuar.

E

1363, prom. la 27 Marte 1863.

Asupra patentelor.

|

|

Art. 1. Tot individul Romînii sati streinii, care esercită în Principatele-Unite
un comerciă, industrie, saii o profesie din acelea care nu vor fi coprinse în escepțiile hotărîte prin presenta lege, este supusii la contribuţia patentelor,

1363,27 MA RT.

97

Art. 2. Contribuţiunea patentelor este nn drept fiesă anual,
tabelile litera A. B. C. anecsate la presenta lege.(1). -

regulat

dupe

Acâstă contribuţie se așcqă:

1. Dupe populație şi dupe o tarifă generală pentru industriile și profesiunele
enumerate

în tabloul

A.

|

JI. Dupe populaţie şi dupe o tarifă escepțională, pentru industriile şi profesiu-

nele “arătate în tabloul B.

,

:

III. Dupe mijlocele de producere pentru acele industrii, și profesii, care se
coprindi în tabloul C.
Art. 3. Comereiurile, industriile şi profesiunele, care nu sunt denumite în
menționatele tabele, vor fi supusela patentă, dupe analogia operaţiilor s6ă a obiectelor de comereiiă, și dupa o hotărîre specială a Ministeriului de Finance, prin coucursul

Comisiunei

prevăduță

la Art. 13 de mai jos.

n fie-care cinci ani tablourile adiţionale de profesiuni vor fi sancţionate de
Adunarea Legislativă,
|
Art. 4. Pentru profesiuni al cârora drept variaflă dupe populaţiunea locului,
unde ele se esercită, tarifele vor fi aplicate dupe populațiunea, care va fl fost
determinată prin cel din urmă recensement.
Cu

tote ac stea,

cândi

la un

noii recensement

altă categorie snperioră acelia în care făcea
tului patentei nu va fi aplicată ds cât cu o
Art. 5. Patentabilul care va esercita
profesiuni, va fi supusii la dreptul patentelor
Dacă

esercită

mai

multe

comereiuri,

se va trece

o

comună

într'o

parte mai 'mainte, adăogirea drepjumătate în cei dintâiă trei ani.
mai multe comereiuri, industrii sai
în modul următor:

industrii

ete. în

acelaşi

locali,

va

fi

supusi numai la o singură tacsă, cea mai redicată din 'comertiul sau industria
sa. Dacă esercită comerciurile sai industriile etc. într'una şi aceeaşi Comună,
dar în diferite prăvălii, va plăti dreptul de patentă întregii pentru comerciurile
sati industria sa cea mai redicată, și osebit jumătate pentru fie-care prăvălie,
dupe categoria acelui comerciă saii industrie,
Dacă comereiurile saii industriile sunt esersate în diferite Comune saii orașe,
vor fi supuse lu atitea drepturi principale câte stabilimente separata are.
Ant. 6. In oraşele sai comunele, unde populațiunea este mai puţină de
3,000 suflete, patentabilii de clasa 7 şi 8 nu vor fi snpuşi la acel drept al patentei, cum se vede în tarifa generală pentru profesiuaele supuse la impositul
patertelor dupe populaţie.
.
Art, 7. Nu vor fi supuşi la patentă:
1. Piciotii, seulptorii, săpătorii, (gravoiă), desemnatorii şi musicii, consideraţi
ca artisti,

II. Profesorii de bele litere, sciinți și arte, şefii de institute particolari, editorii

de foi periodice şi artistii dramatici,
III. Proprietarii cultivatori de pămînt numai pentru vîndarea şi manipulaţia
recoltelor şi râdelor produse din proprietățile lor şi pentru vitele ce crescă,
întrețiaii şi îngraşă.
1Y. Comiţii (însăreinaţi cu găuntarea trebilor unei prăvălii, unui comptuar), şi
tâte personele lucrînd cu simbrie saii cu dioa în casele, atelierurile saii magasinele
personelor de profesiunea lor, precum și lucrătorii ce lucreză în casele lor sai
la particolari fâră ucenici și fâră prăvălie.
Nu sunt considerați ea calfe saii ucenici, femeia ce luereză cu bărbatul ei,
copii neînsurați ce concură la Incrul părinților lor, şi simplu salahor cu mîinele,
al cărui concurs este indispensabil în eesersiţiul unei profesiuni.
V. Pers6nale care fae comereiul umblină cu coșuri (panere) saă tave pe
(1)

Aceste tablotiră nu le ara reprodusă, fiind ponedate de fie-care agentă anii fieculoţ.
.

e
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uliți, prin pasagiuri, prin pieţe, prin sate, prin bălciuri (iarmar6ce). Asemenea şi
obiectele de consumaţii sait medelicuri şi alte, fără prăvălie sai magherniţe
(baracă) statornice,
Cărpacii, umblătorii, sacagii şi spoitorii saă reparatorii de obiecte de bucătărie.
VI. Mâșile, care nu întreţină case de nascere.
Art. 8. Toţi ambulanţii, aceia cari vîndă umblind obiecte ce nu pot fi con
siderate ca articole de prima necesitate, (de nutriment), precum sunt cei ce por”
tă mărfurile lor pe spate (Colporteurs), tolbaşi de stofe, de pîngă, de sticlărie, de
dantele și alții, sunt supuși a plăti jumătate din dreptul fiesat al patentei pentru
comercianți cari vind asemenea obiecte în prăvălii.
Ant, 9. Persânele ce vină provisoriii din streinătate cu diferite manufacturi
şi alte obiecte, şi care le vind saă cu bucata pe la particolari sai în total la
comercianți,

se vor

considera

ca

ambulauți

şi vor fi

supuși

a plăți

jumătate

dreptul patentei pe un aniă înainte, după clasa la care sunt aședaţi neguțătorii
cu prăvălii de asemenea articole, şi nu vor putea fi îngăduiți nici pe ulițe, nici
pe alte locuri a vinde asemenea mărfuri, până ce nu vor justifica plata dreptului patentei cuvenită.
Art. 10. Patentele sunt nominale, și nu pot servi de cât acelora pe numele
cărora sunt date.
Pentru asociaţiile în nume colectivii, patenta se impune Șefului ce represintă
asociația; ceilalți tovareşi vor fi supuşi la patenta cu tacsa pe jumatatea dreptului ficsii impusă Șefului asociației.
Art. 1]. Pe fie-care anii se va proceda la recensiarea patentabililor prin reviduirea listelor precedente de către o comisie compusă în modul următoră:,
Do ua delegati din partea Fiscului.

De un delegatii din partea Poliţiei,

De un delegat
- Listele vor sta
ca în acest termeni
mațiunele lor, care
Art.

”

.

al comerciului alesii.
.
depuse în cursii de dout-deci file la Biuroul Municipalităţii,
părțile interesate să pâtă lua cunoscință, şi să facă reclavor f hotărăte conformă dispodiţiilor Art. 13 de mai jos.

42. Patentarii

cari vor reclama

în contra

celasificaţiei saii a

tacsei,

nu

vor fi priimiți dacă nu vor justifica reclamaţiunea prin veri un actă legal, registre şi jurnale pentru operațiunele comereiului Jor, ţinute în buna regulă, sait
ori-ce alte documente vrednice de credință.
:
.
Art, 13, Reclamaţiunele patentabililor vor fi cercetate de Prefecţi şi hotârâte de Ministeriul de Finance, prin concursul unei comisiuni compusă de:
Directorele Ministerului.
eful Secțiunei Contribuţiunelor directe.
De doi delegaţi ai comerciului aleși şi
Un membru Municipal.
Art. 14. Contribuţia patentelor este plătitâre prin a 12 parte şi pe lună; cu
tote acestea ambulanții, colportorii, şi ori-ce alt patentabilii, a căruia profesiune
mu se esercită într'un loci statornicii, vor fi obligați d'a răfui tacsa întregă pînă
la finele anului, în momentul ce li se va da patenta.
Plata pe mai multe luni înainte, saii şi ehiar pe un ană întregi, va fi facultaţivă pentru cei ce vor fi esersănd conmerciul
saă industria lor într'un loestatorniciă.

„Art: 15. Contribuţiunea patentelor este hotărâtă a se plăti pentru un ani.
întregă de către tâte persânele, care în luna lanuarie a fie căruia ană, s6 vor
constata că esercită o profesiune imposabilă; cu tâte acestea în casii de închidere a veri-unui stabiliment, prăvălie, magasie sai atelier, urmată de mârtea
comerciantului saă de faliment declarat, de schimbarea
rea şi restringerea comerciului ori a industriei sale,

domiciliului, sait
dreptul patente,

încetala care

este aşedat, nu se ya plăti de imposabil sai casa lui, de cât pină în trimestrul
inclusivii în care s'a întîmplat asemenea casii; scăderea la aceste caduri se va
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cari vot întreprinee
ucorda în urmarea reelamaţiunei părții interesate. Aceia
sîntii supuşi la
dupe luna lui Lanuarie o profesiune supusă la dreptul patentei,
derea; asemenea se
plată, de la l-ia di a trimestruiui în care a început întreprin
superioră acelia ce
va face și cu aceia cari întreprind o profesiune de o clasă
a.
vice-vers
şi
nainte
mai
vor fi esersat
rurală
Art. 16. Patentabilul ce va voi a se strămuta din orașul sati Comuna
din legea
11.
Art.
lor
disposiţii
conforma
se
a
dator
fi
va
în care este înscrisii,
CoSub-Prefectului, ori
de urmărire, a încunosciința, adică, Controlorului saă
voasce a se strămuta
misarului Financial respectiv cu o lună "nainte, locul unde

la finele anului.
şi a achita mai întâi sumele ce ar datora, din tacsu patentei pină
a fi reArt. 17. Paţentele sant valabile pentm un ani numai, ele trebue
r.
noite și espediate în cea întâiă lună în care se publică tarifa patentelo
fi

Patentabilul este dator a înfățișa patenta sa

ori de câte ori va

At, 18.
,
cerută de agenţii autorităţilor administrative şi jndecătoresci.
un act ju1. Nimenea nu va putea formula vre o cerere, nici a faca veri
pînă ce mai în
decătorese relativii la comerciul, industria sai proffesiunea sa,
imposat,
este
care
la
patenta
înfățișa
va
tâiă nu
uni aIL. Impiegaţii ce ar contraveni la acâstă disposițiune, vor fi supuşi
lei.
500
la
până
100
mende de la
înaintea TriTUI. Urmărirea acestor amende se va face de câtre Procurori
bunalului competent.
dreptul
IV. Acela care va esersa comereiul sai industria, fără să plă'6scă
la înpatentei, precum şi acela cure se va servi cu patenta altuia, va fi supusă
do:tă tacsă pentru tâte lunile care va fi păgubit Piscul.
Acestă îndoită tacsă nu va putea covârşi îndoita tacsă pe un anii,
alta duArt. 19, Patentabilul care va pierde patenta sa, va putea reclama
prevădută
plicată prin Prefectura locală cu obligațiune da fi supus la amenda
veri o
la $. 2 Art. 18 în cas d'a se dovedi că a făcut cu cea d'intâii patentă
întrebuințare păgubitâre Fiscului,
Art, 20. Contribuţiunea patentelor va fi aşedată conformă cu disposițiunile
presentei legi, cu începere de la I-ii Aprilie 1863,
Art. 21. Disposiţiile contrarii presentului proiect de

lege

vor

fi şi vor

re-

mînea desfiinţate, cu începere de la aceeași epocă.
DD
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Ianua.
Decret. la 8
Pentru unificarea contribuţiunii personale şi a scutirilor
urmâză a se bucura unii din contribuabili.

de

care

Axt, 1. Sunt supuşi la contribuțiunea personală, toți locuitorii statorniciţi
în sate, în târguri şi în orașe fără escepţie de condiție socială sa de profesie,
.
avînd vîrsta de 25 ani şi facultăţile lor fisice (1)
Asemenea sunt supuşi la contribuţiunea personală, acei carii de şi n'aii
virsta de 25 ani, dar administrâdă înșii casa și averea, lor,
Art, 2. Cotitatea contribuţiunei personale pentru vîrsnici sai căsătoriți, se
statorniceşte la cifra de lei 56 pe ană.
Art, 3. Cotitatea eontribuţiunei personale pentm nevîrsnici şi necăsătoriți,
de la etatea de 20 până la 24 ani împliniţi (cari se administresă de sine saii
vorifi agonisindă vre unii venită pe sâma lor), pentru epitropisiţii de aceeași vîrge
(1)

"Dupe art, 242 aliă C, Civ, sunt majori aceia ce aîi etatea-de ” 21 ani împliniţi,3

Ya
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tă, cari se vor fi bucurinăii de veniturile averilor lor, se statornicește la cifra de
lei 30 pe

.

an.

Art. 4. Contribuţiunile în principii, se vor plăti pe fie-care lună cîte oa
12-a parte, (contribuabilii însă vorii putea respunde ficultativiă contribuţiunile

înainte

pe un

trimestru,

semestru

persânele

prevădute

saă

şi pe un an);

cu

tâte acestea,

în casul

d'-

întâiă, cei ce vori întîrra plata pe fie-care lună, nu voră putea fi urmăriți de
cît în termenele prescrise de legea urmăririlor,
Art. 5 Vor fi apăraţi de Contribuţiunea personală:
J-ii Clerul în genere,
2-a Patentabilii meseriași de a V-a Clasă, strarea[l-a din partea de dincâce
de Milcov, şi cei de a III-a treptă de dincolo de Milcovă.
,
De la I-iă Aprilie 1863, de când urmeasă a se apliea legea patentelor acum
votată, patentabilii artaţi în acest Articol, na vor mai i scutiți de darea personală,
3-a,

Tote

în statul litera A aci

anecsat.

Art. 6. Legile şi disposiţiunile Guvernamentale, care aă regulat pînă acum
cotitarea contribuţiunei personale şi a diferitelor scutiri, sunt şi reminii de sființate
de la promulgarea legii de faţă.
90
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LECE.
Decret. a 11.
Pentru taxa de

Alart. 1863, prom. la 9 Aprilie 1863.

10%, din tâte lefile funcţionarilorii și din pensiunile
mai

mică de 500

lei pe lună.

Art, 1. Pină la regularea definitivă a pebsiilorii prin o lege nouă specială
pentru unificarea în t6tă întinderea ambelorii 'Țeri ce formâsă Principatulii României, se fiesză poprirea de la tâte lefile foneţionariloră publici la o taxă
de 10%,.
A 2. Acâstă taxă de dece la sută se va popri și de la tâte pensiile plătite de stată, cât va trece peste suma de cinci sute lei pe lună.
Tâte pensiile de cinci sute și mai josă sunt și remînii apărate de ori.

ce poprire,

Art. 3. Acestă lege va avea lucrare de la 1. lanuare
————

0

9

1864.
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LECE

Decret. la 12 marte
Pentru

1863, prom. la 9 aprile 1863

unificare de taxe judecătoresci în ambele Principate.

At, Î. Legea timbrului din Moldova, promulgată la 12 Ianuarie 1856, remâne desființată de la 1 Aprilie 1863.
,
Art. 2. Din aceiași di, se întind și în districtele de peste Milcov legile ţerei
românesci a nume aici aretate:
A) Legea din 23 fevruarie 1847, pentru taxe de judecăţi.(1)
1)

Eacă

testulă acestei legiuirt

Legiuire pentru adăogirea şi reformarea primirei taxei de înfăţişare în judecată,

.
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B) Articolile 10 şi 11 din Regulament, pentru mazaturi atingătâre
sele transmiterilorii cu licitațiune(2).

de tae-

Preţul taxei.
Ant. 1. Taxa înfăţișiârilorii la jutecătoriele ţerei în pricini civile și comerciale,
se legiuiesce pe fiitoră dupe prețurile următăre:
a) Pentru întâia pornire la judecătoriele de întâia cercetare gableni 2 (îndoit,
galb. 4. v. art. 3).
b) Pentru apelaţie la Curtea apelativă de Comerciă și la Curțile apelative civile, galbeni 5 (îndoit, galb. 10, V. art. 3.)(a).
:
6) (abrog). Pentru apelațiă d'adreptulă câtre Domni, prin departamentul drepiâții galbeni 10,(b).
|
.

i

Art,

2. Se deosebescii de acestă

respundere

pricinile

cari vori

ira În cercetarea, judecății, încheindu-se jurnalele pregătitâre,
pliuit tacsele dupe cea de mai nainte legiuire,

fi apucatii

și se vor

a in

fi îm

Rinduiala dârei taxă şi a priimirei reclamațici.
Art, 3. Reclamantulă s6ă avocatul sei, vrindă să pornâscă jalbă cu cerere
de judecată,se înfățișează la procurorulii judecătoriei, plătesce taxa îndoită, adică una pentru dinsulă și alta pentru prigonitorulă sei, pentru care de va
dobiîndi dreptate, se despăgubesce de ]a acela, cu adăogirea ce va face judecătoria la alegerea cheltueliloră judecâţii; ia de la numitul procuroră adevexință de priimire

în

coprindere

că:

„cutare

pornindă

judecată

în

potriva

cu-

ptăruia, pentru moșiă (s6i ori-ce altă va 6), a plătit la acestă procuroriă
ptaxă legiuită, dupe care este în dreptii a-și înfăţiia jalba câtre Presi„denţia acestui Tribunalăi; o alătură pe lingă jalbă, și apoi dă jalba în mâa presidentului, carele numai de cât însemnează pe dinsa dioa priimirei, şi
poruncesce prin iezoluțiă, la registratura -grefei, să o trecă în registru, să-i pue
numerulii dupe orînduială, și să dea în mâna reclamantului adeverinţă sub a
sa iscălitură, cu însemnare de leată, lună și (i, și în coprinderea următore:
„Cutare a pornitii judecată pentru moșiă (sâă ori-ce alt va fi) la acesti tribu„nală ală judeţului cutare, și plătindă taxa judecății la procuzoria acestui 'Eri„bunală, i s'aă poprit jalba dimpreună cu adeverinţa procuroriei, s'aii trecuti
„în registru la No. cutare şi i sa dată acestă adeverinţă spre dovadă.“
Se va da drepti Cărmaitoriloră dupe la judeţe de a împlini până la suma de
lei done sute cinci-deci în.loci de lei una sută ce aii avutii drepti până acum, dupe disposiţiile art. 11 din legiuirea îndeplinitâre la partea judecătorescă din anulu 1936.
Art, 4, Acâată orînduială se va păzi şi pentru apalaţiile ce se vorda (la Curtea
apelativă, comercială) şi la celle-l-alte Curți apelative civile, (precum și pentru
apelaţiile ce sc dai d'adreptulă către Domni prin miz'ocirea departamentului

|

dreptăţii,

cu modificație numai. că, în departamentul,

dreptăţii va îndeplini pe

procurorulă, Casierulă, şi pe Prezidentă, șeful departamentului, sai, Divectorele
în lipsa cellui dintiiu,).
Art. 5. Dovezile ce ai să se dea şi de Procurori şi de registratori (precum,
i
(a)
(b)

Curtea
apel. de Comercii din Buourescl sa desfiinţiată prin art, 6 alu leg 1 din 10
Decem. 1863.
Acestu aliniată e abrogaiii prin art, 14 allă Con. P. Apelaţiile câtre Domni
sunt supli-

pă prin recursuri la Casaţia, a câror taxă, pentru pricini civile Şi comeroiale, este de
20
g
.
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€.). Legea din anul 1852 Aprilie 22, atingatâre d6 taxa vînzăriloră de bună
voie, prin toemeli particularie.3)
Art. 3. In privința celorii în neputinţă de a respunde taxa de judecăți, se
va urma în tă întinderea Romăniei dupe alineatulă allă 2-lea allă art, 46 din
legiuirea Curţii de Casaţiune.
pe tet—
şi de casierulă,, şi registratorulă departamentului dreptăţii) se vor tipări într'unii numerii

d'ajunsă,

cu

locuri

deschise

pe

unde

cere

trebuința,

şi se vor

împărţi pe la tâte procuroriile şi grefele judecătoresei (/ăsâuduse şi în departamentulă, Drep'ăţii numerulă trebuincios pentru priimirea apelațiiloră ce se
vor da d'udreptuli câtre Domni).
Art. 6. Dupe întărirea acestui projectă, ori-ce jalbă începătore cu pîra de
judecată s'ar înfățişea în departamentă, ori dată câtre Domni şi cu rezoluţia
Domnească orinduită la logofeţiă, se va înapoia reclamantului cu rezoluțiă, iscăliţă
de şefulă Departamentului scă Directorul, ca să se îndrepteze reclamantuli
cu asemenea julbă la prezidențiă locală, dupe ce va plăti mai înțiii taxa
legiuită la procuroria de acolo.
Contabilitate,
Art. 7. Toţi procurorii de obşte sunt datori, a doua di dupe sfirșiiulă fiă-cării
lună să trimeță la logofeţiă pe lingă raporturi formale, banii adunați din taxe
cu listă anume,

de

ce nume

și în care

(i a luat.

Art. 8. Se îndatorâză și prezidenții totii întracea di să trimeță și D-lori, pe
lingă adresuri şi raporturi formale, liste de jelbile începătâre ce ai priimitiiîn
cursulii acei luni, și arătătâre de numele reclamantului, de dioa priimirei, de
firea, pricinei, în puține cuvinte și cu însemnare împotrivă pe osebită colOnă,
de lucrarea făcută pentru fie-care din aceste jelbi.
(Art. 9, 10 şi 11 relativi la taxele-priimite prin departamentulii Draptăţii sunt
abrogați.)

Art. 1i, în fine: Banii se vor trimite d'adreptul la visterie ca să se facă venitii

allă Statului.
Întărit cu ofiți de la 28 fevruariii 1847, No.
(2)

181.

Reg. Org. Cap VII Anex. 5. Pentru mezaturi.
Art, 10. Fiind de trebuință a se întocmi la Logofeţia cea mare, o secţiă
deosebită pentru corespondința ce va avea cu tste judeţele în pricina mezaturiloră,

chelţueala,

acestei

cuncelarii, precum

şi plata telarilorii,

se

vautrage

din

banii vîndăriioră, poprindu-se căte lei trei la, sută din prețalii lucruriloră ce
se vor vinde prin mezati, adăogânduse și cheltueala gazeteiori.
Art, 11. Când celă ce va fi dat vre-ună lucru nemiscătoră allii seă la mezată
va voi pe urmă să-lă ridice, câci nu se va mulțămi
pe prețul ce va eși, sali
pentru vre-o altăspricină, va fi datoră a plăți mai înțiiă câte lei unu şi jumătate la sută pentru pretulii la care se va fi suit acelă lucru în cea dupe urmă
„strigare, adăogând și cheltueala Gascetelorii,
Du
3) Legea din 1852 Aprilie 22, întărită cu ofițulă No. 531:
Art. 1, De la tote vânzările de bună voie a lucruriloră nemiscătâre ce se vor
face prin adeverirea, tribunalelorii, şi pentru cari se facă tote cuvenitele judecătoresci cercetări, se va lua căte unii leii la sută din prețulă lucrului vindutii, adicăa trea, parte de cătii se ia la vânzări prin mezati.
-

Art, 2, Acestă taxă se va împlini d'odată cu adeverirea zapisului
şi mai "nainte d'a se da zapisulii afară din Tribunală.

de vinzare,

1863, 10 DECEM.
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Decvel. la î Decemb. 1863, prom.

la 10 Decemb. 1863.

Pentru punerea in lucrare in totă Romănia a Concicci de Coniereiii
a țerei Romănesci. desiiinţarea Curţii Apelative de Comesciă
din
_Bucuresci, şi tveecrea competinței acei Curți la Curtile de Apel civile respective. in cerculit căria se va afla fic-ecare Tribunal.
Art. 1. Condica de Comeriii a ţerei Romănesci, cu procedura ei și legiuirea complementariă din anul 1850, Noembre 2, atingătore de încetarea operațiilor falimentului pentru neajungere de activi, se va pune în lucrare în totă
Romănia.
Art. I[. Art, 243, 303, 304, 306, 397, 305, 309, 310, 3114, 312, şi 313 din
Regulamentul Organică al erei Romănesci, atingătore de natura actelor de
comerciii

și de

competința

'Tribunalelor în pricini de

comerciii,

se vor

aplica a-

semenea în totă Romănia, și se vor publica de odată cu Condica de Comerciii ca
aneesă la procedură.
- Art, 314. din Regulamedtul Ţerei Românesti, remâne suspendat, pînă la promulgarea legei peutru constrângerea cosporală.(1)
Art, II.
ținuturile unde nu se afiă Tribunal de Comereiu, pricinile de
natură comerciale, se vor judeca de 'Fribunalele civile de Antfia, instanță, ca adjucțiă de duoi neguţători, Inaţi dupo o listă de neguţitori ce vor piăti cea mai mare
patentă, şi care se va îutoenti în conformitate cu disposițiunile cuprinse în Art,
305 din begulamentul erei Românesti.
Art.

IV.

Tribunalele

de ântâia

instanță,

în

pricini

comerciale,

judeca cu descvărşire și fâră apel, pînă la suma de lei 1,309,
Asemenea hotărini vorfi supuse nunai la Casaţiune în casurile
de legea organică a Cusţei de Casaţiune.
Art. V. Hotăririle

Tribunalelor

de comerciă,

câte vor frece peste

ali

cădere

a

specificate
suma

de lei

1,500, sunt supuse la apel câtre Curtea Apelativă cișilă în cercul căria se va
afla fie care 'Irihunal.
,
Art. VI, Curtea de Apelă de Comereiii din Bucuresci se desființeză şi com-

Art. 3, Pe la sfirşitulii condicei în care se treci zapisele viînzăniloră luezuriloră nemiscătre de bună voie, se va alcătui o seară desluşită, în riple: a) de
"suma

prețului

vănduti,

b) de numele vînzătoruui,

aliii cumpărătorului

și allă

lucrului ce se vinde; e) de numierulii şi data, ce a priimităi actul vinzării.
Art. 4. Indată dupe stirșitulii fie-cărei luni, fe-care judecătoriă va trimote” In
Logofeţia Dreptăţii listă întocmai dupe acea, seară, pentm tâte vînzările de
bună, voie sâvirşite în cursul precedentei luni, subt îscălită lista de totii
complectulă judecătoriei, și de procuri însoţită de toţi banii adunaţi din acustă taxă.
:
Art. 5, Aceste liste ce se vor priimi de la tâte judecătoriile Principatelorii,
se vorii trece într'o condică ce se va întocmi într'adinsăi la masa adeveririloră
din cancelaria, Logofeţisi

dreptăţii,

inr banii

se vor face venit la casă.

Art. 6. La sfirșitulii fie-cărui trimestru
adică în cursulă celei de a patrulea
lună, Logofeţia Dreptăţii va trimete la Visteriă, sumele ce se vori aduna în
cursulii trimestrului

trecută,

de unde

este a se plăti lefile

slujbaşiloră

gați cu aceeaşi orînduială cu care se trimitii şi sumele adunate din taxa
cinilorii de judecăți

și a vinzărilorii prin mezată.

art. * şi 8 (Disposiţiuni de contabilitate a, Ministerului),
(1)

Legea Const, Corp. s'a promulgat la 12 Sept, 1864. V. ş,

.

.

ge

adăo-

pri-

14
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petinţa ei trece în Curțile de Apel respective, conformii cu disposițiunile Articolului
precedente.
Art. VIL Cuvernul va îngriji a da o edițiune oficiale a acestorii legi, pe
care le va publica prin aceeași Ordonanţă Domnescă cu care se va promulga și
legea de faţă.
Axt. VIII. Acdată lege se va aplica trei luni dupe promulgarea ei.
o

=
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Decret. la: 15 decem. 1863, prom. la 17 Decem. 1863.
Pentru

secularisarea

averilor

Monastiresci.

Ant. IL. Tâte averile monastiresci din Romănia sunt şi rămână averi ale
Statului.
At. II. Veniturile acestori averi se înscrii între veniturile ordinarie ale
budgetului Statului.
Art. III. O sumă se afectă, Locurilorăi Sânte către care eraii inchinate unele
din monastirile pământene, și acesta numai subii titlu de adjutorii, în conformitate
.
cu întențiunea, dedicațiunei lori.
Acâstă sumă se va mărgini în meximumă cifrei de 82 milisne lei, cursulit
de Constantinopole, odată pentru totă d'auna, cuprindându-se în acâstă sumă și
31 miliâne ce Locurile Sânte datorescii 'Țerei-Romănesci dupe stipulațiuni
anteriori,
.
Art. IV.

+

de duoi

:

Comunitățile

religiose ale locurilorii de

josii,

voră

fi datore

a

da

socotele anuali despre întrebuințarea veniturilorii sus-disului capitală.
Art. V. In nici ună casti şi subă nici unii cuvântii, comunităţile religiâse nu
vorii putea atinge cea mai mică parte din capitală, nici a întrebuința veniturile
afară de destinațiunea lori speciale, adică întreținerea bisericei ortodoese din
Oriinte, și a stabilimentelor de bine facere lipite către ea,
,
Art. VI. Guvernul va lua înapoi de la Egumenii greci ornamentele, cărțile
și vasele sacre, cu cari pietatea strămoşilor nostri îndestrase aceste aşelăminte;
precurmii și documentele ce ai fostii încredințate dişilorii Egumeni, și acesta
conformii cu inventariele ce se găsescii în archivele 'Țărei.
Art. VII. Se afectâză încă o sumă de 10 miliâne lei, bani cursulii de Constantinopole, pontru fondarea la Constantinopole a unei se6le laice, și a unui
spitală, în care vor fi priimiţi creştinii de tote riturile,
Art. VIII, Stabilimentele citate la Art. VII vori fi puse subi direcțiunea
unui consilii presidatii de către Agintele României din Constantinopole, și compusii
membri

Români,

numiți

de

Guvernulii

Românii,

şi de duoi

membri

aleşi,

de către comunităţile religiâse alo Locurilorii Sânte.
At. IX. Guvernul va ma măsure de a se garanta atâti capitalulii de 51 de
milione câtit și întrebuințarea veniturilorii acestui capitală,

75

24 IANUA.

1804,

LECE.

Decret. la 30 Decem. 1863, prom. la 3 Ianuarie 1864.
Peutru inființarea unei Curți de apelă

în oraşiulă Focsiani.

Ant, 1. Se institue o Curte de apelă în oraşiuli Focșiani.
art. 2. Acâstă Curte compusă din o secţiune, va avea sub jurisdicțiunea sa
eritoriată, 'Lribunalele județelori Putna, Rimnică-săratii, Brăila, Covurlui, Ismail şi Tecuciă.
Art 3. Curtea de apelă din Foeşiani va însuși acelleaşi căderi ce şi cel-lalt Curți de apelă în ființă; ea va judeca tte apelurile în contra otărîrilorii date
de 'Tribunalele de districte din jurisdieţiunea sa, în pricini civile, comerciale,
criminale şi corecţionale.
Art, 4, Toâte pricinile de competința acestei Curți câte se vor găsi pendinte
(însă nesorocite şi nepuse în stare da se judeca) la secţiile criminale şi civi e
alle curţiloră de apelu din laşi şi Bucuresei, provenite de la districtele ce se
punii sub jurisdicțiunea Curţei de apelă din oeşiani, în zioa instalărei ei, se
vor trimete în judecata acestei Curți, .
Art. 5. Cartea de apelă din Focşiani se va compune de același personalii
ca şi Curtea de apelă secţia |. din Craiova.
Ministerulii publică va fi represintat de ună procuroră și uni substitut,
Art, 6. Emolumeutele membriloră Curţii, alle impiegaţilorii grefei, alle aprozilor şi 6menii de serviţi, vor fi tot aceleaşi ca şi ale Curţii de apelii
secţia LI. din Craiova.
Art. 1. Cheltuelile de cancelariă, calculate pe acelle alle Curţei de apelit
secția I. din Craiova, chiria localului şi statul lefiloră se vor trece în bugetuli
Ministerului justiţiei, pe care temei se vor repunde şi banii de la Ministerul
Financelorii, trecându-se şi în bugetuli generalii allă statului.
e

pa

LECE.
Decret. şi prom. la 24 Ianuarie 1864.
Rentru

TITLUL
Despre

de Compturi.

înființarea Curţii

iustituirea

1.

Curţei de Compluri.

CAPITOLU

1.

Despre organisărea. curfei.
Art. 1. O
Romania.
Art.

înaltă curte

2. Curtea

Un
Opt
Un
Un
Opt

de compturi se

de compturi

preşedinte,
membri judecători,
procuror.
substitutii.
Referendari,

se compune

institue
.
de:

îu Bucuresci

peotran

tâta
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Uu grefier şi personalul cancelariei mai, jos arătatii,
Art, 3, Curtea de Compturi luerâsă saă în adunare generală saă împărțită
în două secțiuni de câte trei membri,
Art, 4. Preşedintele prezică Curtea în Adunare kenerală; asemenea el presidă ori care din două secţiuni va voi. Cea zltă secţiune se presidă de
cel mai
vechiă dintre membri, după rândul: numirei,
:
Art. 5. Incheerile unei secţinui, au poti fi făcute de câtă când vor fi față
trei membri.
La casă de lipsă a unui membru, secțiunea se va complecta prinirună membru din cea-Valtă secțiune, nunitii de Preşedinte.
Ant, 6. Curtea de Compturi va ține regulat celă puținii două ședințe pe
suptămână în adunare generală.
.
Preşedintele va putea, la casă de trebuință. a o convoca şi estraordinar
ă
în Adunare generală.
|
.
”
Art. 1. Curtea nu păte ține ședințe în Adunare generală cu mai puţină do
ciuci din membri sâi,
CAPITOLUL

IE.

Despre udiiisibilitate.
At, 8, Președintele și raembrii Curţii de

mescă

de

Domnitori

dupe

lista de pesentaţie,

Compturi sunt inamovihili şi se nuîn numărulă

îndoit

de

candidați,

dată de Adunarea Llectivă.
Art. 9. La casă de vacanță, daca Adunarea Electivă va fi în lucrare, Ministul de Finance va retera Adunirei acestii casă, spre a procede la complectarea
Curţii totă dupe moduli de mai susii; iar daca Adunarea nu va fi în lucrare,
atunci Domnuli va numi în loculă vacantă, dupe cea din urmă listă de presentaţie a Adunărei.
Art. 10. Procurorulă şi substituiniii Curţii sunt numiţi d'a dreptul de Domnitorii dupe recomandaţia Ministerului de Finance, şi Sunt revocabili,
Art. 11, Membri vor trebui se aibă statea, celă puțini de 35 ani, iar Procu-

rorulii etatea de 30 ani;

Art, 12, Preşedintele,

mâinele

Domnitorului,

ei trebue

membrii

să fie

români

saă naturalisați

Curţii şi Procurorul

iur referendarii,

gretierulii

Românii.

depunii jurămîntulii în

şi cei-i-alți funcţionari,

înaintea

Curţii. Sabstitutulă depune jurămintulă înaintea Ministrului de Piuanca.
Azt, 19. Membrii Curţii de Compturi nu poti & rude sai cuseri între dinşii:
până la a 4-a spiță inclusivi.
Funcțiunea lor, precumii și aceea de Procurori, este necompatibilă cu cualilatea de Deputati, precumii şi ca ori-ce altă funcțiune retribuită de Stată.
Fă nu potii f interesați direct sati indirectă, nici impiegaţi, în vre-o întreprindere saii afacere supusă la comptabilitate către Stată, sui la vre una din admninistrațiunele publice ale cărora socoteli sunt supuse revisnirei Curţei.
Nici unul din Membrii Curţii de compturi nu pâte să ia parte la cercetarea,
unei pricini supuse controlului ei, în care ar fi interesatii ori elii sait vre o rudă

„a sa, sail cuseru

până

la a 4-a spiță

inclusivă.

Art, 14. Membrii curții de Compturi, precuwi”şi Proearorulii ei, sunt justițiabili ai Curţii de Casaţiune, și se dai în judecată ca toți cei-l-alţi funcționari
superiori,

18364, 24 IASUAR.
TITLUL
Despre

competința

Curjci

17

II.

de Compturi

și procedura

«i.

CAPITOLUL 1.
Despre

Competinţă.

Art. 15. Curtea este însărcinată -cu cercetarea și hotărîrea socotelilorii atingătere de veniturile “Lesaurului, casierieloră generali de județe, alle regieloră şi ale
administrațieloră contribuţielorii indirecte, precum și cu încheerea socoteliloră atingătâre de cheltuelele făcute de toţi agenţii comptabili,
Veniturile şi cheltuclile, fondurile și încăssuirile speciale ce isvorăscă din budgetele județelorii, confirmate de şeful statului, precum și cercetarea şi licuidarea,
socoteleloră caselorii comunale, municipale şi districtale, suntii asemenea de competința Curţii.
Art. 16. Comptabilii din ori ce ramură a administrațiunei, voră fi datori a
depune socotelele lori, atâtii pentru veniti, câtii şi pentru cheltueli, la grefa curţii în termenii de trei luni dupe espirarea, fiă-câruia esserciţiii anualii.
Art,

17.

Comptabilii

cari, la termenele

arătate

în art. precedentii

nu vor de-

pune socotelele, se voră chema spre înfăcișare înaintea curței, și dacă îndreptările loră nu se vorii găsi valabile, se vorii osîndi la o amendă egală cu retribuţiunea lorii, de la o lună până la trei,
Curtea va putea, la întâmplare, să câră de la Guvernă suspendarea lori pe
acelaşi termenii, saii şi chiară destituirea lori.
Art. 18, Curtea va regula, şi va verifica compturile care "i voră fi fostă presintate; ea va statornici, prin hotăriri definitive, daca comptabilii sunt achitați
către tesauriă, sai daca ai făcută avansuri tesaurului, sai dacă'i datorescii vr'o
sumă,
În cele dântâiii două casuri, ea va pronunța descărcarea loră definitivă, sai
restituirea sumeloră avansate de dânșii, și va ordona anularea ipotecelorii sai a
secuestreloriă puse asupra averei Ivrii, sa a chezaşiloră lori pentru întrebuințarea sumeloră a căroră socoteli suntă hotărite de curte.
”
|
În ali treilea casă, ca "i va condamna a plăti datoria lori către tesaurii,
celii multă în termenă de trei luni de la data hotărirei,
În tote casurile, o copie dupe hotăririle sale va fi înaintată
Ministeriului
Financeloră, care va ordona aducerea ioră la îrdeplinire prin agenţii s&i speciali.
Art. 19. Curtea va putea revisui o socottlă asupra căria ea va fi dati o hotărire definivă, cândă. comptabiluli o va cere într'adinsii şi va susținea cererea sa
prin piese justificative dobindite de la data încheerei; sati cândii se va dovedi că
in hotărîrea unei socoteli, s'a comisii o erdre, o scăpare
trocutii de două ori o sumă în ducă părți deosebite.

din vedere,

saii că sa

Art. 20. Dacă, prin verificarea socotelelorii, Curtea va dobăndi încredințarea
că în vre o socotâlă a vre unui comptabilă, sunt plastografi, saii urme de mituire, sati deturnări (sfeterisire) de bani, ea va însciința îndată despre acesta pe
Ministrul Financelor şi pe acela al Juștiţiei, «pre a da pe vinovati în judecata
'Tribunaleloră competente, conformii legiloră,
,

Art, 21. Hotărdile curții în contra comptabililorii se voră pune în lucrare de
către administrațiunile interesate. Spre acest sfărșit Procurorul Curţii de Compturi
va îngriji a trămite copie legalisată ministerelori şi administraţiunelor respective.
Art,

22.

Când

un

comptabil,

saii chedașul

sef,

va voi

să

atace

o hotărire

a

Curţii de Compturi, sub cuvânt de violare a legei sai de călcare de formă, își
va îudrepia recursul către Curtea de Casaţiune, fără ca acest recursii să potă
împiedeca, egecutarea otărîrii Curţii de Compturi. Termenul de recurs Ja Curtea
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de Casaţiune este de trei Inni, socotit din dioa în care s'a dat copia

de hotărâre

a Curţii de Comptură în priimirea părţii interesate.
Art. 23. În tâte casurile de recursă la Curtea de Cassţiune, Procurorul pe
lingă acestă curte înfățișdă şi sprijină interesele fiscului şi ale administraţiilor
publice, ca representant al lor legal; prin urinare, şi ori ce recursii în Casaţiune
din partea fiseului şi acelor administrațiuni se va adresa curții prin Procurorul ei.
Art. 24. Când Curtea de Casaţiane va casa o otărire a curții de Comptuii,
pricina se va înapoia în cercetare aceleiași Curți de Compturi, care în termenă
cel multă de trei luni, o va înfățiza din noi în tot complectulii membriloră ci
și va pronuncia,
,
Art. 25. Dacă Curtea va stărui în otărîrea sa, de mui înainte, partea înteresată
va putea iarăși în termenul legiuită de trei luni a face din noi recursi în
casațiune,
În ceasul acesta,

Curtea

de Casaţiune

va judeca

în secţiuni

țând definitivi asupra motiveloră recursului, va trimite pricina
de compturi,

care

se va

conforma

unite

și pronun-

înapoi la

întocmai.

Curtea,

Art 26. Curtea nu va putea în nici unii casă întinde juridicţia sa asupra
ordonatorilorii, nici a refusa comptabililoră sumele care Ie vor fi plătit pe temeiulii
unei ordenanțe în regulă, şi întovărăşită atâtă de cuitanţa personeloră în drepti,
câtă și de piesele justificative
pe care ordonatorulii le va fi recunoscută că sant
trebuinci6se pentru achitarea acei ordonanțe.
Art. 27. Ună reguiamentă special va determiua amânuntele de procedare în
verificarea socoteliloră,

CAPITOLULU WI.
Despre forma verificăreă socotelelor

şi despre otărirt.

Ant, 28. Preşedintele împarte lucrările la fie-care secțiune.
Art, 29. Una din secțiuni va cerceta tot ca priveşte la venituri

precumii

și la licuidarea

compturiloră

administraţiei

generale

şi

şi

credte,

administrațielor

districtale şi comanale, și esereită controlulă sei asupra tutuloră comptabililoră
acestoră administraţiuni, Incheerea compturiloră ci se va depune Curţii prin raport care va statua asupra loră definitivă în Adunarea generală.
Cea-Yalta secţiune va avea în surcina sa esaminarea şi controlulă cheltueliloră, precum şi privegherea registreloră datoriei publice şi a pensinniloră. La
casii de vre o difiicultate, secțiunea face raportul săă câtre Curte, care asemenea va statua definitivii în Adunarea generală.
Art,

30,

Încheerile

Curţii în Adunarea

generală,

precumi

şi otâririle

ei, se

pronunță cu majoritate absotută a membrilor presenți, Membrii minorităţii însă
suntă datori a înseri în jurnalul majorităţii părerea lor motivată,
Ant. 34. Preşedintele Curţii priimind soevislile, le împarte la membrii sec-

țiunilorii respective,

şi fia care

din aceștia

țată, o supune la chibsuirea secţiunei
vaţiunela sale.
Art, 82.

Daca

judecătorul

cercetândă

sale, însocită

însăreinaţă

partea

ce li sa

de uni referată

cu verificarea

unei

socoteli

încredin*

cu observa

aveai

txebuință de lămuriri, saă prin înfățișarea de aate sai prin înfățișarea comptabilului, îşi va face raportul seii deslușiţă către Preşedinte, şi acesta va cere actele saii va chema pe comptabilă.
Chemarea se va face cu o singură titețiune,
Art, 33. Curtea trebue să aibă tot-dauna, și este în drept să ceară, spro a
le avea în vedere, esemplare de pe osebitele budgete alle fiă-câruia essersiciă
dupe registrul datoriei publice, precumi şi dupe lista de pensiunile în sarcina
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îesaurului, oa dupe dinsele să pâtă compara veniturile cu cheltuelele şi regularitntea lor,
Art, 34. Defeetele unci socoteli potii privi saă pe guveru saii pe contabilă;
pe guvernii când elă aii ordonati împliairea de dâri în contra legilorii, saă că a
effectuat chieltueli peste margizea budgeteloră şi a crediteloră.
Găsindă

Curtea

asemenea

defecte în

ceresturea

unei

socoteli,

ea se va măr-

gini a le lămuri numai printr“ună jurnalii de chibsuire, care remâne apoi să se
supue Adunărei Eiective odată cu presentarea socotelelorii
Defoctele privescii pe comptabilă, când socotelele nu se vorii gâsi asternute
dupe regulă, cândă nu se vorii afla coprinse întrânsele parte din veniturile ce ei
aii încasată

sai

a trebuită

să încăsuiască;

când

unele

din condegle

de

cheltueli

nu vor fi sprijinite cu dovedi îndestulătâre, precumii și pentru ori-ee altă neîndeplinire.
Art. 35. Referatulă fiă-cărni membru raportor, în câtii privesce pe comptabil,
trebue să -coprin(lă apreţieri de trei naturi:
I. Cea privitâre la încărcările sai scăgămintele ce "i se vor fi părut că presintă diferitele paragrafe şi articoli ai socotelilorii.
2-lea,

Cea

privitre

la conformitatea

primiriloră

en legile

şi documentele

fi-

nanciare, şi a cheltuelelorii cu. budgetele şi creditele deschise.
3-lea, Cea atingătore de apreţierea, validității actelorii și a dovedilorii înfăţişate,
Art.

36.

Când

Judecata

Curţii

se va

atinge

de

unii

comptabiliă,

jurnalul

chibsuirei sale va lămuri: daca comptabilulă este refuit sai daca rămâne datori,
şi la acestă din urmă casă va hotărî mâsurele de esecuțiune și de împlinire, precumiă şi termenul în care- trebue a se împlini banii.
În acest casii, Curtea îşi va da tot-d'auna hotărirea ei în formă de sentință,
şi acestă

orinduială

se va păzi şi lu casul

cândi

Curica

nu

va încuviința

o chel-

tuea!ă ordonată și făcută de unii Ministru sati de o altă.adlministrațiune.
Art. 37, Copii dupe hotârîri se vor da părţilor interesate și chezaşiloră lori,
Curtea este datâre a eiibera copie legalisate şi chiar dupe încheerile ce nu

se vor da în formă de hotăriri tutulor părților înteresate cari le vor cere.
TITLUL

D-spre Agenţii comptabili

TI.

asupra cărora Curtea de Compturi are
juridicțiane,

Art. 38: Sunt justiţiabili de Curtea de Compturi:
1. Toţi cassierii generali ai județelorii și ai plășilori,
2. Toţi şei binrouriioră, cari îndeplinescii tot odată și funcțiunile
sicri pe lângă acele binrouri.
3. Toţi casierii

tabili atașați
bani pabiici.
4. Toţi
5. Toţi
6, Toţi

de regiment

pe lângă

szii de corpuri

vre o administrațiune

speriale,

militară

precum

de ca-

şi oficerii comp-

și carii au o mânuire de

economii de spitaluri, monastiri și așeţiăminte de bine-faceri.
casierii Municipali.
.
priimitorii de bani din administrațiunea veniturilor indirecte.

TITLUL IV.
Despre Ministerul publică.
Art. 39. Procurorulii ține o listă generală de toţi comptabili diforitelori Mi:
nistare şi admin istrațiuni publice, Elă îngrijesce a eunosce şi a afia daca ei aă
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înfăţişată socotelele lor în terminii preseriși; și cere aplicarea penalităților în contra
celor ce vor întârdia a le presinta.
i
Art. 40, Procurorul priveghesă esacta îndeplinire a serviciului Curţii, şi în
casă

de

neurmare,

adreseadă

cererea

sa

înscrisă

către

Președintele

spre a lua

mesuri de îndreptare.
,
Art. 41, Procurorul asistă la şedinţele Curţii și ia conclusiuni, - când socât6
de trebuință. EI este în drep a cere de a avea cunoseință de tâte lucrările atingătore de competinţa Curți şi adreseză Ministrului Financeloră copie dupe
tote hotărîrile ei.
Art. 42, Când în cercetarea unei socoteli se va ridica vre o bănuială de
plastografie, saă de sfeterisire, în contra vre unui comptabilii, Procurorul va fi
chemat în camera de chibsuire, și curtea nu va putea statua nimicii în acestă
casii mai "nainte de a lua Procurorul conclusinnele sale.
Art. 43, In lipsa Procuroruiui, funcțiunile lui se îndeplinescii de către substitutulă săi,
Art. 44, Scriitorii trebuineioşi în Iuerăzile Ministeriuiui Publicii se vor da de
către Președinte dinire copiștii cancelariei Curţii.
TITLUL

Despre

Y,

congedii.

-

Art,

45.

Președintele

nu

va putea

acorda

congediă

e

pe

mai

multii

de o luvă,

Cererile de congedii mai mari vorii fi adresate Ministrului de Finance,
Art, 46. Președintele Curţii nu va putea acorda congediă de câtă pentru eause neapăratii necesarii şi bine constatate, și numai întru câtă absența celui care
"lă cere nu eausă suferință serviciului, La casti cândi congediulii “va urma a îi

cerut

de

la Ministru,

cererea

va trebui

a î însoţită

Îni că serviciulii permite acea absinţă.
Art, 47. Veri-care Membru va lipsi fără

de

declaraţiunea

lipsirei sale, care 14f4 va intra la economii; iar daca acesta
o lună, se va socoti demisionat.
Art. 48, Nici ună congediii nu se va putea acorda de

îzu două luni în cursulă unui apă.
„Art.

49.

Nu

se va putea

acorda

senți, cinci din numărulă Membrilorii

nici

cum

Despre

referendatii,

congediii,

lipsire
câtii

va, trece peste
celi

multă

pen-

"
daca

Curţii,

TITLUL

Pzeşedinte-

congediii, va perde I6fă pe timpulii

nu se voriă afla pre-

VI.

grefă

și Agentii

Curţii.

Art. 50. Referendarii assistă pe Aiemhuii Cur
ţii în cercetarea compturilorii.
daă lămuririle trebuincidze Curţii şi Membrilorii
în parte, şi sunt datori a face și
alte luc ări în ajutorulă Curţii, după însărci
narea ce
va da Presedintele.
|
„Art. 51. Reterendarii se vorii numi de Domnitori ledupe
recomandaţiunea Curţii de Compturi prin mijlocirea Ministrului de Finance,
Fi voră trebui să aibă
celă puţină etate de 25 ani şi certificati că ai urmati cursul
de dreptă admipistrativi, saă de seiințe financiare, şi să fi servită celă
pugină unii timpă de 5
ani în vre

ună

Ministeriii.

Se voră

alege

cu preferință

şefii comptabili ai acestor Miristere.
Art. 52. Grelierul trebue a avea etatea
cursul de drept administrativă saă de
sciințe
țiuii de trei ani în partea Îndecătoreseă, 1
se
mendaţia Curţii prin mijlocirea Ministr
ului de

dintre

şefii de secțiuni și

”
!
i
de 30 ani, certificat că a urmat
financiare, şi un serviciă cl puvu numi de Domnii
după recofinarţe,

1864, 24 IANUAR,

|
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Art. 53. El va asista la «dunările generale pentru a nota opiniunile Membrilor şi a redige încheierile și hotărârile Curţii. El este însărciuat a ţine. diferite registre precum şi pe acela al deiiberaţiunilor Curţii.
Art, 54. El este însărcinat a îngriji pentru păzirea şi conservarea
originalelor hotăriri, a face să se espeduiască dupe dinsele
esemplarele şi comunicațiile
cuvenite, a conserva tote actele ce'i sunt încredințate şi tote hârtiile grefei.
Art, 35, Compturile depuse de compiabiii vor fi înregistrate
dupe
ordinul
numărului şi dilei:în care ai fost presintute.

Art. 56. Grefa Curți va fi deschisă în tâte dilele, afară
bători legale, la orele fiesate de Președinte.
Art.

57. Preşedintele

Art.

59. Formula

va

nota

pe marginea

originalelor

de Duminici şi sărhotăriri

numele

tu-

tulor Membrilor presenți la şedinţă,
“
Art. 58. Originalul unei hotăriri va fi subscrisi de Membri ce ai luată
parte la judecată, și de Grefier, iar copiile se vor espedui sub semnătura Preşe%
|
dintelui și a Grefieruiui.
esecutării

a hotăririlor

Curți

va fi redigiată

ast-fel:

„Noi (numele Prințului Domnitor), eu mia lui Dumnedeă şi voința Naţională Domni României.
|
„La toți de faţă și viitori sănătate.
„Curtea de compturi a dat următorea hotărîre:
„(Copia otârtrei).*
.
„Facem cunoscut şi ordonămii la toți agenți eompetinţi de a pune in esecutare acestă hotărîre, şi la toți comandanți, şi oliceri poliţienesci de a da concursul lor, când vor fi legal ceruţi,
„Spre încredințare, hotărîrea de faţă s'a subserisii de Președintele Curți şi
de

Grefier.&
Ant. 60. (irefierui

va

subseri

şi va libera

certificatele

protocolite,

și estrac-

tele de tote actele eșite din grefă, arhive şi deposite, precum asemenea şi după
corespondința Curți. La casi de trebuinţă, Preşedintele va numi un ajutor de
Grefier

pentru

asemenea

lucrări.

Art. 61. Se va numi de Curte, dupe presentaţia
cesariii de impiegați pen'ru serviciul cancelariei.
TITLUL
.
Art. 69. In fe-care
sesiunei

ordinare

Grefierului,

numărul
.

ne-

VII,

Dispositiuni generale.
anii Curtea de Compturi,

a Adunării,

va fi datâre

cu o lună înaintea deschiderei

a întocmi şi

TITLUL

prin Monitorul

a publica

Oficial o espunere generală despre lucrările că de peste anii,
tabloii relativă la starea socotelilor esaminate de dinsa.

însocită

şi de un

Viu.

Disposiţiuni transitoriă.

.

-

Art. 63. De la publicarea acestei legi, pînă în cursă de 5 ani, se acordă
52.
dispensă de condiţiunea diplomei saii a certificatului cerut prin Azticolii 51 și

Art. 64. Ministeriul de Control se desființegă. 'Tâte registrele şi dosarile vor
L,
trece la Curtea de Compturi.
Tâte socotelile cele veehi ale anilor trecuți se vor lua îndată în cercetarea
se
Curţii şi se vor lămuri cel mult în termen de doui ani. Spre acestă sfirșit

adaogă provisoriă

încă

doui Membri și doui Referendari,

vor înceta dupe espirarea acestui termen,

ale cărora
6

foncțiuni

=

sa.

1864, 13 FEVRU.

Art. 65, Das odam
între candidați pentru
vor fi distinsii printran
fiuunciarii, şi carii vor

dată, la cea ântăiă formare a listelor, nu se vor admite
Membri la Curtea de Compturi, de cât persânele cari se
servicii de cinci ani cel puţin, mai cu seamă în ramul
fi ajunsă în jerarhia serviciului pînă la foncţiunele ce

Memb:ii la Curțile de Apeli, Preşedinţi de Tribunaiuii, Procnrori
de Curți,
Membri la fosta Comisiune
Centrală, Mambri sai Directori la fosta Eforie a

Bedlelor, Directori de Ministere, Prefeeţi de districte şi Casicri Centrali,
Art. 66. Un reglemeut special va regula aplicaţiunea legi de faţă.

LECEDecret. la 11 fevr. 1864; prom.

la 18 fevr. 1864.

Pentru înființarea anui Consilii de Stati.

CAPITUL 1.
" Disposiţii generale,
Art. 1. Consiliul de Statii se afiă pusă lîngă Puterea esecutivă spre a prepara proiectile de legi ce Guvernul va avea să presinte Adunărei kElective, și
regulumentele administrative, relative la punerea în lucrare a legiloră.
El esercită şi awibuţiuui coniencixe care i se dai de legi în materii administvative,

şi unu are atibuţiuni

legislative(1).

|

_

Art, 2. Cousiliul de Statia, dupe iuiţiativa Guvernului, cată să fie consultat
asupra tu:nlor legilor şi regulamentelor de administrațiune publică.
Ar. ă, Consiliul de Statu pote să uu fie consultat asupra proiectelor de
legi relative:
1. La

ficsarea Budgetului

anual.

9. La credite suplementare saă estraordinare.
3. La regularea definitivă a socotelilorii fiă-căruia eserciţiăi,
4. La fiesarea contingentului anual al armatei și la chiemarea claselor
sub drapel.
Art. 4 Domnul va putea tot-d'auna retrage din deliberațiunea Consiliului de
Statii proiectele saii propunerile de proiecte cei le-ati trimisă.
Art. 5. Consiliul de stati, în ordinea ierarhiei, este egali cu Curtea de
Compturi și vine îndată, dupe Curtea de Casaţiune.

CAPITUL

Compunerea

HI.

Consiliului de Sal.

Art. 6. Consiliujă de Stati se află pusă sub direcțiunea şi președința Domnului.
Art.

a).
b).
c).
d).

De
De
De
De

Art.

1)

7. EL se compune:

.

un Vice-Proşedinte.
nouă Membri consiliari;
un Socreter general şi duoi Secretari secondari:
nouă auditori fără i6fă.
8.

Ministrii

poti

asista

âAtribuţiuni legislative a esercitat
1864, în puterea

la tâte

lucrările

”
-

Consiliului

escepțicnali, de la 2 Maiă 1864 până

de

Stati,

afară

la 5 Decemvrie

act. 18 allă statatului din 2 Iulit 1854, (Vezi şi art,5 din 8t),

e

.
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nnmal când deliberă în materii

contenci6se saii asupra une! acueațiuni pornită

de un Ministra în contra unui funcţionar administrativă,
Ei vor avea numai votă consultativiă.

,

Art, 9. Vice-Pregedintele, Membrii, auditorii, şi Secretarii Consiliului de Stată
i
se numesii de Domni și se poti revoca.

Revocarea

cret Domnescă

consiliariloră

va fi personală şi motivată, şi se va

în urma

raport din partea

unui

face prin De-

Consiliului de Ministri.

Art, 10. Cei-l-alţi impiegaţi ai Consiliului de Statii se numeseii de Domnii,
dupa recomandaţia Consiliului,
prin Preşedintele Cabinetului de Ministri.
Art. 141. Consiliul de Stată cată să fie compusii de persâne care prin capac:tatea şi

varietatea

cunoșcințeloră

lori teoretice

și practice,

vor

representa

trebu-

inele diverseloră ramnre de administraţiune publică.
,
Membrii sei ss vori alege dintre perstnele care ait ocupatii funcțiunele: de
Ministri, de

Agenţiai Țerei

pe

lingă

Puterile

străine,

de Membri

ai Comisiunei

Centrale, fâstei Înnaltci Curți sai Curți Princiare, fâstei liforii a Sedlelorii, de
Membri ai Curţii de Casaţiune şi ai Curţii de Compturi, de Presedinţi, Membrii
saii Procurori

ai

Curţeloră

de Apelii,

de

Directori

de Ministere,

de Rectori

sai

profesori de facultăți, de Inspeetori Generali, de Prefecţi şi de Ingineri Capi.
Aceştia cată să aibă un servicii de șâse ani celă puțină în funețiuai administrative saă judecătoresci, fără a se socoti în numărul acestor ani funcțiunile
cele mici ce aii fostă remunerate cu mai puţinii de o mie lei pe lună.
Pentru persânele care voră avea tot-d'odată și diplome de doctori sai licențiați în dreptă sai sciințe; e de ajunsă justificarea unui servicii de patru ani numai în arztatele ramuri, saă unii eserciţiii de cinci ani a profesiunei libere de advocatiăi, Medicii saii Inginerii.—Potă îi asemenea numiţi Membri la Consiliulă de
Stată: Preşedinţii Consiliilor generale de districte, Preşedinţii Munieipalităţiloriă
de Bucuresci, Iaşi, Craiova şi Galaţi, Directorii păminteni ai companiiloră de căi
ferate, şi ai bancelorii publice,

dupe

unii

eserciţiii de cinci ani.

Art, 19. Auditorii se vor numi de Domnii, dupe o îndoită listă presentată
de Consiliul de Stată, dintre tinerii ce uii etatea de 21 ani celii pugină, și o diplomă într'o sp» cialitate.
Aceştia unindii, pe lingă condiţiunele cuprinse în Art. 11. şi ună serviciă cu
distincțiune de patru ani celi puțină ca auditori, se voră numi ete preferință la
posturile vacaute de Cosiliari.
.
Art. 13. Membrii consiliului de Statii cată să fie Romini sai naturalisaţi Români și să aibă etatea de 35 ani celii puţinii.
Art. 14. (art. 1. |. 1851, 25 August). Funcțiunea, de membru a'lă Consiliului
de Stată este incompatibilă cu ori-ce altă funcțiune salariată, afară de iunoțiunea,
de Profesor la Facultate, și acesta cândi va fi îndeplinit funcțiunea de Profesoră
într'unii spaţiii de timpii de celi pucinii şese ani.(1)
Art. 16. La intrarea lor în funcțiune, Consiiiarii cepună jurământi îa mâiniles Domului,
i
Secretarii şi cei-l-alţi împiegaţi jură înaintea Adunărei Generale a Co asiliului.
Art, 16, Viee-Președintele Consiliului de Stati va putea chiema în Acu-

1) Acestă articolti este introdusă prin legea,în P.St, decretată la 22 August 1:94, pro. la
August 1864.
-

Eacă teestulii celli vechii allă art. 14. care s'a abrogată:
„Ei (merabri consiliului de Stati) nu poti fi deputaţi la Adunarea Electiră, şi
posturile lori sunt incompatibile cu ori-ce altă funcţiune publică salariată.
„Generali armatei potă fi numiți consiliari de Statii; însă ei se voră considera
ca afară din cadru, și priimescii numai l6fa de Coasiliarii, fără a-și perde dreptulă de vechime,“
>

%

si

i

ț

1864, 13 FEVRU,

narea generală, saii în adunările parţiale ale comiteteloră, pe ori ce persâne saă
funcţionari, distinși prin cunoscințele loră speciale, spre a'şi da opiniunea lor
asupra cestiuniloră ce li sar pune.
-

CAPITUL
Procedura

Il.

consiliului

de Stati.

Art. 17. Otărtrile Consiliului da Statii se iai în Adunarea sa generală.
Art. 18, Adunarea generată a Consiliului de Stati se va presida de Domni,
În lipsa Domnului, Vice- Președintele îi va ţine locul,
Când și Vice-Preşedintele va lipsi, îi va ţime locul cel mai vechiă dintre Consiliari.
Art. 19 Coansiliulă d= Statii nn va putea delibera în Adunare generală, daea unu vor fi presenți şcpte cel puţinii din membrii sei, socotindu-se și VicePreședintele.
La cas de împărțire a voturiloră, votulii Vice-Preşedintelui va fi preponderent,.
Art. 20. Consiliulii de Stati se va împarţi în trei Comitete; fie-care Comi-

tetă va fi compnsă

de

trei membri.

.

Cel mai vechiii dintre Membrii fie-căruia Comitetii va presida Comitetul.
Ant. 2i. Vice-preşedintele Consiliului de Stati va
Comitete, şi în casă de împărţire a voturiloră, votulii

putea presida, ori-cara din
săi va fi preponderentii.

„Art, 22. Câte un Secretar va fi alăturată pe lângă fie-care Comitetă.
Art. 23. Comitetele vorii fi însărcinate cu prepararea lucrăriloră și cu instrue-

„țiunea

generală,

fâră însă

aşi putea

da opiniunea

loră în cestiuni

de natură con-

tenciosă.
.
Art. 24. Propunerile sai proiectele de legi și de regulamente se trimită de
Domnit saii de Preşedintele Consiliului de Ministzi către Vice-Preşedintele Consiliului de Statu.
Acesta împarte diferitele aceste lucrări între Comitetele Consiliului, având
în vedere atât egalitatea împărţirei sarciniloră, cât și specialitatea Membrilor din
Comitet.
Art 25. Tâte cele-l-alta cestiuni, care intră în atribuţiunile Consiliului de
Stată, se trimită tot Vice-Preşedintelui Consiliului de Stată, de câtre Preşedintele Cabinetului Ministrilor, şi se împartii între diferitele comitete.
Art, 26. Reclumaţiunile aridieate de particulari pentru apărarea intereselur

lor, în casurile anume determinate de legi,

se poti

adresa direct la Cosiliul de

Statii. dacă acei particulari aă reclamat mai înainte la Ministrul respectivi și
wati dobândit îndestulare în timpă de 15 file, cel mult, de la data priimirei
veclamărei.
.
Consiliul de Statii va intra direct in esaminarea unor asemeni reclamaţiuni.
Art. 27. Seeretariul fie-căruia Comitetii va prepara lucrările ce suntă a se
discuta în Comnitetă, și va aduna elementele trebuineidsc în discuțiune, mai ales
pentru cestiuni contenci6se,
Art. 28. Vice-Proşedintele va însărcina pa auditori cu diterite lucrări privitâre la Comitete saă la Adunarea Generală a Consiliului,
”
Art, 29, Pie-care lucrare, care s'a terminati în Comitet, se va supune Il
deliberarea Adonării generale.
Un membru al Comitetului va face un raportă asupra lucrărei, și va susțiu=
discuțiunea în Adunarea generală,
Art, 80, Proiectele de legi și ori ce alte lucrări ale Consiliului de Stati,
discutate gi priimite în Adunarea generală, se vor adresa Ministrilor prin Vice:
preşedintele Consiliului de Stată.
.
”

1864, 13 PEVRU,

Art. 31. Domnul snă Preşedintele
Consiliului da Statăo lucrara

85

Consiliului de Ministri vor putea înapoia

a sa, cu nouă

pentru

observațiuni,

ca

Consiliul

de Stat să'şi dea încă opiniunea sa.
Art, 32. Când o lmcrare a Consiliului de Statii se va adopta de Puterea
eseentivă, Dacretul ca se va da asupra ei va purta formula: „audind şi opiniunea

Consiliului de Stati.“
Proiectele de legi, ce ati a se
putea

asemenea,

purta

aceeaşi

da

în

deliberarea

Corpului

”
legiuitorii, vor

formulă.

Art, 33, În materii contenci6se, când se atinge interesul unui particular saii
persâne juridice, otărîrea Consiliului de Stat nn închide drumul jurisdieţiunei
"Pribunaleloră ordinare, de cât în casurile care anume se vor determina de lege,
sai în casă când părțile vor da înserisă mulțumire pe otărîrea Consiliului.
Art, 34. Asupra unei otărîri definitive, saă asupra unei încheieri consultative
a Consiliului de Statii, partea nema!țumită în materie conteneidsă, va putea cere,
în termină

de trei luni de la comunicarea

otărirei

saii închierei, revisuirea, acelei

otăriri sai încheieră, în ceasurile următbre:
a). Când otărirea e efectulii unei erori de fapt, care resultă din actele și
”
documentele ce s'ati presintată,
b). Când în urma direi hotărirei s'aii descoperit noue documente, care poti
să schimbe starea cestiunei,
c). Când prin otărire s'a dat mai mult de cât s'a cerută.
d). Când otărirea s'a dat cu călcarea formelor cerute de legi și regulamente,
Art, 35. În materii contencidse şi de disciplină, unulii din membrii Consiliului
de Stată, va putea fi însărcinată a face anchetă la faţa locului,
Art. 36. Deliberațiunele Consiliului de Stată atât în Adunarea generală
cât şi în Comitete,

nu

sunt publice.

n materii însă contencidse și de disciplină, deliberaţiunele în Adunarea
Generală sunt publice, şi fie-cara din părţi se va putea apăra verbal sai înscrisă,
directii sai prin advocată. În aceste materii, Comitetul va putea chema -pe părți
inaintea sa spre a le lua interogatoriii sai a le cere ori-ce informațiuni.
Art. 3, Nu vor putea pleda înaintea Consiliului de Statii, ca, advocaţi, de
cât acei carii polii pleda înaintea Curţei de Casaţiune.
Art. 38. În materii conteneidse și d3 disciplină, Consiliul de Stati, în Adunare generaiă, va putea să otărască, înainte şaii dupe ce va asculta pe partea
reclamantă sati pe apărătorul s&ă, şi mai înzinte de a încheia lucrarea, ca să
ceră, informațiunele tr-buinciose de la Ministri saii de la cei-l-alți agenţi
.
administrativi,
a asemenea materii, unulă din Membri va fi însărciuații de Vice-Preşedintele a îndeplini în Adunarea generală, funcțiunea de Minister publică, și va lua
conclusiuni. Acest Membra nu va putea lua parte la votii.
Art. 39. Vice-Preşedintele Consiliului de Statii va regula ordinea dilei în
adunările generale, și va chema pe părţi în materii contenci6se şi de disciplină.
Art. 40. Chemarea părțilorii se va face prin o singură citație.
Art, 41. 'Tote hotăririle Consiliului de- Stuti în Adunarea generală, sati
în Comitete, se vor nu dupe majoritatea voturiloriă.
Minoritatea își va formula înscrisă opiniunea sa.
Art, 42. Un regulamentă înteriorii, dat în forma reglementeloră de adminis:
trațiune publică, va regula mai pe largii
si la specificarea Inerărilorii pe comitete,

cele

relative

la

disciplină,

la ordinea
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CAPITUL

IV.

Atribuţiunile Consiliului de Stati.
Art. 43. Consiliul de Statii, afară de misiunea ce are de a prepara, proiectele
de legi şi de reglemente, va mai avea în special atribnțiuni relative la
materii

de administraţiune, şi atribuţiuni relative la materii contenciâse,
a). Atribuț'uni relative la materii de administrațiune.
Art.

44.

Consiliul

de Stati

va putea

fi consultatii asupra

administrative, care i se vorii pune dă Domni

sati de Ministri,

tutulor

cestiuniloi

Art, 45. EL va putea fi consultati mai alesii:
.
a). Asupra redactării contracteloră de arenâuire ale averiloră Statului
bilimenteloxii publice, şi a altoră contracte de intreprinderi publice:

saă

sta-

b). Asupra neînțelegerilor şi difienităţilor ivita în aplicarea acelor contracte,
€). Asupra închirierilor saă vinderilor obiectelor Statului,
"
d). Asupra reglementelor de poliţie şi igienă publică.

€). Asupra conflictelor ivita între autoritățile judeţsne,
pale; precum şi asupra, conflictelor de atribuţiuni dintre

comunale
autoritatea

sai munieiadministra-

tivă şi cea judecătorească.
f). Asupra cereriloră de estradiţiune.
&). Asupra cererilor de naturalisaţiune,
.
D). Asupra coneesiuniloră de- drumuri ferate, de cunaluri și altoriă întreprinderi
de lucrări publice.
.
i). Asupra formărei stabilimentelorii de utilitate publică, şi în fine.
j). Asupra

tutulor

cestiunilor care i se vor însemna

prin

legi şi regulamente.

Art. 46, Consiliulii de Statii va esercita ună dreptă de disciplină asupra funeționarilorii de ramura administrativă, care î se vori deferi de Domnă sati Ministri,
Art, 47.

Pedepsele

disciplinare,

ce Consiliulii

va, putea propune,

vor fi:

trarea, suspendarea provisorie de la o lună pînă la trei, sai revocarea.
Mustrarea se va putea pronunţa fi fără ase asculta inculpatulă,

muz-

Suspendarea provisorie şi revocarea se vor propune, dupe ce se va ascuita
inculpatală, în madulă prevădutii la Art. 37, 38 și 39, şi se vor esecuta, dupe ce
mai ăntâiii se vor supune prin Ministeriul respectivă, la aprobarea Domnului.(1;
Art. 45. Consiliulii, afară de pedepsele disciplinare ce pâte propune, 'saii fără
chiarii a propune o asemenea pedepsă, își va da opiniunea sa, dacă actulă inpu:

tată foncționarulni
toresci.

este

de natură a da lociă la competința

.

instanțelorii judecă-

5) Atbribufiuni relative la materii contencidse.
Art.

49.

Consiliul

tâte causele de
anume lege. _
Art.

50.

natură

În tote

de Stati

va

contencidză

cele-l-alte

putea judeca,

administrativă

cause,

în care

ca

primă

câte

Consiliul

i se

saă

vor

de Statii

ultimă

atribui

instanță,

prin e

ra fi chemat

«

judeca cestiuni prin care se atingă interesele unui particular, otărirea Consiliului

va avea caracterii consultativ,
conformii cu cele regulate la Art. 34,
Art, 51. Partieularii, sati și aite persâno juridice a căror interese se află viitămate prin o măsură administrativă, potă reclama la Consiliul de Statii:

a). În contra otăririlor Ministrilor date cu escesă de putere. saă cu călcarea
legilorși reglementelor în ființă.
b). În contra otărîriloriă, sai actelor de esecutare ale Preiecţilor,. sait altor
Agenți administrativi, date cu călcare do legi saii regulamante,

d
PIE
PCR
COORD

(1) Vodi şi ari. 492 dim Pr" O, Penale,

1864, 13 FEVE..

E:

€). În contra otăririlor comisiunelor de lucrări publice.
Art. 52. Particularii se poti adresa direct la Consiliul de Statii, spre a cere
interpretarea unui decret, ordonanţe sai regulamentă, date în materii admiuistrative,

dacă însă cererea se referesce la unul sati n:ai multe puncte din acel dicret, or- donauță sati regulament, prin care s'ar atinge uu interesii al lor particular, şi
dacă

acea

corire

nu

este relativă

la

o

otârire

a

Consiliului

de

Stati,

dată

în

materie contenci6să şi sancționată odată de Domni.
Guvernulă va putea cere aseminea interpretări, cândii elă va fi în contactă
de interesii cu particularii.
|
Art, 53. În nici unulii din casurile susii citate (Art: 51, 52) recursulii iînaintea, Consiliului de Stati, nu pote suspenda esecutarea otăririlorii administrative,
afară numai

dacă

Comitetulă

la

care a

fostii

trimisă

castiunea,

saii însuşi

Gu-

vernulii va regula espresii acea suspendare,
|
Art, 54. Otăririle Consiliului de Statii în materii contencisse se citescă în
publică, se transcriă întrună registru specialii, și se voră înaintea Ministrului
xespectirii,
.
Art, 55. Dacă otărîrea este definitivă, saii dacă se dă cu mulțumirea părțiloră, conform cu cele prevădute la Art. 34, se va esecuta prin Ministeriulă . respectivi,

sai

directii,

saii prin Decret

Domnescii.

Art, 56, Poliţia audienţelorii Consiliului de Stată, în materie contențiose și
de disciplină, este încrediuțată Vice-Preşedintelui.
Art. 57, Membrii Consiliului de Stati, pentru crimele saă delictele relative
ia atribuţiunile funcțiunei lorii, suntă justițiabili înaintea Curţei de Casaţiune,

CAPITOLU

v.

Despre congidii și vacanță.
Art. 58. În fie care anii Consiliulă de Staţii îşi însemnâză,
Domnului,
anului.

epoca

racanțiilor,

cara

nu

potă

trace

peste două

cu încuviințarea
luni în tot cursul

Aat. 59. Pentru timpulă vacanţiiior se va trage la sorți un Comitet, compusii
de trei membri, care va îngriji de espeduirea afacerilor urgente.
Fie-care membru nu pote figura în Comitetul vacanţiilor, mai mult de cât
odată la trei ani.
.
Art. 60. Congediul ce nu va trece peste opt dile, se va acorda membrilor
Consiliului da Statii de Vice-Preşedinte; congediul ce va trece peste acest termenă
se va acorda

de Domni,

dacă

cererea

va fi sprijinită de declararea Vice-Preşedin-

telui că nu va suferi serviciul:
”
Art. 61, Nu se pâte acorda congedii ce va trece peste doue luni într'un ană,
„Când acest termină va trece, Consiliarul se va considera ca demisionată.
Art. 62. Secretarii, auditorii, şi cei-l-alți impiegaţi îşi ceră congediul de la
Vice-Președinte.

,

-

Art. 63. Ori-ce absență, fără congedii, sai fără a fi justificată printrun certifcat de bâlă, trage dupe sine perderea remunerărei pe tot timpul absenței. '
Art.

61. La

finele

fie-căria

luni, Vice-Preşedintele

va

înfățișa

Domnului

un

esiract de lucrările Consiliului şi de lipsele motivate sai nemotivate ale membrior sei.
Art.

inlui

65. La

finele anului,

se va

forma

uni

tabloii

de

tâte

de Statii de peste ani, care se va publica prin Monitorul
ein

rac e SRI

DD
MIP

lucrările

oficială,

Consi-

as
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Decret. la 18 Muri. 1864, prom. la 27 Martie 1854.
Pentru immormintâră.
Art. 1. Tâte culturile suntă datore aşi întocmi cimitiruri pentru înmormântare, în depărtare, cel puţină, de 200 meţre de ia marginea fic-căruia oraş saă
sată.
.
Art, 2. Indată ce se vor înființ asemene cimitirură, nu se va mai putea face nici o înmormântare în biserici, templuri, sinagoge , spitaluri, capele, în nici
un edificii unde se adună credincioşi de ori ce religie pentru celebrarea cultalui
loră, nici chiar afară din aceste edificii, dacă aceste locuri s'află în ocolul oraşelor şi satelor.
Art. 3. In ori-ce cimitiriii creştină, va fi admisă a se înmormânta, sati în parte sai în morminte

de familii,

ori cine, fără osebire

de rit.

Asemenea

se

va ad-

mit în cimitirul ortodocsii a se înmormînta și acei morți de alte religiuni, pentru care nu vor fi cimitiruri speciale.
|
Art. 4. Acestă lege se va esecuta pentru Bucuresti cel mult în termenă de
un anii de ia data promulgărei ei, de optii-spre-dece luni pentru cele-l'alte oraze
ale ţerei, și de trei ani pentru sate, fără a se opri satela a face mai înainte chiar
cimitirură, de voră voi.
La casii de neesecutare a, acestei legi, în termenile arătate mai sus, Muricipalităţile, și la neurmare din parte-le, Departamentulii competinte, va înființa
cimitiruri pe conta coreligiorariloră nesupuşi,
”
Ant. 5, Pretutindinea unde Statulă are moşii în aproprieri de oraşe saii sate,
Guvernul este autorisaţii a da loculii gratisii pentru asementa trebuințe.
„Axt. 6. Cimitirurile actusle se vor menținea îngrădite în termenă de cincispre-dece ani, afară de casuri cândă mormintele sar dezerta de părţile îndrituite;
dupe acestii termenii ele vorii putea priimi o altă destinațiune.
O singură escepțiune se va face în favorea acelorii cimitire din oraşe, care,
de către respectivele autorități comunale, se vor destina a fi prefăcute în piețe
săi grădini publice, însă dupe strămutarea: mormintelor.

LECEA

COMUNALA

(Decret. la 31 Mast. 1864, prom. la 1 April. 1864.)
CAPITOLUI
Formarea

|.

comunti,

Axt. Î. Tote satele, oraşele şi orășelele (târgurile) Romirici, vor forma pe
viitor comune indipendente, supuse legei de față.
Comunele se împartă în comune rurale, compuse din unul: saă mai multe
sate, cătune ete., şi în comune urbane, adică oraşe şi orășele,
Art, 2. Comuna îngrijesce singură intereseie sale și se administră

:
de sine în

margina legilor. Ia formeză o persână juridică.
Art. 3. Tot locnitorul face parte dintr'o comună și contribue la sarcinele
comunale,
Acei carii locuescă afară de un centru de populațiune, suntă îndatoriți să se înscrie şi să facă parte din comuna co
mii apropiată de locu“inţa lor,
:
”
-
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Art. 4. Nici o comună nu va putea număra mai

puțini de

una sută

fami-

Satele care nu vor ajunge la acest numără, precumi și cătunele şi
țele isolate, se vor uni cu comuua cea mai apropiată.
Satele care, având mai puţinii de una sută familii, ar declara că
susie singure sarcinele comunale, se vor putea recundsce ca comune.
Art. 5. Neputând o comună purta singură tâte sarcinele ce îi suntii
va avea dreptul să se întrunâscă cu una, saii mai multe comune vecine,

locuin-

lii sait cinci sute locuitori.

forma

numai o singură comună în privința acelor sarcini,
Asemenea și cârd administrațiunea unei eomune ar întimpina

potă să
impuse,
spre a

:
dificultăți din

causa prea marei întinderi saii prea marelui numării de familii domiciliate în întrul ei, comuna

se va putea

subdespărți

în mai

multe

secțiuni,

în interesele cele mari şi în raporturile sale estericre,
gură comună, şi va avea o unitate de administrațiune.

dar care

totuşi,

va înfățișa una

și sin-

Nici o întrunire sai deslipire a unei comune nu se va putea
din trei în trei ani, socotindu-se| de la ântâia clasificare.
Art. 6. Tâte întrunirile și deslipirile despre care se vorbesce

face
în

de

cât

Articolul

de mai sus, nu se vo: putea efectua de cât dupe următârele moduri:
Consiliul

comunal,

despre

care

se va vobi

mai

lu

vale,

al

comunei

care

ar

dori întrunire sa cu o altă comună, sai deslipirea uneia din părţile sale, va fi
dator a esamina prealabilă cestiunea, consultând și pe cei mai impuşi dintre
contribuabilii comunei. Asemenea consultare se va face și de către Consiliele
celor alte comune interesate în cestiune.
La casii de învoirea tutulor părţilor interesate, Consiliele comunale
respec-:
tive vor constata decisiunea luată prin ua procesii verbul, care se va aduce la
ennoscința Prefectului, Prefectul, în urma chibsuirei făcută eu comitetul perma-

nent, va raporta

Ministerului

nanță

iar la cast

Domnescă,

resate, cestiunea se va

de Interne,

spre a se întări

de contestațiune

din

partea

supune aprobărei Comitetului

lucrarea prin

uneia

Ordo-

din părţile

permanent

inte-

de district, re-

mâind decisiunea difinitivă la acest din urmă.
Comitetuîi permansnt, aflând nedomerire în otărirea chestiunei,
va puteau
numi o Comisiune consultativă compusă dintre membrii cei mai luminaţi ai comunelor interesate; acea
Comisiune întrunindu-se
cu consiliele comunale respective sub-președința Sub-prefectului arondismentului în care se află comuna
care cere întrunirea sai dislipirea, va espuna resaliatul deliberațiunei printr'un

prescript-verbali, care se va comunica
Art.

7.

Ori

ce întrunire

art.

8. Averea

An.

9. Clasificarea

saă

Comitetului permanent.

deslipire

de comună

ar

modifica

circonseripţi

unea unui district, pu se va putea pronuncia de cât prin o lege.
proprie

a comunei

întregi,

re se întrunesce cu o altă comună vecină
comunelor

în

sait a unei

rurale

şi

l-iii, se va face de către Guvernii și se va supune
une dupe promulgar: a acestei legi.
Nici o schimbare

în clasific rea acâsta

interululă de cinci ani, tot prin lege.

APITUL
Datoriele

părți

r&mâne a sa proprie.

nu

urbane,

dupe

Camerei în

se va putea

apoi

din

comună

ca-

cuprinderea

At,

cea ântâiă

sesi-

face

de cât

în

NM.

Comunelor.

Ast. 10. Fie care comună este datâre a avea o casă a comunei numită
Primărie.
Art, 11, Fie care comună este datâre a îngriji de cultul, de biserica saii de
bisericele religiunei la care aparține. Ea ește datore a plăti pe preoții și serG*

!

j
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vitorii bisoricelor sale. Nimeni însă nu este
ciulă unui cultii care nu este ali sâă,

Art. 12, Contribuțiunea

pentru

îndatorat

servieiulii

să

contribua

pentră seri.

cultului va fi deosebită de celle

alte dări,
Art, 18. Fie care comună este datâre a îngriji da neputincioșii sâi şi de copii găsiți,
Art. 14. Fie care comună xa fi datâre a avea una saii mai multe scâle de
băeţi și de fete, conformii disposiţiilorii legei de instrucțiune publică.(1)
Art. 15. Fie care comună urbană va avea ună corpă de pompieri bine disciplinați, instruiți la meșteşugaulă lori şi înarmaţi.
Art.

16. Fie

care

comună

urbană

de

la

6,000

locuitori

în

sus va îngrigi a

avea unii spitală pentru bolnavi saă scăpătați, în mărginile trebuințelor și mijl6celor sale, dacă nu esistă spitalul centrală, şi fără a se prejudica subsidiile ce a-

senu n?a spital comunal ar priimi din casa județiului sai a Statului.
Art. 17. Fie care comună rurală dela 500 locuitori în sus, va fidatâre

a avea

tauri, armăsari și berbeci de soiă, pentru îmbunătățirea viteloră.
Asemenea fie care comună rurală este datâre a avea o grădină de plantaţiune pentru respîndirea dudilor (aguzilor).

CAPITOLUL

1.

Compunerea aulorității comunale:
Art. 18. Fio comună este representată prin ană consilii
compunere, alegere şi atribuțiuni se determină mai josii.

Administrațiunea

trebilor

fio căria

comunalii, a căruia

comune este încredințată

uni

persane

care pârtă numele de Primarul Comunel.
Atribuţiunile acestui magistrat se vor determina mai josti.
Art. 19. Consiliulă comunali se compune de cinci membrii saă consiliari în

comunele

De

De

pînă

9

De 11

De 13

Del
Dei

la 1,500

locuitori:

7 membrii saă consiliari în acele de la 1,500 pînă la

—

—_

—_

—
—

=

—

—

—

=

—
—

=
—

—

0

—

23000

—

—

5,000

—

15000

—

304000
50,000

Art. 20. Nu poti fi consiliari în comunele urbane

3000 locuit,

5000

15,000

30,000

—
50,000
— > în sus,

—

—

—

—

cei ce nu sciă seri şi citi,

CAPITUL IV.

Despre ulegătoriă comunală.
Art. 21. Membrii Consiliilorii comunale se alegă directă de către adunarea
alegătoriloră comunei,
Art. 22. Suntă alegători în comună:
a). Românii ce se află în condițiuni stipulate prin legea de față,
b). Străinii cari voră fi dobândit înipământenirea, mică.
,
€). Toţi aceştia voră trebui să aibă vârsta legiuită, să fie domiciliați în co-

mună cu şăse luni

înainte

și să

plătâscă către Statii contribuțiunea

|
următ6rea proporjiune:
In comunele rurala o dare către Statii de lei 48.
In comunele urbane, de la 3000 la 15,000 locuitori, lei 80.
In acele de la 15,000 în susiă, lei 110.
(0) Vezi mal snsă 1, Instru, Pnbl, art, 44+sa,

directi în
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Aceste imposite în comimele urbane ze compună
personală şi de gosele, iar restulii de imposit fonciar.
d). Suntă

asemenea

alegători,

patentarii

până

de 48 lei contribațiunea

la a cincea

clasă inclusiviă,

cari

se vor bucura de cualitățile însemnate de la litera a) și b), şi carii vor avea rirsta şi timpulii domiciliului prescrise la litera c).
Art. 23, Contribuţiunile plătite de câtre femeiă se poti ţinea în ssma băr-

batului, asemenea şi contribuţiunile plătite de că:re minori tatălui lor.
Văduva va putea, de va voi, socoti fiului săi celui mai mare, sai ginerului

sti, contribuțiunele ce plătesce spre a "i procura drepiul de alegătorii.
Art, 24, Dreptul de alegătorii se cunstată dupe câtimea. contribnțiunilor plă|
tite în corsul anului espirat înaintea alegerei.
Art. 25. Sunt alegătoti fără nici un censă (contribuţiune), toți preoţii, profesorii și institutorii de oră ce pradă, duetorii şi licenţiaţii, advocaţii, medicii, inginerii, arhitecţii, toți aceştia având diplome liberate, să recunnoscute de Guvernă,
precum şi funcționarii civili saii militari retrași din servicii, carii vor justifica
că priimesciă o pensiune anuală de 1000 lei cel puţină.
Art. 26. Israeliţii pământeni, pînă ce vor areta că ai simțimântele și moravurile romănesci şi pină la o modificare a legei de faţă, nu vor putea asercita
,
drepturile comunale de cât în condițiunele următâre:
a). Daca servind în armata Română ai dobindit rapgui de Sub-oficerii.
Db). Dacă a săvârşit cursul de colegiii saii de facultate în Homănia.
€). Dacă dupe studii regulate aă dobindit de la o facultate străină diploma de
doctori gaii de licenţiat în ori ce specialitate, trebuind însă ca acestă diplomă
”
să fie recunoscută de Guvernul Ţirei.
d). Dacă a întemeiat în Romănia o fabrică uii o manufactură folositâre ţărei
,
gi care ocupă cel puţinii 50 meseriaşi.

Art, 27, Nu poti fi alegători comunali, ori care ar fi contribuțiunea ce plă-

tescii către Stati:
ID). Servitorii carii priimescii simbr:e.
11). aterdicții.
|
III). Faliţii nereabilitați,
IV). Cei osândiţi judecătoresce ls o pedepsă criminală saii la o pedâpsă coreețională pentru următârele delieto:
a). Furtişigă,
b). Abusi de încredere.
c). loşelăciune.
d). Spargere de peceţi şi susiragere de acte depuse în iozuri publice.
V). Acei ce în publică suntă cunoscuţi că țină case de pro tituțiune saii de
.
jocă de cărti.
Art. 28. Listele alegătorilor se pregătesci pe fie care anii de către Primarii
comunelor pe basa ultirelor roluri de contribuţiuni.
Aceste liste provisorii se afişeză în cea d'ântâiă Duminică a lunei iui Ianuarie,
în fie care comună,
Art, 29. Reclamaţiunila se vor adresa Prefecturei în cele d'ântâiii trei s€ptămâni de la data afişărei, iar la comunele rurale la Sub-prefect, cure le îndreptăză Prefectului. Dupe ce Prefectul, cu asistenţa consiliului permanent, va fi hotărit asupra tutulor reclamaţiunelo» ivite, el încheiă listele definitive şi le publică
negreşit pînă la cea dântâiu Duminică a lunei lui Fevruarie.
Art. 30. In cele trei săptămâni ce urn6ză, nemulțumiții vor putea apela în
contra

hotăririlor

Tribunalulai,

Prefectului

la

Tribunalul

la Curtea de Casaţiune

pină

districtului,

în 30

iar în

qiie dupe

contra

priimirea

hotăririlor

hutărirei

“
Tribunalului.
Tribunalul şi Curtea de Casaţiune statudză de urgentă.
Ori ce personă admisă în listele electorale pâte reclama înserierea sai şterga
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gerea ori cărui individ omisă, saiă nedreptii înserisii în lista alegătorilo
r comunei,
din care el însuși fuce parte.
!
Art, 51. Listele odată redigiate dupe îndeplinirea, formalităţilor de
devinii definitive de la 1 Martie şi pentru tot carsul anului, pînă la mai sus,
următorul
1 Martie.
!

CAPITUL

V.

Despre adunarea alegătorilori,
Ant. 32, Adunarea

alegătorilor

în comunele

Comunal.

urbane

are loci

patru ani spre alegerea membrilor consiliului comunalii,
Jumătate prin tragerea, la sorți dia duoi în duci ani,

La

numai

comunele

rurale

o a treia parte

alegerea

din membri

se tace

la un

din

duoi

din

reînoinduse

în duci

ană,

patru

în

aceștia

pe

ani » xeînoinduse

Acestă adunare se face la cea ăntsii Daminică a lunei lui Noemvrie.
Ea nu
se convocă, estraordinarmente, de cât la casă de vacanță cel
puțină de o a treia
parte a numdrului întregi al consilierilor.
Art, 33. Primarele comunei convocă pe alegători cel puţinii cu
15 dile înaintea, dilei fiesate pentru alegeze. Convocarea se face prin publicare
a și afiștrea
dilei ficeate la Primărie şi în tot cuprinsul comunei.
Art.

34. Alegătorii

se întrunescă

într'o singură

adunare,

dacă numărul

lor nu
îcee peste 800, Cândii numărul va fi mai mare, colegiul se împarte
în -mai'multe
secţinni analâge cu secțiunile în care este despărțită comuna. In afişurile
saă
publicațiunile de convocare, se arată anume în ce secțiune fie-care
alegătorii are
să voteze.
Art. 85. Adunarea alegătorilor nu se păte ocupa de cât numai
de alegerile
pentru
care

ea este convocată.

Art. 36. Primarele comunei, ori în lipsă-i cel mai în vîrstă din
membrii
consiliului, presidă adunarea; Secretarii sunt cer duoi mai tineri
din alegători.
Art. 37. Fiind mai multe secţiuni, fie care are de Preșadiate pe
un membru
al
consiliului,

și Seorctară

precum

sus.

,
+ Art, 38. Lipsindă membrii Consiliului, Biuroulă se formăză
de către pers6mele din. sînulă corpului alegătoriloră, aleși de către însuși
alegători.
Art, 39. Președintele are singuri poliția. adunărei; nici o putere
armată și
nică ună agenti alti poliției nu va putea sta în sala sai împrejuru
lă sălei adunărei, afară de casulii cândă acesta se va cere de către Președinte
le.
At. 40. Președintele face cunoscută adunărei numărulă persâneloriă de
alesii.
Art. 41. Fie care alegători chemati la rândulă săi, depune biletul seă
serisii pe hărtie albă și închisă într'o entie cu două, încuetori, ale cărora
chei se

păstreză
cretari.

una, de

către

Președinte

şi

alta de

către

celii mai

bătrână

dintre se-

Celiă ce nu seie să serie chiamă pe unul dintre alegători în care
are încreare și "i serie biletulă.
:
Art. 42. Dupe ce ati fostă chiemaţi toți alegătorii succesivii
dupe ordinul
afabetului, se mai face o ultimă chiemare aceloră carii pote
aii lipsită din sală,
iar serutinnlă rămâne deschisi pînă la 4. ore sâra. Pentru asigurarea
lui
puna peceţile mai multora dintre alegători și vor putea chiar rămânea se vor
în sală
pentru paza lui.
Art. 43. La

„mele

deschiderea

urnei,

fie-care

bilet

se desface

înaintea publicului,

eșit se scrie de către fie-care Secretari peo lisfă, și resultatulii generală se

proclamă de către Președinte.

”

Ant. 44. Biletele, care cuprind nume neînțeles, sati semne de
care ar presupune o prealabilă înțelegere, sunt nulă, -

o

ozi ce nstură,
:
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Art, 45. Alegerea, se face prin majoritate relativă, iar în easii când nu se va,
putea întruni o treime de voturi, se va procede la o nouă alegere în termenă
de 15 ile.
”
Art. 46. Procesele verbale ale alegătorilor, constătătâre tutulor operaţinnelor
săvirşite, se trimitii de îndată Consiliului permanent; iat în
Iaşi, Craiova, Galaţi, Brăila, Ismail și Ploesci, Munisteriului

douilea esemplar al acestor procese verbale se conservă în

oraşele Bucuresci,
de Interne. Un al

cancelaria

comunală.

„Art. 47. Ori-ee contestațiune asupra alegerilor se face la consiliile permunente
în termeni de 10 dile; iar în oraşele Bucuresti, Iași, Craiova, Galaţi, Brăila,
lamai] şi Ploiesci, se adresâză Ministeriului de Interne, care, consultând Consiliul

de Statii, va putea casa alegerile dacă se constata iregularități grave;
în acesti
casă se procede la alegeri noui în termenii de 30 ile.
Casarea sait manținerea alegerilor nu pâte prejudeca întru nimici acțiunea
publică, care se pâte intenta în contra acelor ce ar fi comisii în cursulă operațiunelor electorale, ori ce felii de delictă, prerădut și pedepsit de lege.
CAPITOLUL,

vi.

Despre eligibil;
Art, 48. Pentru a fi alesii Membra unui Consilii comunalii se cerii acelea-și
condiţii ea şi pentru a f alegător.
.
Art, 49. Funcţiunile de membri ai Consiliului Comunalii, sunt necompatibile

cu ori-ce

funcțiune

salariată a Statului.

.

Art. 50. Membrii unuia şi aceluiaşi Consilii nu potiă fi uniţi între dinşii prin
legăteri de înrudire, sai alianțe de familie, pînă la alăi treilea gradă inclusivii,
Art. 51. Membrii Consiliului,-la intrarea în funeție, pronunță următorulii jurământă în fața unui delegată ală Guvernului, iar acei ai orașului Bucuresci in
fața Ministeriului de Tuterne: „juriideredință Domnitorulni, supunere legilor 'Ferei,
„Şi sprijină intereselor

comunei.

Aşa

să'mi

ajute Dumnedeii.*

-

Art, 52. Membrii Consilintui comunale rurale îşi daii demisiunea lorii către
Sub-prefect, iar acei ai Consiliilor urbane către Prefecţi. Membrii Consiliului comunale din cele șepte orașe menţionate în Art, 47, îşi daii demisiunea d'a dreptulă către Ministeriulă de Interne.

CAPITOLUL VU.
Despre

întrunirea şi deliberările

Consiliilov conumale.

Art. 53, Consiliul se adană de câte-ori îl cerii trebile speciale

vegulată însă

elii se convâeă

ună resultat,

atunci la a treea

cel

puținii

odată pe lună,

ale comunei;

afară de acesta

se adună

lucredă cu Membrii

presenți.

la casii de paritate,

propune-

în şedinţe estraordinare, ori de câte ori interesul comunei ar cere.
Convocarea se face prin Primarele comunei, saii dupe cererea unei ireimi a
Membrilor Consiliului comunal.
Convocarea se face celă puținii cu o di înainte prin circulară, în care fie-care consiliar subscrie că a vădută chemarea.
Art. 51. Consiliulă nu pâte delibera de cât findă față majoritate absolută a
Membrilor săi, Dacă însă s'a făcută de două ori convocare regulată fără nică
convocare

Consiliulă

Art, 55. Primarele comunei, sâă în lipsăi Autâiulii săa ajutor, ori în Jipsa și
a cestuia cel mai în vîrstă dintre Membri, deschide, presidă şi îochide şedinţa,

Hotăririle

se dai

cu majoritate

absolută

de-voturi,

rea asupra căria se drsbate cade.
Art, 56, Toţi Membrii 'şi, daii votulă pe față, afară numai de casurile unde

su
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suntă persâne în jocă.
cte,

funcțiuni

precumă

în asemenea

numiri

în fucţiuni,

casuri votul este secret,

revocără și euspendări de

Primarul voteză cel de pe urmă.
Art. 57, Ori-ce Membru al cumunei este epritiă:
1. De a sta faţă la deliberarea cestiunilor în care are un interesă personal,
adică când hotărirea ce se va lua va putea aduce lui sai rmdelor şi aliaţilor
lui vre un avantagiă saii pagubă.
2, De a lua parte ia vre un servici, la vre o stringere de dări, Ja vreo
dare în antreprisă, saă a figura ca garaut în vre o antreprisă a comunei,
3, De a interveni ca Advoeaţi sai plenipotenți în procesele pornite în con-

tra comunei,

precum

nici a apăra

cu plută vre

un proces

al comnnei,

Art. 58, Tâte ho'ăririle Consiliului se însertă într'o condică ținută de fecretari; ele se 'subsemneză de Membri, şi sunt pururea la disposițiunea ori-căvuj cetâțână din comună, sai a ori-căria autorităţi, care ar voi să le cunscă,
Cu tâto acestea, Consiliul pâte decide pentru un timpă mărginit secretul
decisiunilor luate cu uşile închise. Acest secretă este însă numai în privinţa
particularilor, iar nu şi a vutorităţei,
Art. 59. In tot anui Consiliul comunal, înainte de a se ocupa de budget,
face un raport drtuilat aspura administrațiunei şi asupra trebilor comunei, care
se va şi publica,
Art. 60. Şedinţele Consiliului sunt tot d'auna publice, când va fi de tratat
o cestiune de budget, de dări nuoi, de înstrăinare de vre o avere comunală,
'de
contractare, de înprumuturi, de îuființâri de stabilimente de utilitate publică, şi
îutr'un envânt de ori ce cestiune care atinge direct interesele comunale, fără a

pune în jocă nici opersonă,
feze

Art. 6i. Primarul are poliţia adunărilor; el are facultate de a pune să aresşi a trămite înaintea Tribunalului Polițienescă pe ori-ce individii care ar

veni să turbure liniacea şi
Art.

62.

Consiliul

servicii interior.
Art.

63.

buna ordine a Adunării prin o purtare necuviinei6să,

comuual

face

In acest regulament,

insuşi

regulamentul

amende,

hotări

Consiliul va

sei

de ordine
pentru

şi de

acei din

Membrii, carii ar lipsi la ședință fără vre un motiv priimit de majoritate. Pro.
duetul acestor amende va intra în casa comunală.
Art. 64, Consiliul comunal au pote delibera asupra obiectelor străine atribuţiilor sale,

de atribuţiile sale, saii care

ar fi luaţ, o resoluție abătută

Consiliul

Când

vatămă interesul generală, capul comunei

este

dator a închide

şedinţa şi

a în-

pentru orade Interne.

seiința pe Sub-prefect, care va raporta neîntirdiat ceasul Prefectului;
ele mencionate la Art. 47. însciiuțarea se va face către Ministeriul

La asemenea, întâmplare autoritatea pote suspenda punerea în lucrare a unei resolujii a Consiliului şi chiar adunările acestuia,
Co:nitetul permanent decide dacă suspendarea pote fi menţinută.
Atât Prefectul cât şi Consiliul comunal potiă upela la Ministeriul de Interne,
de res luţia

coinitetului

permanent,

și Ministeriul

hotărasce

luând

siliului de Stati,
Motivele suspendărei se comunică nemijlocit Consiliuiui ccmunal.
Daca, anularea

resoluției

Consiliului

comunal

nu

intervina

avisul

Cou-

pină în 60 gile de

la comunicarea motivelor, suspendarea este râdicată
Art.

63,

Domnul

pâte,

printr'o

ordonanţă motivată,

să anuleze

aetele

autori-

jăţilor comunale care ar fi abătute de atribuţiile lor, contrarie legilor, sai ar vătăma interesul general.
Ca t6te acestea actele aprobate de Comitetul permanent vor trebui a fi anuiata în termen de 60 dile de la data aprobărei.
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Dupe trecerea acestor 60 dile actele Consiliilor comuuale nu potă fi anulate
de cât prin puterea legislativă.
!
Art. 66 Daca Consiliul comunal ar urma a se depărta de ajribuţiile sale, sat
daca actele sale ar fi de natură a turbnra ordinea publică, Domnul pâ:e pronuaţa disolvarea Consiliului și anularea deliberaţiunilor sale; două luni cel mult dupe
disolvara se facii nuoj alegeri; în acest interval afacerile comunei se udministră
de o Comisiune numită do Guvernă și compusă de persânete ce aii întrunit mai
multe voturi la cea din urmă alrgere.

CAPITOLU

VIil.

Atribuţiile Consiliului comunul.
Art. 67. Deliberaţiunile Consiliului comunal coprindă în de obşte privegherea şi apărarea tutulor intereselor speciale ale comunei, precum şi obiectele ce'i
suntă supuse spre deliberare de autorităţile administrative superidre,
Consiliul contro!eză, deșteptă şi ajută pe capul comunei şi pe ajatorii săi,
io administrațiunea trebilor locale ale comunei. Deliberaţiile Consiliului sunati
precedate de o cercetare prealabilă când Guvernul o judecă de trebuință, sai
când ea se preserie de regulamentele administrative.
Art. 65. Deliberaţiilc Consiiiului privescă:
a). Obiectele pe care le regultză d'a dreptul prin chibsuirile sale. Aceste
chibsuiră devinii lucrătâre, duca în termenă de 30 dile na să anulat de Comitetul permaneht saă da ministerul de Interne.
,
b). Obiectele asupra cărora deliberările Consiliului comunal, pentru a se putea pune în lucrare, aii trebuiță de aprobarea Comitetului permanent saă a Ministerului de Interne,

de

o ordonanță

Domnâscă

saă

de o lrge.

c). Obiectele asupra cărora Cousiliul este chemat a “și da numai socutinţa.
d). Obiectele lăsate regulărei Consiliului.
e). Obiccteie asupra cârora Consiliul pâte a'și esprima dorințele sale.
Art. 69.

Consiiiul

regulâză

prin deliverarea

sa:

1. Păstrarea, îmbunătățirea și chipul administrației averei comunale, pentru
ca să nu se risipescă, să aducă pururea cel mai niare folusă putinciosiă, şi locui.
torii comunei să se bucure de o potrivă de roduril» ei,
2, Condiţiile arendnirilor (împosesier lor) şi a închirierilor proprietăţilor, productelor şi a veniturilor comunri, când termenul lor nu trece pesta trei ani, pre:
cam și condiţiile adjudicaţiitor.
3, Chipul întrebuințârei şi împărţirea păşunei și a rodurilor comunale, şi
condiţiile la care aii a se supune feţele împărţitore, afară daca ar urma reclamațiune în coatra regulărei Consiliului comunal, când atunci lucrarea este supusă
aprobaţiei Comitetului permanent saii Ministerului
oraşe menționate la Articolul 47,

4. De ar avea
tori,

comuna

de

Interne

pentru

cele

şăpte

pădure proprie, chipul iîmpărțirei aceștia între locui-

eonformân duse legilor forestiere.

Art. 70. Ori-ce reguiare a Consiiiului comunal asupra obiectelor arătate în
Articolul precedent, se comunică nemijlocit Sub-Prefectu:ui d> către capul comunei,
sub luare de adevarințe de priimire, spre a se transmite Comitetului permanent,
Daca acesta nu anuitză, pînă în 30 dile de la dita adeveriuţei, regniarea Consilialui comunal eu abatută de legile şi regulamentele administrative, sai dupe
reclum ţia vre unei f-țe interesate, ea se pâte pune în lucrare. Reclamautului ii
rămân=> recursul deschisă și peste acest termenă.

Prefectul statuând în Comitetul permanent pâte însă amăna pnneraa în lucrare

a regulărei Consiliului comunal încă alte 30 dile, fâcându'i cunoscut înaintea espi tărei termenului Antâiă,
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„Ant. 71. Obiectele pentiu care chibzuirea Consiliului comunal este supusă
aprobaţiei formale a Comitetului Permanent, şi în unele casuri chiar dobîndirea
unei ordonanțe Domnesci sati unei legi, sunt următdrele:
1. Budgetul cheltuelilor comunale şi mijlâcele pentru a le acoperi.
2, Sumele anuale ale veniturilor şi ale cheltuelilor comunale.
3. Cumpărârile, înstrăinerile, schimbările de averi nemișcătâre saii de drepturi

ale

comunei,

cou:t:tuirea

de ipoteca

(amanetările),

delimitajia

şi Ampărțirea

de

nemişcătore în de a vâlmășie, afară duca acestă împărțire sar ordona de către
autoritatea judițiară,
Daea valdrea celor de mai susă, întrece trei mii lei, saă ducă Qecimi din
venitul obieinuit

al comunei,

se cere încuviințarea Domnâscă,

4. Darea cu dobîndă şi întrebuințarea banilor comunei,
5. Condiţiile împosesierei saă închirierei de nemişcătâre ale comunei către
alte fețe, precum și de acele pe cure comuna însăşi ar voi ale lua în posesie
Sail în chirie,

daca

termenul

să întreprinză

comuna,

ar

întrece

un

an.

6. Aşegerea, schimbarea, sui oborirea de contribuții comunale, şi de Regula
mente atingătore de ele.
7. Proiectele de ciădiri, de reparaţii însemnate, sai de dărâmări ce ară voi
,

8. Deschiderea, și închiderea de ulițe și pieţe publice, precum şi proiectele de
aliniare.
9. Direcţia şi deschiderea drumurilor vecinale și laterale, potrivit legilor şi
veglementelori, şi tără, jicnirea legilor privitâre la espropriațiunea pentru folosina pub ică,
.
10. Brudinile (tacsa de poduri) și alte dără de asemenea natură ce s'ar proiecta a se statornici pe tvritoriulă comunei,
11. Regiementele sait tarifele atingâtore de stringerea venitului, de închirierea locuiilor de hileiuri (iarmărâce), tirguri, piețe şi zalhanale, de dejugătore po
dramuril. publice, precum și tacsa câutaralui, a măsurilor şi a cotitului.
12. Priimirea, daruriloră și a legaturiloră făcute comunei, sai aşeţlămintelor.
comunale,

cândiă

valrea

lorii nu înirece

dece

mii lei,

De ai urmatii reclamaţii în contra darului sai legatului, aprobarea Comitetului permanentă şe notifică totă odată părţei reclamante pe calea administrativă.
Ori-ce reclamaţie în contra aprobaţiei Comitetului permanent, trebue a se face celu multă până în 30 dile dupe notificare,
Cândă valorea darului sai a legatului trece peste dece mii lei, priimirea ei
este supnsă încuviințărei Domnulu ,
13. Piesaroa numerului şi împărțirea, parohielor comunei, cercetarea, şi aprobarea budgetelor parohielor prelucrate de respectivele epitropii ale parobhielor.
ba acestă lucrare vor fi ascultați preoții parohiei precum şi protoiereul de
care

parohiele atirnă.
14. Proces-le și învoelile

eomunri,

.
precum

și tote obiectele,

în

privirea

că-

rora legile şi regulamentele supună drliberațiunile Consiliului comunal aprobaţiei
Comitriului

permanent,

a -Ministrrului

de

Interne

ori dobîudirei unei legi.
Art, 72, Deliberăriile Consiiielor comunale

sai

rurale,

încuviinţărei

asupra

Domnului,

obi-ctelor

arztate

în Articolui precedent, se adresvza de asemeneu Sub-Prefectului; iar ale Consilielor nrhbane, la Prefeciiă; Prefectul este duţor a le transmite nemijiocit Comitetului

spre aprobare. Se face escepţiune peutru acele șâpte orașe ale cărora Consiliuri
comunale se adreseză la Minist. riu! de Interne.
.
.
Comitetul permanent sai Ministerul refusând aprobarea, Consiliul comunal
pâte” apela lu Consiliul de Stati.
”
.
At, 73, Obiectele asupra 'cârora Consiliului comunal este chemat a'și da
numai socotința, sunt următârele:
1,
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1. Proiectele de aliniare ale drumurilor mari în întrul orașelor, tirgurilor,
şi satelor.
2. Priimirea darurilor şi legaturilorii făcute aședăminteloră de bine-facere,
atîrnate de comună.
3. Autorisarea ce ar cere aceste aşedăminte de a se împrumuta, de a cumpăra,
de a schimba, de a înstrăina, de a porni procese, de a se învoi.
4. Îtrunirea, de sate, cătune, sloboţii, într'o singură comună; deslipirea unei
secţii de satii pentru a forma o singură comună sai pentru a se lipi la o altă
comună.
5. Cererile de împământenire ale străinilor domiciliați în comună:
Nici o împământenire nu va putea fi cerută dacă nu va, fi însoţită de certificată liberată de Consiliul comunal unde postulantulă va & petrecător.
6. În fine, tâte obiectele asupra cărora consiliile comunale sînt chemate a'și
da socotința, prin legile saă regulamentele administrative, sai asupra cărora s'ar
cosulta de către administrația superioră.
Art. 74. Consiliile comunale poti ași esprima dorințele asupra tutulor obectelor de înteresii local.
Consiliile comunale nu potii a se pune în comunicațiune cu alte consilii comunale, de câtii în chestii de interese locale reciproce; le este oprit a face saă
a publica vre-o protestațiune, proclamațiune saă adrese:
Art, 75. Consiliile comunale deliberă asupra sumelor presentate în fie-care
ană de către primarii sai capul comunei.
Ele cercetEză şi fixâză socotelile celor alți funcționari ai comunei fără prejudiciul acțiunei Comitetului permanentă, a Ministerului de Interne și a Curţei
Compturilor.
Art. 16. În şedinţele unde se cercetiză sumele capului comunei, consiliul
însemnâză prin vot secret pe acel din membrii sei, care are să înlocuâscă pe
capul comunei în preșidenția consiliului.
Capul comunei pote asista la deliberaţiuni pentru a da lămuririle trebuitbre,
el se retrage însa la votă.
Locuţiitorul săi în pregedenția trămite d'a dreptul deliberațiunea Sub-prefectului saii Ministerului de Interne pentru acele șepte orașe arătate la Art. 47.
Axt. 17. Consiliul face reglementele pentru administraţia interi6ră a comunei
şi ordonanţele de poliție comunală.
Aceste reglemente şi ordonanțe nu potă fi contrarii legilor şi reglementelor
de administrație generală saă distrietuală,
Copie dupe aceste să trămitii pînă în 48 ore, la comunele rurale, Sub-pre-.
fectului, la comunele
manent, şi pentru cele

urbane Prefectului, pentru a o transmite
ș&pte orașe Ministerului de Interne.

Consiliile comunale poti fixa pedepse pentru călcătorii
donanțelor

lor interidre,

dacă asemenea

pedepse

comitetului

per-

regulamentelor şi or-

w'ar fi otărite

încă de legi, ele

însă nu vor putea, întrece pedepsele de simplă păliţie.
Art. 18. Consiliul numesce:
1. Pe funcționarii de ori-ce grad în comună.
2. Architecţii şi impiegaţii însărcinaţi cu clădiri sai conservarea edificiilor
comunali.
3. Direetorii şi conservatorii de așădăminte de folosință publică, sai de pețrecere,

atîrnate

de comună,

precum

în privirea administrației comunei,

și membrii

tutulor consiliilor

4. Doctorii, ehirurgii şi veterinarii ce se întrețină cu

ce sar

cheltudla

|

rândai

eymunei se

numescii de Consiliul comunal, dintre cei recunoscuţi de Consiliul medical superior, cu dreptul de a, esercita profesiunea lor.
5. Profesorii şi institatorii sc6lelor intreținute de comună, se numesei de7
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Consiliul comunal, dintre cei recunoscuţi de Consiliul superior al lnstrucțiunei
publice,
Art. 19. Consiliul revocă saii suspendă impiegaţii plătiți de comună și a cărora numire îi este atribuită. Aceştia însă potă apela la com'tetul permanenti,
Art.

80.

Coasiliile

cemunale

ale

orașelor

Bucuresci,

Iaşi,

Craiova,

Galaţi,

Brăila, Ploesci şi Ismail, în tote casurile prevădute prin Articolul de mai susă
şi în cele următore unde consiliile suntă datre a se alresa spre notificare saă
aprobare

către

comitetul

permanenti,

se vor

adresa la Ministerul

de Interne.

Stricând Ministerul otărirea acestor consiliuri sai refusândule aprobarea sa,
ele potă a se adresa Censiliului de Stată şi în de pe urmă apelă la Consiliul
Ministrilor.
Art. 81. Comunele îşi vor păstra vechile lor numiri. Preschimbările nu se
potit face de câtii dupe cererea comunei, îneuviințată de comitetul permanent și
aprobată prin decretă Domnescii.

.

CAPITUL JX.

Despre primarele şi atribuțiunile sale.
Art, 82, Fie-care comună urbană sai rurală, are în capul ei un magistrat
numit primarul comunei.
Art, 83. Primarul comunei în comunele rurale se alege de alegătorii comunei de odată

cu membri consiliului și se aprobă

de Prefectă;

în comunele

urbane

se numescii de Domni dintre acei trei consiliari care vor fi întrunit voturi mai
multe la alegeri.
Art. 84. Puterea esecutivă alege şi întăresce dintre consilieri ştse ajutâre
pentru orașele ce trecă peste 40,000 locuitori, patru pentru orașele până la
15,000, trei pentru orașiele de la 15,000 până sa 6000, duoi pentru comunele de
la 6000 până la 3000 suflete,și unul pentru comunele mai mici.
Art 55. Primarii comunelor şi ajutârele lor se reinoescii de odată cu membrii ce esii jumătate plus unu, din duoi în duci ani în comunele urbane, și la
un anii la comunele rurale, conformă Art, 32, In comunele urbane Primarul se

numesce dintre cei muoi aleși conformă Art. 83, iar ajutrele dintre toți consilierii.
Art. 86. Tragerea la sorți a membrilor ce esii, se va face în ședință publică. Acestă şedinţă se ve anunța cel puținii cu șâpte dile înaintea tragerii la
sorți a membrilor ce esti.
Alegătorii nu

se vor

putea

convoca

pentpu alegeri

de câtă peste 15 dile dupe

ce se va publica nnmele membrilor eşiți, Membrii ce esii vor funcționa până
se vor face nouă alegeri.
!
|
Art. 87. Primarulii este singurii însărcinatii cu administrarea, comunei, elă
pote însă delega parte din căderile salle unuia sa mai mulţi din ajutorii săi, ori
în lipsa acestora la însuși unii din membrii
comunei
cudrită de alegătoră.
85. Pr:marali fiindă tot odată și unii delegati alii administraţiei centrale,

se află sub autoritatea Guvernului. Eli este ună magistrati însărcinat cu privigherea poliţiei, maunţinerea oxdinci publice, cu uarea tutulor măsuriloriă privitâre la buna stare și liniştea locuitorioră comunei, şi în sfirșitii cu oră-ce alte
îndatoriri ce i s'ar pune de lege.
Art. +9. Primarulă este însărcinată cu sub-autoritatea administraţiunei superioră cu urmărdrele îndatoriri:
a). Cu publicarea şi esecutarea legiloră și regularceutelor generale,
b). Cu esecutarea măsurilorii de asigurare publică.

€). Cu poliția comunală a pieţelor publice, a stradelor ete,

d). Cu conservarea și administrarea proprietăților comunei ţi a drepturiloră ei,
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e... Cu articolele de îndestulare publică.
f). Qu căutărea veniturilor, privegherea stabilimentelor comunale, ţi cu comptubilitatea comunală.
g). Cu redacţiunea budgetului și darea socotelilor de cheltueli.
h). Cu proprunerea către Consiliii a creărei de nuoi venituri comunali,
i). Cu învoirea tirgurilor, facerea contractelor şi adjudecarea lucrăriloră comumale, conformii încheeriloră Consiliului comunală, în marginea legilor şi a regulamentelor în finţă.
k). Cu înfăţişarea drepturilor comunale înaintea just'țici, ca reclamantii sai ca
apaxător,

sai

&menii

către

acestui dreptii

cu delegarea

j). Cu dresarea listelor electorale.
Art, 90. Măsurile

luate

de

cerculii

în

Primară

de specialitate.

sale, se dai

atribuțiunelorii

sub formă de disposițiuni.
Art. 91. In oraşele care trecii peste o populațiune de 3000 locuitori, Domnulă are dreptul de a încredința privegherea şi menținerea ordinei publice unui
anume tuncționarii de Poliţie, care în Bu curesci portă titlu de Prefectă de Poliție, iar în cele-alte orașe de Capii, oră de Comisari de poliție.
Ari. 92. Primarulă este însărcinat cu actele civile și le pote delega la unul
din ajutorii săi, saă

la unulii din consilieri.

Art, 93. Primarul este însărcioatii cu judecăți de coutravenţiuni de simplă
poliție, conformii legei de instrucțiune penală-(1)
Art. 94. Nu potii fi Primară nică ajutoră, foncţionarii Statului sub oră-ce denumire,

saii întreprindătorii

de venituri

publice

şi lucrări

ale comunei.

Art. 95, Primarii şi ajutorii lor, potă fi suspendaţi de către Prefecţi în comunele mai josii de 3,000 locuitori; iar la cele de o mai mare populațiune numaă de către Ministerul de Interne.
Revocarea, lor la comunsle de mai puţinii 3,000 locuitori, se face numai de
către Ministeriulii de Interne; iar la comunele se trecii peste 3,000 locuitori, numai de către Domnii.
.
Art. 96. Primarele are supra-vegherea ospeciilor, biurouriloră de bine facere, sedlelorii, caseloră de închisâre ale comunti, pisericilorii, întru cât se atin.
pe de conservarea și întreținerea lor.
n privința acesta, îlii visiteză disele stabilimente de câte ori socste de cuviință și arată Consiliului abusurile ce a descoperită şi îmbunătățirile ce suată trebuitore.
Art. 97. În casii de rescâlă, atrupamente ostile, de loviri grave făcute păcei
publice,

saii de alte evenimente

neprevădute,

când

cea mai

întărdiere

mică

arii

putea causa pericole saii pagube pentru locuitori, primarulii pâte face reglemente
şi ordonanţe

polițienesci

(afară

de

orașele

unde

sunt Prefecţi,

Capi

şi

Comisari

de poliție) cu condiţiune de a le comunica de îndată Consiliului comunală, gi de
a trămite de îndată copie către Prefecţi, alăturăndu'i și motivele pentrn care elă
a credutii a se dispensa de a recurge la Consilii. Tisecuţiunea va putea fi suspendată de către Prefectii saii Sub prefect. Aceste regulamente şi ordonanțe vor
„ conteni “de îndată de a avea efect, dacă nu vor fi întărite de Consiliul comunal
în cea, întâiii a sa ședință.

Art, 98. Primarul este însărcinată cu îngrijirea de a feri și a opri întimplările ce ar putea fi ocasionate de fnrioşii şi nebunii lăsaţi în libertate.
depunerea, furiosului sat a
Daca v+ fi necesitate, Primarulă pote ordona
nebunului cu a căruia pază și îngrijire nu s'ar îusărcina familia, într'o casă de
sănătate sai ospiciă, cu acâsta însă de a însciința îu termeni de trei dile pe
Procurorulii de lingă Tribunalulă județului.
Art. 99, Primarele are datorie de a priveghea persânele şi locuinţete dedate
(UI) Intrucţiune penale va să (ică Procedură
46, us; 164, ur),

penală,

(V.

din C,

Pr. Penale art” 14, 16, ur,
,
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prostituțiunei. Elii ia tote măsurile cuvenite pentru a asigura sEnătatea şi
liniştea publică.

Consiliul face în privința acâsta, regulamentele

ce le socâte trebuitâre

și
folositre.
.
Art. 100. Poliţia spectacoleloră aparține Primarului; elă pâte opri
în împrejurări grave ori-ce representațiune pentru a asigura paza liniștei
și a moralităţei publice.

Primarele esecută regulamentulă făcută de Consiliul comunală în

privinţa
spectacolilor.
Consiliulă priveghegă de.a nu se da nici o representațiune contrarie
ordinului publică.
Art. 101. Primarulă, saă în lipsă-i ajutorulă delegat de elii,
verifică celi
puţină o dată pe lună starea casei comunale.
„Eli redige unii procesă verbală de verificare, şi "Ii supune
Consiliului comunală,
Art. 102. Primarele pâte suspenda pentru un termen ce nu
va trece însă
peste şese săptemâni, pe impiegaţii comunei, afară însă de
Secretar (seziitor) şi
Perceptor (strîngătorul de dări).
La casti de necesitate de u se suspenda unul din aceşti
funcționari, primavele propune acestă măsura Consiliului,
Art.

103.

Art.

104. Regulamentele,

Primarele

priveghâză la păstrarea, archivelor, titlurilor, documente
lor comunei și registrelor stărei civile și priveghsză ca
aceste acte să nu se p&rdă,
să să se înstrăineze din depositii. Un îndoit inventarii
se face despre tote
aceste acte.
ordonanțele,

corespondenţele,

ale Primarului, se subseriii de câtre Primariă saă ajutorul
contrusemneză de Secretari,

Dacă casul s'a hotărît în Consiliii, acâsta se

fie ale

Consiliului, fie

cs'1 înlocuesce,

și se

menţioneză în publicațiune și

în cele alte acte.
Axt. 105, Regulamentele şi ordonanţele Consiliui
saii ale Primarului se
publică prin îngrijirea Primarului prin proclamaţiuni și afişe.
In sate publicaţiunea se face prin citirea în publicii
şi la casa comunală; Aceste regulamente devină îndatoritâla eşirea din biserică
te & cincea di dupe
publicațiunea lor, afară de casurile când termenulă
va A determinat prin însuși
regulamentul saă ordonanța, dată.
Aceste regulamente și ordonanțe se daă în forma următore:
Primarul (sai Primarul şi Consiliul comunal) din comuna.
.,..,.

județul

.

.

.

.

plasa

.

.

.

,

otărasce sai ordonă

| - .
Art, 106. Primarii suntă plătiți din cutia comunală. Lefile
lor se hotărăseii
de către Consiliul comunal. Comitetul permanent însă are
dreptul de a modifica
cătimea lor în proporțiune cu greutatea funcțiunei
şi cu
Ajutorii vor avea numai o diurmă pentru gilele în care vor midlâcele comunei.
fi lucrat.
Art. 107. Semnul distinctivă al Primarilor comunali va
fi o eşarpă cu colorile Naţionale purtate la cingătore.
Art 108, In casti de rescâlă, atrupamente ostile, saă
de loviri grele, făcute
păcei publice, primarul saă acela ce'l înlocuesce, va
putea cere d'a dreptul interrenţiunea

puterei

armate

comunale

saă a autorităței

a se conforma acestei cereri,
Cererea va trebui a f pururea făcută înscrisă,

CAPITOLUL

militare

care

vor

fi

datâre

X.

Despre secrelarul (Scriitorul) Consiliului comunal.
Art, 109, In fie-care cemună

urbană

este un

Secretar,

în fi e-caze

comună
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rurală este un scriitor. Acest funcționar este numit, suspendat și revocaţ de către
Consiliul comunal.
Numirile, suspendările şi revocările, trebuie a fi încuviințate de Comitetul

permanent.

”

Suspensiunea pâte însă fi aplicată provisoriii de către Consiliul comunal.
Art. 110. Afară de ceasurile de bâlă saii de servicii publică nesalariat, când
absehța Secretarului saă a scriitorului va dura mai mult de o lună, acela care
îl va fi înlocuit se va bucura de salariul săă.
Art. 111. Consiliul comunal, cu apreciațiunea Comitetului permanent, hotăvasce salariul Secretarilor şi al scriitorilor,
Art. 112, Secretarul și scriitorul este în special însărcinat cu redacţiunea
proceselor verbale, şi cu transcripțiunea

tutulor deliberațiunilor,

El pentru acâsta

ține un registru sub-scrisii și parafată de Primaruli comunei,
Procesele verbale transcrise sunt adeverite de Primarii şi de Secretar saii
scriitor.
Art. 113. Secretarul (scriitorul), este dator a se conforma cu instrucțiunile
cei sunt date, fie de Consilii, fie de Primară, sati de ajutorul ce'l înlcouesce.

CAPITOLUL

XI.

Despre perceptorul
sai strîngătorul dărilor comunei.
Art. 114. Consiliul comunal numesce, suspendă sait revâcă pe perceptor,
însă cu apreciațiunea Comitetului permanent,
|
Art, 115. Consiliul comonal hotărasce onorariul sai alte trebuinţe ale perceptorului. Tot Consiliul comunal hofărasce garanţia ce este a se cere de la
dânsal,
Art. 116. Primarul privegheză ca acestă garanţie, o dată hotărită, să fi depusă şi reînoită la casii de trebuinţă.
Art. 117. Perceptorul este însărcinat singuri și pe respunderea sa, a efectua,
recetele comunale și a achita dupe mandate regulate, cheltuelile ordonanțate pînă
la sumele speciale ale fie-căruia Articol al budgetului săi al creditului special.

CAPITOLUL

XII.

Despre chieliuelele comunale.
Art. 118. Cheltuelele comunelor se împartă în obligatorii şi facultative,
Art. 119. Consiliul comunal este ţinut de a cuprinde anual în budget tote
acele cheltueli, câte sunt rostite de legi ca obligatâre.
Cele mai de căpetenie sunt următorele:
a). Intreţinerea, localului Primăriei şi cheltuiala cancelariei comunei.
b). Cheltuelile de tipară în trebuința comunei.
€). Abonamentul la gazeta oficială.
d). Cheltuelile pentru recensiunea populațiunei.

€). Cheltuelile pentru registrele Statului civil, şipartea tabelelor statistice pri-

vitâre la comună.
f). Plata Primarului, a perceptorului comunal, și i însăreinaţilor cu stringerea
acsizelor,
8). Plata guardistilor, a sergenţilor, a pompierilor, a vătăşeilor şi a celor-lalți tuneţionari

h). Ptata

de comune

şi cheltuelile

sunt determinate de legi.

urbane,

ofciului,.

sai

rurale.

comisariior

şi impiegaţilor

i). Pensiunile fancţionarilor municipali şi comunali.

poliţiei,

precum
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k). Cheltuelile de chirii și reparaţiile localului judecătorilor
precum şi cumpărarea şi intreținerea mobitierului,
|).

Cheituelile

instrucțiunei

publice,

wi). Lefa preoților şi a altor
ai venituri proprii. îndestulătâre.
W). Cheltudla şi întreținerea
găsiţi, a caselor de poprelă.
0). Reparaţiunile cele mari și
militară și edificiile consacrate
forma

obiectul

de

contribuţiuni

de

plăși

(ocâle),

conformii legilor.

servitori
ospiciilor,

.

ai bisericilor, acolo unde bisericile nu
a săracilor,

neputincioşi, a copiilor
.
mici ale edificiilor comunali, afară de clădirile
cultului, ale cărora construcțiuni se cnvine a
estraordinare.

.

p). Ingrădirea cimitirelor, întreținerea şi mutarea lor îu casurile otărite de legi
și de regulamentele de administrațiune publică.
q). Cheltuelile pentru iluminarea și pavarea, stradelor, pentru ape, grădini și
plantațiuni publice şi alte asemenea.
+). Cheltuelile pentru planuri și alinieri,
8). Cheituelile consiliului de espertă în comunele unde se vor institui prin legi.
t). Contribnţiunile și plăţile stabilite de legi, asupra averilor şi veniturilor
eomunale.
u). Plata datoriilor a căror se pâte cere plată, şi ingeneralii tâte cele-l-alto
cheltueli puse prin disposiţiuni de lege, în sarcina comunelor.
Art, 120, Cânâii una din cheltnehle obligătore interestză mai multe comune,
ele contribuescii !a densele în proporțiune cu interesulii ce'lă aiă ele, în casă de
refusii saii de neînţel gere asupra proporțiunei acestui interesă, și asupra sarcinilor ce sunt de purtat, Comitetul permanenti intervine şi otărasce, lăsând însă
parțiloră interesate recursă către Ministeriulă de Interne. Dacă însă obiectul se
atinge de comune din județe deosebite, cestiunea se otărasce de Domnii duperaportuli Ministeriului de Interne.
Art, 121, In tâte comunele, când Consiliile comunale ar căuta a se feri de
plata datoriilor obligătâre ce legea pune în sarcina lorii, refusând alocațiunea lor
îu totulă saii în parte, Comitetulă permanentă, dupe ce va fi ascultat pe Consilinlii comunalii, va înscrie ex-oficio cheltutia la budget, în proporţiune cu trebuința.
Consiliul comunală va putea apela la Ministeriulă de Interne.
Art, 122. In orașele Bucnresci, Iaşi, Craiova, Galaţi, Brăila, Ploesci şi Ismâil, înserierea acestor cheltueli se va face ox-oficio de către Ministeriul de In-

terne. Consiliul comunal va putea apela la Consiliul
dupe ce va avea avisul Consiliului de Statii.

Ministrilor,

care

va

otări

CAPITOLUL, XIII.
Despre veniturile comunale.
Art. 123, Consiliul cemunal este datoră a înserie anual în budgetii şi speeificându-se tâte veniturile comunei, precum și acelea care legea îi atribue,
acelea, ce ea “și crează din noi, și escedintele anilor trecuţi.
J
j
Art, 124. Fie-care comună are dreptul a se impune estraordinarii; accata se
otărasee de către Coasiliulă Comunal, prin inajoritatea absolutăa tutulor membrilor.
Nuoa contribuțiune, înainte de a se pune în lucrare, se afişeză în cnrsii de
15 dile la uşa casei comunale, spre a se putea cunssce de contribuabili.
In acesti timpi cont:ibuabilii ce s'ar socoti loviți, sai prin nuoa dare sai prin cotisațiune, vor putea recluma la Consiliul comunal,
,
,
Ori-cure să fie otărîrea Consiliului asupra acestor reclamaţiuni, Consiliul
odată cu procesul-verbal ce va, trebui să'şi închee despre nuca dare, va fi dator

a trămite Comitetului permanent
imit îu contra, nueelor dări,

și tote

cererile şi reclamaţiunile ce ra fi pri«
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Art. 125. Nuoele Contribuţiuni nu se vor putea strînga de cât dnpe ce eu
avisul Comitetului permanent se va fi încuviințat strîngerea lor prin- Ministerul
de Interne, la comunele rurale, și ordonanță Domnâscă, la comunele urbane.

CAPITOLUL

XIV.

Despre comptabilitatea "comunală.
Art. 126. Consiliul comunal al fie-căria comune urbane sai rurale, se adună,
în fie-care anii Îa 2 Maiii, spre a proceda la regularea provisorie a socotelilor
anului trecut,
Elă se adună la 1 Septemvrie, spre a delibera asupra budgetului cheltuelilor și al veniturilor

comunei

pe anul

viitoră.

:

Art. 127. Budgetele şi socotelile comunelor se depunii la cssa comunală,
unde fic-care contribuabil pote lua cunoscinţe de ele.
Aceste bhudgete şi socoteli se vor şi publica şi anume prin afișe tipărite, de
câte ori disele budgete vor fi de o sumă ce va trece peste 50,000 lei, iar neajungând

acestă

cifră, publicarea

se face numai

prin afișe scrise

și

lipite la uşa

casei comunale.
Art. 128. Budgetele şi socotelile se supunii de către Primară aprobațiunei
Comitetului permanent, iar pentru cele ştpte orașe Ministeriului de Interne, carele încuviințeză cu reserva însă a cercetărei definitive a socotelilor de către
Curtea de Compturi.(1)
Ori-ce alocaţiune pentru o cheltuelă facultativă, care va fi fost redusă de
către Comitetul permanent, nu va putea fi eheltaiţă de către Primarii, fără o
nouă deliberaţiune a Consiliului comunal.
Consiliile comunale sunt datâre, când supunii budgetul și socotelil> lor la
aprobaţiunea Comitetului permanent, să certitice că “ele aii fost publicate și
afişate.
.
Art. 129. Socotelile trebue a fi trămise în fie-care anii Comitetului permanent, înainte de 1 Iulie. Budgetele trebue « fi trămise înainte de 15 Octomvrie.
Comitetul permanent va trămite comisari pe compta personală a antorităților comunale care ar fi întărdiat cu trămiterea socotelilor și a bnăgetelor.
Art. 130. Când prin împregiurări neprevădute, o administraţiune comunală
va fi recunoscut necesitatea de a face o cheltuială care nu era alocată în budgetii, acâsta, va face obiectul unei cereri speciale către Comitetul permanent.
Art 131, Nici e plată din casa comunală nu se va putea face de cât în
puterea unei alocaţiuni cuprinsă în budgetii, încuviințată de Comitetul permanent, saii a unui credit special încuviințat de acesta și Comitet permanent,
-Nici un Articol din cheltuciile budgetului, nu pâte fi cuvârșit şi nică un vivement(2) nu se pâre face fâră învoirea Comitetului permanent.
Art. 132, Cu tâto acestea, Consiliile urbane saă rurale potă face cheltueli
reclamate de în.prejurări neapărate și neprevădute, liând într'acesta o resoluţiune motivată, care trebue a fi de îndată adresată Comitetului permanent saă
Ministerului de Interne pentru cele şepte oraşe mai mari.
In casul când cea mai mică întărdiere ar ocasiona o pagubă vederată,
Phimarul

pote,

sub

respunderea

sa, face trcbuitorele

cheltueli,

cu îndatorire însă,

că de îndată să încunosciințeze Consiliul comunal, care deliberă dacă priimesce
saii respinge cheltudia, şi Comitetul permanent pentru a aproba. Mandatele
asupra casei comunale, ordonanţiate de Primarii, trebue să fie subscrise de el,
saă de înlocuitorul sei și contrasemnate de Secretarul sai scriitorul comunal,
1) V.
8,1. Curţiide Comptunt,
2) Prin Viremeitii se înţelega schimbare de ln e destinaţia la, altă,
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Disposițiumă

transitorii,

Tote eonsiliile urbane și rurale dupe noua legiuire se vor reînoi în totimea
lor în carsul anului al punerei în lucrare a legei de față.
Guvernui va determina, epocile în care trebue a se efectua operaţiunile eleetorale

relative la confecționarea

listelor,

la Ântâia

convocare

a adunărilor

alegă-

torilor comunali, precum şi epoca alegerilor, observând termenile prescrise de
Art. 28, 29, 30, 31 inclusiviă, pentru formarea, listelor și de Art. 32, 33 pentru
convocarea alegătorilor.
La ânteile alegeri, în oraşele de reședințe, Biuroul prineipal se va presida
de către președintele 'Tribunalului de ântâia instanță. Dâcă vor f mai multe
secțiuni, fie-care va fi presidată de către un judecător din Tibunalul de ântâia
instanță.

.

In comunele unâe nu suntă Tribunaluri de ântâia instanță, Biuroul se vu
presida de către cel mai în vîrstă şi de către preoți.
Pentru cele alte disposiţiuni se vor observa formele prescrise prin aceste legi.
Îi
Președinții şi membrli Consiliului Municipal şi comunal astădi esistente, vor
urma a'și îndeplini funcțiunile în coprinderea legilor anteridre pînă cînd ei vor
fi înlocuiţi conformii cu legea actuală.
—
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LECE

Decret. lu 31 mart. 1864, prom. la 2 April. 1864.
Pentru

înființarea Consiliurilor judeţiane.
TITLUL

1

Despre representațiunea intereselor locale ale judepiloră.
Art, 1. În fie-care judeţă se statornicesce un Consiliii care se adună periodică și represintă interesele locali colective şi economice ale judeţului.
Art, 2. Fie.care plasă (ocol) trămite câte duoi membri la Consiliul județianii.
Orașele de residenţă care nu facii parte din nici o plasă, se vor alătura pe
lîngă plasa cea mai apropiată printr'o Ordonanţă Domnâscă.
Când numărul plaselor întrun judeţă va fi mai mieii de cinci, în cât să nu
se pâtă complecta minimum de dece membri, atunci acest numără se va complecta împărțindu-se pe plăși în proporțiune en populațiunea lor.
Art. 3. (art, 1, 1. 5 sept. 1564) Președintele Consiliului județianii se numește
de către guvernii din cei trei consiliari cari aă întrunit celle mai: multe voturi
la alegere.
Comisar al Guvernului, pe lingă Consilii, este Prefeetuli judeţului(1).
Art. 4. Consiliul judeţiană alege din sînul sâă un Comitet permanent compus

(D

Acest art. 3 s'a redactat ast-felii prin legea în P. st, decret. la

sept.

1884.

Facă testulă vechiului art, 3 abrogată:

4 sept. 1864, prom.
DR

„Preşedintele consiliului județean se alege de Consiliă din sînulă sâă.
„Comisarii allă guvernului, pe lingă consilii, este Prefectulii judeţului.“
«

la 5
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da trol membri, Acestă Comitet funeționâză în lipsa Consiliului

și se presidă de

”
Prefectul județului.
Art. 5. Pe lingă nnmărul otărit al membrilor Cousiliului, fie-care plusă
alege încă câte ua membru supleant, pentru a îndeplini vacanţele întâmplătsre
în cursul mandatului consiliarilorii,
Tot pentru acest sfârşit, Consiliul alge de asemenea, pe lingă membrii activi ai Comitetului permanent, şi trei membrii supleanți.
Ant. 6. Pe lîngă Consiliul județian şi Comitowul permanent, funcționeză un
secretar numită de Domni, din trei candidați presintaţi de Consiiini județian.
Domnul îlii pâte revoca nunai după cererea Consiliului sai a comitetului
permanent.
TITLUL JI;

Despre alegătorii Consiliului județiană, şi listele electorale.
Art. 7. Sunt alegători direcți ai Consiliului județianii toţi acei carii întrunescii condiţiunile prescrise de legi pentru a lua parte la alegerile Deputaţilorii
4 Adunarea Legislativă.
Listele electorale formate dupe acea lege vor servi și pentru alegerea Conșilielorii judeţiane;
Art, 8. Alegătorii fiă-căreia plase formeză uni singurii colegii elecrorală.
Aceleaşi disposițiuni care reguleză alegerile Deputaţilor la Adunarea Electivă se aplică și la alegerea membrilor Consiliuzilorii județiane.

TITLUL II.
Despre adunarea alegăloriloră judeţului.
Art. 9. Convocarea colegiilor electoralt, pentru a procede la alegerile generali de membri ai Consilielor, se face prin Ordonanţă Domnescă, celi puțină cu
trei săptămâni înaintea dilei ficsate pentru alegeri; ea se publică prin diarele oficiale și se afişeză în tâte

comunele;

ea

arată

dioa,

ora și locul

întilniiei

cole-

gielorii, precumiă și numărul consiliarilor ce ai a se alege de fie-care colegii.
Art. 10. Convocarea ordinară a colegielor de ocsle urmsză în cea ântâiă
Duminică a lunei lui Maiă.
Colegiele se poti convoca şi estraordinar în casii de disolvare a vre-unui
Consiliă judățiană, saii pentru a îndeplini locurile vacante,
Art. 31, Alegătorii membrilor Consiliului județianii se întrunesc în reședința
ocolului, unde 'şi ai domiciliulii lor publici.
Votul se: dă în pers6nă.
Nică ună ategător nu pste vota de câtă într'unii singuri colegii.
Art. 19. Preşedinţa provisorie a colegiului elcctoral este dată celui mai în
viretă dintre

alegătorii

de faţă; patru

din cei mai

tineri (cu sciință de carte) în-

deplivescii provisoriii funcțiunile de serntatori și de Secretiiri,
Biurouiă provisoriă fiindă aşa formatii se procedc la alegere, prin unii singură serutiuiăi și cu simplă majoritate, a biuroului definitivă, compusă de asemenea de unii Președinte, de duoi Scrutatori și de duoi Secretari.
Art, 13, Col giele electorale nu se potă ocupa de alta de câtii numai de alegerile pentru care s'a convocat.
Ori-care cuvânt, ori-ce discuțiune sai deli:
beraţiune politică, sunt cu tot dinadinsulă oprite.
,
Art, 14, Preşedintele colegiului are singur poliția Adunărei.
Nimeni nu pâte intra înarmat.
|
Nici o putere armată nu pâte fi pusă în localul alegerilor sai în giurul lui;
casti de neorândutiă, Președintele pâte încă cere ajutorui puterei urmate,
Ţe
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„Autorităţile civili și militari suntiă -datâre a urma cererilorii sale îni cea ce
privesce alegerile.
|
Art. 15. Preşedintele însciințeză pe Adunare de numărul consiliarilor și al
supleanțiloră ce urmeză a se alege, și de numele acelor ce urmbdă a se înlocui.
Art. 16. Intimplându-se ca numărulii votanţilori unui coiegiă să se găsâscă
mai mică de cât jumătatea și unuli a sumei alegătorilor înscriși în lista oficială,
operaţiunea

se întrerupe

și alegerea

se amână

pînă

dupe

trei

săptămâni.

Causa întreruperei se însemneză în procesul verbal, care sub-scrisă chiar în
şedinţă de toți membrii biuroului, se trimite nemijlocit Prefectului.
În ceie dace qliie ce urmeză, Prefzctulă este datorii a faca o nouă
colegiului, observândă
formele statornicite mai sus.

La, espirarea termenului de trei săptămîni se procede la alegere,
fi num&ruli alegătorilor de faţă.
Art.

17. Pentru

candidaţii

carii

n'ar fi dobîndită

majoritatea

convocare

ori-care ar

absolută

a vo-

turilor, se procede la unii ali douilea serutinii.
Acei cari la acesti ală duoilea serutinii vor fi dobîndită în colegiii cele mai
multe voturi, fie chiar mai puținii de câtă jumătate și unulii a sumei voturilorii
rostite (majoritate relativă) suntă aleși.
In casă de paritate a voturilorii se va decide prin scrți.
Ari.

18. Procesulii

verbalii ali alegeriloră,

din

preună

atingătâre de ele, (care trebuescă a se parafa de Membrii
inanți)

lista votanțilorii și foile pe care

Secretarii

cu biletele

şi hârtiele

biuroului şi de. recla-

aă însemnatii

voturile

date,

tâte

aceste acte, sub-scrise în şedinţă „de biuroulă întregii, se trimită Comitetului pexmanentii, din preună cu lista oficială a alegătoriloră care ai servită la apeluliă
nominală.

Comitetulă supune i6te actele, din preună cu lista lor, Consiliului județiană
în dioa desch-derei.
Copia dupe procesulii verbalii, adeverită de biuroă, se depune la cancelaria
Sub-prefectului plasei (ocolubii) în r-ședința județului la cancelaria Prefecturej,
unde

oxi-cine

Art.
gerea lor
Art.
judeţianii
Art,
rațiunelor

va putea

cere a o vedea.

19. Comitetulii permanentă vestesce fără întărdiere tutulor aleşilor alede membri activi saii supleanți la, Consiliul judeţiană.
20. Ori-ce reclamaţiune în contra unei alegeri, se adreseză Consiliului
înaintea verificărei titlurilor.
21. Numai Consiliui judeţiană decide definitivă despre validitatea opecolegielor

electorali,

întru

cât privesce

alegerea

membrilor

săi.

lar

în cât se atinge de otărirea definitivă în contestațiunele pentru dreptul de zle- gător, ea este eselusiv de competinţa părței judiciare, .
Art. 22. Consilierul aiesti în mai multe colegie, vestește opțiunea sa Comitetului permanent, şi neingrijindu-se a o vesti acestuia, o deciară Consiliului jadeţiană, pînă în două di'e dupe verificarea titlurilor; în casul contrarii, CousiJiul decide prin sorți pe care plusă
represintă Consiliazul care n'r fi declarat
opțiunea sa.
Art. 53. În casă de vacanță prin opțiune, morte, demisinne saii altmintrelea,
atât a membriioră

activi

câtă

și a celor supieaați,

aleși de ver

o plasă,

Prefec-

tulă va înt:pni colegiul respectiv în termenă de o lună,
.
Art, 24, În timpul întrunirei Consiliului jndeţiană, cl singură are dreptul
a priimi demisiunea membrilor săi, iar în intervaiul sesiunelor, demisiunele se
notifică Comitatului permanent.
_
Art, 25. Nimeni nu pote refusa fancținnele de membru ală Consiliului jude.
țianii la care s'ar alege, nicia se demisiona înaintea termenului mandatului săi, de
cât pentru cuvintele următâre:
i
a). Virsta de 60 ani împliniţi,
b). Orindaira în servieiul Statului şi mandatul de deputat,
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rîndul.

termenii

un

€). îndeplinirea anteridră de funcțiuni de Consilisr, în cursă de
d'a

,

d). B5lă şi slăbiciune trupâscă, sai o altă forță majoră dovedită,
Consiliul judeţiană otărasce asupra admisibilităței cuvinteloră refusului.
Ori cine, fără legiuite cuvinte admise de Consiliul județianii, ar refusa disele
funcțiuni, sai s'ar demisiona înaintea termenului mandatului s&ă, se va, indatora
a plăti o amendă de la 15 pînă la 50 galbeni în folosul judeţului.
(fătimea globirei se pronunță de consiliul judeţiană, și incăsuirea ei tc
urmăresce

de

către

Comitetul

permanent,

Apelul se face către Consiliul de Stati.
TITLUL

IV.

Despre eligibilitate.
Art. 26. Sunt eligibili la consiliurile județiane toți Românii în vîrstă de 30
ani, carii se bucură de tâte drepturile civile și politice, acordate de lege.
Spre

a putea

fi alesii membru

sai

supleant

la Consiliurile jnieţiane,

trebu

să fi declarat cu 6 luni înaintea alegerii că în acâstă privință îşiare domiciliuli
!
seă politicii în acel judeţă.
Art. 27. Nu potă lua parte la consiliul judeţiană, Prefectul, judecătorii
Tribunalului judeţului, Sub-prefecţii, Casierii şi toți Comtabilii județului, împiegaţii Pretecturei sai ai Sub-prefecturilor, Secretarui Consiliului judeţianii, Inginerii şi architecții îu serviciul jud-țului, Prefectul şi Comisarii de Poliţie, militarii în serviciul activi în jadețiă și călugării.
Nimeni nu pâte face parte la două Consilii judeţiane.
Art. 25. Rudele de aprope, tatăl și fiul, bunul. (moșul) şi nepotul, baţi,
cumbaţii, unchiul, nu potă fi tot întrun tiiopii membri aceluiași Consilii judeţianiă.
La asemenea alegeri este preferit acel care a dobindit voturi mai multe, şi
la casti de paritate,

prin

cel mai în vîrstă, iar la alegerile

scrutini

succesivi.

|
ce] ântâiii alesi.
Inrudirea ca sar întîmpla între duoi consiliari în urma alegerilor, nu trage
dupe sine revocarea mandatului lor.
Inzudirea se socotesce desființată prin mârtea femeii de Ia care provine.
TITLUL

V.

Despre Consiiiul judeţian.
CAPITEL

Disposițiuni

atingătire

i.

de întrunirea Consiliului
deliberaziunelo sale.

şi de

modul

Ast, 29. Ordonanţa Domnâscă de convocare precede fie-care întrunire a
Consiliului judeţiană, cel puţinii cu trei stptămîni; ea se publică prin Monitorul
Oficial. Prefectul invită anume pe Consiliari prin bilete pe la locuințele lor.
Art. 30. Consiliul județână se îutrunesce în sesiune ordinară la 15 Octomvrie
a fie-cărui anii, în regediața județului.

Afară de sesiunea ordinară, Consiliul se pâte

convoca

srdinară,
Art. 31. 'Tâte sesiunale suntă deschise și închisa
Prefectul indeţului,
”

și în sesiune est:a-

în numele

Domnului,
a

de
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Prefectul presidă provisoriă Consiliul, duci din membrii cei mai tineri
asistă de o cam dată ca Secretari.
După verificarea titlurilor, Consiliul procede la alegerea de un Preşedinte, de
un Vice-prezedinte şi de duoi Secretari, formând așa biuroul s5ă definitivă pentru
tote sesiunile anului,
Ant. 32, Dăinuirea sesiunei ordinare este de trei săptămîni; ea nu se pâte
prescurta de cât .priu împreună îuţelegere a Consiliului cu Prefectul; se pâte
însă prelungi de optă ile în urmarea unei otărîri a Consiliului.
:
Pentra o mai mare prelungire, învoirea Domnuiui este neapărată; ea se cere
prin midlocirea Prefectului,
In acest

casii,

Consiliul

este

dator

a se ocupa, înainte de

tote, de budgetuli

judeţului, dacă încă nu sar fi votat; sub nici un cuvânţă sesiunea ordinară nu at
pote prelungi peste cinci săptămiiui.
Art. 33. Cândă Domnulă convocă vre unii Consilii judeţeni în sesiune esiraordinară, saă cândii autorisă prelungirea unei sesiuni ordinare, actulii convocărei sai ală prelungirei menționeză obiectele și ordinea deliberațiunilor, din cari
Cousiliulă nu pâte eşi.
Art, 34. Suspendarea sesiunei ordinare şi închiderea sesiunei estraordinare
înaintea s&vârşirei lucrărilorii pentru câre a fostii Consiliulă convocată, se poti!
tot-d'auna pronuncia de Prefect,
Suspendarea se referă prin Ministrulă de Interne la Consiliulă de Stat, care
slatu6ză asupra otărîrei Prefectului,
Art, 35. Adunarea verifică titlurile alegerii membriloră sei, şi otărasce contestațiunele care s'ar ivi în privirea lor,
Ea nu pâte delibera dacă nu sunt față cel puţini jumătate şi anulii din numărul membrilorii Consiliului anume ficsat pentru fie-care județă.
Art. 36. Dupe verificarea titlurilor, membrii Consiliului judeţeni depună următoruli jurămîntă în mâinile . Prefectului:
„Jură credință Domnitorului şi supunere
Constituţiunei și legiloră erei
mele,“
Nici uni membru nu pte lua parte ia deliberațiune până a nu depune acestă jurămint,
Membruiă

care ar

refusa, se consideră

ca

demisionat,

şi

se

înlocuesce

în-

dată prin uni membru supleant.
.
Art. 37. Consiliulă determină prin unii regulament interior uiodul dupe caro
esercită, conformă legei de faţă, atribuțiunile încredințate lui,
art. 38 Şedinţele Consiliului nu suntiă publice, afară cândii deliberațiunile aă
de obiect votarea budgetuiui și a impositelor ce urmeză a se aședa asupra județuluă, precum şi darea sămelorii.
Tote încheierele Consiliului se publică în Monitor, nu însă şi deshaterile,
Ant. 39. Consiliulii votâză cu glasă tare prin apeli nominală, sai prin şedere
şi sculare, iar asupra întregei propuneri sait încheieri, elă votâză numai prin apelă nominalii.
Ă
Tâte cestiunile de persone, presentaţiuni de candidaţi, numiri, revocări sati
destituțiuni, se resolvă pururea prin serutină secret,
Art, 49. Ori-ce propunere, pentru a putea fi priimită în disențiune, trebue a
fi sprijinită de trei Membrii; Consiliulii însemn6ză gioa, desbaterei,

Connliulă are dreptulă de a despărți ori-ce propunere

și de a'i face amen-

damenti,
Art, 41. Tote încheierele se facă cu majoritate absolută a voturilori
brilor presenţi.
i
In casă de împărţirea voturiloră, propunerea este respinsă,

mem.-

Art, 42, Şedinţele se închidă și se deschidă de Pregedinte; ele începi neapă-
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rată prin citirea procesului verbală ală şedinţei trecute, care,
batii de Consilii, se subsemneză de Pregedinte şi ds secretar.

Fie-care membru are dreptulii de a reclama
Majoritatea absolută otărasce.

în contra

dupe

ca s'a apro-

procesului

verbalii.

De asemenea, fie-care membru are dreptulă de a cere mencionare anume în
procesulii verbalii că a votatii pentru saii contra unei resoluțiuni adoptate,
Art. 43. Afară de casulă de urgenţă, recunoscut de două treimi a membri-

loră de față, preşedintele hotărasce ordinea dilei, celă târgiă cu o di înaintea gedinței respective,

dupe

ce mai

întâiă a consultatii

fișâră în sală,
Art. 44. Preşedintele are singură
pâte,

dupe

chemarea

la ordine adresată

poliția

Adunarea;

adunărei.

publicului,

ordinea

dilei se a-

In ședințele publice elii

a ordona

d-părtarea

turbură-

torului şi chiar arestarea lui pe timpă de 24 ore, fără prejudiciulă pedepsei ce ar
putea urma acțiunei Ministeriului publică.
Poliţia este datore a priimi pe persona trimisă de Preşedinte la arestă, și a
o ţinea închisă timpulă arătată în ordinea Președintelui.

Art. 45. Membrii

consiliului nu potii lua cuvântulii de cât dupe ce 'lii aii

,
cerut, şi li s'aii datii de președinte.
Preşedintele rechiamă la cestiune pe oratorulă care se depărteză de ea.
Ori-ce personalitate, ori-ce injurie, ori-ce imputare, cu rea intenţiune, se socotesce violare a ordinei.
In acesti casii, Preşedintele rechiamă pe vratoruli anume la ordinii, dupe ce
mai înainte adunarea va fi ascultati esplicările sale.
,
Rechemarea la ordine însă se menciontdă în procesul-verbal numai în urmarea cererei majorității.
Art. 46, Funcţiunile de membru ulii Consiliului județiană nu sunt retribuite.
Art. 47. Fie-care membru represintă în Consilii județuli întregă, iar nu
numai circumscripțiunea electorală care "li a alesii.
Art. 48. Nici ună membru ali Consiliului nu pâte lua parte la o delibera»
fiune în care elii, saii o rudenie a sa de aprope, (Ant. 28) ar avea unii interezit
personală directă.

CAPITUL

II.

Atribuțiunile Consiliului județianiă.
Art. 49. Consiliulă judeţianii se pronunță asupra tutulorii intereselorii esclusivă locale ale județului, fără prejudiciul aprobaţiunei cerute pentru validitatea
încheieriloriă sale, în casurile şi modulii prevădutii în capitoluii următor.
Eli este chemati a se rosti şi 'asupra tutulor obiectelor ce i se deferă de
către corpulii legiuitor sati de către guvernii.
Art. 50, In fie-care anii Consiliulă voteză budgetuli cheituielelor anului viitor și mijlocele pentru a-le acoperi; asemenea cercetâză şi închee sumele veniturilor şi cheltnielilor anului, trecutii,
:
Art. 51. Veniturile judeţului se compună acum de odată:
1). De contribuțiunile adiţionali pentru trebuințele judeţului, votate de Consiliul judeţeanii, în imarginele autorisărei puterei legiuitâre, pe lingă contribuțiunea
directă către Stată.

Aceste contribuțiuni suntă:

a).

Obligatorie,

pentru

acoperirea

cheltuielelor

ca

legea

pune

în

sarcina

judeţului,

b). /acul'ative, pentru acele cheltuali, cs Consiliul județeană ar găsi cu cale
_& vota, spre îutimpinarea vre unui alt interesă al judeţului.
2). Din o subrențiune din casa Statului în proporțiune cu eheltuielile ce

„119

-
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trecii de la administraținnea centrală în sarcina județului. Cifra acestei subven»
țiuni se fieseză pe fie-care anii de legea financială (Budgetă).
_
,
3). De alte venituri întimplătâre ce se potiă înființa, de trecătârea pe poduri
stabilite cu cheltuiala judeţului, etc.
Art. 52. Cheltuielete judeţului sunt: 1) obligatorii,

2) facultative,

,

Obligatorii sunt tote cheltuielele ce legea pune în sarcina județuiui şi pe ears
Consiliul

este

dator

Ele suntii mai

a le trece

cu

neapărat

osebire

pe

fie-care anii în budgetul

judeţului.

următrele:

i

1). Chiria și reparațiunile localurilor pentru Tribunal, Prefectură Şi Casarma
de jendanni, destinate judeţului; cumpărarea și întreținerea mobiliarului trebuitor
pentru acestea,
,
Aa
ÎN
2). Lefile membrilor comitetului permanent, aceea a s6oretariului Consiliului.
județeanii și a celor-l-alți impiegaţi ce
depindă de acest Consilii, precum și

tâte cheltuielele cancelariei.
3). Înfiinţarea, când vor ajunge mijlâcele, iar până

atunci

.
localului,

chiria

precum şi întreţinerea și mobilarea închisorilor civile ale judeţului, în care nu
se cuprindă însă închisorile centrale atârnate directi de Stată.
Lu
4). Întreţinerea drumurilor și podurilor județeane, precum și a altor lucrări

publice ce legea le ar pune în sarcina judeţului.
5).

Lefile

şi cheltuelile

de

drumiă,

până

,

la cifra ce se

va

posiținne specială, a inginerilor şi a altor impiegaţi de poduri
viciul

judeţului.

-

-

fiesa,

şi

prin

şosele

,
o

dis-

în

ser-

-

6). Cheltuiala tipărirei listelor electorale ale judeţului și a listelor furaţilor,
când se va înființa acestă instituțiune,
a
1). Cheltuiala drumului membrilor Consiliului ce sar trimite de către .el cu

vre

o însărcinare în județ,

8). Chettuiala așegemintelor de instrucţiune, conforni legei

publică, ajutorul ce s'ar acorda
9). Jumătate din cheltuiala

de

instrucțiune

comunelor săracă pentru instrucțiunea primară,
alcătuirei tabelelor decemali pentru statul civilă.

10). Întreţinerea spitalelor şi aședemintelor de bine-facere atîrnate de județ,
cheituiala întreţinerii copiilor găsiți (lepădaţi) și a smintiților, întru cât acestia
n'ar găsi adăpostire în aședămintele Statului, ale județului sai ale particolarilor

astădi

în ființă,

și întru

cât s'ar recunâsce

de

Consiliă

sa

de

Comitetul

perma-

nenti neputința comunelor respective de a acoperi acasa cheltuială,
11). Cheltuiala organisării și întreținerii unui servicii de postă de scrisori,
între capitala județului şi comunele principali.
“
12). O sumă destinată pentru cheltuelile întâmplătore și neprevădute ale
judeţului,
_„ Cheltuelele facultative se voteză de Consilii în mărginile mijlâcelor
ce
vămânii
judeţului

dupe

acoperirea

cheltuelelor

obligatorii.

a Art. 53. Tâte veniturile şi cheltuielele judeţului trebue să
figureze în bu“get
şi în semile județeane,(1)
„„ Nică o strămutare de cheltueli nu s3 pote face
de la un capitol la altul
uici de la un Articol la altul al budgetului, fără prealabila
aatorisare a Consi=
liului jadețeanii şi fără aprobarea Domnului,
Art.

54,

În

luna

ce urmeză

închiderea

sesiunei

Consiliului, un estractă al
semilor judeţului, regulat dupe natura veniturilor
şi a cheltuelelor, se publică în
Monitorul Oficiali şi se depune în arhivele Camerei
Legiuito
re.
Asemenea se va urma şi cu budgetele până
într o lună dupe aprobarea lor.
2mile se depunii tot-odată în
cancelaria
ancei
Co'omitetului
permanentii, unăe
vor sta deschise în timpi de o lună,
ori cui va voi a le cerceta.
(1)

Art. 55. Consiliută judeţe anti otăras
ce lofile tuturor impiegaților plătiţi
de judeţă.
=
Des
Prin senane
se Înteleze

soesten.

1384, $ APRII

iii

Ul numesce d'a dreptul pe toți împiegaţii
la dinsul.
„
Art, 56. O casă de pensiune se va institui
către Consiliul jud-țeauă, nentru impiegații sei
Art. 57, Consiliul decide despre înființarea

publice atârnate d= judeţiă.
"Aat. 58. Ei autorisă împrumuturile

ce

ar

carii priimescă retribuțiune de
:
.
în fie-care reșediață de județă de
particulari.
i
și îmbunătățirile stabilimentelor

fi de

neapărută

tracta pe compta județuiui, înstrăinâriie şi schimbările averei
deţul, precum şi transacțiunile atingătâre de acsstă avere.
Art. 53. Ei autorisă porairea şi urmărirea
lor privitore la averea judeţalui, fi» pentru a

înaintea
reciama,

prejudiţiul glăsuirei Art. 88, alineatul 5 a legei de față.
Urmăr.rile proceselor sa vor face potrivit Art. 106.

Art. 60. Consiliul
statueză asupra construcțiunei
județeane, canalelor 'şi alto: lucrări publice, ce ar avea

sai în parte, cu cheltuiala județului.
Art.

61.

Urmând

a se

62.

Consiliul

adoptă

66,

Consiliul

își dă socotiuța

esesuia

vre o lucrare

nevo>

ca

ar

a

se

con-

poseda

ju-

Fribunalilor a procesefis pentru a apăra, fără
drumurilor și
a sa face, sui

de înființire,

podurilor
în total,

,

de întreţinere saii

de reparaţiune, atingătâre de mai multe judeţe, fie-care judeţii interesat este chiemat a se pronunța asupra unor asemenea cestiuni; în casă de neunire, Guvernul
otărasce, dup: ce a ascultat întâinpinările fie-căruia consilii în parta, consultând
și opinia Consiliului de Stati.
Art.

proectele,

planurile,

divisiunile

(smeturile)

acelor

lucrări a căror cheltueală se votează de el, afară dacă ar însărcina cu acesta pe
Comitetul permanent,
Ant. 63. Clasificarea dromurilor judeţiane, ca şi a acelora ale Statului, se
face prin o I-ge, după ce se va supune mai nainte Camerei L«giuitâre socotința
Consilielor judeţsane respective,
Art. 64. Consiliul pronunță asupra esecutărei lucrărilor ce intereseză tot odată pe mai multe comune ale județului, precum și asupra părței de cheltuială
ca sa cuvine a se purta de fie-care comună, dupa ce va fi cerut mai nainte socotința Consiliurilor respective.
Acesta păsireză însă dreptul de a reclama la
consiliul de Stat, asupra hotărirei Consiliului județianii până în 40 ile de la
notificarea otărirei,
Art 65. Consiliul pronunţă asupra cererilor privitâre ia înființarea, d-sfiinţa=
rea saă schimbarea dilelor de târgă în judeţă.
Art.

seripțiunea (otarele) actuale

asupra

modificărilor

ale județelor, ale plaselor

lor, precuna şi asupra designaţiunei(i)

residențelor

de

propuse la

(oe6lelor)

circon-

şi ale comune-

Sub=prefectură.

Art. 67, Consiliul pote însărcina pe unul sai pe mai mulți din membrii sei
de a aduna la faţa locului sciințele de care ar avea trebuință în marginea atri-

buţiunelor

sale.

!

E! pote corespunde cu autoritățile constituite şi cu fancționarii publici pentru a dobindi asemenea sciinţe;
Dacă dupe două cereri, constatate prin corespondință, vre o autoritate administrativă subaltemă mar fi urmat a da sviinţele cerute, Consiliul pote delega

pe unul saă pe mai mulți din membrii săi pentru a le dubindi lu fuța locului,
pe cheltuiala personală a disei autorități, afară când 6â ar dovedi că întărdierea

wa provenit din vina sa,
.
,
Art. 68. Consiliul judeţiună pâte face reglemente pentru administrarea intereselor speciale ale judeţului, pe care le publică în forma pievădută la Art, 98,
ți 99 a legei de faţă; pentru a asigura esccutarea lor el pâ'e atitosiici pedepse
bănesci până la 200 lei,
DI
OI
3) Prin designaţiune ze

înțelege însemnare.

+
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Aceste reglemente nu potii însă atinge obiecta deja pravădute de legi şi de
reglementele 'administrațiunei generale, ce suntă de sine desființate
'de îndată ce
administruțiunea generală ar statua în urmă asupra obiectelor reglementate da
Consiliul judeţiani.
La casii de nemulțumire asupra hotărirei administeaţiunei generale, se referă
13 Consiliul de Statii.
Art. 69. Consiiiulă judeţianii pt adresa da dreptul Ministeriului din Întru, prin Președintele

săă, raclamaţiunela

ce ar găsi de

nevoie a fațe în interesul

esclusivă speciale şi local al jud-țului, esprimând opiniunea şi dorinţele sale asupra stărei şi trebuințelor diferitelor servicii publice, întru eât prives:e pe acel
inţeresă,
A doa di dupe închiderea fie-căreia sesiuni, biuroul trimite Ministeriului din
Intru tâte procesele verbali ale şedinţelor,
Până într'o lună dupe închiderea Consilielor judeţiane, Ministeriul din Intru este dator a presenta Domnului raportul săă despre resuliatele lucrărilor acestor Consilie, precum și despre trebuinţeleşi dorințele districtelor esprimate de
Consilie.
EI va propune

tot-odată

Domnului

măsurile

cuvenite

pentru

a remedia

defectuositățile dovedite în serviciul public al judeţelor.

CAPITUL,

la

:

Ii.

Despre aprobarea şi intervenirea Domnului sai a puterei legiuităre în privința actelor Consiliului județiani.
Art. 170. Suntii supuse aprobărei Domnuiui, înainte de a se pune în lucrare,
încheierile Consiliului usupra obiectelor următâre:
1). Budgetul cheltuielelor judeţului, mijlâcele pentru a le acoperi, precum și
împrumutările

pe

care judeţul

s'ar

vedea

nevoit a le

contracta,

și care

nu în-

trecii o decime a venitului anual al județului.
|
lar acele ce ar întrece acea decime, suntii supuse încuviințărei Camerei
Legiuitbre.
Datoriile ce ar contracta un județă, precum și dobindile lor, se trecii ncapărat potrivit cu scadența lor (echeance) în rîndul cheltuielelor obligătre ale
budgetului şi suntii supuse tutulor regulelor prevădute pentru acele cheltuieli.
2). Crearea de stubilimente de folosă publicii pe cheltuiala județului,
3). Cumpărările, schimburile, instreinările și transacţiunile judeţului, privitre la averi mişcătore, a cărora valore ar trece peste o decime a venitului aaual al judeţului; pentru asemenea acte relative la o valâre inferidră aprobarea
Prefectului este de ajnasii.
Iar când aceste acte priveseii averi nemişcătâre ce suntii de o valdre mai
mare de câti a treia parte din venitul anual al județului, ele suntă supuse încuviințărei Adunărei Generale.
4). Construrţiunea de druniuii, poduri, canale și alte lucrări publice, făcute
în totul saă în parte, cu cheltuiala judeţului, când costul lor total trece peste o
a cincea parte din venitul judeţului,
Pentru lucrări de o valore inferidră, se cere numai aprobarea Prefectului.
5), eglementele privitâre la administrațiunea intereselor speciali ale județului.
Art. 71. Domnul aprobă deliberările asupra obicctelor arătate în Articolul
precedent, fără modificare, acică aşa precum s'a votat de Consiliă, sati le respinge

cu totul.

-

Iar dacă Guvernul ar judeca că încheierea Consiliului se pâte amenda,
îutârce cu observările sale și amână aprobarea sati respingerea până dupe
delibezare,

el o
altă
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Domnul însă pote refusa, aprobarea sa la unul sai mai mulți Articoli ai
budgetului judeţianii, încuviințându-l pentru restă.
Dacă Consiliul a'ar înscrie în budget totul saii partea alocaţiunelor trebuitâre pentru acoperirea cheltuielelor obligatâre ce legile pună în sarcina judeţului, sai daca nu sar întruni, saii sar despărți fără a vota cheltuielele obligătre,

atunci

Comitetul

permanent,

și in lipsa și

acestuia,

Prefectul

trece

de

da-

torie (ex-oficio) în budget acele cheltuieli în proporţiune cu trebuințele județului.
În ori ce casă însă, budgetul devine lucrător numai prin ordonanță Domnâscă,
Dacă

mijlâcele judeţului

n'ar ajunge

pentru

acoperirea

tutulor

cheltuielelor

obligătâre, Guvernul propune Camerei o lege pentru a se acoperi neajunsul prin
crearea de noui mijloce,
Nici o cheltuială facultativă nu se pote înscrie de datorie (ex-oficio) în budgetul judeţiană fără a se vota mai ânteiii de Coniiliul județianii.
Art. 72. Incheierile Consiliului asupra obiectelor arstate în Art. 70 se consideră de dreptii ca aprobate de Domni, dacă în termenii de 40 ile de la data
împărtăşirei încheiarei n'a întervenit din partea Guvernului o decisiune contrarie,
sai cel puținii o încheiefe motivată prin care ficsză noul termenii ce'i este
trebuitor spre a se pronunţa.
Art. 173. In termenul ficsat în Art, precedinte, Domnul pâte anula tâte actele
Consiliilor de județe, care ar fi contrarie interesului general saii eşite din atribuţiunile lor.
Domnul mai pste suspenda aducerea întru îndeplinire a acelor acte, fără a
ficsa un termenii, dar atunci Guvernul este dator a presenta un proiect de lege
Corpurilor legiuitâre,
Incheierile Consiliului judeţianii ce nu vorii fi fostii anulate de Domnă, în
termenulii arătatii, saii asupra cărora, dupe ce le a suspendată, guvernulă n'ar
fi presentații ună proectii de lege Corpului legiuitor în sesiunea cea mai apropiată, devinii lucrătâre și nu se mai potă anula de cât în puterea unui votii ali
Camerei.
Ordonanţele Domnesci cuprindând anularea saii suspendarea încheierilor Consilielor sunt motivate şi se publică în Monitorul Oficial; sub nici un cuvânt Consiliele județelor nu potii refusa de a se conforma acestor ordonanțe,

Art, 74. Oră-ce întrunire a Consilielor

județiane, care

sar

constitui

și ar

delibera afară de timpul şi contrariă modului arătat de Art. 30, 31, 32, 33, 34,
35 și 36, este nelegală.
Ori-ce actă sai încheiere s'ar face într'o asemenea întrunire, se consideră ca
neurmate și nu poti avea nici un efectii,

In asemenea casii Prefectul ia măsurile trebuitâre pentru ca Adunarea să se
despărțescă îndată.
El redige procesul-verbal despre cele întîmplate și "| transmite Ministeriului
Publicii spre legiuita urmărire prin canalul judecătoresc.
Uonsiliarii ce vor fi iuat parte la întruniri nelegali se vor pedepsi cu îuchis6re de la o lună până la duoi ani; tot acea otărîre îi pote declara escluși din
Consiliul

judeţianii

pe timpă

până

la 4 ani din dioa

condamnărei.

Pentru Consiliarii însă care ar dovedi că de și aă

asistat

la asemenea în:

- îruniri nelegati, nu s'a împărtășit la încheieri eşite din atribuţiunile Consiliului
saii vătămătore interesului general, Tribunalul va putea admite împrejurări ate-

nuante și reduce pedepsa.
Art, 75. Nică un consiliă județiană mu
consiliul unui alt judeţă, asupra unor obiecte
nea nici nu pote face proclamări saii adrese
In aceste casuri, Prefectul are dreptul
până iu decisiunea

Domnului,

se peste pune în corespondință cu
eşite din atribuţiunile sale, asemecătre locuitori,
a suspenda deliberările Consiliului

14
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Art. 76. Doninul pote proroga (amâna) o sesiune începută
a Consiliului, pe
timpă de trei luni, și "| pâte şi desolva,
In acest din urmă casă se proceda până în ducă luni
la o nouă alegere.
Art. 17. Consiliul județiană pâte să esprime Guvernului
dorinţe privitâre Ia
interesele generale ale judeţului.

CAPITUL 1V.

Despre dăinuirea funeziunilor membrilor Consiliuluă județianiă.
Art. 78. Membrii Consiliului judeţiană se aleg pe timp
de 4 ani,
Consiliul se prenoesce pe jumătate din duoi ani în duci
ani, cea ântâiă
prenoire se face prin urmare duoi ani dupe începerea
sesiunei ântâia, afară de
casul de
disolrare,

unde

Consiliul

se renoesce

cu totul.

In Ântâia sesiune Consiliul împarte pe Membrii săi
activi şi suplianți, în
duoă serii prin tragerea la sorți. Membrii carii vor trage
cele ântâiă numere com
pună seria destinată a «şi mai nainte.
Membrii eșiți potii fi reateşi.

Art. 79. Demisiunele Consiliarilor trebue
ta. n'ar fi adunat, Comitetului permanent.

a se adresa

Consiliului;

când

aces-

La prilegiii de vacanță prin anulare, obţiune, demisiun
e, mârte sai perdere
a unei saii mai multor condițiuni de eligibilitate
a vre unui Membru activiă,
Comitetul chiamă îndată pe Consilierul supleant,
alesă de plasă, care a remasă
nerepresintat.
Dacă vacanța ar privi tot odată şi pe Membrul activă
şi pe supleantul unei
circonseripțiuni electorale, Prefectul în urmarea împărtăş
irei Consiliului județianii
sai a comitetului permanent, convâcă colegiul electoral
respectivi pentru a procede până în două luni la o nouă alegere.
TITLUL

Despre Comitetul

VI.

permanent ală Consiliului de județii.
CAPITUL

1.

Numărulii membrilor. Necompatibilițăți. Dăinuirea funeți
unelor.
Art. 80. Comitetulii permanent ali Consiliului Jjudețianii se
compune de trei
Membri în fie-care judeţii, afară pe preşedinte.
Art. 81. Casurile de necompatibilitate pentru funcțiunele
de Membru Comitetului permanent, sunt; tot acelea ca, și pentru Membrii
Consiliului județianii, cu
adăogire că cei ântâii nu potit fi totă întruni timpă
și în serviciulă vre unei
Comune.
:
Nu potă figura în Comitetulă permanenţ, doui Membri
totă ai aceliaşi plase. La alegerea de duoă asemenea pers6ne, acea care
a dobîndită mai multe votură se preferă. În casti de paritate, sârta decide.
Membrii

comitetului

ce

sar

numi

de

Guvernă

saii

de

vre o comună, la o
funcţiune retribuită, încetâză îndată de a face parte din
Comitet, şi se îalocuesei prin unul din supleanţii aleşi de Consiliă,
Art. 82. Supleantulă care înlocuesce pe ună membru eşit,
funeționeză până
la espirarea mandatului predecesorului s6ă, afară dacă
în cuzsulă acestui termen
ar perde cualitatea sa de Consiliar.
-

At. 83. Membrii Comitetului permanent se alegă pentru termenii
de 4 ani,
ei se prenoescă din duoi în duoi ani; unulă la termenul
ă Antăiii și duoi la celă
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din urmă. Membrul ce urmeză a eşi la, celii ântâii, termenă se determină prin
sorți la ântâia sesiune a Consiliului, dupe modul prevădută la Art, 78, ki fune-

ționăză până la instalarea succesorilor lor,

Membrii eşiţi poti fi realeşi.
Art. 84. Congediile Membrilor se acordă de Comitetii.
Dacă absenţa unui Membru s'ar prelungi preste trei şedinţe, el se înlocuesce,
pe timpulă absinței, prin ună Membru supleant, dupe ordiua glasurilor dobînâite
la alegeri.
Supleantulii priimesce jumătate l&fa Membrului absent în congediă pe totă
timpul înlocuirei sale, şi l6fa tâtă, cândă înlocuesce pe ună Membru absent fără

congediii,

”

CAPITUL

Ii.

Disposițiuni generali atingătore de comitetul permanentă.
At. 85. Comitetul este presidat de Prefect. Preşedintele are votii deliberativii, şi la paritatea glasurilor, vot preponderent.
Art. 86. Comitetulii supune regulamentulă săi interior Consiliului județianii
şi apoi Domnului spre aprobare.
”
Pentru a putea delibera, trebue să fie față celii puţină duoi membri aleși de
Consilii,
Ori-ce încheiere se face prin majoritatea glasurilor.
Procesele

verbali

ale şedinţelorii

sunt

sumare,

și dupe

aprobarea, lor, se trec,

subsemnate de toți membrii care ai tostă față, într'ună înadinsă protocoli parafată de Președintele Consiliului judeţianiă.
Nu se pste procede la ordinea dilei până a nu se aproba procesulii verbală
ală şedinţei din urmă,
:
Art. 87. Fie-care membru priimește pe anii o I6fă de 8,000 lei; inr în oraşele
Bucuresci, Iași, Craiova, Galaţi, Brăila, Ploești și Ismail câte 10,000 lei,

Atribuţiunele Comitetului.
Art. 88. Comitetulă permanenţi este representantulă Consiliului județian, în
intervalulii sesiunelor,
Fiii pregăteşte elementele şi culege lămuririle trebuitâre pentru cestiunele
ce urmeză a se supune Consiliului la sesiunea următârie,.
Elă își dă socotința asupra tutulor obiectelor ce "i sunt supuse de legi saă i
se deferă de Guvernii,
În timpulă

sesiunei, Membrii

comitetului

aleşi de consilii

nu înceteză

de

a

lua parte la tâte deliberările acestuia, iar în intervalulă, precum şi în timpul
sesiunei, în dilele libere, Comitetul deliberă asupra ori ce priveşte administrarea
dilnică a interesclor esclusiviă locali ale judeţului, precum și asupra modului esecutărei

acelor

legi, care

chiumă

intervenirea

Comitetului.

Eli apără înaintea tribunalelor procesele pornite în contra judeţului, fără a
mai aştepta deliberarea Consiliului jadeţiană, căndă acesta n'ar fi adunat. În privința averei mișcătâre a judeţului, elă pote chiar porni procesă, intenta acţiuni
posesorii (de proprietate) și tace actele de conservare; tte acestea însă prin stăruința și ingrijirea Prefectului.
Art, 59. În intervalul sesiunelor consiliului şi în casă de urgință absolută,
comitetul permanent pote pronuncia și asupra cestiunilor mai special reservate
consiliului cu îndatorire de a le aduce la cunoștința acestuia la cea ântâiă

întrunire,

Acestă

facultate

nu

se

întinde

&usă

la budgetă şi la socotelile judeţului,
+
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niei la numirile și presintărils de candidaţi pentru posturile attrnate de Consilii,
precum nici la distituirele, care aceste tâte rămână reservate otărârilor Qonsiliului, afară de numirile şi presentările ce le ar fi delegat Comitetului anume.
n casuri grave însă, Comitetul pste suspenda pe un impiegat numit de consiliă și a "1 înlocui, dar numai pînă la cea mai apropiată întrunire a Consiliului.
Consiliulă pote revoca sati modifica decisiunile comitetului autor isat prin

"articolul

de faţă, în cât ele n'ar fi încă puse

în luerare.

Art. 90. Membrii comitetului nu pot lua: parte, nici directă nici indirectă,
la vre-o antreprisă saii adjudecure de lucrări publice, saii alte care ar atima de
Stat, de județii, saă de vre-o comună a judeţului.
Art. 91. Comitetuli pâte însărcina pe membrii săi activi sâiă supleanţi cu
misiuni atingătâre de interesele judeţului, de câte ori va cere trebuința.
Art. 92. Dâcă după două invitări succesive, dovedite” prin corespondenţă, autoritățile administrative subalterne n'ar fi urmat însarcinărilor Comitetului, el pote
trimite pe un membru al săă la faţa locului, pe cheltuiala personală a acelor
autorităţi, pentru a aduna lămuririle saii observările cerute, şi pentru a pune în
Imerare măsurele prescrise de Consiliă sai de Comitet,
Art. 93. Comitetul verifică prin un membru de ai săi starea veniturilor şi a
cheltuielelor județului de câte ori va găsi eu cale, și cel puţinii odată pe ană.
Art, 94. La începutul fie căreia trilunii, Ministeriul de finance pune la disposițiunea Comitetelor permanente a tululoră Consilielor de judeţe, producetul
dărilor prelevate în trilunia trecută, de către impiegaţii săi pe s6ema judeţelor,
precum și sumele ce legile le acordă din casa Statului,
Art, 95. Nu se pâte dispune de banii județului de cât numai pe rîndueli
(mandate) reguli, liberate de Comitetul permanent.
Aceste rindueli

trebue

a fi sub-serise

tot odată de Presidintele, de un membru

al Comitetului și de Secretar, ele sunt adresate Casierului județului; acesta nu le

va putea

plăti în marginea

Articolului

corespungător

al budgetului județiană

sai

de cuviință, și a reclama la Ministeriă în contra abusurilor ce ar descoperi

din

al creditului relativă, votat de Consilii şi aprobat de Domnii saii de puterea
legiuitre, dupe competință.
:
La, începerea fie căria luni, Comitetul va adresa Ministeriului din Intru socoteala sumelor cerute și plătite în luna trecută din fondurile jadețiane.
Art. 96, Casierul județului este dator a ţine o comptabilitate deosebită de
fondurile judeţului, neamestecîndu-le, sub răspunderea sa personală, cu fondurile
Stutului.
.
Comitetul are dreptul de a face revisiunea casei judeţiane, ori cândă va găsi

partea Casierului.
Art. 97. (a două săptămîni înaintea deschiderei fiă-căreia sesiun
a Consiliului
i
judeţianii, Comitetul permanent trimite tutulor membrilor programa lucrărilor de
care urmâză a se ocupa Consiliul.
In fie-care ani, la deschiderea sesiune ordinare, Comitetul espune Consiliului
situațiunea județului, sub tâte privirile ce intră în atribuțiunele sale. Acâstă espunere se publică în Monitor.
Comiretul mai supune Consiliului tâte semele veniturilor şi cheltuielelor esersiciului precedinte, și propune budgetul cheltuieliloră anului viitor şi mijloeele
pentru a le acoperi, îasocite și semela și budgetul de tote piesele justificâtive,
Art. 93. Art. 48 și 70 în ceasurile prevădute la Art. 89 şi Art, 13 şi 75 a
legei de față, sa aplică și Comitetului permanent,
In easul prevățut

la Art.

89, resoluţiuaele

și actele

Comitetului

îndată în Monitor,
Art. 99. Reglementele și ordonanțele Consiliului judaţiană,
tului permanent, îngestrate, în casurile prevădute mai sus, cu

se

publică

sai ale Comiteaprobarea Dom-
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nului sai a Camerei Legiuitâre, se subseriii de Preşedintele respectivii şi se con-

trasemnează de Secretar.

Prin îngrijirea Prefectului ele se publică în Monitor în forma următâre:
„In urmarea aprobărei (Domnului saii a camerei Legiuitore) saă“ conformi
„Art, 72 al legei pentru înființarea Consiliilor judeţiane.
„Consiliul judeţiană (sai comitetulă permanent al Consilinlui județian) ju„deţului.... încheie saii ordonă... (urmâză reglementul sai ordonanţa.)“
Art. 100. Aceste reglemente și ordonanţe se trimiti autorităţilor competinte,
şi devinii obligătâre optii dile dupe publicarea lor în Monitoră, afară de casurile
unde acest termenii s'ar fi scurtat prin însuşi regulamentul saă ordonanță.
Pe lingă publicarea în Monitor, Prefectul pote întrebuința, la nevoe, şi al
modii de publicare.
TITLUL VU,

Despre Secretarul Qousiliuluă județianiă şi al Comitetului permanent,
Art, 101. Secretarul asistă la tote ședințele Consiliului județiană şi a Comitetului permanent. E1 este special însărcinat cu rodigearea proceselor verbale și
cu transcrierea teaturilor deliberăriloră în protocâle, care vor fi deosebite pentru
Consilii şi Comitet, însă și unul și altul numerotate şi parafate de Președintele
Consiliului. Actele aşa transcrise, precum şi originalele proceselorii verbale, se
subscriii Ântâiă de Secretari şi apoi de Președinte şi de toți membrii carii ai
fost față la deliberări.
In casă de împedecare a Secretariului, Comitetul rinduesce pe un membru
al săă spre a "1 înlocui. Actele Consilialui, originale și copii, se subsemneză de
președinte, de Consiliari, Secretari şi de Secretarul Consiliului, iar acelea ale
Comitetului, de Prefect și de Secretari. Sigiliul judeţului stă îu păstrarea Secretarului, şi se pune pe tote espediţiunile.
Arhiva iarăși stă în păstrarea Secretarului; el este datori a comunica membrilor Consiliului şi Comitetului tote hârtiile ce i s'ar cere. Aceștia însă nu potă
a le seâte din Cancelarie.
El remite fie-căruia membru un esemplar de ori ce sar tipări în numele
Consiliului sati al Comitetului.
HI priveghează cancelaria, sub direcţiunea Prefectului şi conformă ordinelor sale.
Leafa sa este da 6000 lei pe ani; el este dator a resida în enpitala,
judeţului.
Art. 102. Suspendarea sai disolvarea Consiliului judeţiani și a Comitetului
permanent, nu trage dupe sine încetarea, funcțiunilor Secretarului care urmeză
a contra-semna

actele

atingătore

de

atribuţiunile

Comitetului

permanent,

con-

formi Art. 108.
In asemenea casii, în sesiunea următbre Consiliul judeciană pâte menţine
pe Secreturiă în funcţiune saii presinta Domnului condidaţi pentru numirea unui alt Secretar.
Art. 103. Secretarul nu pâte ocupa nici o altă funcțiune, salariată de Quverniă, de județă sai de vre o comună.
Ell nu pote figura ca .advocat saă ca plenipotent în pricinile undej udețul
ar avea, un interesă direct saii indirect,
Disposiţiunile

Art.

28, privitore

la înrudirea

8i. privitor la împărtășirea lor la vre
se aplică de asemenea şi Secretarului,

cu membrii

un servici,

Comitetului,

antreprisă.
sai

și Art,

adjudecae,
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TITLUL VUL.

Despre velațiunile

Prefectului cu Consiliul Județianii şi cu
tetul permanent,

Comi=

Art, 104. Prefectul din preună cu membrii Comitet

ului îngrijescu de pregătivea prealabilă a lucrărilor ce urmâză a se supune Consiliu
lui.
Art. 105. El are dreptul de a asista la tâte deliberă
rile Consiliului jude=
țiană, afară la acele ce privescă la cercetarea semilor
sale atingătâre de inţeresele speciale ale judeţului.
Consiliul este dator a "1 asculta ori când cere cuvântul
,
Prefectul pâte face Consiliului propunerile ce le
ar găsi cu cale, fără ca
Consiliul să potă refusa a le lua în deliberare.
Prefectul nu ia nici odată parte la votarea Consiliu
lui; Consiliul pote cere
presința Prefectului la ori ce deliberare.
Art, 106. Prefect e singur însărcinat cu esecutarea
încheierilor Consiliului şi a Comitetului permanent.
'Tâte acțiunile în justiţie, privităra la interesele
speciale ale județului, se esercită în numele Comitet
ului permanant prin stăru inţa și îngrijirea Prefectului.
Art 107, Dacă Consiliul saă Comitetul ai făcut încheier
i eşite din atribuţiunile lor, saiă care ar vătăma interesul judițiană, Prefsetu
l este dator a face recursul săă la Guvern pînă în 10 dile, și a notifica Consiliu
lui saă Comitetului
a doua-di dupe ce '] aă făcut.
Recursul Prefectului suspendă închierea Consiliului sati a
Comitetului în timpii
de 30 ile de la data notificări, Dacă în acest termen
Guvernul nu s'a pronunciat, închierea este lucrătâre,
Art. 108. In casii de disolvarea a Consiliului judecian
mâscă se rostește tot odată dacă acea disolvare privesce ii, ordonanța Domnumai pe Consilii sat
şi pe Comitetul permanent,
Desolvânduse și acesta, Prefectul singurii remâne însărcin
at cu administrarea
intereselor locale ale judeţului pînă la instalarea noului
Comitet alesă din noul
Consilii, având a'i da sâmă de administrarea inţereselor locale
ale judeţului în
acest interval.
TITLUL

IX.

Despre Sub prefect în relațiunile sale cu Consiliul Județiană
Comitetul permanent.

şi cu
.

Art. 109. Sub-prefectul este dator a priveghia, esecutarea ânchierilo
r urmate
de Consiliul judecianiă şi de Comitetul permanentă,
Când Comitetul trimite încheierile sale direct vre unei comune,
el le comunică tot odată și Sub-prefectului,
Art. 110; Sub-prefectul visiteză tâte comunele plasei sale, inspectă
registrele
statului civil şi verifică starea caselor comunali, cel puţinii de două
ori
şi ori când va găsi de cuviință, raportând Comitetului ori ce neregulari pe anii,
tate, neîngrijire sai abusă ar descoperi.
“
,
Art. 111. Cu o lună înaintea întrunirei Consiliului judeţianiă, el adresă
Comitetului permanent un raport despre trebuinţele plasei, despre îmbunătățirile
ce
s'ar putea întroduce și despre ori care alt obiect în atribuţiunile Consiliului.
Art. 112. Asemenea va face Comitetului, în luna Ianuarie a fie cărui ană,
un raport despre starea plasei în cursul anului trecut, raport însocit de notițele

statistice ce ar fi

putut

Art. 113, Pînă la

aduna

saă

înființarea

ce “i s'ar cere

Consilielor

de

județene

Comitet,

şi u Comitetelor

perma-

1864, 14 APRIL,

119

nente. Prefeoţii județelor sunt însărcinați cu tâte lucrările atingătâre
rile Consiliului ce suntă atribuite Comitetului în legea de faţă,
—

LECE
Asupra

1.0

de

alege-

toterere—

ORCANICA.

comptabilităţei generale a Statului.(1)

(Decret. la 31 Marte 1864 prom. la 14 aprilie
-

CAPITOLUL

1864.

1.

Budgetul general allă Statului.
Art, 1. Serviciulă şi Comptabilitatea, legislativă a ânanţelor Statului sunt
supuse legei de facă.
Art. 2. 'Tote veniturile Statului și chieltuielile neapărate spre îndeplinirea,
osebitelorii serviciuri, agedate conformii legiloră, trebuescă autorisate pentru fiăcare anii de o lege anuală de finance și formâză budgetulă generală ali Statului.
Tote veniturile se trecă în budgetulă veniturilorii în întregimea lori, după
legea specială a fiă-căruia imposită, iar urmândă nevoie a se modifica
cătimea
unui imposit, acesta se va face mai întâiă prin o osebită lege, privitâre anume
pe acelă imposită, şi atunci numai se va putea trece în budgeti cu acea modificare.
Tâte

chieltuielile precumii

în budgetuli cheltuieliloră,

şi acele ocasionate

cu împlinirea

(1) Prin acestă lege s'a abrogată Regulamentul
blică din 29 Noemvre 1860

Totă de o dată acâstă lege a comptabilității

relativă

a

priimit

dăriloră

se treci

la comptabilitatea pu-

mai

multe

modifi-

cări printruni decretă din 27 Noem. 1864, iprom. la 8 Decem. 1364.
şi
ast-feli modificată ea s'a mai promulgat încă o dată la 15 lanuarie 1865.
Noi o publicăm cu data sa din 14 Aprilie, însă cu modificările de la 27 Noem.
Eacă preambululii decertului din 27 Noem. 1864, care a modificat unele
articole din astă lege:
„Noi Alessandru Ioan ect,
„Considerănd că legea comptabilității ce va fi lucrătâre de la 1 Ianuarie
1865,
de şi în unele disposiţiuni este bună și aplicabilă, are, însă câte-vu
articole
care, pe lîngă altele, sunt în contradiețiane între elle, în contradicțiune
şi cu”
alte legi promulgate, și chiar cu Convenţiunea, pactulii nostru
fondamentali;
„Având în vedere că acelle articole, în starea în care se
găsescă, în locă să
aducă folâsele la care tindă veri-ce disposiţiuni alle unei
legi; elle, din contra, ar paralisa lucrările de comptabilitate;
„Considerând propunerile de modifieaţiuni făcute asupra
acestor articole;
„Având în vedere decisiunea luată de consiliulă de
Ministri asupra acestor
modificaţiuni;

„Ascultănd în acelaşi

timpă şi opiniunea consiliului nostiu de Statii:

„Am decretat și decretăm;
:
„Am promulgat şi promulgăm:
Art, 1. Modificaţiunile propuse sunt priimite şi articolile de
mai josii din legea comptabilității se vor redacta in modulă următori:
(urmează modificaţiunile),

-
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Art. 3. Guvernulă presintă Adunărei în fie-care anii, în lună întâia a sesiuinai ordinare, budgetulă, aşa în câţi elii să fiă pururea votat celi puţină cu
ţece
luni înainte fie-cărui eserciţiă,
Art, 4. Sunt considerate ca: făcând parte dintr'ună eserciţiă serviciile făcute și drepturile dobândite, atâtiăi pe sâma Statului, câtă şi pe sema creditorilo
r
sti, în cursulii anului pentru care este făcută budgetuli respectivă,
Fiă-care ani financiari începe la 1 Ianuarie și se termină la 31 Decembrie

acelaşi

an.

Ca tâte acestea, durata, periodului în care trebuie a se îndeplini şi tote factele de venituri şi de cheltueli ale fiă-căruia eserciții, se prelugesce:
a). Până la 1 Fevruarie dupe finele anului financiari respectivă, pentru a

îndeplini, în limitele crediteloră deschise, serviciulă
tare începută nu sar fi putută îndeplini înaintea

materialului a cărui
ultimului Decemvrie

esecupentru

causă de forță majoră sâui de intaresii publică, care cause trebue a fi anunciate
prin o declaraţiă a ordonatcrului, aneesată pe lângă ordonanță saă mandati.
b). Pănă la 31 Iulie pantru licuidarea şi ordonanţiarea summelorii datorite
crediteloră.
€). Pănă

la 30

Septemvrie,

totii

după

finele

anului

financiară

respectivă,

pentru a complecta, tâte operațiile relative la strângerea și la plata chăeltuieliloră,
Art, 5. (Decret. 27 Noem. 1864) Dâca bugetul nu sar vota în timpulii o
portuniă, atunci guvernulă,” conformă Art. 6 din Statul din 4 Ialie anulă 1864,
va îndestula serviciele conformă ultimului bugeti votat.(1)
CAPITUL

Comptabilitatea

pi

|

II.

(Generală.

Ş. 1.
Venituri,

Art. 6. După cererea Guvernului și prin unii votii ali Adunărei, budgetulii
se va putea rectifica în cursul anului în părțile care nu s'ar putea aplica,
Art. 7. Nici nnă impositi nu pote fi aședatii nici împlinită daca nu este vo:
tatii de Adunare și sancţionată de Domni.
Implinirea unui imposită nu se pâte face de câtii o lună celă puțină după
promulgarea legei ce'i asedă.
_
Art. 8. (Decret. 27 Noem. 1864) Împlinirea imspositelorii de tot felulă, disecte sait indirecte, se va face pe tot timpulă, pe câti budgetulă care le coprinde va fi în lucrare, afară cea chiar legea care le-a aşiedatii ar fi determinatiio
durată mai scurtâ.(2)
Art. 9. Modulă licuidărei, strângerei şi ali urmărirei, relativii la fie-care
felii pe percepere, se d:termină de legile şi regulamentele speciale.
Art, 10. Pentru ori-ce versemântă sâii trămitere de bani în numerariii și alte
valori făcute în casele Statului pentru unii servicii publică, se va da îndată de
(1) Vechiulă art. 5 abrogată:
art.

3,

nu

serviciile
eşi cătuși
acesta să
(2) Vechiulii
indirecte,

ar

fi votat

în

„Deca
timpulă

bnudgetulii
cuvenită,

presintat
atunci

Adunărei,
guvernulă

conformii
indeplinesce

publice conformii budgetului anului precedenti, fără însă a putea
de puţinii din cifra eheltueliloră votate în acestă bugetă, şi fâră ca
pâtă urma mai mult de cât ună ană.&
ast, 8 abrogată: „Împlinirea impositeloră de toti felul, directe stă
se votează numai pe ună anii,“
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către Comptabil o recipisă cu talonii în care se va înscrie versemântulă făcută
şi natura monedeloră.
Acâstă recipisă este descărcătore pentru aceli care a făcutii vărsamentulii,
şi formâdă pentru elii unii titlu în privința Tesaurului publică, sub îndatorile însă din parte'i, ca să facă a se viza recipisaj şi a se tăia talonulă să, în timpii
de 24 ore, de către funcţionarii şi agenții administrativi însărcinaţi cu asemenea
îndatoriri.
Art, 11. Ori ce intrare de fonduri în casele publice, din ori ce serviciă ar
fi, se face în socotâla Ministeriului de finance, carele centralisă, t0tă summa în
registre şi în Comptabilitatea generală.
Art. 12. Împlinirea baniloră Statului nu se va putea efectua de !câtrde către ună comptabili ală Tesaurului și în virtutea unui titlu făcută după lege.
Ar. 13. Funcţiunile de ordonatori şi de administratori sunt necompatibili cu
funcțiunea de Comptabiliă.
i
Afară din escepțiunile prevădute de lega, ori ce agenti însărcinată cu mănuirea baniloră publici, este priviti ca Comptabilă chiar prin faptulă primirei aceloră fonduri, constatată prin a sa chitanță să recipissă.
Nici o manutenţiune (mişcarea baniloră de la o mână la alta) a acestoră
bani, nu va putea fi esercitată, și nici o. casă publică nu va fi gerată, de câtă
de uni agenti pusii sub ordinile Ministeriului de finance, numită de dinsulă sei
după a sa presentațiune, responsabilă către dinsulă pentrn a sa gestiune şi justițiabilă ali Curţei compturiloriă.
Art. 14. Funcţiunile de Comptabilă şi de Casierii sunt incompatibile ca
esersiciulă vuri-căruia profesiuni de” comereiă sii de industriă.
Ant: 15. Nici uni Comptabilii s6ă Casieri nu va putea lua parte directă scă
indirectă la adjudicaţiunile de furniture s6ă de lucrări publice.
Art. 16. Nimeni nu va putea fi instalații în esersiciului funeţiunei sale de
Comptabilă ali banilorii publici, numai în virtutea titlului funcțiunei sale, ci va
trebui mai âniâiă s5 justifice că ai săvârşitii jurământulă şi că ai depusă cauțiunea, în forma și înaintea autoritățilorii prescrise de legi şi regulamente.
Art. 17. Tesaurulă publici, conformă legiloriă stabilite, are privilegiul asupra averii ori-căruia Comptabilă, Casieră, depositară sc însărcinată cu mânuirea
baniloră publică,

Art, 18. Veri-ce Comptabilă este responsabili pentru împlinirea capitoleloră,

a venituriloră, a taeselori, a drepturiloră şi a impositeloră
"i este încredinţată,

Spre a putea obține descărcare pentru

a cărora

articole neîmplinite,

el

percepțiune

este datori

mai ântâiii de a face ca să se constate că neînplinirea nu provine din a sa neglijențiă şi că a întrebuințatii în timpă oportună tâte silințiele şi urmăririle

necesarie.

|

Comptabilulă care nu a împliniţiă sumele datorite pote fi silită a le plâti cu
de la sine, considerându-se aceste sume ca şi înplinite, La asemenea casă, elti
este subrogatii dadreptulă în creanţiele și privilegiele Statului, în privinţia
debitoriloră,
,
Art. 19, Veri ce primitorii, casierii, depositară sâi altă însărcinată cu bani
publici, nu va putea fi descăreatii sub cuvânt căi s'aă furată s6ă ai pierduti
banii, de nu se va justifica că furtișagulă sâă pierderea aă proveniti dintr'o forțiă majoră și că s'a luatii tâte precauţiunile prescrise de regulamente în acâstă
privințiă.
Ministrulă financeloră, mai înaintea hotărârei ce va da Curtea de compturi,

şi fără a prejudeca nimică, pâte ordona ca să se verse provisoriă sumele furate;
pierdute sc contestate,

Art: 20, Ori ce contribuţiuni directe stă indirecte, altele de câtii acelea ca=
82

123

-
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re sunt autorisate de legile de finance,

sub veri-ce titlu sdii

veri-ce nimiri s'a

înplini, sunt cu desăvârşire oprite.
Autorităţile care ar ordona înplinirea loră, funcționarii carii ar face repartiția lorii, precumii și listele şi taritele, şi în sfirşită toți funcţionarii publici
care
ar săvârşi înplinirea unoriă asemenea dări nelegale, se voră da sub judecată
și
se vorii pedepsi după legi.
,
Iar personele carii vorii fi plătită, dacă nu li s'ar înapoia îndată aceea ce
ai dată, voră putea în timpă de trei ani să'și câră banii înapui, de la ori
care
fancţionariă publică va fi ordonată să făcută înplinirea, şi nu vorii avea trebuințiă spre a'şi esersa acțiunea, loră înaintea Tribunaleloră de nici o
prealabilă
autorisațiune a Guvernului,

|

Ş II.
Chieltueli,

Art. 21, Legea anuală de finance deschide fă-căruia” Ministru asupra Ministrului de fnance, creditele necesarie pentru chieltuelile prevădute pentru
fă-care esercițiii,
Aceste credite să plătescă din mijlâcele cuprinse în budgetul venituriloră.
Art. 22. Ministrii nu poti nici chiar sub a loră respundere chieltui nici
contracta îndatoriri de chieltuieli peste creditile deschise fă-căruia din ei.
Art. 23. Ministrulă de finance nu pâte nici chiar sub a sa respundere autozisa plăţi covârşitore creditelorii deschise fiă-căruia Ministru.
Art. 24. Ministrii nu potă cresee prin nici ună mijlocă particulari şi din
nici o altă sorginte suma crediteloră afectate chieltuelilori loră respective, prin
urmare, ori ce bani ar înira în casa Statului peste sumele veniturilorii prevădute în budget, se vorii trece în budgetulă curentă, sub numire de venituri

estra-ordinarii.
Cândîi veri unele

,

din obiectele

mobile

să

imobile

ale Statului ar fi lăsate

în disposiţia Ministriloră şi ne mai fiind în stare a se întrebuința, vor fi primitâre de a se vinde, atunci vânarea loră se vu face prin Jicitațiă publică şi cu
concursul Ministrului de finance sâă ali delegatului săi; iar sumele produse
din asemenea v&ndări se vori trece asemenea în budgetulă curentă, sub numire
de venituri estra-ordinarie.
Toti în rândulă veniturilor estra-ordinarie ale esersiciului curentii se vorti
trece şi sumele ce vor fi fostii plătite fără cuviință saii din greșâlă, după ordonanţele Ministeriale, și carii vor trebui restituite în Tesaurii, precumă şi acelea
cari, fiindii avansate în virtutea serviciiloră cari nu s'aii esecutată, aii -remasă
fără destinaţiune, și pe cari primitorii nu lear fi întors de câtă după închiderea,
esersiciului,
Căţii pentru sumele întârse în cursulă duratei eserciţiului pe seama căruia
sa dat ordonanțe de plată, Ministrii ordonatori voră putea dispune din noii de

aceste

sume,

pentru

trebuințele

la care

eraă

afectate,

însocind însă

cererea

lori

către Ministrulă financelor de recipisa Comptabilului care va fi priimită acele fon-

duri, de numele

persânei

care

ai îutorsii

aceste

sume

în casa

Tesaurului,

de

ordonanța de restituire şi de arătarea causelorii cazii facă necesărie reintârcerea
acestei sume la creditele Ministeriului ordonatoriă.
Axt, 25. (Deer, 27 noem. 1864) Cândă creditele deschise de legea anuală de
nance nu adjungă a acoperi serviciile la care sunt afectate, Domnulă, după cererea Ministrilorii respectivi, pâte să 16 deschigă credite suplimentari . prin ordo-
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nanţe Domnesci, fără ca aceste credite să trâcă în nici unii cazi peste o a trea
parte din ereditulă serviciului votat.(1)
Acele credite se voră supune Adunărei la cea dintii sesiune spre a se
legitima.
5 Art. 26. Ordonanţele Domnesci cari, în lipsa Adunărei, aii deschisă sub verice titlu credite Ministriloră, nu se potă pune în lucrare de către Ministrulă de
finance, de câtă dacă vori fi basate pe părerea Consiliului de Ministri. Ele. sunt
contrasemnate de ministru care a cerută creditulă, şi publicate îndată în Monitorul oficiale,
Axt, 21, Aceste ordonanțe se întrunescă tâte în ună singură proiectă de lege
Si se supunii Adunărei de către Ministrulii de finance la, cea dintâiii sesiune şi
înaintea presintărei budgetului,
Art. 28* Facultatea de a deschide prin ordonanțe Domnesci credite suplimentarie conformă Art. 25, nu se aplică de câtă la cheieltueli privitra la uni
servicii votată şi a căruia nomenclatura este cuprinsă în fiă-cara ană în legea
anuală relativă la budgetulă chieltuelilorii.
Art. 29 (Deer. 27 Noem, 1864). Credite estra-ordinarie se poti creea numai
la trebuința care nu s'aă putută prevedea la votares budgetului, nici s'ar putea
amâna pănă la întrunirea Adunărei.
n asemine casă, Domnulii pote deschide Ministriloră respectivi credite estra-ordinarie cu îndeplinirea disposiţiilorii art. 26.
Regularea acestori eredite-se va urma conform art. 97.(2)
Art. 30. Fiă-care creditii estraordinariă deschisă unui Ministru formedă unii
capitală osebită în socoteala esercițiului pe stma căruia s'aă deschisă acelă
credită.
Art. 31, Creditele deschise prin legea anuală de finance, pentru chieltuielile
unui

esersiciă,

nu poti fi întrebuințate la cheltuelele

unui

alti

esersiţiii,

nici a-

cele alocate pentru uni Ministeriă nu se potă întrebuința la cheltuielile unui
altă Ministeriii,
Art. 32. Budgetulii chieltuielelorii fiă-căruia Ministeriii este înpărțiti în capitole speciale și articole, Fiă-care capitolă cuprinde serviciuri corelative, s6ă
de aceeaşi natură, artilolii fiă-căruia capitolă cuprindă împărțirea amenuntă a serviciului prevădutiă prin acelă articolă.
Art, 33. Sumele afectate de lege la chieltuiala unui capitolă, nu se pot întrebuința la chieltuiala nnui altă capitolă; assemenea şi summa efectată la unii

articol, nu se pote întrebuința la chieltuiala unui altii articolă,
Art. 34. Nică o creare cu chieltuiala Statului de drumuri, canaluri, poduri,

;

||
!
|

(1) Vechiulii art. 25 abrogată era redactat ca şi noulă art. 25., cu deosebire numai că la alin. întâiii, în loculii frasei: „fără ca aceste credite să trecă cet.
se afla frasa:“ în marginile prăvedute prin ună articol specială din legea
budgetară.&
(2) Vechiulă. art. 29 abrogată: „Credite estraordinare se potă creea numai la, tre
buinţa care nu s'a pututii prevedea la votarea budgetului, nici s'ar putea a
mina pînă la întrunirea Adunărei.
n asemenea cazuri, Domnulii pâte deschide Ministriloră respectivă credite estraordinare în marginile prevădute prin unii articolii speciali din legea budgetară,
La cazuri estraordinare care ar necesita deschiderea de credite mai mari şi
- covârşitâre acestui fondă, se va convoca Adunarea, și Ministeriulă va cere
ună credită legislaţivii propuindă totii-o-dată căile şi mijlâcele pentru
acope-

rirea lui,%

Ă

3
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păriuri, edificiuri publice și altele, nu se potii face de câtii în temeiul

sti

a u-

nei legi speciale sâă a unui credit deschisă uaui capitolă speciali în budgetă.
În asemenea casă, cererea celui d'ântâii creditii trebue sa fă neapărat însoţita de evaluarea chieltuielei întregi.
Art. 35. Ori-ce lucrări publice de o mare
canalisări

de rîuri,

drumuri,

canaluri

importanță,

precumii,

și altele, fiă a se face

căi ferate,

cu chieltuiala Statu-

lui, fă prin companii particolare, nu poti fi esecutate de câtă în temeiul unei
legi speciale.
Acâstă lege trebue să fiă basată pe o cercetare administrativă,
Art. 36. În fiă-care lună, Ministrulă de finance propune Domnitorului, dupe
cererea celor-l-alţi Ministri, împărțirea fonduriloră ce fiă-care are a întrebuința
în luna viitâre.
|
Art. 37. Nici o chieltuială pe sema Statului nu pâte fi plătită de către Ministrulă financelorii de câtii în puterea unui ordonanțe a Ministrului respectivi
sâii a funcţionarilor delegaţi de elă.
Art. 38. O asemenea ordonanțare, ca să potă fi priimită de Ministrul de finance, trebue să se raporte la uni credită deschisă într'ună chipii regulațtă și se
fiă coprinsă în marginile împărțirei mensuale a fondurilorii disponibile.
Art. 39. Ordonatorii sunt responsabili de plăţile mandate de dinşii în contra
legiloră și a regulamentelor de administrațiune.
Comptabilii şi casierii, mai înainte de a procede la plata ordonanţeloră şi a
mandatelor liberate pe sâma loră, sâi de a le visa spre a fi plătite de alţi comptabili, sunt datori sub a lorii respundere a se încredința că s'a observată tote
formalităţile şi s'a produsi tote piesele justificative prevădute prin regulamente,
Art.

40.

(Deer.

27 Noem.

1864)

Ministrii în

genere

nu

poti

face nică ună

contractă, tocmelă s6ă adjudicaţie care ar trece peste terminulă duratei unui budgetii.
Se esceptă din acestă re gulă contractele de arendare, de închiriere, de lucrări
publice şi de întreţinere, cari? potă fi întocmite pentru ună termină mai lungă;
la acestă. casă, se va trece în fie-care budgetă, partea
din venitul sâiidin chieltuiala
cuvenită, în sarcina anului la care se raportă budgetuli, fără prejudițiul art. 34
i 85.(1).

:

0

41, Nici o creanţiă nu se pote licuida de câtă prin un Ministru

scă

prin unulă din delegaţii săi, în numele numai ală celorii în drepti.
Art. 42. Titlurile fiă-căria lichidări trebue să înfățișede dovegile despre
drepturile dobândite asupra Statului, şi să fiă redigâte în formele prescrise prin
regulamentele speciale ale fiă-căruia servicii,
.
At, 43. Ordonatorii chieltuielilorii nu vorii putea sub nici un pretestii să
încheie vre o stipulaţiă de dobândă sâi comisiune de bancă în folosulii vre unui
contracciă s6ă antreprenori, precumă nici a cere de la aceștia vre unii asemenea
folosi,
(1) Vechiulă art. 40 abrogat:, Ministrii nu poti face nică unii contractii, tocmelă,
s6i

adjudicaţiă

care

ar trece peste

termenului

duratei

unui

budgetă;

la

din

contra, contractulă va remânea [fără effeetii pentru termenul escedentă şi
contracciulă nu va putea trage la respundere de cât numai pe Ministru.
Se esceptă din acâstă regulă contractele de închiriere. si de întreținere,
carii poti fi întocmite pentru unii terminii mai lungă;
la acestii cazi se va trece
în fie-eere budgetii, partea de cheltueală cuvenită în sarcina anului la care se
raportă budgetulă, însă cu încuviințarea prealabilă a Adunărei pentru assemenea contractări.
Când lucrarea, nu se pâte realisa în timpulă budgetului şi este necesitate a
se împărți pe mai mulți ani, Ministrii nu vor putea contracta pentru un ter-

mină mai Jung de cât în virtutea unci legi speciale.
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Art, 44. Nici ună avansă nu se va putea acorda la încheierea unui
pentru lucrări,. furnituri s6ă transporturi, de câtă pe garanția unei valdre
saă depositii de alte valori și până o a 1, parte din costulii totală.
Nică un acontă nu se va putea da de câţii numai pentru partea
împlinită,
Tâte aconturile liberate nu vor putea trece însumate peste cinci
şese din lucrările, furniturile saii transporturile efectuate.
La fie-care acontă se va opri o parte proporțională din avans, în
acesta refuitii la terminarea serviciulni contractată,

contractii
ipotecare
serviciului
părți din
câtă să fie

„Art, 45, Tâte tocmelile în numele Statului se vorii face prin concurență

şi

publicitate,
Art, 46. Sa vorii putea însă face tocmeli prin bună învoire:
J. Pentru predările, transporturile şi lucrările a, cărorii chieltuială nu va
covirşi suma de lei 10 mii, saă dacă va fi vorba d'o tocmâlă făcută pentra
cinci ani, a căria cheltuială anuală nu va trece peste suma de lei trei mii,
II. Pentru ori-ce predări, transporturi -sati lacrări, cândii împrejurările voriă

cere ca operaţiile Guvernului să se ție secrete. Aceste tocmeli trebue mai întâi

să fiă autorisate de Domnitori după unii raportii specială.
Ul. Pentru obiecte a cărora fabricaţiune este eselusivii proprietatea cu
brevetă de invenţiune sa de importaţiune acelui ce le are.
IV. Pentru obiecte cari nu s'ar putea găsi de câtă la o singură persnă.
V, Peutru lucrările i obiectele de artă și de precisiă a cărora esecutare nu
se va putea încredința de cât la artiștii încercaţi.

VI. Pentru esploatările, fabricările și predările carii nu sar fi făcută de

câtii ca probe.
,
VII. Pentru materiale şi prednete de hrană care, după natura loră particulară
şi specialitatea întrebuințărei la care sunt. destinate, voră fi a se cumpăra şi
alege în locurile unde se producă, sati care vorii fi a se preda de către însuși
producătorii fără mijlocitori.
VIII. Pentru predările, transporturile sai lucrările cari nu voră fi dobindită
la licitaţie nici ună preț, saii în privința cărora se vori fi propusi prețuri ce
nu putea f primite.
IX. Pentru luerările acelea cari, în casă de urgență evidentă provocată de
împrejurări neprevădute, nu vorii putea suferi adăstarea termeniloră de licitaţie.
Art. 47. În casă cândă o tocmelă ce va fi de natură a se face prin concurență şi publicitate, nu s'ar putea realisa din lipsa de oferte sait din esagerația
preţuriloră propuse, va trebui să se facă o novă încercare de licitaţie într'unii
termină minimumiă de la 15 la 30 dile, iar pentru licitaţiile mai importante care
ar frece peste suma de una sută mii lei, acelă minimumiă va fi de două luni de
la data publicaţiunei,
Art. 48. În casti cândii predările ce vor fi a se da prin licitație nu vor fi de
natură a găsi în ţeră o concurență îndestulătâre pentru a garanta preciurile cele
mai avantagi6se, publicațiunile se vorii face şi în străinătate,
Art. 49. In condiţiile așiedate la începută se vor determina, natura şi importanța garanţiiloră ce contraceii saii antreprenorii voriă fi datori a înfățișa, sai

pentru ea să fiă primiţi la licitație saii pentru ca să

asigurese îndeplinirea con-

tractului. Ele voră determina aseminea acţia ce administrația va esercita asupra
acestoră garanţii în casă de neîndeplinire a contractului.
Art. 50. Lasciințarea, despre licitaţiile ce voriifi a seţine se va publica, afară de
cazurile de urgenţă, cel pucin cu 30 dile înainte prin afișe, prin jurnalile oficiale
şi cele mai r&spîndite prin fâră și prin t6te mijlâcele de publicitate, iară pentru
licitaţiile mai

importante

cari ar covirşi

ției va fi de două luni celă puţină,

suma

Acsstă înseiințare va face cunoacută:

de

100,000

lei, terminulii publica»

Ă
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], Loculi unde se pâte vedea condiţiunile,

II. Autorităţile însărcinate cu facerea licitaţiei,

III. Locul, dioa, şi ora pentru adjudicație,.
Art, 51. Licitaţiile se facă prin oferte. Ofertele se vorii depune
sigilate în
şedinţa publică. Când Ministerulă respectivă sai împuternicitulii
din partei va fi
determinată de mai înainte un macsimumiă de suirea prețului saă
un minimumiă
de coborîre, acest macsimumiă saă minimum va trebui să se
depue sigilată pe
binroă la deschiderea şedinţei. (Deer. 27 noem. 1964): Lioitaţiile
se vor putea
face şi prin strigări, dâca acestă modă va părea mai priineiosă,(1).
Art, 52, Mai înainte de deschiderea oferteloră se deschidă şi se eercetâdă
garanţiile, respingîndu-se acelea, ce nu ar fi valabile sai n'ar îndeplini
condițiunile prescrise prin castele de însăreinări,
Apoi se procede la deschiderea oferteloriă respingîndu-se mai întâiă
acele a
cărora garanțiă mai fostii îndestulătbre.
Art. 53. In casulă cînd mai mulți doritori ar oferi acelaşă preț, și cîndă
acestii preții va fi cel mai de jos din cele cuprinse în oferte, se va
proceda la
o de

isnâvă

adjudecaţie

chiarii în acea şedinţă,

strigâri pănă la stingerea a trei

sai prin noue

focuri d'arîndulă şi numai între

a oferitii acelașă preță.

!

oferte sai prin

.

doritorii

carii

Art. 54. Resultatulă fiă-cării adjudecaţii se va constata printruni procesăverbală, care să arate tite împrejurările operaţiei.
Acestă procesă-verbalii se va încheia în şedinţă, chiar îndată după deschiderea oferteloră, şi se va constata adjudecaţia faţă cu toți concurenţii, însemnindu-se atâţi numele fiă-căruia concurentă câtii şi prețalii cuprinsă în oferta
sa,
Preţul

va fi scrisă nu

numai

în cifre, dară

şi în litere.

Acestii procesii-verbatii se va sub-semna nu numai de Ministru sai de delegatulă săă, și de adjudicători, dar încă și de cei-l-alţi concurenți.
Nevoința sai neputința de a subscrie din partea, acestora se va menționa
în
procesulii-verbală,
Contravenirea la aceste disposițiuni se va pedepsi conformii legiloră,
Art. 55. Adjudecaţiile şi de isnâvă adjudicaţii vori fi totă-d'a-una supuse
la aprobarea Ministrului competinte, și nu voră f valabile şi definitive
de câtă
după acâstă aprobare,
Art. 56.

Ori-ce

concesionarii

este

supusi,

în casii

de

neesecutare

a contrac-

tutai, la o adjudicaţiune din noă făcută în contra lui,
Art. 57, Ori-ce licitație abătută din formile prescrise din acâstă lege va
fi
considerată ca nulă,
.
Art, 58. Testulii articolului 40 pînă la art. 57 esclusiv, vorii fi totă-d'auna
afișiate în sala adjudecaţiiloră.
Asemenea se va face mențiune în publicațiunile ce se vor face, despre aceste articole,
Art, 59. Tocmelile prin bună învoire încheiate de către delegaţii unui Ministru şi cumpărătrea ce vor face, vor fi asemenea supuse Ja aprobarea
sa, şi
vori trebui a fi îusocite de actele justificative.
.

CAPITUL III.

Regularea definitivă a budgetuluă,
Art. 60, Regularea
speciale,

pe lângă

care

definitivă
se vor

a unui budgetii

anecsa

socotelile

va

face

obiectul unei legi

Ministrilor,

(1) Acestă allă doilea alinoati lipsea
di n testulă primitivi ali legai din 14 aprilie,
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si

Acâstă lege

se va supune
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adunărei

în aceași forma şi în același cadru ca

definitivi

al

budgetulă.
“
|
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Art. 61. Uni tabloi ală budgetului încheiată va fi aneesată pe lîngă proiectulă de lege pentru regularea fiă-căruia esersiţiă şi va cuprinde lămurită şi
anume:
a) În partea venituriloră:.
I. Elaboraţiile veniturilorii,
,
II, Drepturile constatate asupra contribuțiiloră,şi veniturilor publice,
III. Împlinirile efectuate,
:
IV. Remăşiţele,
3). În partea chieltueliloră.
I. Creditele deschise prin legi
II, Creditele dobândite pe stma creditorilor Statului.
III. Plăţile efectuate, și.
IV. Chieltuelile ce remânii a se plăti.
Art. 62. Guvernul presintă Adunărei socottla fie-căruia esersiții în termenul multă de duoi ani de la închiderea lui. Curtea de compturi supune Adunărei o lună după deschiderea sesiunei ordinare, împreună cu ale ei observațiuni,
Comptulii generală ală stărei aceluiaşi esersițiăi precumiă şi documentele spriP
jinitore.
Art. 63. Sumele realisate din remășițele venituriloră esersițiului încheiată,
se voră trece la venituri în socotâla anului în curgerea căruia se vor împlini.
Art. 64. Creditile sâă plăţile de credite remase neîntrebuinţate la închiderea
esezsițiului, se voră anula în comptabilitate.
Art, 65. Mandatele a cărora plată nu se va fi reclamată până la închiderea
esezsiţiului, se voră anula; plata lorii se va putea cere şi efectua prin o nouă
ordonanțiare în cursă de cinei ani socotiti de la 1 lanuăria ală anului care
dă
numele săi essersițiului în care s'a dată mandatele,
Art. 66. Când la închiderea unui essersițiă, unele alocații din budgetii sa
găsescii încărcate cu drepturi în favârea creditoriloră Statului pentru lucrări adjudicate şi în cursă de esecuțiune, partea alocaţiunei necesarii pentra a plăti
creanție, se va transfera la esersițiuli corentă.
Art. 67. Plăţile remase a se efectua pentru chieltuelile unui esersiţii încheiat,
se voră ordonanția asupra fondului esersițiului anului în care sai reclamatii.
(Decret. 27 Noem. 1864). Assemenea cheltueli se vor repurta în bugetalii
anului curentii, dupe o încheiere a Consiliului Ministriloră, aprobată de Domnă,
trecându-se la unii capitol speciali fără alocaţiune de fonduri.(1).
Art:

68. Îndată

ce comptulă

unui

esersiţiii este

încheiutii,

Mi-

nistrii ordonatori alcătuescii state nominative de creanţiele neplătite la închiderea
acelui esersiţiii, şi trimit o îndoită copiă la Ministrulă de finance.
Art. 69. Ordonanţele pentru plata aceloriă creanţe nu sa efectuagă
de câtii
după ce Ministrul de finanțe a recunoscută prin acele staturi
nominative că
creanțele ordonanțiate se aplică la credite remase la disposiția
Ministriloră.
_
Art. 70. Cândă creanţe bine constatate asupra unui esercițiii încheiată
vorii fi
remasă netrecute prin legea de regulare acelui budgetă, partea alocaţiilorii
care

le ar fi fostă afectată nu se mai pâte

transfera

la alte eserciții de câtii numai

prin o anume lege.
Art, 71. La espirarea termenului de cinci ani, care se dă celori în dreptă
pentru a reclama efectuarea creanjelor râmase neplătite, exercițiul încheiată
la
m

a,

(8) În vechiulă articolă 67, aliniatulă allă doilea era redactat așia:, Ele
se vor
trece la unii capitol speciali fără alocațiune de fonduri.
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care privescă acele creante se socotesce închisă pentru totă-d'auna, şi creditile
la care sar aplica acele creanţe se anulesă într'unii modă definitivă,
Art. 72. Ministrulă de finance va trămite pe totii anuli la Curtea de compturi cu arătare de operaţiile relative la esercițiuri încheiate până la a lorii definitivă închidere, una din copiile staturilorii nominative, menţionate la art. 68, pentru ceă în drepti cu creanţe reclamate asupra, aceloră esercițiuri, precumi şi actelo doveditâre pentru respunderea, baniloră.
Art. 73. Ministrii așternii fiă-care în parte socotelile lori.
Ele se alătură pe lângă socotela generală a esercițiului,
Art, 74. Aceste socoteli coprindă tote operaţiunile ce s'aă urmată pentru
fiă-care servicii de la deschiderea și până la închiderea fiă-căruia esercițiii.
Art, 75. Socotelile fiă-căruia eserciţiii trebue tot-d'auna făcute. într'un mod
uniformi cu aceleași împărțiri, aceleași capitole și 'articole ca și budgetulă disului eserciții, afară de chieltueliie neprevădute în budgetii şi pentru carii se
facă articole şi capitole adiționale și osebite..
Aat. 76, Fiă-care Ministrii înfățiședă pe toti anul Adunărei legislative unu
statii sumarii de tâte adjudicaţiile, de tote contractile şi de tâte cumpărătârele
1ăcute în cursulă anului încetați,
.
Acestii statii arată numele şi locuința, părțiloră contractante, dăinuirea şi
principalile condiţii ale contractelorii.
.
Art. 77. 'Tâtă averea mobiliară a Statului, precumii și mobilile, se voră trece într'un inventariă după care se va depune câte un essemplarii la arhiva Ministeriului financelorii, la Curtea de compturi şi la Ministerii s6ii Administraţiile
respective.
Ă
Inventariile se vor revisiui şi se voră îndrepta la finitul fiă-cărui ani şi la
fiă-care schimbare de funcţionari în a cărora s6mă sunt date prin agenți ai administrației numiţi de Gnverni.
Art, 78. Ministrii vor da la Curtea de compturi:
1. Un Tablou detailatii de proprietăţile Statului şi veniturile ce producă,
2. Copii de procesele verbale dupe adjudecaţii, tacse de poduri, tăeri de
păduri, închirieri săă arenduiri de proprietăți, vândări de fineţuri, producte ș
alte assemenea,
3. Estracte de cătățimea sumelorii impositelorii directe după roluri, împărţite

pe districte și comune, și în genere de tâte documentele care constată unii drepti

dobânditii alu Statului,
4. Un tabloă de tâte procesele câștigate saii pierdute de Stati, cu însemnare
d»: sumele ce are a plăti saii a priimi pe fă-care ană.

CAPITOLUL

1YV.

Despre stingerea creanţelor contra Statului prin prescripțiă şi prin
opriră judecătoresci.

Art, 79, Suntă presezise și cu devăvârșire stinse în folosulii Statului
creanțele remase nelicuidate, neordonanțate şi neplătite în termeni de cincă
socoțită de la deschiderea esercițiului.
Acâstă prescripţie nu se aplică la contracte şi cumpărătoii carii voră
prinde ună termeni mai scurti de prescripţie și nu prejudică întru nimică
prescripţiuni mai scurte prevădute de legi
Art.

80

Cu

tte

acestea,

disposiţiile articolului precedentă

nu voră

tâte
ani,
cualte
Ă

fi aplica-

bile la casulii când ereanțelenu s'a ordonanțatii sai plata leră nu s'a efectuati

la terminile preserise, din fapta chiar a administrației

ce s'a urmată înaintea Tribunaleloră,

saii din causa judecăților
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Veri ce creditor va fi în dreptă a cere de la Ministru competinte săi dea
ună actă prin care să constate data, cererei și piesele aduse în sprijinirei ei.
Art. 81. Veri ce mandatii a căruia plată nu s'aii reclamatii în termenii de
cinci ani, începândii de la J-iii Ianuarie a anului ce dă numele săă esercițiului,
este prescrisă în folosul Tesaurului.
Acâstă prescripţie însă nu privesce pe acele mandate de plată cari se voră
fi oprită în urmarea veri unci cereri de secuestru s6ă de oposiţie.
Art. 82. Summa mandatelorii de plată oprită prin cereri de secuestru sti
oposițiuni se va, vărsa în cassa de deposite și consemnațiuni, spre a sta acolo peninu assigurarea drepturiloră celorii ce li se va cuveni. Prin acestă depunere 'Tesaurulii pubiică este cu desâvârșire liberată,
Aceste feliuri de consemnaţiuni nu daii dreptă de nici o dobândă pe sema
p.rţiloră interesate,
Pănă la înfiinţiarea unei casse de consemnațiuni şi deposite, asemenea summe se voră depune în cassele Tribunalelorii respective,(1)
Art. 83. Sunt definitivi rămase pe sâma Statului sumele vărsate în casile
agenţiloră de poștii sei de drumuri de feri ale Statului, spre a se trămite la
destinaţiunea lori și a cărora plată nu s'a reclamatii de cătră eci în dreptă în
terminii de trei ani din dioa predărei aceloră sume.
Art. 84. Veri-ce cereri de opriri s6ă oposițiuni asupra sumelorii cuvenite a
se plăti de cătră Stată,

veri-ce

semnificațiune

despre

cesiunea

s6ă

unorii asemioea sume la o atreia persnă şi veri-ce alte notificațiuni
de obiectii a popri plata lori, trebuescii, sub osînda de nulitate, a fi
noscinția Ministrului pe care privesce plata s6ă a delegatului s&ii în
la casti de urgenţiă, chiar agentului 'Pesaurului însăreinatii a efectua

CAPITOLUL

Despre perderi

transportul

cari ar avea
date în cujudeţiu; iar
plata.

v.

şi deficituri,

Art. 85. Pe fiă-care anii se adaogă la budget o alocațiune specială spre a
acoperi și a regulurisa pierderile ce vorii resulta din deficite, evenimente estraordinare şi păgubi şi chieltueli provenite din procesele Statului.
Aseminea pierderi voră fi constatate de Ministru respectivă care 'și va pune
tote silinţele spre a asigura despăgubirea din cauțiunile și averea debitorilorii.
Art, 86, Dacă în curgire de cinci ani de la data hotărârei Curţei de comptură, creanţa, deschisă pe s&ma Statului pentru cause de deficită stii de ozi-ce evenimentă de forța majoră, nu s'aă pututii acoperi, se va constata neputința împlinirei printr'ună procesă verbală care se va însoți în sprijinirea comptinlui gemera] ali Statului. Copiă legalisată dupe un asemenea procesii-verbale se va anesca la comptulii Comptabilului însărcinaţi cu împlinirea deficitului,
Art. 87. Funcţionarii însărcinaţi specială și directă cu survigherea Comptabililoră și cu controlulă comptabilităței lor, sunt responsabili de ori-ce deficită
ce
nu se pote acoperi, și care arii fi proveniti din causa lipsci de verificaţiune
asupra gestiunei Comptabilului ce se va afla în deficitii,
La ună assemenea casti, unii decretă Domnesc motivaţi ficsediă,
după
propunerea Ministrului de finanțe totalul sii partea deficitului de care funeționarulă este responsabilă,
Cu acâsta însă nu se atinge dreptulă acestuia de a se arăta eu cererea la

Curtea de Compturi spre a “i se face legiuită îndreptare la casii de a fi năpăstuită,

În
UI
NOR
(1) Vezi la valle Legea de depuneri şi cogemnaţiuni, din
1 Decomyrie 1864
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CAPITUL VI.

Despre durea compluriloră.
At. 88. Ori-ce comptii declarată de sincerii și adevărată, este datii și subsemnată de Comptabilulă care la încheiat și înaintată la, autoritățile competinte în
terminile preserise de legi, cu alăturare de actele justificațive,
Nici o preschimbare nu se mai pâte face la ele după presentarea lori de
câtţii prin o sentințiă a Curţei de compturi.
Art. 89. Comptulă generală alii fnancelorii va cuprinde patru compturi
desvoltate:
1. Comptuli primiriloră.
MI. Compiulă chieltuieliloriă,
III. Compturile de gestiune.
1Y. Comptuli budgetari.
Art, 90. Compturile speciale ale Ministriloriăi voră cuprinde:
1. O tablă generală pe capitole a tutulorii operaţiunilorăi essercițiului presentată.
2. Arătarea desvoltată de chieltuielile constatate, plățile efectuate și creanțele remase a se solda.
3. O tablă comparativă pe capitole a chieltuieliloră esercițiuui presintată cu
acelui care a precedatii, arătând causile diferințelorii.
.
4. Tabla operațiiloră relative la esercițiuri încheiate.
Art, 91. Ori-ce comptabilitate publică este basată pe soripte oficiale şi pe
documente

justificative,

Scriptele prescrise de lege se ţinii în formă de dopia-scriptură:
1. Într'ună jurnali generală pentru înscrierea operaţiunilorii de tstă dioa,.
£. Într'o carte mare de partidă în care se resummă tâte operațiunile după
natura lori,
3. În registre ajutătore în care se deseriă acele operațiuni în tote amănunţimile lori.
Art. 92. În primile dece dile ale fiă-căria luni, casierii trămită ordonatorilor
secundasi, borderouri de plățile făcute în luna, precedintă, pe esereițiii, pe Ministorii şi capitole,
La închiderea

esereițiului,

ei adaogă

borderouri

de plăţile “ce

mai

remâniă

a

se efectua pentru acelii esercițiă, cu arătare de natura creanței şi de numele celoră în drepti.
Art. 93. Ordonatorii secundari ai creditelorii Ministeriale ţină o comptabilitate
strictă pentru tote operațiunile ce le sunt încredințiate, după cumă se espnne
în art.

91.

Art. 94. În gece ale fiă-căria luni, ei trămită către Ministrii loră socoteli
mensuale așediate în formile ce se vorii fiesa prin regulamente speciale.
Unii comptii generală este trămisii de ei la închiderea definitivă a esercițiului,
-cândii se vor închide totă de odată şi registrile loră.
Ant, 95. Comptabilii snnt datori să adresede pe tstă luna la Comptabilitatea
generală a financeloră unii borderoii de primiri şi cheltueli, însoțite de acte justificative şi adeverite contormă preseripțiuniloră regulamentare,
Art, 96. Ori ce primitoriii stă agente comptabilii alii diferiteloră administraţiuni
financiare este datorii a preda pe fie-care anii și mai înainte de 1 Aprilie la
Curtea de compturi socotela gestiunei sale.
Aedată encotelă coprinde tâte fiutele gestiunei în exrgerea perioiului anuală,
ori care ar îi patura

torii,

şi

la care cele se raportă.
Aceste socoteli presintă:

ori

care

ar

fi

servicială

publică

stii

particulară
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1. Tabloulă valSrelorii în ființiă în casă și în porto-foliuri și ali eraanțeloră
remase neînplinite la începutul gestiunei anuale, seii ali
deschisii

Comptabilulă

la aceeaşi

sumelori cu care ar fi

epocă.

2, :Primirile şi cheltuielile de ori ce natură făcute in cursulă acestei gestiuni
cu arătare anune a esereiţiilori şi adreptusilorii la care sunt privitâre.
Totalulă valdreloră ce va afla în casă şi în porto-foliulii Comptabilului precumi şi ală creanțielorii remase neînplinit» la sfirgitulă gestiunei anuale sâi
ali sumiloră cu care ar fi deschisă la acezași epocă.
Art, 97. Socotelile şi registrile Comptabililorii de bani publici se închidă la
31 Decemvrie ali fiă-căruia ană,s6ă la epoca încetărei funcţiunilorii loră,
La aceleași epoce se verifică situațivnea, caseloră şi a, portofeliilorii lorii și
se constată printrunii procesiă-verbali de către agenții administrativi orănduiți
pentru acâsta.
Art.

98.

O

comisiune

specială,

al6să

de

Adunare,

va

închcia

jurnalulă

și

carta mare de partide a Comptubilităţei generale la finile lui Decemvrie, şi va
constata prin procesii-verbali, comunicată Adunărei, concordanția socoteliloră
Ministeriule cu scriptele centrale ale financelorii.
Art. 99. Cându se va întâmpla ca comptabilii Statului să fiă în acelaşi timpă
primitori ai banilorii comunilorii sâă ai stabilimenteloră publice, agenţii Guvernuiui verificândii casa loră, verifică în acelașiă timpă şi starea socoteliloră caseloră comunale districtuale, sâi ale stabilimenteloră publice cu carii acești Comptabili sunt însărcinați, fără a se jigni însă cu acâsta dreptul de priveghere și de
control ali autoritățiloră comunale, districtuale sau altele.
Art. 100. Șefală comptabilităței generale verifică pe t6tă dioa saldosulii casei centrale ali Tesaurului publici şi constată a sa conformitate cu scriptile
centrale.
Art, 101. Casierii centrali voră ţine în formă de dopie-scriptură:
1. Registre de prima înscriere ținute de sub-casierii primitori şi plătitori,
2. Ună jurnală resumândă operaţiunile pe fiă-care (i.
3. O carte mare de partide.
4, Registrui

pentru

desvoltarea

chieltueliloră

şi. primiriloriă.

5. Carneturi de scadenţie și alte regisiruri de porto-feliuri.
6. Registruri de amenunte pentru chietuelile așediate pe Ministerii şi pe
esercițiuri.
7. Carneturi de ordonanție înfățișând, pe articoli și capitoli de budgetii,
sama, ordonanțielori Ministeriale, emisiunea mandatelorii de către ordonatorii secundari și plățile făcute asupra aceloră ordonanție şi mandate.
Art. 102, Casierii centrali comunică pe tâtă sera Ministrului transeriptele,
borderourile şi docmnentile carii justifică situaţiunea sa de di. Elă comunică pre
tită luna la dirceția Comptabilităței generale borderouri desvoltate arătândă am€nuutele plăţiloră pe esereițiuri, Ministerii și capitole budgetare, precumii şi statură sumarii

de rețineri.

Asemenea şi statulii plăţilorii făcutii. pe esereiţiuri încheiate.
Art. 103, Compiulii finali ală Casierului centrală va presenta plăţile făcute
atâtii întrunit modii suimnariii pe Ministerii şi eserciţiuri, câtii şi desvoltate pe materie prin o table anecsată sub adeverirea direcției Comptabilităţei pentru confor:
mitate cu seriptile generale.
Art. 104, Toţi cei-Palţi Casieri ai Statului voră adresa la finile fiă-căria
săptămâni la comptabilitatea generală copie de juraallulii lori, şi la finile fiăcăria, luni borderouri de amenunte cu actile justificative şi cu balanţia Carteimari de partide, precumă şi table de operaţiunile lorii pe esezsiţiii,. pe Ministerii și
pe servicii.

„Art, 105. Pentru ori ee plată. din casa publică : achitarease va înesrie de
primitori chiar pe mandajuli de liberare în minuţulă primirei, Cândă primitoruli
ș
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nu va sci s5 scrie,

clii este

in

drepti

a achita pria

unii cunoscută

ali stă,

care

va sub-semna pentru regulă. Cândi nu va voi sâ se serve de acestii drepti, elii
este datori să producă o cuitanțiă legalisată după formele prescrise de lege,
Art. 106. Comptabilii fondurilor departamentali şi ai stabilimentelor de utilitate publică suntii datori a ţine comptabilitatea, lor în formă de dopie-scriptură,
Registrele lor, neapărat cerute de legi, vor fi:
1. O condică cu sușe pentru înscrierea, chitanţelor,
2. Un jurnal general pentru îuscrierea priimnirilor şi respunderilor dupe ordina
datelori.

3. O carte de partide pentru înscrierea, priimirilor şi a, cheltuielilor,

dupe

natura. alcătairilor budgetare a fie-căruia anii.
Art. 107. Perceptorii comunali sunt datori a ține o comptabilitate regulată
în formă de scriptura simplă. Registrele lor neapărat cerute de legi vor fi:
1. O condică cu sușe pentru înscrierea şi tăerea chitanţelor.
2, Un jurnal general pentru înscrierea priimirilor și respunderilor dupe ordina
datelor.
Art. 108. Comptabilitatea generală a financelor este însărcinată cu privigherea tutulor comptabilităților publice. Ea controieză p acte justificative tote elementele de comptabilitate pentru priimiri şi respanderi câte "i se trimit de diferiţii
comptabili, recapitulândule în borderouri lunari pentru tâtă ţera. Aceste borderouri

servescă

de bază

pentru

scriptele

centrale

ale Comtabilităței generale,

Art, 109. La termenul prevădut prin legea Curţeide Compturi, compturile de gestiuneale diferiților Comtabili suntii verificate de către Comptabilitatea generală care
le transmite la Curtea de Compturi cu resumatele aședate pe Departamente, pe
clasa

de

Art.

Comptabili

110.

şi pe natura

de servicii,

Compturile generale pe gestiunea anuală și pe servicii, regularea

definitivă a budgetelor

precum

şi situaţiunile

financiale

ce va

fi dator

Guvernul

a publica pe tot anul, trebue să fie conforme cu scriptele Comptabilităţei generale.
Aceste resultate generale se vor trimite Curţei de Compturi sub forme de
table

comparative

spre a se putea

constata

atât esactitatea lor

cât

şi

conformi-

tatea lor cu sentințele pronunțate de acea Curte asupra compturilor individuali
ale diferiților Comptabili.
Art. 111. Agenţii administraţiuneloră generale însărcinați cu privegherea, cu
conservațiunea sai cu întrebuințarea materialului Statului, suntă responsabili de aceste materiale și dai socotâlă de dinsele pe fie-care anii la Curtea de Compturi.
Acâstă socotâlă trebue să constate cantitățile, calităţile şi valorele ce se află în
magazii, intrările, eșirele, punerea în consumaţiune, în vîndare și scădămintele
precum şi părțile desființate; constatările acestor diferite mişcări și prefaceri se
fică prin procese verbale.
Acesti agenți suntii supuși, ca Comptabilii de bani publici a da cauțiune

către Statii,

:

CAPITOLUL

VII.

Disposiții transiloriă.
Art. 112. Comptabilii cari ară contraveni la disposiţia Art. 10 voră fi supuşi pentru
ăntâia, ră la o amendă egală, jumâtate din l6fa lorii mensuală, pentru a doua 6ră
amenda va, fi ecuivalentă lefii loră pe o lună, iar la a treea abatere de acest fel
vor fi destituiție
Aceste tâte fără prejudițiulii respunderei banilori pentru care ar fi liberatii
o chitanță particulară și care nn ar fi întrat în casa Statului.
Arţ. 113. Veri-ce lipsă de bani din case publice, bine constatată, va produce
în favorul Statului, fără prejudițiă de alte penalități pronunțate. de legi, dobînda
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legală, incepând de lu qio: când vărsarea buni or a trebuitii să fia efectuată în
casă, saii de la aceea în care s'a ivit lipsa sai s'a făcul greșelă de citre, care a
produsi deficitul constatat, saii s'a respinsă actele justificative pe care s'ar fi
liberat fără temeiii bani publici din casă.
Guvernul na este în drept a descărca prin modă de ertare pe Comptabilii
ce se vor găsi responsabili

pentru aceste

casuri nici în totul rici în parte.

Art, 114. Veri-ce Comptabil va fi făcut în esercițiul tuncţiei sale o speculă,
de comerciii saii de industrie sati va fi participat la adjudecațiunile publice într'un mod direct stii indirectii, va fi pasibil de o amendă pină la trei mii lei.
Art. 115. Disposițiunile legei de față vor fi esecutorii pentru totă Romănia
de la 1 Ianuarie 1865.
Se vor aplica însă îndată dupe promulgarea legei disposiţiunile atingătâre de
facultatea Ministrilor de a deschide credite suplementarii și estraordinarii,
Art. 116. Guvernul va îngriji a alcătui regulamente speciale pentru aplicarea
acestei legi şi instrucțiuni practice pentru ținerea coinptabilităței publice atât în
formă de dopie scriptură, cât şi în formă de scriptură simplă, înființănd și cursuri
publice pentrn acâsta, unde va fi trebuință.
Articolii privitori la ținerea comptabilităței în formă de dopie-scritură pentru
Comptabilii și casierii Statului şi pentru cei orînduiți la fondurile departamentale
saii la stabilimente de utilitate publică, precum şi cei privitori la ţinerea comptabilităţei în formă de scriptură simplă, pentru toţi perceptorii și comptabilii comunali, se voră aplica unii ană după publicarea regulamentelorii și instrucțiuniloră
mâi sus specificate.
i
Ast. 117. Tâte legiuirile vechi privitore la materiele coprinse în acâstă legiuîre, suntii și remânii abrogate.
———
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LECE

În P. 8t. Decret. lu 14 aug. 1864, prom. la 15 aug. 1864.
Pentra regularea proprietății ruvale.(a)

CAPU.1.
Pentru dreptulu

de proprietate

rescumpărarea

ali

surcinelor sule

săleanului clăsașă, şi pentru

către stăpânul moșieă.

Art. 1, Sătenii clăcași (pontaşi) suntii şi rămânii deplini proprietari pe locurile supuse posesiunei (stăpinirei) lorii, în întinderea cese otărasce prin legile înființă,
Actstă întindere (peste loculii ce aii sătenii în vatra satului, pentru casă şi

grădină) este:

a). In judeţele de dineâce de Milcovă ('Țâra Românescă):
1. Pentru sătenuli cu patru boi și o vacă, uniă-spre-dece pogâne.

2, Pentru sătânulă cu

doi boi și o vacă, șepte pogâne nouă-spre-dece prăjini,

3. Pentru sătânulă ce are o vacă seii toporaşiă, patru
zece prăjini.

pogâne

şi cinci-spre-

b). In județele de dincolo de Mileovă, (Moldova):
1. Pentru sătânulă cu patru boi şi o vacă, cinci fălci patru-geci prăjini,

(a) Pentru jegiuirile anterioare în acsată materiă, Vedi: Cond. Caragea, part, 3, cap. 6; Reg.
Org, art. 138—146; legea din 23 Aprilie 1851,
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9, Pentru sătsuulii ce are doi boi şi o vacă, patru fălci,
'3. Pentru sătânulă ce are o vacă, saii pălmașă, duoă fălci patru-deci prăjini.
€). In judeţele de peste Prută (Basarabia):
1. Pentru săteanul cu patru boi şi o vacă, șâse fălci și trei-deci prăjini,
2, Pentru săteanul cu doi boi și o vacă, patru fălci şi trei-deci prăjini.
3. Pentru săteanul cemev vacă saii pălmuşă, două fălci şi şâpte-deci prăjini,
Art. II. Locuitorilor, carii nu se bucură de întinderea pământului ce li se
cuvine după Art, precedent, li se va împlini întinderea legală de pământ.
Art. III, Nici într'ună casă, suma locurilor rămase în deplină stăpânire a
săteanului,

nu

va

fi mai

mare

de câtă două treiini ale unei

moșii.

Se înţelege că pădmile nu intră în acestă socotâlă.
Art, IV. Văduvile fâră copii, nevolnicii, sătenii carii mai meserie de agricultori, şi p'aii făcută clacă, şi prin urmare n'aă avut pământă de hrană, mărginiţi fiindă numai în locul caselor şi al îngrăditurilorii lor, toți aceștia deviniă
proprietari numai pe locurile legiuite, cuvenite pentru casă şi grădină, adică:
In județele de dincâce de Milcovii:
Patru sute stânjeni pătrați la câmpă, şi trei sute la muute, stînjenulă ţerei
românesci.
In judeţele de dincolo de Milcovii, dece prăjini fălcești.
In județele de peste Prut: Dece prăjini tălceşti pentru palmasă, un-spre-dece
prăjini pentru !ocuitorul cu doi boi, doă-spre-dece prăjini pentru locuitorulii cu
patru boi.
Nevîrsniciloră unui săteni li se va da același pământii ce a avută şi păriatele loră la epoca morţei sale, dacă văduva va oferi a plăti despăgubirea cuprinsă
în acestii decretă.
Art. V. Nu vorii avea drepti de a cere pământulii ce să dă sătenilorii clăcași, după Art. I ală acestui decretă, ivcuitorii veră căruia sată, carii, prin învoeli speciale cu proprietarulă moșiei, nu aveai de câtă casă şi grădină în satii,
fărăa fi clăcași, și prin urmare, nu avea dreptul de a priimi locuri de hrană
şi cele-l-alte. Asemenea locuitori aă însă facultatea de a priimi pământ pe mo-

şiile Statului.

.

i

Art. VI. Vorii avea facultatea a se stămuta pe moșiile Statului cele mai apropiate:
a). Sătenii, cârora din doue treimi ale 'moșiei, nu li se pâte împlini întinderea,
locurilor legiuite.
b).îSpornicii (însurăţeii) ce nu vor avea locuri în cuprinderea legilor în ființă.
i unii şi alţii, strămutându-se pe moșiile Statului, aă vos d'a se desface de
casele şi sădirile făcute de dânşii pe moşiile pe care le părăsescă, avendi Comuna dreptulă de preempțiune (rescumpărare).
“Art. VII. De la promulgarea decretului acestuia, în termenii de trei-deci
"ani, sătânnlă, saii moștenitorii sei, nu va putea înstrăina nici ipoteca proprieta“tea sa, nici prin testamentă, nici prin acte între vii, de cât către comună sai
către ver-unii altă săteni,
După trecerea de trei-deci ani, el va putea dispune de proprietatea sa, după
regulile dreptului comun, şi în' casii de vândare, cn reserva dreptului de preempțiune a Comunei.
At. VIU. Cândă ună săteană va muri fără testamentii, sait fără a avea
moştenitori legitimi, partea lui de pămîntii o va lua Comuna, cu îndatorire de a
plăti datoria lui pentru despăgubirea elăcei, dupe Art. XXII,
Tot către comună va trece și proprietatea săteanului, carele până la licuidare, nu va fi îu stare de a respunde, din ori ce împrejurare, despăgubirea cuvenită stăpînului de moşie, şi carele va declara că nu voeşte a păstra propriejatea

sa,

Art. IX. Dreptul

la pădure ce aă sătenii de pe moţiile din

Moldova

dupe
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Art, 44. al legii muntelui, (adică judeţele Putna, Bacăii, Nemţu și Sncâva), şi
cei de pe moşiile din țera Romănescă, în virtutea Art. 140 $ 4 din legea de la
23 Aprilie 1851, li se păstreză neatinsă și în viitori,
După

cinci-spre-dece ani, proprietarii

vor fi în drepti a cere liberarea

păduri-

lor de sub acestă servitute, prin buna învoială, saă prin otărire judecătorâscă.
Acest drept îl vor putea esercita şi coinunele, aședemintele publice şi Statului.
Art. X. Se desființedă odată pentru totă-d'auna şi în tâtă întinderea României: claca (boeresculii), dijma, podvedile, gilele de meremetă, carele de lemne

şi alte asemenea sarcine, datorite stăpânilorii de moşii saă în natură sai în bani,
unele

şi altele stabilite prin legi, hrisâve, sai învoele perpetue ori timporale,.
Art. XI. Dreptă clacă, dijmă şi cele-alte sarcine desființate prin decretulii

de faţă, se va da stăpâniloră de moșii, odată pentru totii-d'auna, o despăgubire
dupe cum se reguleză la (apă Ii,
Art. XII. Claca nu mai este permisă; însurăței nu vorii putea face cu proprietazii de cât învoeli timpurale,
Invoelile

sunt

slobode

voeli sătenulii îşi obligă
mai pe unii tennenii de
Iavoelile astă-di în
fiinţeză; afară numai de

între

proprietari

şi săteni;

chiar
cinci
ființă
vor fi

dară

când

cu aceste

în-

munca sa, ele nu se vori putea face de câtii nuani,
pentru prisse pe ună timpi mărginită, nu se desfâcute pe unătimpă mai mare de cinci ani, și afară
de casul cândă proprietarală unei moșii va fi făcută cu sătenulii o învoia
lă peste
totă, atâtă pentru cele legiuite cât şi pentru prisâse.
Art. XIII.

Sătenii aă

facultatea

de

a priimi

în locurile

legiuite,

pometurile

ce le aii astă-di.
Ori-ce alte pometuri mai are sătenul peste locurile legiuite, remâniă în
folosulăi lui, dupe învoelile săvărşite, sai dupe îndatoririle obicinuite pînă
acumă.
Art, XIV. Locurile de izlază (imaşu), arătură şi fânţă, care, prin legi spe-

ciale, stăpânii de moșii suntii datori a da

atingă

prin

decretulă

de față,

Aceste

preoțilorii

bisericelorii

Jocuri vor urma

tru întreținerea clerului din respectivele comune.

sătesci,

nu

se

și în viitorii a servi pen-

Art, XV. Islasurile, (imașele), locurile de fâncță şi arătură rămase
în propriatatea săteniloră, după decretul de faţă, se voră hotărniei şi petrui.
lugineri

topografi îndestalători, orânduiţi și plătiți de Statii, se vor numi peutru-fie
care
judeţii, spre a dirige și a activa lucrarea de mai susă.
Art. XVI,

Când

locurile

menționate

în

Articolulă

precedentă,

vor fi risipite

(diseminate) în multe părţi, ele se vori întruni pe cât va fi cu putință. Acestă
lucrare se va face prin comisiuni adhoc, compuse de doi membri, aleși unul de
proprietarulă respectiv și celă-l-altă de autoritatea comunală a locului, La casă
de neînțelegere

între

membrii

comisiunei

în lucrările

loră,

ea va alege

un super-

săteanului cât va

fi cu pu-

arbitru prin sorţi dintre membrii comitetului permaninte ală judeţului.
In casă de întrunirea

tință, locuri

de aceeași

pământurilorii, se va da

eualitate

şi întindere,

APU. II.

Despre vatra
Art. XVII. Vetrele

statului.

satelorii se vorii petrui și hotărnici dupe

modul arătată

în Articolul XV.
Art, XVIII. Proprietarii de moşii păstedă pe stma şi în folosul lor tote clădirile, sădirile, usinele, cu îugrăditurile lor, precum şi eleşteele
(iazurile) şi morile ce oră fi avînd în cuprinsul vetrelorii
Ant. AIX. Asupra iazurilor de care se face menţiune în Art, precedinte,
sătenii păstreză
şi în viitorii facultatea de a'şi adăpa

vitele;

cu

îndatorire

însă, de
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a contribui împreună cn proprietarul pentru întreţinerea iezăturilor, întru eât
trebuința adăpătorei ar cere.
Art. XX. Tâte locurile şi clădiiile din cuprinsul vetrei satului, care, dupe
Art, de mai sus nu română nici în proprietatea săteniloră, nici în a stăpînului
de moșie, precum: bisericile, cimitirele, casele comunale, șevlele, casele și îngrăditurile menite și făcute de comună pentru preoții bisericilor, pieţele, ulițele şi
locurile ocupate de pătule (coșiere) și alte stabilimente comunale astă-di în ființă, remânii proprietatea comunelori rurale, fără despăgubire,
Art. XXI. Veri ce monopol, precumii: de măcelărie (căsăpie), de brutărie
(pitărie), de băuturi și altele în coprinsul vetrei satului se desființesă.
Proprietarii păstr6să dreptul de a face în cărciumile, hanurile și alte asemenea,

clădiri, remase

lor conformii

Articolului

XVIII,

veri-ce

speculațiuni

în-

voite de lege, snpuindu-se la tote îndatoririle legale către Stată şi către comună.

CAPITUL III.

Despre

determinarea prețului

rescumperăre
sarcine,

clăcei

și celor-l-alte

Art. XXII. Sătenii, pentru rescumpărarea clăcei, a dijmei și celor-l-alte sarcine, care s'a desființat prin presentulă decretă, vor plăti pentru dobingi şi
amortisementii pe fie-care ană, întrun termenă de 15 ani, cel multă, și în monedă dupe cursulă Visteriei, conformă alăturatei tabele, însă:
Cel cu 4 boi şi o vacă, lei 133,
Cel cu 2 boi şi o vacă, lei 100 par. 24.
Cel cu mânele şi o vacă, lei 11 par. 20.
Săteanul, din satele de munte de peste Milcovă, va plăti pe fie-care an:
Cel cu patru boi şi o vacă, lei 94 par. 10,
Cei cu 2 boi şi o vacă, lei 73 par. 2,
Cel cu mâinile și o vacă, lei 51 par. 36.
Acâstă plată se va respunde o dată și în aceleași termine cu dările fiscale.
Art. XXIII. Suma pentru rescumpărare se determină, îmulțindu-se cu dobânda
legale de 10 %, preţul în bani al elăcii și al dijmei. Aşa dar, proprietarii de
nOșii vor avea a .priimi în toti:
|
a). Pentru sarcinile sătnului ce are pămîntă, pentru patru boi şi o vacă, lei
1521 parale 10.
i
b). Pentru ale celui cu doui boi şi o vacă, li 1148 par. 20.
€). Pentru ale celui cu mâinile şi o vacă lei 816,
Pentru sătânulă din satele de munte de peste Milcovi:
a). Pentru sarcinele celui cu patru boi şi o vacă, lei 1076.
b). Pentru ale celui cu doui boi şi o vacă, lei 834 par. 1!/+
€). Pentru ale celui cu mâinile și o vacă, lei 592 parale 2,
Art. XXIV.

Pentru

a se constata număruli

clăcaşiloră

de pe fie-care moșie,

deosebitele lor categorii, precumiă și suma de despăgubire, cuvenită proprietarului după Art. 23, se intitae în fie-care plasă câte o Comisiune compusă de ună
delegat, alesă de toți proprietarii plășii, de unii delegatii alesii de Consiliele comunale ale satelori locuite de clăcași, şi (le ună delegat ali fiscului,
,
Aceste Comisiuni vor fi datore, în termeni de optii luni de la instituirea
lor, a săvirși iucrarea
.
Art, XXV. Constatările preserise în Articolul precedentă se vorii face de
Comisiuni, dupe statu-quo, din dioa promulgărei acestui Decretii,
Art, XXVI. Incheerile acestor Comisiuni, la casă de nemulțumire a părților

interesate, suntă supuse la recursă către Consiliele județene, sai către

tele permâninte.

Comite-
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Art. XXVII. In contra otăririlor Consiliilor județene, saă ale Comiteteloriă
permanente, Consiliulă de Statii se rostesce în ultima instanță asupra recursului,
Art. XXVIII. In modul mai sus prescris, constatîndu-se cuantulă despăgubirei, la care fie-care proprietară are dreptă, Comisiunea de care se face mențiune în Art. 24, va libera proprietarului, în numele Comunei, uni titlu doveditorii despre suma ce'i se cuvine drepti despăgubire.
Aceste titluri, dupe ce se vor verifica şi legalisa de (Comitetul permaninte
sai de Consiliul județeană, se vor presinta la Comitetulii central din Bucuresci,
spre a se schimba în obligaţiuni pe numele fie căreia comune.

Art, XXIX. Când sar ivi contestaţiuni

asupra lucrăriloră

Comisiunei, titlul

Art. XXX. Termenul pentru recursă la

Consiliul județianiă,

liberat de dinsa și atacat dinaintea, instanţelor administrative, dupe modul mai
sus prescrisă, va fi, în casă de infirmare, suplinit prin definitiva otărîre. administrativă ce va interveni.

sai la Comi-

tetulă permaninte, va fi de gece gile de la liberarea titlului mencionată în
Art. 28,
Termenul recursului către Consiliul de Stată, în contra otărtrilorăi Consilieloră judeţiene, sai ali Comitetelorii permaninte, va fi de două luni de la
data lori,
Art, XXXI: Consiliele judeţiene sati Comitetele permaninte, nu vor putea
verifica și legalisa titlurile liberate de Comisiunele plaselor, de cât dupe trecere
de dece file de la liberarea lori.
Art,

XXII.

Comitetul

centrală

nu

va

putea

schimba

în

obligaţiuni

titlu-

Zaha
rile saă definitivele otărîri
administrative, de câtă dupe trecerea de trei luni" de
la data, lori.
Art, XXXIIL. În cât se atinge de despăgubirea ce se cuvine stăpânilorii de
moşii pentru locul caselor şi îngrăditurilor, ce dupe Art. 4 din acâstă lege, remână proprietate absolută a nevolnicilor, a sătenilor cari n'a meserie de agricultori și a văduvelor nesupuse clăcii, acâstă despăgubire se evaluază în suma de
un galbenă, saii monetă corespundătâre, și care se va răspunde directii către stă=
pânii de moșii, și anume câte jumătate galbenii la fie care şâse luni dupe promulgarea Decretului de față,
Art. XXXIY, Îndată ce en adjutorul subvențiunei acordată de Stată prin
Art, 50, se vor despăgubi stăpânii de moşii de capitalul ce li se cuvine pentru
desființarea clăci şi a celor-l-alte sarcine, plata ce suntă obligaţi sătenii a da ca
despăgubire prin Art, 22, va înceta.

CAPU. IV.
Despre casa de despăgubire.
Art. XXXV. Se institue în

orașulă București un

Comitet centrali sub nu-

mele de: Comitetul de licuidare el odligaţiunilor comunele, rurale,
Art. XXXVI. Acesti Comitetii se compune de:
a). Ministrul de finance.

b). Unii membru al Consiliului de Stată.

€). Uni Membru al Curţii de Compturi,
Axt XXXVII. De odată cu alegerea acestor membri de către Corputile din
care facă parte, se va alege și câte un al doilea membru care va suplini locul
celor-l-alți în casă de lipsă.
Art, XXXVUL. Acestă Comitet nu va putea lucra de cât fiind presenți toți
membrii.
„.„. Ministrul va presida acesti Comitet, În lipsă'i va presida membrul Consi:
liului de Stată, al cărui locă se va suplini de unul dintre membrii supleanţi;
9?
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Art. XXXIX.

păgubire,

Comitetul centrală priimind

liberute

de respectivele

lor comisiuni,

de la

proprietari titlurile de des-

sai definitivele

otăriri

adminis-

trative date asupra acestor titluri, le va schimba în obligaţiuni comunale
rurale.
Obligațiunile se vor face la înfățişătoriă; vor fi transmisibile prin simpla remitere a actului.
Art. XL. Maximul obligaţiunii va fi pînă la valrea despăgubirei cuvenită
pentru 50 clăcași; minimul se va ficsa dupe voința proprietarului respective
Numărul obligațiunelor date unui proprietar va compune o serie.
Art. XLI. Înscrierea seriilor de obligaţiuni se va face în partide pe sema
fie-căria Comune.
Art. XLII. Tragerea la sorți se va face pe serii de obligaţiuni; un numără
de serii trasă pe fie-care an se va plăti de către Comitetul de licuidațiune, astfel, în cât cel mult într'un termeni de cinci-spre-dece ani, tte obligaţiunile comunale rurale să se pâtă stinge.
.
Acâstă tragere la sorţi se va face în şedinţa publică, care va fi anunțată
prin

foile oficiale

cu o lună

mai'nainte.

Numărul

seriilor g'al obligaţiunilor

şite. la sorți, se va publica prin Monitorii. Ele vor fi plătite multi în
de cinci-spre-dece dile dupe tragerea la sorți, fără ca, acestă termenă.
constitui, prin espirarea lui, un casă de decadenţă pentru cei în dreptii.
Art. XLIII. Obligaţiunile comunale envenite aşegdămintelor publice,
ora venituri nu intră în casa Statului, se vor trage la sorți numai
mai ântăii

se vor fi licuidat obligaţiunile

e-

termen
să potă
ale cădupe ce

proprietarilor particulari.

Ast, XLIV. Ae-ste obligaţiuni vor produce dobândă de 10 la sută, care
dobândă se va respunde celor în drept la finele fie-căruia semestru.
Art, XLV. Cupânele âobânţilor esigibile se priimesci, după valdrea lor
nominală,

de catre tote casele

Statului.

Art, XLVI. Obligaţiunele comunelor rurale se vor priimi de tâte casele Sta.
tului și ale asedămintelor publice și de tâte autorităţile administrative drepti
cauțiune.
Art. XLVII. La casii când o moșie sar afla ipotecată la epoca promulgării
acestui Decretă, obligaţiunele datorite stăpânului acestei moşii, se vor depune
la Visterie prin 'Tribanalul unde s'a înființată ipoteca, şi nu se vor libera de
cât cu consimțimântul creditorului ipotecară, sai în urma stingerei legale a
ipotecei.
Art. XLVIII. Obligaţiunele comunale rurale şi cupânele dobândilor ce se
vor strica saii se vor rupe, vor putea fi reînoite.
|
Falsificarea acentor obligaţiuni este supusă la penalitățile ce prescrie legea
în casii de fabricare de monedă falsă.
Art, XLIX. La începutul fie-cărei sesiuni, Ministeriul de Finance comunică
Puterilor legislative o espunere lămurită despre tote operațiunile Comitetului de
licuidaţiune.
Art. L. Fondurile puse în disposițiunea Comitetului de licuidațiune, pentru
Hcuidarea obligaţiunilori comunale-rurale, suntă:
1. Sumele ce suntă dupe Art. 22 obligați sătenii a plăti,
2, Sumele ce vor proveni din vândarea porumbului și a meiului (păpuzoiii
si malai) de reserva din tote satele locuite de săteni supuși clăcii,
3, Sumele ce se vor aduna din vîndarea părțiloră de pământă de pe moșiile
Statului, conform Articolilor 54 şi 61.
Art. LI. Proprietarul saii coproprietarii fie-căreia moșii, pentru asigurarea
creanţelor, vor avea dreptii de ipotecă pe locurile fie câruia sătean,
Art. LII. Sub nici ună cuvânt şi în nici un casă, fondurile mai sus afectate
la despăgubirea proprietarilorii de moșii, nu vorii putea fi distrase de la destinați-

unea lor,

|
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Acesta sume se vor păstra în tesanrulii publică sub cheile membrilor Comitetului
centrală.
Art. LII. Lefile şi cheltuelele cancelariei Comitetului de licuidaţiune se vor
plăti din Budgetul Statului. Tote sumele ce vor prisosi peste plata cupoanelor
de dobindi ale obligațiunelor comunale-rurale, se vorii întrebuința anual spre

treptata licuidare a obligațiunelor,
CAP V.

Despre vîndarea de pământuri de pe moşiile Statului.
Art, LIV: Pentru licuidarea obligațiunilor comunale-rurale, Guvernul este
autorisat a vinde locuri pe moșiile Statului la însurăței, precma și la sătenii
cari se vor afla în casul Art, 5 și 6.
Nu se va putea vinde la o singură familie de cât pină la maximum de două,
.
spre-dece pogâne.
Art, LV. Pe fie care moșie a Statului, se va determina, cât mai curînd, priu
un

regulament

de administrațiune

publică,

partea

în

cure

va

avea

a

vinde

se

locuri. La acâstă determinare se va alege un locă proprii pentru formarea unti
comune.
LVI. Preţul unui pogonă pe aceste moşii va fi de cinci galbeni. Plata se va
respunde în cursă de cinci-spre-gece ani, și anume câte o a cixci-spre-dece parte din preţii la începutul fie căruia an, fără dobândă. Dupe trecere de cinci-spredece ani, Guvernul va putea rădica preţal pogonului pentru viitorii cumpărători.
|
Otărîrea noului preță trebue mai ântâii să fie încuviințată prin o lege.
Axt. LVIL. Sătenii cumperători de pământ de pe domeniile Statului nu vor
putea, în cursii de trei-geci ani, să instreineze pămînturile lor de cât la alte
|
familii de săteni.
acest din urmă casti, pământul ce va trece la noul cumpărător, nu va
.
trece de cât cu sarcinele prevădute la Art. 56.
Art, LVIII. Vîngările de pământ la săteni se vor face sub dirigerea şi controlul Ministeriului de Finance.
Câţi din săteni'şi vor fi înconjurați pământulii cumpărat și vor fi plătit
căștiul din urmă, vor priimi acti definitivă de proprietate şi de măsuătorea
pămăntului,

Actul de vândare se va subscrie de Ministrul Financelor. și se
numai dupe istovirea plăței şi dupe regulile dreptului comunii.
Art,

LIX.

Ministeriul,

pe

fie-care

ani,

va

înfâțișa

Puterei

va

legalisa,

legiuitâre

uni

tabloii de vângdăriie făcute în cursul anului şi de sumele încasate, Comptabilitatea acestei operațiuni va fi supusă Curţei de Compturi.
În modul şi cu condiţiunile prescrise mai sus, Guvernul este
Art, LX,
antorisat a vinde pe moșiile Statului, numite Colonii, cât locii prisosesce peste
pământul ocupat astădi de aceste colonii.
Art. LXI. Guvernul va avea facultatea, în cursii de trei ani de la aplicarea
acestui Decretă, simțindu-se trebuinţă, a veni în ajutorul casei de licuidare,. îustreinând din domeniile Statului, loturi de la 100 pînă la 500 popâne. Cantitatea
loturilor ce se vor pune în vândare, precum și forma viudărei, se vor determina
prin regulament administrativă posteriorii. Obligaţiunile rurale, la vândarea acestor
loturi, se vor priimi ca monedă.
Art. LXII. Acest Decret se va pune în lucrare de la 23 Aprilie 1865 (una
mie optiă sute şâse zeci şicinci). Pină atuaci însă guvernul va înainta, lucrările pre-

gătitâre de constatare și de demarcare prevădute prin acest așegemânt,
S

23

|

S
e
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CAP.

VI.

Disposiţiună

diverse.

Art. LXIII. Arendaşii moșiilor Statului, care nu vor voi a se folosi de beneficiul ce le este dat prin contract, d'a fi desfăcuţi de arendă, în urmarea aplicări
nouei legiuiri rurale, drept despăgubire pentru desființarea, clăcei şi a celor alte
sarcini ale sătenilor statorniciți pre aceste moşii, vor fi scăduţi din câștiurile

moșii cu valdrea muncei şi a celor-lalte sarcini desființate, precum acâsta este
statornicit prin Art. 22 al legei de faţă, şi acâsta dupe numerul şi categoria,
săteniloră.
A
|
Art. LXIV. În privința părților de pământ ce dupe Cap. V al acestui Decretă
suntii a se vinde

sătenilor,

arendaşii,

dacă

nu

vor

voi

a

renunța

la

contract,

aii dreptul a fi despăgubiţi, pentru pogânele luate din stăpânirea lor, cu câte
jumătate galbenii de pogonă, şi acesta pe fie-care anii pînă la ecspirarea contractului.
!
DS

E——

LECE

In P. St., decret. la 19 August 1864, prom.
Pentru dreptulii străiniloră domiciliați
imobile.

la 20 August 1864.

în ţeră de a cumpera

Art. 1. Străinii, de ori-ce rită crestinescă, domiciliați în
dreptulă de a cumpera proprietăţi imobiliare, sub condițiunea
pune, în ceea ce se atinge de assemenea, proprietăţi, la legile
mai pe cât și Românii se vor bucura de asemenea dreptii în

Nu se prejudecă printr'acesta întru nimică

România, vor avea,
însă de a se suppămîntului, şi nuţerile lorii.

disposițiunile legale relativa la

naturalisaţiune.
Art. 2. Legea de față nu va privi întru nimicii colonisările ce sunt poprite.
Art, 3, Tote disposițiunile contrarii acestei legi sunt şi remânii abrogate.

LECE.

In P. St. decret la 27 Aug. 1964, prom. 2 Sepi. 1864.
Pentru reinființarea provisoriă a dreptului de esportațiune.
Art. 1. Dreptul de esportaţiuna, suspendat prin legea de la 1 Aprilie 1862
pînă la, votarea budgetului, se pune în vigore provizoriă, începând de la 1 Oct,
anulii curentă 1864.
Ast.

2, Cerealile,

vitele, seurile,

peile, lina

şi, într'ună

cuvîntă

tâte produc-

tele naturale și materiale brute (nemanufacturate) din produeţiunea PrincipateloriiUnite Române, sunt supuse la plate dreptului de esportațiune.
Art. 3. Dreptulii de esportațiune se ficsâză la 5%, din prețulă de mizlocă,
constatat pentru fie-care objecti: constatarea prețului de mizlocă se va face pe
fie-care ană dupe mereurialele oficiale.
:

Dupe aceste constatări se vor întocmi tarife speciale pentru percepere, publicându-se aşsemenea pe fio-care ani,
i

1864,
Art. 4. Se scutescă

de

plata

12 SEPT.
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de esportațiane:

dreptului

n). Mărturile şi obiectele străine împămiîntenite prin plată la importațiune.
Db). Mârfurile și objectele produse din fabricele şi din manufacturile indigene,
,
,
€). Sarea, şi cărbunii de pământ indigene.
d). Lâna, brinza, laptele, mițele, untuliă şi altele relative, ce ar scâte păstorii
Austriaci din producțiunea viteloră lori aduse la păşiune în Principatele-Unite,
Române, conformii legei speciale,
Aceste producţiuni se vor calcula dupe numerulă şi felulii vitelori aduse de
fie-care,
€). Objectele pentru ziluica hrană a pasageriloriă.

£). Objectele necesari pentru iluminarea, hrana, Gmeniloră de echipagiii şi con-

servarea vaseloră plutitâre de ori-ce carică, ce ar ancora în porturile Principatelor-Unite-Române. Pentru vasele de mare, se vor scuti de plata dreptului de
esportaţiune şi objectele necesarii pentru iluminarea, hrana și conservarea cu care
ar urma să se aprovisioneze, pornind din porturile Principatelorii-Unite-Române,
j). Objeetele şi zilnica îndestulare ce s'ar cumpăra de locuitorii Statelor limitrofe da la cei din Principatele-Unite-Române, în dillele de tîrgă, cese facă pe la

diferitele puncte de graniţă.

h). Câsrţile de ori-ce limbă cari s'ar tipări în Principatele-Unite-Române.
Axt. 5. Modulă de percepţiă allă dreptului de esportaţiune și controlul operaţiunilorii de esportațiune în genere, va fi statornieit printr'ună reglementă
specială.
P Art. 6. Disposiţiunile contrarii legei de față sunt abrogate.
——Ă

=——

LECE.

In P. St. decrt. la 3 sept. 1864, prom. 7 sept. 1864.
Pentru pensionarii fonefionari.
Art, I. Pensionarii chiemați la funcțiuni publice, aă facultatea de a opta
între pensiuni şi onorariul postului lor.
Art. II. Dupe ce vor înceta de a f funcționari, ei vor intra de îndată qi
de dreptă între pensionari, cu rangul şi pensiunea ce ai fost avut mai "nainte,
Art, 111. Tâte disposiţiile contrarii acestui decretă, sunt şi remâniă abrogate,
—

10703 cotatare—

LECE.

In P. Si. decre. 1 sept. 1864 prom. 12 sept. 1864.
Pentru constringerea Corporală.

CAPU. 1.
Disposiţiuni generale.
Art. IL. Constringerea corporale este

ţinerea

unei persâne la închisâre pen-

tru îndeplinirea unei îndatoriri.
„_ „
Art. IE Constrîngerea corporale nu se pâte esecuta fără o iuadinsă seațință
judecătorescă,

442,

1864, 19 SEPT.

Arţ. III. Constringerea corporale, pentru neplată de datorii, nu pâte avea
loeii de cât în casurile când datoria, pentru a cării împlinire acestii modă de
esecutare este autorisat, se ridică la suma cca determinată prin acestă lege.
Nu este permisă a compune acea sumă din datoriele unei persâne către mai
mulți creditori, când creanţele lor, luate în parte, ar fi mai mici de cât suma
cerută pentru aplicarea constrîngerii corporale,
Mai mulţi creditori cerând în același timpă gi putând căsciga în contra debitorelui lor aplicarea constrîngerei corporale, durata închisârei se va măsura dape o singură din acele datorii, cea mai mare la sumă.
Art, IV. Debitorii arestaţi în puterea acestei legi, vor fi întreținuți la închis6re cu cheltueala creditorilor lor numărată înainte.
Statul fiind creditor, nu este dispensat de acestă obligaţiune,
Art. V. În nici o materie, constringerea corporale nu se va putea aplica
bărbatului și feomeei sale, la amânduoi de odată, nici chiar pentru datorii deosebite,
"In casti de a se pronunţa constrîngerea corporale pentru o datorie comună a
sociloră, aplicarea sa la unul dintre dânşii dispensâză pe cel-altă de a fi în urmă închisii pentru aceeași datorie.
Bărbatulă și femeea vor fi admişi, la casul prevădut prin alinea precedinte,
a se oferi la constrîngerea corporale, unul dintr'ânșii pentru tot termenul, saii
fie-care pentru o parte,
In t6te casurile tribunalele potă, în interesul copiilor minori ai debitorelui,
să amâne punerea în lucrare a închisorei pentru termenul de un ană cel mult.
Va fi scutit asemenea de constringerea corporale fiiul unică al unei văduve,
precum

şi unicul

fi ver-unui

tată

bătrină,

saă infirmă

şi fără

mijloce

de

tență, şi acâsta când suma datorită nu va trece peste suma de una mie lei.

esis-

Art. VI. Constrîngerea corporale nu pâte fi pronunciată nici esecutată în
folosul bărbatului şi al femeei, al rudelor de sus și al rudelor de jos, al fraţilor saă al surorilor, al unchiului (moşii) sai al mătuşei, al nepotului sau al nepâtei, nici în folosul affiniloră (cuseri) de acelaşi gradă.
Art. VII. Debitorele arăstat sai recomendată, dupe formele prescrise prin
acâstă lege, are dreptul de a apela în contra disposițiunei relative la constringevea corporale în termeni de ștse dile dupe închisâre saii dupe recomandare,
chiar atunci când sentința ar fi dată în ultima instanță, sai când debitorele ar fi
declarat că se mulțumesce pe dânsa, saii când termenul legale de apel ar fi
espirat,
Debitorul, apelând, va rămânea cu tote acestea în închisdre,

"Termenul de șâse dile este deosebit de termenul cei de drept comun al ape-

Yului şi nu pâte curge de odată cu acesta.
Art. VIII. In nici un alt casă, afară de cele anume prevădute prin acestă
lege pentru aplicarea constrângerii corporale, nu este permisă nici tribunaleloră
a o pronuncia, nici veri cării autorități notariale a o trece în acte, nici vericărui Români a o consimți prin contract,
Veri-ee urmare din contră va fi nulă, şi contravenitorul se va supune la
respundere de cheltueli, daune şi fol6se.
Art. IX. Inchis6rea pentru neplată de datorie, nu liberâză de datorie pe
debitore, ea nu împedică esecutarea cea reală asupra averei lui.

CAP. II.

„ Disposiţiuni relutive la constringerea corporale în materii comerciale.
“Art, X,

Constringerea

corporale va fi

pronuneiată,

însă cu

escepțiunele și -
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modificările aci mai josă arătate, în contra veri-cărei pers6ne condaninate pentru
datorie comercială la plata unei sune de una mie lei capete sai mai mult.
Ea este facultativă pentru judecători, de la lei cinci sute pînă la una mie
inclasivii.
Art, XI. Femeile măritate care facă comerciă, nu suntii supuse la constrîngerea corporale, când formalitățile prevădute prin Art. 5 din Condica de comereiă
nu se vor fi îndeplinit.
Art. XII. Nu suntii supuși la constringerea corporale nici minorii, parte bărbătâscă

sai femeâscă,

care facii comerciii,

fără

ea

formalitățile

cerute

prin Art,

2 din Condica comerciale să se fi indeplinit.
Art. XUI. Suntă încă scutiți de constriugerea corporale moștenitorii şi văduvele justiţiabililor Tribunalului de comercii, în casii când suntii condamnați,
nu în a lorii proprie cualitate, ci numai ca nisce înfățişetori ai dreptăţilor autorului loriă,
Art, XIV. Constringerea corporale în materie comerciale, nu va putea fi
pronuuciaţă în contra debitorilor care vor fi intrați în al gâse-decelea ani al
etăţei,
h Art. XV. In veri-ce condamnare la o sumă mai mică de lei una mie capete,
chiar în materii de poliţă și de bilet la ordine, Tribunalui va putea hotări ea
închis6rea debitorului să nu se pus în luerare de cât dupe un termen de trei
luni cel mult, socotit din dioa când datoria a devenit esigibile.
Art. XVI. Inchisorea pentru datorie comerciale va înceta de sine dupe trei
luni, când condamnațiunea are de obiect o sumă mai mică de una mie lei capete;
pentru sumele mai mari de una mie lei, termenul închisorei se va adăogi cu
câte trei luni mai mult, pentru fie-care adaosă de cinci sute lei peste o mie,
fără a putea însă să trâcă în nici un easii peste macsimul de trei ani.

CAP.

HI.

Disposiţiuni relative la constringerea corporale în materii civile.
Art. XVII. Constringerea corporale nu va avea loeă în materie eivile de cât
în casurile arătate în Articolile următâre,
In tâte casurile de constringere corporale în materie civile, termenul va fi
mărginit, prin sentinţa de condamnare, de la şâse luni pînă la cinci ani, saă,
dacă este facultativă, de la trei luni pînă la trei ani.
Art. XVIII, Veri-cine se va face culpabile de stelionat, va îi constriasă la desdăunarea părței vătămată, chiar şi prin închis6re.
Stelionat se numesee:
,
]. Fapta de a vinde saii de a ipoteca un nemișcător sciind că nu este al sei.
2. Fapta de a ipoteca unoemișcător al sei, presentându'], cu sciiață,în contra adevărului, prin declarare espresă, ca lber, saă ca numai în parte supusi
ia alte ipotece sai privilegie.
Art. XLX. Veri ce depositară va fi constrinsă prin închisâre să reștituâscă

lucrurile ce i s'aă fostă incredințatii sai să plătâscă daune și fol6se; însă, depo-

sitarii necesari, cărăușii şi ospătătorii, în casul când
sunt culpabili de dolă;

nu vor putea

proba că nu
_

Depositarii cei voluntari, în casul când vor fi dovediți culpabili de dolii,

Depositul se numesce necesară cânâ deponentele a fost nevoit s8ă'1 facă
pria vre-o întâmplare nefericită, precum un focă, o înecăciune, depredare şi
altele,

-

i

Art. XX, Ori cine, prin fapte silnice, usurpă posesiunea unui fond de la
posesorui seă cel legiuit, va fi condamnat prin constringere corporale să reîntegreze şi să desdauueze atâtă pentru fructe cât și pentru alto daune şi fol6se,

a pa

14

a

j
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Ari, XXI. Cel

eare printr'o sentință dată în materie pețitoriă(1) și devenită

irevocabile, va fi fostă condamnat a lăsa din mâni posesiunea unui fond, pote
să fie, la casă de nesupunere, condamnat printr'o al doilea sentință, la constrîngerea corporale, dupe 15 dile de la data primirei celei d'ântâiă sentinţe,
Dacă fondul, de care este vorba, se află depărtat de domiciliul părții condamnate mai mult de o postă, termenul de 15 ţile se va adăogi cu câte o i

pentru fie-care distanță de o postă.

Art, XXII. Arendatorii de moşie vor putea fi condamnați prin constrîngerea
corporale la îndeplinirea îndatoririlor lor coprinse în contractele de axendare, dacă acestii modii de esecutare va fi fostă anume stipulat; în contractul lor.
Art, XXIII. Ori-ce pers6nă publică care are cualitatea de a primi în mânele
sale sume consemnate, sai lucruri depuse, saii acte încredințate de particolari,
va fi condamnată la închisre, dacă va refusa a loră restituire saii representare.
Art. XXIV, Grefierii și ori ce altii funcționar publică, pentru representarea
vre unor acte publice, cândi ea ar fi ordonată, vor fi. constrinși prin închis6re
în casti de nesupunere,
Art. XXV. 'Tatorii, curatorii, administratorii de ori-ce așegăminte, și acei
"cărora a fost încredințată o administațiune Ore-care, sai prin legi saă de către
vre-o autoritate, vor fi supuși la constringerea corporale, atât pentru darea socotelilor, cât şi pentru ori ce restituţiune ar fi de făcut în urma dărei socotelilor,
Art. XXVI. Constrîngerea corporale este facultativă pentru judecători în casurile următâre.
a). Pentru daune şi folbse în materii civile cari treci de Iei trei sute,
D). În contra, celorii ce cu rea credință vor fi negat saii vorii fi declaratii
că nu cunoscă înaintea justiției scriptura saii sub-semnătura lor, pentru daune
şi fol6se.
€). In contra deţinătorului, care nu este foncționar publici, ală unui actă de
comparațiune necesariii spre verificarea unei scripturi, sa ală unui actă defăimat de falsă, pentru aducerea acestor acte, ordonată de judecători.
d). In contra esperţilorii, în casă de întârţiere saă refusu de a depune raportulă loră.
”
€). In contra femeilor,
Art. XXVII. In ceasurile Articolului precedente, Tribunalul pâte ordona, prenunţând constringerra corporale, ca ea să nu fie pusă în lucrare într'ună termen
ce elii va mărgini.

Acâstă suspendare nu va putea fi pronunțată de cât cu arătarea

motiveloră

ei, şi prin sentința dată asupra contestațiunei.
La espirarea acestui termenii închisârea se va pune în lucrare fără o a doua

sentință,

Art. XXVIIL. Constrîngerea corporale, în materii civile, nu pâte fi pronun:
țată pentru o sumă mai mică de una mie lei.
,
Art, XXIX. Ea nu pâte fi pronunțată în contra minoriloră neemancipați,
nici în contra, sesagenarilor (intraţi în ală șese-dece-lea anii.)
Art, XXX. Constringerea, corporale pentru causa de stelionat, în timpul căsătoriei nu pote avea, loci în contra femeilor măritate, de cât în casul când ele
ai o avere estradotale, saii cel puţinii o avere a cării administrațiune 'şi-aii oprit'o pe sâmăle, și numai pentru îndatoririle născute cu ocasiunea cărmuirei acelei averi,
Art, XXXI. Debitorele care n'are cualitatea de comerciant, este supusii la
consirîngerea corporale când a subserisă o poliţă saă ună bilet la ordin,

(1) Materiă petitorie, adică chestiunea de stăpinire a unul fondi,

1864, 12 SEPT.
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CAP. IV.
Procedura constrângereă corporule în materii civile și comerciale.
Art. XXĂII. Constrîngerea
dupe o di liberă de la primirea
dinului capului aprodilor pentru
Aceste acte voră fi trămise
In ordinulii pe lingă care
arcta şi locul unde ereditorulă

corporale nu se va putea pune
copiei de hotătîre care o va fi
esecutarea voluntarie a acelei
debitorului printr'ună aprodă
se va trămite debitorului copia
'şi va fi alesii domiciliulă în

'Fribunalalui care a dat; hotărîrea,

daca

însă

creditorulă

în lucrare de cât
pronunțat, și a orhotărîri.
anume desemnati
de hotărîre, se va
comuna residenței

nu va fi locuind

Art. XXXIIL. Inchisorea se va face prin capul de aproți,

însoțitii de unul sati mai mulți aprofi,

acolo.

saii singurii, saii

Art. XXXIV. Debitorulăi nu va putea fi arestată:
I. Mai "nainte de răsăritulă. nici dupe apusulii sorelui,

Il. În gilele de sărbători legali.

III. În locurile consacrate cultului pe cât timpi ține oficiulă religiosă,
IV. În loculă și în timpulii şedinţelor autorităţilor întoemite.
V. Într'o altă casă de cât a sa, şi nică în propriul săi domicilii, afară numai când Preşedintele Tribunalului va fi autorisat acâsta şi va, fi însărcinat anume ună Comisar de Pol ţie saii pe Polițaiulii orașului ca s'o esecuteze,
VI. In cele d'ăntâiii două-deci dile dupe facerea sociei saă dupe mârtea
unui dintre membrii familiei sale.
Art, XXXV. Debitorul nu va putea asemenea să fie arestat când este chemat
ca martoră înaintea unui judecător de instrucțiune, unui Tribunale de ănțâia instanță sati unei Curți Criminale, nici în timpul cât "i trebuie ca să mârgă la în-

fățişare şi ca să se întârcă,

Nimeni nu va fi admisă să probeze chemarea sa ca martoră în materie criminale, de cât prin producerea unui salvă-conduct (într'adins voe).
Acâstă dispensă se aplică şi la veri-ce alegător, fie în materie politică, fie
municipale, pe cât timpă ține scrutinul, în care casă nu este trebuință de un
salvă conduct,
Art. XXXVI. Închisârea debitorului se va constata printr'un procesă verbale
eare va coprinde:
I, Data dilei, lunei şi anului în care se face.
:
II: Numele,

profesiunea,

domiciliul

cereditorului;

sai

alegere

de

domieiliă,

dacă el na locuesce acolo, precum şi numele, profesiunea și locuinţa debitorului,
INI. Obiectul cererei creditorului.
"
IV. Aretare de tribunalulii și de numerul hotărirei prin care a fost pronunțată
închis6rea.
V. Aretare de termenul pentru care ea a fostii pronunţată.
VI. Menţiune că creditorul a depusă suma necesarie pentru nutrimentul
debitorului.
VII. Menţiune că s'a lăsat debitorului copia sentinței de condamnare, conformă Art, 32, cum și a acestui procesii verbală.
Capul aprofilor însărcinat a face acest procesii verbală, "1 va subscrie împreună cu Directorul închisorei, care va trebui să fie față la a sa redactare,
Art. XXĂVII, În casă do resistență materiale din partea debitorelui, se va
cere ajutorul puterei armate și debitorele va fi încă urmărită dupe Condicile penale ca împrotivitor la orâinile autorităţei,
Art. XXXVIII. Dacă însăreinatul cu esecutaxea închisorei ar reţinea pe debitore închisii în vre un alt locă, care nuzeste destinată prin lege pentru acesta,
acela va fi urmărit ca culpabil de crimele de arestaţiune arbitrară,
Axt. XXXIX, Creditorul este îndatorat să depue mui din nainte o sumă des=
10
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tinată pentru întreținerea, debitorelui săi îsi închisore, socotită pentru 30 de dile
cel puţinii.
Consemnarea unei sume pentru mai puținii de trei-deci dile, s& socotesce
drept nimici.
Asemenea consemnare pe mai mult de trei-deci dile nu se mesâră după dilele pe cât este făcută, ci după periddele de trei-geci dile ce se coprindă în timpul pe care este fâcută.
i
Art, XL. Suma ce e dator creditorul a depune pentru întreţinerea debitorelui săă la închisâre, va fi de una sută lei; din acesta doub-deci lei se va reținea pentru Stată.
Art. XLI, Directorul închisârei va transerie pe registrul săă estract din
sentința care autoriseză arestațiunea.
Dacă capul de aproji nu va înfăţişa acea sentință, Directorul închisorei
va trebui să nu priimâscă la închisre pe debitore,
Art, XLII. Debitorul închisă va putea fi recomandat de veri-ce alt ereditor al săi cae ar fi putut cere și dobândi punerea sa în închisore.
|
Asemenea va putea fi recomandat și cel prevenită de un delict, și va fi prin
efectul recomandațiunei reținut în închisâre chiar şi la casti de achitarea,
sa,
Art. XLIII, iecomandaţiunea este cererea de a se ţine un debitore la inchisâre, pentru o altă datorie, care n'a fost causa primarie a închisorei sale.
Se vor observa

pentru

recomandațiune

aceleși

formalităţi

ca

şi pentru

în-

chisore, afară numai că suma de una sută lei necesară pentru întreţinerea debitorelui se va împărţi între recomandator şi creditorul cel dântâiă, dacă acest
din urmă o va cere.
Art. XLIV. În casă de neîndeplinirea formalităţilor axttate mai sns, debitorul
vu putea cere nulitatea închisorei sale; cererea o va face la Tribunalul local
unde se află închisii, singură competinte pentru nulitățile de formă.
Dacă însă cererea de nulitate este întemectă pe nulități de fondii, precum
pe alegațiunea unui eveniment estinctivii al obligaţiunei, întâmplat în urma sentinței de închisdre şi care merită a fi desbătut judecătoresce, cererea va fi trămisă
la Tribunalul care a pronunciat sentința.
.
Art. XLV. La tote casurile, cererea de nulitatea închisorei se va judeca de
urgență şi în urma conclusiunilor Ministeriului Publici.
.
Axt. XLVI. Nulitatea închisorei pentru veri-ce causă ar fi pronunciată, nu
trage după sine nulitatea, şi a recomandaţiunilor, pe cât timpă nu ar fi şi pentru
acestea o înadinsă hotărire.
Art, XLVII. Debitorul, a cărui închisre este declarată nulă pe temeiă de
lipsă de formă, pâte fi arestat pentru aceiaşi datorie, prin îndeplinirea formalităţi-

lor cerute,

însă nu mai

cuiând

de cât dupe

trei dile

de la

eșirea sa

de la

închis6re.
Art, XLVIII. Dacă închisorea este declarată nulă, creditorul va putea fi condamnat către debitore la daune și folose.
Art, XLIX. Debitorul a cărui îuchisore este legală, 'şi va recăşciga libertatea:
I. Prin consimţimântul creditorului care a cerut închisdrea sa și al recomandatorilor, dacă suntă.
II. Prin nedepunerea de mai 'nainte a sumei pentru întreținerea debitorelui.
II]. Prin intrarea debitorelui în al șâse-decelea anii al etăţei.
1V. Prin espirarea termenului de închisâre mărginit prin sentință.
„_V. Priu stingerea datoriei dupe unele din modurile de stingere a obligaţiani.or, precum plata, ertarea datorită, etc.
I.. Prin cesiunea averilor sale în casul când couistringerea corporale a fost
pronunci ată în materii civile, când debitorul nu este culpabile de dolii.
Art. L. Consimţimîntul pentru cșirea debitorelui de la închistre, va putea

ji daţ da

creditor sai la judecăţorie, sai pe registiul îuchisorel,

1864, 12 SEP,

147

Art. LI. Liberarea pentru nedepunerea banilorii de nutrimentă sa va face
în modul următorii:
Debitorul va adresa către Presidentul Tribunalului de ântâia istanță o cerera
sub semnată de dânsul şi de Directorul închisârei, saii dacă debitorul nu scie
să scrie, certificată de adevârată de numitul Directore,
i
:
Acestă cerere se va face în duplicată, şi una va remânea la Directorul închisorei,
'
Art.

LII.

Dacă

creditorul va

depune

suma

mai

înainte de ce debitorul

ar

fi dat Presidentului cererea sa, precum se arată în Articoli de mai susă, acea,
cerere nu va fi priimită.
Art. LIJI. Ordonanța Presidentului de liberarea debitorului pentru cauda arstată în Art. 50, va fi dată în duplicată, şi una se va depune la Grefă, alta se va
trimite la Directorul închisorii,
Art, LIV. Debitorulă închisii va recăstiga libertatea sa plătindi sai depuindă a treea parte din datorie capete cât şi dobîndi, cheltuelile de judecată și
cele pentru întreţinerea sa în închisâre,și dând pentru rămășiță o cauțiune (cheZăşie) priimită de bună de creditorii sai încuriințată de Tribunalul de întâia instanță ali locului unde debitorul se afla închisă.
Aceleași condiţi:ni îndeplinite fiindă din partea debitorului, 'lă vor scuti de
a fi pusii la închisore.
Art. LV. Cauţionatorul (chezașul) va trebui să se oblige solidară cu debitorulă de a plăti răinăşița datoriei într'ună termenii care nu va putea să trecă peste
unii ani, atară dacă creditoruiă va comsimți la ună termeni mai lungă.
Art. LVI. La espirarea termenului mărginită prin Art. precedentă, ereditorul
dacă nu se găsesce plătit pe deplină, va putea esercita din noă constringerea
corporală în contra "debitorului principali, fără ca să'și pârdă dreptulă ce are în
contra

cauționatorului.

In tote casurile, termenulă unei ali doilea constrîngeri ce ar esecuta creditorutii, nu va putea fi mai lungă de câtă timpul ce debitorele mai avea de şe(dută la închisâre dupe cea d'ăniâiii sentinţ:,
Art. UVIL, Debitorulă liberată prin vre unulă din modurile enumerate prin
Art. 49, nu va mai putea fi arestată pentru aceeaşi datorie,
Art. LVII. Debitorele care va fi căstigatii liberarea sa prin espirarea termenului închisorii, nu va mai putea fi închisă pentru datorii contractate niui
"nainte de închisârea sa şi ală căror termenii va fi împlinită în momentulii liberărei sele, afară de casulă cândă aceste datorii, prin natura şi cuantulă loră, ar
cere o mai lungă închisore de cât cea din care a eșit debitorul.
,
În ceasul acesta, fiind din noii pusi la închisâre, durata celei d'ântâi înehisori se va prinde în calcululii duratei închisorei celsi după urmă.
Art, LIX. Cererile pentru eliberarea unui debitore închisă vor fi adresate către “Tribunalul locului unda debitorul se află închisă, Creditorul va fi chemată la

judecată în celă mai scurţi termină.
In giua, mărginită se va cerceta causa

aceeași di, și Tribunalulii
Ministerului Publică.

CAP.

Constringerea corporale în materii

|

mai

'nainte

de

va da hotărirea sa, dupe ce va

cele-l-alte

asculta

cause

din

conclusiunila
”

V.

criminale,

Jienesci.

corecţionale şi poli-

art, LA. Decisiunele Curţilor și sentințele Tribunalelurii coprindătore de condzmnnări în folosul Statului la mulctă (globire), restituțiuni, daune-tolse şi cheltueji de judecată, nu vor puiea fi esecutaţe prin constrîngerea corporale de câtii
A
.
-

Ș.

:
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după cinci dile libere de la primirea actelor de condemnare de

către celă con-

damnatii.
Dacă debitorulă se află în închisre pentru alte datorii recomanderea lui va
putea, fi ordonaţă îndată.
Art. LXI. Închis6rea făcută în puterea Articolului precedent nu va putea

avea loci de “cât după
d&psa pentru delict.

din diua

trecerea de ună ană

de când “şi a făcut pe-

Ast. LXII. Cei arestați în puterea Art. 60 voră remânea închiși pînă vori
plăti suma la care sunt condamnaţi sai pînă voră da cauțiunea primită de bună
de cel înteresatii, ori la casă de contestare, declarată bună și valabilă de
'Ţribunală,
Cauţiunatorulii va trebui să plătâscă în termenii de o lună, saii de nu, va
putea, fi urmărită.

At. LXUI, Cu tâte acestea, condamnații cari voră justifica neputința de a

plăti dupe modulă preserisă de Artuuuuuuocucuuuu, din Condicele de procedură criminală, vor fi liberaţi dupe 15 dile de închisdre, când condamnațiunele pecuniare
nu trecă

de

dou&-deci

lei; dupe

de închis6re,

o lună

când

se vor

acelea

ridica

de la 20 pînă la 60 lei; dupa două luni, când se vor ridica de la 60 pînă la 200
lei; dupe trei luni, cândă vor trece de 200 lei.
Art, LXIV. Când închisârea va fi încetată în puterea Art. precedent, ea va
să reîncepă,

putea

o dată,

însă numai

numai

pentru

restituțiuni,

cheltueli, daune

şi fol6se și numai când Tribunalul va constata și va pronuncia de faţă cu debitorele, că acesta a venit în stare de a plăti,
Ant. LXV. Decisiunele şi sentințele cuprindătore de condemnări în favorea
particolariloră pentru reparațiunea de vătămări ce li s'ar fi făcut prin crime, delicte şi contrarenţiuni, vor fi esecutate dupe acelâşi forme şi prin aceleşi mij-

lsce de

constringere ca

şi bhotăririle

copringătore

de condamnări

în

folosuli

Statului.
Art. LXVI. Când condamnațiunea pronunciată nu va trece peste trei sute
lei, liberarea condamnaților deţinuţi dupe cererea și în interesuli particolarilor, nu vaputea avea locă, fără numai când validitatea cauțiunilor date, sai neputinţa condamnaților de a plăti, vor fi fostă, la casii de contestare, judecate faţă
cu creditorul.
Durata închisorei, în acestii casă, va fi cea legiuită prin Art. 63,
Ari. LXVII. În tâte casurile, și chiar atunci când neputința debitorului de
a plăti ar putea fi constatată, dacă condamnarea pronunciată, sai în favârea
Statului saii în favârea vre unui particolar, trece de trei sute de lei, durata închisorii va fi determinaţă prin sentința de condamnare de la trei luni pînă la
trei ani, Cu tâte acestea, dacă debitorul a intrat în al şâse-decilea aniă al etăţei
mai înainte de darea, sentinței, Tribunalul va putea reduce minimum la 2 luni,
şi nu va putea trece pest6 macsimum de doui uni,

Dacă debitorul ajunge dupe darea sentinței la etutea de șese-deci ani, termenul închisorii ce are să mai curgă, conformă sentinței, va fi de sine redusii

la jumătate.
CAP.

VI.

Dişposițiună diverse.
Art. LXVIU.
tea unui

deputat

Nici un fel de consiringere eorporale nu pâte avea loc în conal corpurilor

legiuitâre,

în timpulă

sesiunei,

nici în

decurs

de

ştse septămâni, mai înainte de deschiderea sai după închiderea, lor.
Art. LXIX. Constringerea corporale, pronuneiată contra unui foncţionar, uu

şe'va putea pune în lucrare de câi dupe dece dile de la espedirea prin Preşedin-
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tele Tribunalului, a unei adrese încunoscințătore către autoritatea de care deprinde
acel funcționar.
Axt. LXX. Sunt supuşi la constrîngerea corporale toţi cei ce aii în mânele
lor sume sai objecte mişcătâre ale Statului, ale aşedemintelor publice, ale municipalităţilor saii ale comunelor, când nu vor voi să dea socotelile saii când, dupe
darea socotelelor, nu vor putea respunde pe deplină acele sume saă a represinta
acele objecte.
Disposiţia acesta, se aplică și la cei cari ai dat cauţiune pentru cei de susă,
precumă şi la agenţii saă prepuşii acelora-și.
Art, LXXI. Sunt asemenea supuși la constringerea corporale:
1. Toţi carii aii contractat eu Statul sati cu stabilimentele publice, ca întreprindători,

aprovisionatori,

sumisionari,

la casuri când

vor fi declaraţi debitori

în urmarea întreprinderilor lor.
2. Cei cari ai dati cauțiunea (chezăşie) pentru ei, cum şi agenţii și prepuşii
lor, care aă avut cărmnirea nemizlocită a întreprinderei și tote persnele declarate responsabile de acelsşi servicii.
Acâstă disposițiune "și va avea a sa aplicare fără restrîngerea celor legiuite
prin Art. 15 şi 18 din legea pentru urmăriri, de la 3i Martie 1862,
Art. LXXUI. Suntă încă supuși la constrîngerea corporale toţi debitorii şi ai
lor garanți de contribuțiuni indirecte, precum de saline, de vămi, de accize și
altele cari, având dobândit credit, nu vor refui, la scandență, suma la care se
urcă obligaţiunile lor.
,
Mijl6cele de esecutare reale, întocmite prin Art. 18 al legei pentru urmăriri
de la 31 Martie 1862, suntii şi rămână singure aplicabile la debitorii fiscului în
materii de contribuţiuni, fie personale fie fondane.(1)
Art. LXXUII. Sentinţele pronunciate contra militarilor se vor comuniea prin
Departamentul Justiţiei, Ministeriului de Resbel, spre a lua în privința militarilor osândiţi mesurile permise de regulile militare.
CAP.

VII.

Dispositiună transitoriă,
Art. LXXIV. Se va înființa în fie-care capitală de judeţă o casă pentru
arestul debitorilor în materii civile şi comerciale, şi o altă casă pentru arestul
debitorilor din cause criminale, corecționale şi polițienesci,
Art. LXXV. În termeni de trei luni cel mult de la promulgarea acestei
legi, un regulamentă de administrațiune publică va determîna poliția și administrațiunea caselor prevădute prin Art. precedent.
Art, LXXVI. Acâstă lege nu se va pune în lucrare de cât începând de la
dece dile după esocutarea acelor legiuite prin Art, 74 și 75, anunciată în Monitorul Oficiale.
Art. LXXVII. Pentru datoriile care aii luat nascere înaintea promulgârei
acestei legi,

ea nu

se va aplica de

cât după

Art. XXVII. Tote disposiţiunile legali
ocuparea locuinței datorului, se abrogă.

un anii de la promulgare.

pentru

esecutarea personale, prin

(1) Contribuţiun! foxdane, adică celle puse asupra unui fondii, celle fonoiare;
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RECULAMENTU
Pentru

inchisorile

i

de datorii(1).

(Decret. 23. Docembre. 1864 — Prom. 3. Ianuariii 1965).
CAPUL

1.

Administrapiunea.
Art, I. Personalul închisorei pentru datorie va fi compusă cum urmâdă:
1). Uni Directore.
:
2): Uni grefier comptabil.
3). Ună scriitor.
4). Uni șetii custode.
5). Trei custodi,
6). Uni rândașii.
El ve putea fi însă restrâusi proporţionalmente cu poporaţiunea şi uşurinţa
serviciului, mai ales prin orașe de o populațiune mai mică.
Art. II. Ei fi vor supuși la tâte îndatoririle și preseripțiunele de cemptabilifate în vigore în cele alte case de închisore.

”

CAPITUL. II.
Închiderea.

At. III, Dupe ce se va îndeplini formalitățile prescrise de Ant. 36 din lege;
Directorul liber€Qă adeverinţa de primirea arestantului, îl înscrie în registru de
închidere şi îl pune în închisore.
Art. IV. La casă de nedepunere a consignaţiei de întreținere 24 ore înainte
de esp'rarea periodului plătit, Directorele va încunosciința pe datornică, care couformă Art, 5t din lege, pote petiţiona la Tribunal.
i

CAPITUL.

III. -

Aşternutul,
Art, V. Asternutul fie-căruia arestat va fi compusii cum
1. Pată de feri.
1. Mindir.

umedă:

1. Saltea,

1. 'Tufecă (pernă de paie),
1. Pernă.
1. Învelitâre (plapumă),
3. Ciareiufari,

]. Vas de nspte.
1. Mică măsuţă cu sertară.
4. Şervete.
Art. VI. Deţinutul pentru datorii.
'și pote procura,
eu. propriele
(1) Acestă regulamentă, făcând
precum

se zice la art. 15 allă

sa promulgat mai

târzii. e

parte integrantă din legea pentru
acelei

legi,

iîli

publicâm

îndată

sale mijlice

eonstringerea
după

acestă

corporală,
lege,

de

şi

1864,

ori-ce amelioraţiune în amobiliment,
bile cu regimul unei închisori,
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nutriment, precum

CAPITOL.

și alte resurse compati-

Iv.

Ospitalul.
Art. VIL
va fi în totul
Art. VIII.
vor putea să

Arestaţii bolnavi vor fi trataţi în ospitalul închisârei;
acest ospital
conformă cu ospitalele civile ale orașului.
Arestuiţii carii nu vor voi să fie căutați în ospitalul
se caute în odaia lor, unde vor f visitați de medicul închisârei,
închisdrei,
dar atunci cheltuelile
de medicamente şi de căutare vor fi pe sarcina
lor,
Ei vor putea asemenea să aducă și ună altii mediei
de cel al închisorei,

CAP V.

Poliţia interidră
Ant. IX.

Camerile

tnchisrei

vor fi deschise în tâte dilile la 6 ore de diminEță, de la 1 Aprilie pînă la 1 Octombrie, şi la 7 ore
de la 1 Octombrie pînă la
1 Aprilie.
”
Ele vor fi închise la 9 ore sâra, de la 1 Aprilie
pînă la 1 Octombrie, şi
la 7 ore de la 1 Octombrie pînă la 1 Aprilie.
,
„ Art, X. De

patru

ori

pe săptămînă, în dilele.şi
tore, arestaţi vor putea fi visitați de rudele, de advocaţiorele însemnate de Direc, de consiliarii de familie.
Fi vor putea comunica în libertate,
,
,
n casă când unii arestat ar vrea să primâscă visite
maj dese și mai prelunzite, el va face cerere prin înscrisă şi
motivată Directorului care o va transmite
Iuspectorului general.
At.

XI,

Arestaţii

se

pentru

hrava

lor.

vor putea deda la ori-ce
vreme acele ocnpaţiuni nu vatămă în nimică ordineaocupaţiune v or pofti, pe câtă
interi6.ra,
Le va fi permisă să priimâscă cărți și să serie;
ei vor putea să, priimâscă şi
epistole care nu vor fi supuse la nici o reviduire de
către adm'nistraţiună, însă
tote obiectele aduse lor, vor trebui să w&că prin
cancelarie, unde vor fi esamimate înainte de a le fi date.
Art. XII. La intrarea lor în închisăre, arestați
vor putea depune obiectete
Jor în cancelarie saă să 'și le păstrege ei. Însă
nistrația nu este nici cum respungătore de perderiiîn acesti din urmă casti admie ce li s'ar putea întâmpla,
Art. XIII. La fie-care trei dile, Directorele va,
distribui arestaţilor banii consemnaţi

căruia priimirea sumelor,

Ună

registru

special va

constata,

sub-adeverirea

Art. XIV. Jocurile de noroc sunt
cu totul poprite.
Art, XV. 'Tot ţipetul şi ori ce petrecer
e Sgomotâsă în stare de a
niscea şi ordinea inchisârei, sunt poprite
arestaților.

turbura

fiă-

li-

.
Art, XVI. De asemenea sunt oprite ameninț
ările între arestați saii contra
împiegaţilor administraţiunei.
Art. XVII: Unul sai mai malţi comi sionari liberi
vor fi atașați pe lingă închisre pentru alergătu

trebninţele
“generală,

loră.

rile de care vori avea nevoe arustaţii,
Plata de fie- care alergătură va fi otasită
——

11079) totocate—

dupe

de

interesele

și

Inspectorulă
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LECE
.
In P. St. decret. la 15 Sept. 1864. prom. la 21 Sept. 1964.
metrică de

Pentru adoptarea sistemului

măsuri şi greutăţi

in Ro-

mănia(a).
TITLUL

1.

Pentru greutăți şi mesură.
i
i

Axt. 1. Sistemul metrică de greutăți şi măsuri se adoptă, şi măsurile întrebuinţate pînă ucum se desființâză în tâtă întinderea României.
Art, 2. Unitatea fandamentală, a sistemului metrică de greutăţi şi” măsuri
este metrul, dupe etalonul prototipă al Franciei, care este a 10 milione parte
din cuartul meridianului pământului.

Art. 3. Greutățile şi măsurile sistemului

metrică sunt împărţite în ciaci ca-

tegorii precum se arată aci la literile a, b, c, d și e.

a)

Mesuri de lun-

Valorea,

gime(1).
Miria-metru, . » |

Dece

Kilometru..
Ectometru.
Decametru.

Una mie metri.
Una sută metri.
ece metri.

mii

metri.

Unitatea, fundamentală a greutăților gi mesu-

».|

e.

i

Metru.

.. |
..|
.. |

rilor.

Decimetru, .. | A gecea parte din metru,
Centimetru. . . | A suta parte din metru.
Milimetru . .. |

-

b)
Arie.

Mesuri agrarii(2)
Ectarie
..

.,
.

Centiarie.
i
:

c)

A mia parte din metru,

. .|
. «|
.

Una sută arii.
"Una sută metri patraţi saii unii patrat de 10
metri în laturi.
A suta parte din arie saii ună metru patrată,

.|

Mesuri de capacitate(3),
Kilolitru. . . |

(a) Mesurile şi greutăţile

care

,
Una mie litre.

esistaiă la noi înaintea lege! actuale

(a/ Pentru lungime: stinjenulă, palma, degetulă și cotulii.

(5) Pentru

suprafete

seu măsuri

agrarii:

Palcea are 2580 st, pătrați, adică

stînj.

pătratu

erai:

.

Și pogonuliă; în Moldova, Falcea-

cu 298 st. păttaț.. mold.

mai mare

de cât

îndoitală

po-

.
gonului,
şi dramulă;
(e) Pentru mesuri de capacitate:--1). Pentru objecte liquide avem: vadra, ocaoa, litraavem:
banița
oca; pcaoa 4 litre, livra 100 dramuri;-2). Penfru objecte solide
10
are
vadra
objecte
pentru
mai afla
de 20 oca, oeaoa de 4 litre, litra de 100 dramuri. La Moldova se facă
Rilă,
o
merțe
2
Merţă;
o
facu
dimirlii
10
oca;
uscate dimirlia, ce are 12
fețe, avâ ndă
(3) Pentru mesuri de soliditate aven:: stînjenulii cubi, adică ună tolumii cu ştsenumele
de st,
1 st. lungi, 1 st. lată, 1 st, înaltă să adîncă, Din astă mesură derivă

,
lemne, de clae, copită, stogii, carii de mesură,
(e) Pentru greutăți stu ponderi avem: ocaoa de 4 litre, litra de 100 dramauri, Gramulă de?
tenchiuri; 44 oca facă unii căntază.
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Litru,

Fetolitru.

; .|

Una sută litre,

Decalitru.
. e e

.

Pece litre.
Un decimetru cub, sai un cub având fie-care
lature de un decimetru.
A decea parte dintr'un litru,
A suta parte dintr'un litru.

d)

ş

j
i:
!
i
!

.|
+]

e.

Decilitru.
Centilitru

.

. |
.|

,

Mesuri de soli_ dătate,(4)

i

Decasterii, ,
Steru,
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+

se.

Decisteru

.

-

+ |

Pece metri cubi.

„|

Un

.|

A. decea parte dintr'un steru,

metru

un metru.

cub

sai unii cub

având

laturea

de

,

e)

Greutăţi

sai

ponduri(5)
Tonela . .
Cantaru.

„|

.

Rilogramu .

Ectogramu.
"Decagramu,
. ss.

Gramu

,|

Una mie chilograme sai greutatea unui metru cub de apă.
i
Una sută Kilograme.
,

. |

Una

.|
,|
„|

Decigramu ,

,|

Centigramu,
Miligramu .

, |
, |

mie

gramuri,

greutatea

unui

litru de

a-

pă distilată la temperatura ț 4%; căntărirea
litrului de apă pentru greutatea unui kilogramii se socotesce făcută în goli
Una sută grame,
ece grame,
Greutatea unni centimetru cub de apă la temperatura de + 4%,

A gecea parte din gramii.

A suta parte din gramii.
A mia parte din gramiă,

Art, 4. Unităţile de măsuri coprinse în catigoria literi c şi e; de la Articolul precedent, și anume, Litrul și Gramul, cu multipli şi sub-multipli lor
vor putea fi întrebuințaţi și dubli sai în jumătăți,
ratie

(1) Stînjenulii Munteniei Serban vodă e de o potrivă cu 1 metru 962, adică cu 38 părţi din o
sută (0,58Jmai micii de cât donemetre. Stinjenulu Moidovel e d'o potrivă cu 2 metre 2172
adică mai mare

de doue

metre,

(a) Aria are o sută metre pătraţi; ectaria are o sută aril, s6t 900 metre pătrați. O eotarid este
aprope doue pogâne de ale nţstre, şi e mat mică de cât o falce moldovenească
„de vreme
ce 0 falce

e aprâpe

2 pogâne

şi un sfertii de ale n6stre.

:

,

u

(3) Litru, care se va aplica pentru mesurarea, objeetelorii liquide și uscate, este de o potriră
cu 252 ramuri de ale n6stre, adică cu doue litre și jumătate
'de cele vechi.

(4) Acestă

măsură se întrebuinţează pentra măsurarea” gropilor de puțuri, de pivnițe ect,,

mat cu s6mă sterulă în Francia se întrebuințează pentru măsurarea lemnelori de fotii.
(5) Un gramu este greutatea unui centimetru cubi de apă destilată; 13 gramuri faci 4

dramuri de cele vechi, Uni Kilogramuii, adică o miiă de gramuii este de o potrivă cu

316, 2 a 3, dramurl de cele vechi,

10%

şi
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TITLUL îl,
Ftaloane(a) pentru verificarea, măsurelor.

Art, 5, Un etalon metru dupe cel prototipi al Franciei, timbrat cu marea
'Părei, se va conserva în Archiva Generală a Statului.
Art, 6. Etaloane asemenea timbrate pentru metru şi pentru mesurile de capacitate și de greutăți dupe sustemul metricii, se vor depune la Ministerul de
Interne, Agricultură și Lucrări Publice și la fie care autoritate însărcinată cu
verificarea măsurilor,
Art 7, Cu verificarea măsurilor vor fi însărcinate, pentrv oraşe, Consiliurile
urbane, iar pentru Comunele rurale, Sub-prefacturile,
|
Aceste autorități vor avea în a lor păstrare, sub respunderea, capilor respeetiv, etal6nele ce vor servi în diferite verificări ale măsurilor și greutăților usitate în comercit.
“
.
Art, 8, Etaloanele depuse la autorităţile sus-gise se vor verifica dupe cum
aci urmeză, adică:
Cele de la Ministerii se vor verifica. la fie-care 10 ani, cel mai târdiii, iar
cele depuse pe la cele-alte autorităţi se vor verifica lu fie-care trei ani,
Art, 9. Fie-căria autorităţi de verificare se va da de câtre Ministeriul de
Interne,

Agricultură

și Lucrări Publice,

câte

o marcă

distinctivă

cu

data

fie-că-

ruia ană,
Art. 10. Nimini nu se va putea servi cu greutăți şi măsuri care nu voră fi
fostă mareate la autorităţile competinte.
Art. 11, Pentru prima timbrare, interesaţii se vor duce însuşi cu măsurile
la autorităţile de verificare în a căror circomscripțiune se vor afla.
Art, 12, Tote măsurile şi greutățile reparate nu se vorii putea întrebuința
mai "nainte de a priimi din nuoi timbru de verificare.
Art. 13, Verificări periodice se vor face odată pe fie-care anii tutulor măsurilor usitate in comerță şi de particulari.
|
Epoca începerei acestor verificări va fi în luna lui Ianuarie, iar a terininărei
se va ficsa la fie-care

periodă,

pentru

oraşe

de către

Consiliurile

urbane,

iar

pentra ('omunele rurale, de către Prefectulă judeţului,
Art, 44. Tâte verificările se vor constata prin mărci anuale; verificatoruliă
va avea un registru în care va înscrie verificarea făcută şi unde se va suborie
acela ale căruia măsuri se vor fi verificat.
Daca

acesta

nu va voi a subscrie

saii nu va sci a scri,

atunci

verificatorul

va nota în registru nevoinţa sai neputința aceluia de a subscrie.
Art, 15. Pe lingă verificările periodice mai sus însemnate, se vor mai face
şi verificări pe neasceptate, fără tacsă, dupe reeomandația Poliţiei sati a autorității locale. Aceste verificări se vorii putea face numai de la răsăritulă pînă la
apusulii srelui.
Art. 16, Ministerul de Interne, Agricultură si: Lucrări Publice, pria Ordonanță Domnâscă, va deterinina, forma, precum şi materialulă din care vor avea a
și faca grautăţile şi mssurile, îndestrând pa fie-care oficii de verificare, pa lingă
etalâne și marci, cu tablouri arătătore de for.na şi materialul determinat, dupe
care apoi industria privată va putea fabrica măsurile trebuitâre pentru comerciii,
Pe lîngă acestea, se vor da Oficiurilor de verificare şi tablouri de trunsformarea măsurilor vechi în cele nucă și vice-versa.(2)
(1) Prin etalâne se înțelege
celle private,
_*

modelurile

Ge

mesuri

și greutăți,
?
.

dupe

cari aii să se formeze

(2) Aceste tablouri s'aă format prin decretul din 2 decemvrie 1864. Cine va voisă studieze
amănuutulii raporturilor dintre mesurile vecli cu cele nout, pâte consulta cui folosi
tablouri cari sai publicat în Monitoruli din 46 Ianuarie 1865 No. îi.

aceste
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Art, 17. În tâte orașele unde trebuința comerciului va cere, Municipalităţile
vor avea facultatea de a înființa Oficiură publice, în care cetățenii vor putea mă"sura

şi căntări

mărfurile

lor plătindo

retribuțiurie

moderată,

care

se va

ficsa de

către autoritatea Municipală, după aprobaţiunea Consiliului de Stat.
Art. 18. Nimeni nu va putea esersa funcțiunea de Verificatore publică fără
a depune jurământul de a'și împlini bine şi cu credință sarcina sa. Jurământul
se va depune dinaintea Preşedintelui Tribunalului de Comereiii sa înaintea Primarului Municipalităţii locului.
Art. 19, Se va da de către măsurătorii publici cetăţenilor carii vor cere, însemnarea constatătore de resultatul operațiunei.
TITLUL

III,

Poliția mă&surelov.
Art, 20. Privegherea d'a nu se vinde şi întrebuința de câtă numai măsură
conformii prescripțiunelor legei de faţă, se va face de câtre Poliţiile locale şi de
către impiegaţii Consiliurilor comunale însărcinate cu verificări prin visite estraordinare şi neasceptate.
”
Art. 21. Agenţii Poliţiilor și Agenţii comunali vor face procese-verbale pentru contravenţiunile şi delictele ce voră deseoperi, şi voriă urmări pe faptuitori
pentra a li se aplica pedepsele sai amendele prevădute de legi pentru asemenea
abateri.
Art. 22, Agenţii însărcinați cu verificările greutăților și măsurilor, vor confisca tâte măsurile şi greutățile care n'ar avea forma saii n'ar fi făcute de materiile prescrise; asemenea, care vor fi alterate, r6se sai turtite, precum şi mă&surile vechi ce se vor găsi în usii, Aceste măsuri, depuindu-le la Poliţia locală
saii la Sub-prefectură,

se vor

strica, şi materialul

din care

aii

fost făcute

se va

confisca dreptii amende.
Aceste disposițiuni nu vor prejudeca întru nimică pedepsile dictate de legea

penală

pentru

facerea

și întrebuinţiarea

de

măsuri

şi greutăți

false.

Art. 23. Disposiţiunile legei de faţă se vor pune în aplicare la 1 Ianuarie, aulii una mie opt sute șâse-deci și şese,

LECE.

In P. st. decret. la 30 sept.

1864. 'prom. 2 Oct. 1864.

Pentru înfiinţarea Camerilor de Comerciii(a),
TITLUL

1.

Înfiinţarea camerilor.
Art. L. Se va aședă câte o Cameră de Comereiii în tâte porturile şi orașele
principale ale ţerei.
Art.

aj

IL.

Pe viitoră, Guvernul va putea îmalţi numărul Camerilor de Comereiii

Prin decretul de la 15 Oct. 1864, s'aă instituat Camere de Comertiii în orașele: Bucuresci
Turnu-severin, Craiova, 'Turnu Măgurele, Giurgii, Brăila, Galaţi, Ismaul,
Bărlad, lași;

Bucin, Piatra, Botoşiani, Focşiant şi Pioesci,
*

ca

.
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şi de Industrie, saii din iniţiativa sa, saii dupe cererea comercianților sai a indus-

ttiașilor; în amândou$ câsutile, înainte de a aproba înființarea unei Camere, Uuvernul va consulta şi opiniunea Consiliului judeţenial locului.
Art. III, Cireonscripțiunea fie-cărei Camere de Comerciii va fi determinată
prin ordonanță Domnâscă,.
Art. IV. Fie care Cameră va fi compusă cel puţin de cinci membri, şi cel
mult din sâpte.
,
Art, V. Membrii Camerelor se alegi prin scrutin secret și cu majoritate absolută a alegătorilor, iar la al duoilea scrutin cu majoritate relativă. Spre a se
putea, procede la alegere, va trebui să fie față Y, părți din alegători.
La casti când, dupe două convocări, nu se vor întruni alegătorii în numărulii
sus dis, Guvernul va numi pe membri Camerelor.
Art, VI. Suntă alegători toți comercianții şi industriașii carii plătescii un
drept de patentă de 50 lei cel puţin, și carii se bucară de drepturile civile și
municipale şi se află înscrişi în circonscripțiunea Camerelor.
Art. VII, Sunt eligibili toți cei născuţi saii naturalisați Români, în etate
de 30 ani, şi carii esercită saii a esercitat un comereiă sai o industrie oare care.
Art.

VIIL In luna Noemvrie

a fie-căruia an, Prefecţii de districte alcătuesci

două liste în care vor fi înscriși: într'una cei în drept a fi alegători la Camera
de Comerciă, şi în cea, de a doua cei ce însușescii cualitățile de eligibili; şi aceste
două liste se trimiti Ministerului de Interne, Agricultură și Lucrări Publice.
Art. IX. Dacă la alcătuirea listelor se va fi făcut vre o greştlă, persânele
ce s'ar socoti năpăstuite potii reclama, în termenă de 15 dile dupe publicarea
listelor, la Ministerul de Interne, Agricultură și Lucrări Publice, sai la Prefecturi
cerînd îndreptare,
Art, X. Adunările electorale se ținii în orașul în care 'și va avea Camera
residența.
|
Art, XI. Adunările suntă convocate și presidata de către Prefect sai delegatul
seăi, asistat de patru alegători, carii vor fi doui din cei mai bătrâni şi doui din
cei mai tineri membri aflați de faţă. Biuroul numesce un secretar din adunare

şi otărasce cestiunile se se vor fi ivit în cursul alegerei, afară de acelea care se

raportâză la capacitatea membrilor aleşi, și care, în casă de protestațiune, remâne
a se esamina de către Ministeriul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice,
Art. XII, Dupe sevârșirea alegerei, se va face un procesă-verbal în care se
trece cu esactitate numerul alegătorilor înscrişi și acela al votanților, numele,
vîrsta, felul, comerciul şi locuința membrilor aleși, precum și numerul voturilor
”
ce ai fie-care dintr'înşii.
Acest proces-verbal se transmite de Prefect la Ministeriul de Interne, Agricultură şi lucrări Publice,
Art. XIII Dupe ce'l esaminsză, Ministerul '1 înapoiază Prefecturei cu ohservaţiunile ce este în drept a face.
Daca, va recunâsce nulitatea.vre-unei alegeri, sai pentru neîmplinirea de
formă, ori pentru lipsa condiţiunilor preserise de lege, Ministeriul pronunţă acâsta nulitate şi prescrie o nouă convocare a alegătorilor.
Daca alegerile se vor fi făcut în regulă, atunci invită pe Prefectură ca să
procedeze la instalarea Camerei, dupe ce mai ântâiiă alegerile vor fi aprobate
prin Ordonanţă Domnsscă.
,
Axt. XIV. Instalarea se face prin îngrijirea Prefectului care asistă în persână saii prin delegatii, și care priimesce jurământul membrilor.
Art. XV. Funcţiunile membrilor sunt pe şâse ani, doui dintrînșii se reînoescii la, fie-care doui ani.
Pentru cele d'âatâii două alegeri care urmedă dupe numirea generală, rân- dulii eşirei se reguleză prin sorții, apoi dupe vechime,
Membrii eșiţi se potii realege.

1864,

2 OC,
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Asi. XVI. La cea d'ântâiă alegere se orânduescă alți membri în loculii ceDa
lorii morți saă demisionaţi.

Alegerea unoră asemenea membri se face numai pentru timpul câtii aceia
pe care îi înlocuescii aveaii a ocupa funcțiunile lor.
Sunţă considerați ca demisionați, membrii carii, fără motive legiuite aprobate de Cameră, nu se ducă la convocare în timpii de s6se luni.
Art. XVII. Camerile Comerciale potă avea relațiuni și corespondențe comerciale cu tâte pieţele atât din întrul țărei cât şi din străinătate.
Art. XVIII. Camerile de Comerciă sunt organele oficiale ale Comerciului
pe lingă Guvernii, și mandatarele firescă pentru administrarea, aședămintelor de
interest colectivii comercial,
TITLUL II.

Despre atribuțiunile Camerelor. :
Art. XIX, Camerele ai drept să presinte Guvernului din propria lor inițiativă, părerile lor asupra intereselor comerciale și industriale din circonseripțiunea lor.
:
Art. XX.

Camerele

daii Guvernului

părerile

şi

sciințele

ce li se. cere, asu-

pra faptelor şi intereselor comerciale.
Ele sunt mai cu seamă consultate de Guvernă asupra schimbărilor proieetate în legislațiunea comercială, asupra instituirei şi altor Camere de comerciă,
la trebuință în circonseripțiunea lor, asupra crearei burselor şi oficiilor de Agenţi de schimbă şi mijlocitori din eirconseripțiunea, lor, asupra tarifelor vămilor
şi serviciul de transport și alte stabilimente de comereii, asupra obiceiurilor comerciale, a tarifelor de regulamente, de curtagii maritimă şi curtagiuri pentru
asigurări de mărfuri,

asupra

schimbului

și efectelor

publice,

asupra

înființărei de

bănci, de cantâre de scont și de sucursale ale băncii, asupra proiectelor de lucrări publice locale relative la comercii şi industrie, şi asupra proiectelor de Regulamente locale, în materii de comereii și industrie,
Art. XXI. Ca mandatare firesci ale comerciului pentru administrarea infereselor colective, Camerele suntiă tot-dV'auna
co vor esista în circonseripțiunea lor.

însărcinate

cu

administrarea

burselor

Acâstă administrare coprinde special formarea budgetului primirilor şi respunderilor, strângerea, veniturilor și plata cheltuelelor, (localul și întreținerea lor,
remunerarul personalulăi şi altele), numirea impiegaților şi altele. Drepturile
Camerelor asupra burselor nu potii aduce vătămare dreptului ordinar ce are poliţia în locurile șublice.
Art. XXII. Stabilimentele create pentru trebuința comerciului, precum sunt:
Intrepositele, cursurile publice de cunoscințele comerciale, îndustriale și altele, se vor administra

de

Camerele

de comerciă,

când

se vor întocmi prin con-

tribuțiuni speciale între comercianți,
Administrațiunea stabilimentelor de natura de mai susă, care sar forma
prin subserieri voluntarii, se va putea încredința Camerelor, daca subseriitorii
o vor voi,

Asemenea se va putea lăsa asupra Camerelor şi administrarea

stabilimente-

lor de asemenea natură ce ar întoemi Guvernul,
Axt, XXIII, Camerele de comerciă sunt considerate ca persână civilă și recunoscute ca stabilimente de utilitate publică.
ceremoniile publice, ele iai îndată locă dupe Tribunalul Comercial.
Axt. XXIV, Camerele de Comereiă depindă d'a-dreptulă de Ministerul de
Interne, Agricultură şi Lucrări Publice,
Camerele

sunt

datâre a "i comunica

îndată

însciințările și reclamaţiile

dyeseză celor-l-alte Ministere, saă din servicii saii dupe earere,

ce a:

153
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Art. XXV. Camerele de comerciă nu poti publica Baii tipări nici o însciințare, raport saii document, fără autorisarea prealabilă a Ministerului de Interne,
Agricultură şi lucrări Publice, dată prin Prefecţi.

'TIPLUL III,
Despră dirigiareai camerelor,
Art, XXV).
se compunii

Camerele de Comerciii se dirigii de către oficiurile lor; ofieiurile

de un Preşedinte,

un vice

Președinte, un

Secretar

şi un

Casier.

Prefectul va putea președa Camera de Comerciă de câte ori va socoti de
trebuință.
Oficiul se alega pe tot anul din Membrii Camerei cu majoritatea absolută a
Membrilor aflați față.
Serviciurile Preşedintelui, Vice-Președintelui, Casierului și Secretarului suntii
ratuite,
e
Art. XXVII. Președintele, şi în lipsa lui Vice-Preşedintele ţine poliţia în
Cameră, el dirige discuţiunile şi la casă de a fi voturile de o potrivă, votul săii
este preponderinte.
Art. XĂVIIL. Camerele facii atât regulamentele lor cât și acelea ale tuturor
stabiliinentelor cc atârnă de dînsele şi le îndrepteză la Minister spre a le confirma.
Art. XXIX. Camerele se socotescă complecte când va fi față majoritatea absolută a Membrilor

lor; pentru

ca

otăririle

lor să fie

valabile,

trebue

să

unâscă

majoritatea absolută a Membrilor aflați de față.
Art. XXX. În fie-care anii, Camerele 'și faci budgetul lor şi '] trimită
Ministeriul de Interne, Agricultură și Lucrări Publice spre întărire.
Art.

XXXI.

La

finitul fie-căruia

ani,

Cumera

încheindă

la

socotelile sale atât

de sumele ce ai intrat cât şi de cele ce saă cheltuit, trimite estract dupe dînsele la Ministrul de Interne, Agricultură şi lucrări Publice,
“
Art. XXXII. Camerele potii priimi ori-ce ofrande şi ori-ce danii li s'ar fuce
de bani, lucruri mişcătore sai nemișcătore, dupe ce vor căpăta aprobaţiunea
Guvernului într'acesta.
Art. XXXIII. Camerele nu vor putea înstrăina nici un lucru dobîndit în
ofrandă, fără a căpăta mai ântâii deslegarea Ministerului de Interne, Agricultură
și Lucrări Publice.
Art. XXXIV. Secretarul este Șefă al cancelariei, ține jurnalul de tâte procesele verbala ale Camerei şi subscrie totă corespondența.
”
Art. XXXV. Casierul adună și păstreză tote veniturile Camerei şi le trecea
în condica specială ce "i este dată pentru acestă de Ministerul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice.
Ei libereză, după deslegările Camerelor, sumele de bani otărite de dinsele a,
se cheltui, şi le trece asemenea în condică specială ce "i este dată de Ministerul
de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice.
Este tot-d'auna responsabil pentru banii ce ă se încredinţeză.
TITLUL

IV.

“ Despre veniturile cumerilor.
Ast. XXXVI.

Veniturile

tacselor patentarilor

Camerelor

de comercianți

se întoemescii

şi industriaşi

dintr'o

deciuială

asupra

de clasa I, şi IL.

Art. XXXVIL. Acestă deciuială se va trece în Budgetul General al Statului
și D. Ministru de Finance va ordona împlinirea, ej.
Ea se va respunde Ca merelor la finitul fie-căruia trimestru,
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Art. XXXVIII. Când ar ajunge să prospere Camerele sub raporini financiar
în cât să nu aibă trebuință spre acoperirea cheltuelilor lor de întrega decivială
asupra tacsei patentarilor pomeniţi din circonscripțiunea, Camerelor, atunci se va
putea micşora cotisațiunea acelor patenfari, în urma înţelegerei Camerei cu Ministeral de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice.
Art. XXXIX. Înfiinţarea Camerelor se va face prin Decret Domnescti.
TITLUL

Despre

YV.

Consiliul superior de comercită şi industrie.

Art, XL, Se institue pe lingă Ministeriul de Interne, Agricultură şi Lucrări
Pablice an Consiliă superior permanent de Comerciă şi Industrie.
!
Art. XLI. Acest Consilii va putea fi consultat asupra proiectelor de legi şi
Decrete relative Ia tarifele de vămi şi regimul lor în ceea ce privesce Comerciul.
Asupra proiectelor de tractate de comereiii și navigațiune,
Asupra legislaţiunei comerciale.
Asupra sistemului de încurapiare pentru pescării.
Asupra dorințelor esprimate de camerele de comereiti şi industrie,
Art. XLII. Consiliul va fi chemat a da părerea sa asupra tuturor cestiunilor pentru care Ministerul va găsi de cuviință să'l consulte.
Art. XUIII. Consiliul superior de comereiă şi industrie se compune de Ministrui de Interne, Agricultură și Lucrări Publice, de drept Preşedinte, de un vice
Preşedinte şi de opt membri luaţi dintre personele competente în ramura Comercială și Industrială.
Art. XLIV. Vice-Preşedintele şi membrii nu suntiă retribuiți și se numeseii
de Domni.
Un secretar general special, numit de Domnii, se va, ataşa acestui Consilii
superior şi se va retribui din budgetul Ministerului de Interne, Agricultură și
Lucrări Publice.
———
. ————

LECE

In P. st, decr. la 3 Oct. 1864, prom. la 8 Oct. 1864.
Pentru împlinirea dăriloră comunale.
Axt, 1. Dările către casele comunale se împlinesc în acellași
dările către fiscă, prin aplicarea legei de urmăriri din 31 Martie 1862. modă ca şi
Art, 2. Pentru lămurirea și aquitarea rămășițeloră se acârdă
ună termenă
de şese luni de la promulgarea acestei legi. Pentru împlinirea
celloră ce voră
remănea neplătite pentru acestă termeni, se va aplica, legea de
urmăriri,
Art, 3. Datoriile vechi și noui, provenind din construcţii
de pavage ce se
vor contesta sub motivul de neesactitatea măsurătârei, se cercetează
în. Bucuresci
de doui arbitri, ună ingineră numit de Ministerulă luerăriloriă
„publice şi uni

proprietară alesă de proprietarulii reeclamantii,
Art. 4, Acesti arbitri, mai înainte de ori-ce luerare,

vor numi

ună

superarbitru, care, la cază de ncunire între dinșii, se va uni cu una
din opiniunile emise... Acestă decisiune se aduce la, îndeplinire.
Art. 5. Când arbitri nu se vor uni pentru numirea superarbit
rului, acâstă
numire se va face de Presedintele Tribunalului de comereiăi

4
:
4
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Art, 6. În districte, axbiteulii se numesce de Prefectii și superarbitră de Presedintele Tribunalului,

setea

LECE.
In P. Si. decret. la 16 Oct. 1864. prom. la 17 Oct. 1864.
Pentru înapoierea administrărei averilor eforiei spitalelor civile din
Bucuresti.
şi cari
Art. 1. Aveyile administrate de eforia spitalelorii civile din Bucuresci
şi
de la anulii 1860 înctci, s'aii administrat imediat de câtre Ministerul Culteloră
instrucțiunei publice, se înapoescă administrării acei eforiă.
a
Art, 2. Membrii eforiei vor urma a se numi de Domnitori, dupe presentăre
Ministeriului de Interne.
şi cari
Art. 3. Veniturile spitalelorii civile cari se administra de zisa eforie,
de aStatului,
allă
generală
budgetulă
în
însemnat
s'aii
încâce
1860
de la anul
a
cum înainţe vor forma, o casă specială, alle căria midlâce nu se vor întrebuinț
vor forma,
de câtă pentru întreţinerea acelor spitale și altor sucursale ce se
precum şi a bisericilorii aflătore pe fondurile loră.
pe fieArt, 4. Ministrulă din întra, dupre propunerea eforiei, va presinta
care ană Camerei legiuitâre, budgetuli Eforiei spitalelorii civile, spre aprobare.
fiArt, 5. Comptabititatea spitaleloră eforiei se va ține conformă legiloră
nanciare în vigâre pentru celle-l-alte aşiezăminte atârnate de guvernă.
ă de
Art, 6, Eforia spitalelorii civile din Bucuresci va atîrna de Ministerul se
Interne, Agricultură și f„ucrări publice, în aceleași atribute şi margini de care
povăţuesce și epitropia spitaleloră civile a Sântului Spiridon din Iași.
9 =

—

LE CE.
de espropriaţiune

pentru causă de utilitate publică.

(In P. st. decret. 17 Oct. 1864, prom. 20 Oct. 1864).
TITLU 1.
Desposiţiuni preliminarii.
se declaArt. 1. Utilitatea publică pentru tâte lucrările de interesti general
a mai multor juderă de Puterea iLegiuităre; pentru acelea de inferesăi comună
Guvern, luândi
țe de către Consiliurele judeţene, și la neunirea lor, de câtre
al' unui județii saă
locali
interesii
de
acelea
pentru
Stată;
de
i
Consiliulu
îvisul
lucrările de inal mai multor Comune, de câtre Consiliul Judeţiană; iar pentru
Comunal.
Consiliul
de
declară
se
publică
utilitatea
teresii locali în Comuvă,
Legea ConsiliuriSe va proceda întru acâsta, conformă Art. Gl şi 64 din
Lu
,
lor Județene.
în urma unei cercetări.
Art, 2. Declaraţiunea de utilitate publicăse face
de administrațiune;
Acâstă cercetare se face, în easii de înteresii general,

în casă de înteresăi jndeţianii, de "Consiliul județiană; în casii

nal, de Consiliul comunal.

de înteres comu-
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Cercetarea nu se va intinde de cât asupra consideraţiunilo
r de
meral, asupra avantag

161
interesii

geelor ce înfățișeză o lucrare publică Gre-care, a
consecuințelor ce pâte să aibă sub raporturile economice.
Ea se va face dupe formele
ce se vor statornici prin un regulament de adminis
traţiune publică,
TITLUL

II.

Măsuri pregătitore relative la espropriațiune,
Art, 8, Inginerii saă agenții tecnici însărcinați
cu esecutarea lucrărilor, vor
rădica planurile pământurilor saă al edificiarilor
asupra cărora se propune a se
aplica espropriațiunea, arătându-se și numele propric
tarălui,
Un plană nu va coprinde de cât fondurile ce cad
înt”'o Comună.
Art. 4, Aceste planuri se depună spre cunoscință
obștâscă, pe timpă de 10
dile întregi, în cancelaria Comunei, unde se află
situate proprietăţile în cestiune.
Art. 5. Termenul de 10 dile se va număra din
prin adresă colectivă părților interesate, saă represa dioa notificării ce se va face
ntanților lor, spre a lua cunoscință de planul depusii la Comună.
Tot de c dată

notificarea

se va publica, în

Comună, contormă Arţ, 105 din
Legea comunală, și se va afișa în cbpie
legalisată pe ușea Primăriei, despre
care Primarul va încheia proces-verbal,
Art. 6. Primarul va încheia proces-verbal în
care va coprinde lămuririle sa
reclamaţiunile ce i se vor fi făcut verbal; dălători
i unor asemenea vor sub-scrie
procesul-verbal,
Lămuririle şi reelamațiunile date înscrisă se
vor alătura, adoua gi dupe espirarea termenului de dece dile, se vor trimite
iar fiind Comuna în residența Prefectarei, se aceste lucrări la Sub-prefectură ;
vor trimite Prefectului,
Art. 7. Îndată dupe priimirea lucrărilor sus
dise, dupe invitarea Sub-prefectului respectivi, a prefectului, o comisiune
se va aduna Îa residenţa Sub-prefecturei, sa în casul prevădut la aliniatul al
doilea, Art. precedent, la residenţa
Prefecturei, Acâstă comisiuue se va compun
e din opt persâne trase la sorță de
către comitetul parmanent, din o listăde 16
proprietari ai plășii care plătesc impositul cel mai mare, de Primarul Comunei
şi de Inginerul însărcinată cu esecutarea lucrărilor,
Proprietarii ce suntă a se espropria nu potă
face parte din comisiune.
Asemenea nu potii lua parte la comisiune:
Ministrii, Directorii de Ministere,
Membrii Consiliului de Stată, Prefecţii, Sub-pre
fecţii, Membrii Consilielor județene și comunale; aceștia din judeţul, plasa
saă Comuna unde este a se face espropriațiunea; Membrii Curţii de Casaţiune,
lor din județul unde urmeză espropriațiunea. Membrii Tribunalelor și Procurorii
Suntii scatiți de a face parte din comisiu
în eursul sesiunei și toţi foncţionarii adminis ne, Membrii Corpurilor Legiuitore,
trativi şi Judiciari,
La residența Sub-prefecturei, coinisiunea
la residența Prefeeturei, de un delegat numit se va presida de Sub-prefect; iar
de Prefect,
Ea nu va putea delibera de cât find
faţă cinci din Membrii ei,
Întâmplânduse să fie față şese Membri,
și opiniunile să fe împărțite, votul
Președintelui va A preponderent,
Art. 8 Iatâmplânduse ca lucrările să se
întindă peste teritoriul mai multor
Comune, atunci Primarii lor vor face parte
din comisiunea citată Ja Art, 7,
Art. 9. Comisiunea priimesce, în cursă de
reclamaţiunele interesanților, îi ehâmă de câte 10 dile întregi, observaţiunile și
ori găsesce de cuviință.
Dupe espirarea termenului, ea formulsză
părerea sa,
Ea trebue să'și termine lucrăzile în timpi
de 15 dile de la adunarea sa.
Președintele comisiunei le va comuniea fără
întârdiere Prefectului, pe lingă pro1]

16
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cesul-verbal coprindător opiniunei comisiunei. Întâmplânduse ca Membrii comisiunii să nu se întrunâscă, sai întruninduse să nuwși termine lucrările în termenul statornicit, atunci se va trage la sorții o altă comisiune.
Aceia cari a motivată numirea, unei alte comisiuni neputândi justifica absența saii neterminarea lucrărilor, se vor supune la o amendă de la 100 pînă
la 500 lei. Asnpra acestui casii, statuiază Consiliul permanente alu județului,
cu dreptul de recursă la Consiliul de Statii.
La

casii Wa

nu

se

întruni,

saii

de a nu

sfârşi

lucrările nici

acâstă a doua

comisiune, atunci Sub-prefectul în trei dile va constata acâsta printr'ună procesverbal, şi va trimite Prefecturei procesul verbal şi tâte actele relative, şi va decide comitetul permanent,
Art. 10. Dacă comisiunea propune o schimbarela traseulă făcută de Ingineri,
Sub-prefectulă este datorii să însciințeze în formă prescrisă prin Art. 5. pe proprietarii interesaţi.
_ Procesul-verbal şi tâte actele relative vor sta depuse la Prefecturi în timpă
de gece dile de la data însciinţării pravădută prin Art. 10; Părţile interesate
sunt în dreptă a face reclamaţiunile și observaţiunile lor pînă în cinci gile, numerate de la espirarea ucelui termenii. 'T6te actele se vor trimite la Prefectură.
Art, î1, Dape consultarea procesului-verbal şi actelor relative, în casii când
lucrările publice voră privi interese județene saă interese a mai multoră comune
din ună judeţi, Consiliulă judeţianii, iar în lipsă'i, Comitetul permanentă, vă
hotăsi proprietăţile ce vor fi a se cumpăra și epoca în care se voră lua în
posesiune.
Pentru lucrările privitâre pe mai multe județe, şi la casă de neunire a
Consiliurilor respetive, va decide Guvernulii, conformii Art.61 din legea Consilie”
lor judeţene.
Pentru lucrările de înteresii generalii, Prefectalii va lua o decisiune moti- vată în Comitetulii permanentă. Urmând însă ca părerea Comisiunei să fie pentru schimbarea traseului, Prefectulă va raporta administrațiunei superidre,
Axt, 12, Disposiţiunile Art. 7, S, 9 și 10 na se aplică la casii cândii espropriaţiunea se va cere de o Comună şi în interesulă ei comunală, şi la casă de
lucrări pentru deschiderea sai îndreptatea drumurilor vecinale.
La aceste casuri, Consiliulii comunală, pe puterea procesului-verbal arătată
la Art, 6, va hotări proprietățile ce vor fi a se cumpăra și epoca în care se
vor lua în posesiune.
PITLUL

III.

Despre espropriațuinea şi urmările ei în privința privilegiurilorii și
altor

drepturi

reale.

Ast, 13. Espropriaţiunea, pentru cansă de utilitate publică sa face numai prin
hotărire judecătorescă,
Sub nici ună cuvânt şi sub nici ună titlu, Tribunalele ordinare nu vor putea fi înlocuite prin administraţiune sai prin Tribunale administrative, afară de
i
casurile prevădute prin legi.
Art. J4. Tribunalele nu potii hotărî espropriațiunea da cât numai dupe ce
utilitatea publică s'a constatată și s'a declarată dupe formele prescrise în legea de fați.
Axt. 15. Disposiţiunile Art. 13 și 14 nu vor avea aplicaţiune la alcătuirele
de hună voie.
i
Aceste alcătuiri se vor legalisa de Tribunal,
Când preţul va fi contestat de persene a treia interesate, atunci estimaţiunea se face de juriă, contormă 'Litlului V, Cap. II.
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Art, 16, Întemplându-se ca măsura de espropriațiune

să aibă a se întinde

asupra averilor Statului, ale aședămintelor publice, ale Consiliuriloră distrietuale
şi Consiliuriloră comunale, ale nevirsniciloriă , ale înterdicţilor, ale absințiloră,
asupra

averilorii dotale

şi altele asemenea,

Tribunalulă,

ascultândă

pe represen-

tanții acestori averi și conclusiunile Ministerialui publică, va hotări asupra espropriaţiunei.
Toti de odată va regula şi măsurile de conservațiune prescrise de dreptuli
comunii în privința transacțiuniloră de acestii felii de averi.
Axt. 17. În casulă Articolului precedentă, preţulă nu se va putea statornici
de cât prin forina juriului argtat la Titlul V, Cap. 1L.
Art. 18. Dupe îndeplinirea celor mai de susă, autorităţile îndrituite cu determinarea proprietățilorii de espropriat, sunt datâre a cere dobândirea prin alcătuiri de bună voie.
Art. 19. Dacă încercarea de dobândire prin alcătuire de bună voie va remânea

fără resultat,

Primarul,

ori Prefectul,

trimite

Procurorului

Tribunalului,

în a câruia juridicţiune sunt situate bunurile, titlul ce autorisă esecutarea lucră-ziloră şi decisiunea meneionată la Art. 11,
Art, 20. Dupe trei dile, Procurorul Tribunalului, înfățoşând actele doveditâre
îndeplinirei formalități:orii prescrise la Titlulă 1, Art. 2 şi Titlulă ali II. va
cere, şi Tribunalulă, fără a chema pe părţi, care însă totii d'auna vorii putea
fi ascultate, va hotări espropriațiunea pentru causă de utilitate publică a păm6nturiloră saii a edificiuriloră cuprinsă în decisiunea autoritățilorii arătate la
Art, 11 şi 12.
Motărîrea espropriațiunei lipsesce pe proprietari de dreptulii de proprietate
asupra fondului lăsândui numai posesi-nea pină la plata iudemnității”
Dacă administrațiunea n'a urmăritii espropriarea în timpii de şese luni, numerate de la decisiunea autorităților arătată la Art. 11 și 12, ori care proprietarii lovită pria

ea va putea reclama

la Tribunal.

,

Procurorulă Tribunalului va comunica acâstă reclamaţiune Prefectului ori
Primarului şi acestia voriă fi datori a trimite de îndată tâte actele în cestiune,
Tribunalul va hotări în trei zile,
Prin acea hotărire se va numi unii Membru în funeţiune de judecător, Director ali juriului prevădut la Titlul V, Cap. II.
Le casti de împedicare legală, Preşedintele Tribunalului va orândui un altă
judecător în locu'i, dupe o simplă petiţiune a părţii interesate,
Art. 21. La casă cândii proprietarii, cari suit a se espropria, învoeseii cesionarea fondului, însă nu se mulțumescă cu preţuli oferiti, Tribunalală, prin
încheere, va constata învoirea şi va orândui pe Membrulă, Directoră ală juriului
preţuitor, fără sa mai fie trebuință de a da hotărîrea de espropriațiune, nici de
a constata că saii îndeplinită formalităţile prescrise de Titlulă 1, Art. 2 şi
Titlală II.
Art. 22. Hotărirea se publică şi se afișeză în prescurtate prin comunele unde
suntă situate fondurile dupe modul arătat la At. 5.
Tot de o dată se va publica şi în unul din jurnalele oficiale.
Acâstă prescurtare va cuprinde numele proprietarilor, motivele şi dispositivul
hotărîrei, şi se va notifica la domiciliul ce “şi vor fi ales propnetarii în plasa

unde

se află fondurile,

printr'o declaraţie făcută

fondurile; iar când alegerea domiciliului

nu va

la Consiiiul

Comunci

fi avut locii,

unde suntii

notificarea prescur-

tărei se face în copie îndoită, una către Coasiliul Comunei şi alta către arendaşul,
locatarul, îngrijitorul proprietăţii.
Tâte cele-lalte notificări prescrise
sus însemnată.

prin

legea de faţă

se vor

face

în forma,

Art, 23. Administraţiunea, ca să desfucă proprietățile de privilegiuri, ipotece
sală alte drepturi ale unei a treia persâne, este datâre a cere transeripțiune hotăe

184
wirei
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prin

care

se

espropriază

fondul,

OCT.
în

codicele

respective

ale Tribunalului

unde suntii sițuate aceste fonduri.
Art, 24, În cursă de 15 dile după împlinirea formalităţilor preserise la Art.
precedent îndrituiţii vor cere şi Tribunalul va face înscrierea privilegiurilor, ipotecelor saă altor drepturi.
“
Dacă indrituiții nu vor fi cerut înscrierea, în termenul preserisă mai sus,
atunci imobilul espropriat va fi liberat de ori ce privilegii, ipotecă sai alte
drepturi, fără prejudiciul drepturilor femeilor, nevârstuicilor și altor înterdişi
asupra sumei de indemnisare cuvenită proprietarului espropriat.
Creditorii carii nu vor fi îndeplinit formalităţile prescrise mai sus, vor avea
dreptul de reclamaţie îu contra proprietarului espropriat.
Creditorii înscriși nu vor avea, la nici un casă, facultatea de a propune,
preţul mai mare, dar ei vor putea cere ca indemnisarea să se ficseze dupe
Titlul V.
Art. 25. Acţiile de sevendicare, de protimisisă, și ori ce alte acţiuni reale,
nu vor putea, opri cspropriarea nici împedica efectul ei. Dreptul reclamanților
se va transporta asupra preţului, și imobilul va remânea scutit,
Art. 26. Regulele aşegate la Art. 22, 23 şi 24 suntă aplicabile pentru casu-'
rile de alcătuire de bună voe între administrațiune şi proprietari,
Neîmplinirea formalităţilor pentru a desărcina imobilul
de ipotecă, privilegiuri,
sai alte drepturi, nu împedică cursul espropriațiunei, însă părțile interesate 'și
vor putea urmări drepturile lor, dupe formele prescrise la Titlul V, Cap, II.
TITLUL

IV.

Despre recurs.
Art, 27, Hotărirea Tribunalului declaratâre de espropriaţiune este fără oposițiune, fără apel şi supusă numai recursuluiîn casațiune pentru următărele casuri:
a). Incompetință.

b). Escesii de putere și

c). Viţiuri de formă prin hotărîre.
Art. 28. Recursul în casațiune se va depune la grefa Tribunalului în terminii de optiă gile, numerate de la data notificărei hotărirei, conformă Art. 22.
Grefierul va îi dator a libera îndată adeverinţa înregistrată,
Art. 29. Tribunalul va împărtăși recursul pină în optă dile proprietarului la
domiciliul

semnat

la Art.

22,

sai Prefectalui

ori primarelui

dupe

firea lucrări-

lor, cu deşteptare ca p.nă în trei-deci dile să se înfățișeze la Curtea de Casaţiune

însuși sait prin mandatar.

Art, 30. În termenă

J

Ă

de 15 ile ale notificărei recursului, Tribunalul

este

dator a espedia recursul cu dosarul causei la Curtea de Casaţiune.
Art. 31. În materii de espropriațiune pentru causă de utilitate publică, Curtea
de Casaţiune judecă

recursul

dupe

împlinirea

a trei geci gile, numărate

dărei recursului, fără a chema pe părți.
Art, 82. Recursul nu se pâte face de cât de părţile
sau de espropriat saii de esproprietar,

din dioa

drept interesate,
_

adică,

Creditorii și cei alţi interesaţi nu potă face recursă. În acâstă inatetie re-

cuvsul în casaţiune se declară de urgent. Curtea
vacanțe.
|

"1 va judeca

şi în

sesiune

de

1864,

20

OCŢ.

TITLUL
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V.

Despre regularea indemnisărei.
CAPITOLUL

i.

Mesuri pregătităre.
Axt. 33. În flece dile de la data notificărei hotărirei prescrise prin Art. 22,
proprietarul fondului ce se espropriază este dator a face cunoscut administrațiunci
persânele ce aii drepturi de arendi, de chirii, de usufruet, de usă sai locuință,
şi pe acelea

cu drepturi

de şerbire,

în puterea

unui

titlu

dat de

proprietar

saii

la care el a participat. La din contra, proprietarul va remânea singur răspundător cu îndemnisare către acestia,
Cei lalţi interesaţi vor fi datori a se arăta la adminisiraţiune în termenul
de mai sus de 10 ile; la din contra ei nu vor mai fi ascultați la fiesarea in|
demnităţii,
Ant 34. Disposiţiunile legei de față atingătore de proprietari și de creditorii lor, se vor aplica la asufructuari şi la creditorii lor.
Art, 35. Administraţia notifică proprietarilor și tatulor interesaţilor carii ai
fost declaraţi, saii care s'a arătat în termenul statornicit prin Art. 33, sumele
ce ofereză drept indemnisare. Ofertele se vor afișa, conforuiă Art, 5 din legea
de față; ele se vor face

în deosebi

pentru

ca fie care

interesat să cunscă

suma

ce i se ofereză pentru privațiunea dreptuni stă,
!
Art. 36, Pină în gece dile de la notificarea prescrisă pri Art. 33. proprietarii
şi cei lalţi interesaţi vor fi datori să declare înscrisă primirea lor, sai daca nu
se mulțumesciă cu ofertele ce ai făcut, să arate suma pretențiunei lori
Tăcerea proprietarilor saă a înteresaților va fi considerată ca, o deelarațiune
de mulțumire cu prețul oferit de adininistraţiune.
Art. 37. La casii de espropriaţiune de averi de natura celor coprinse la Arte
18, se va urma în conformitate eu prescripțiunile Art. 17,
Art. 38. Daca ofertele administrațiunei nu suntă primite în termenul prescrisă de Art. 36, Administraţiunea va cere prin Procurorul de la Tribunal, intervenirea, juriului; Judecătorul Director al juriului va soroci pe proprietari şi
pe toţi cei alți interesați carii vor fi fost declarat sai carii se vor fi aretat,
pentru a se proceda la ficsarea sumelor de indemnisație dupe chipul ce se Iegiuesce la Cap. următor.
Citaţiunea va coprinde sumele oferite şi refusate, sai va arăta casul prevă-

fut la Art. 37 de mai sus.

CAPITUL.

UI.

Despre juriul special însărcinat cu ficsarta

indemnisațiunei.

Art, 39. În sesiunea anuală, Consiliul judiţiauă va forma o listă permanentă de juraţi, din contribuabilii domiciliați in orașul sai plasa unde urneză a
funcţiuna și carii plătescii darea fonciară cea mai mare, și anume:
Pentru oraşele Bucuresci, Iași, Craiova şi (ialaţi, de la 60-100, pentru cele
lalte orașe de residențe de la 48-60, şi pentru plăşi de la 36-4% persâne.
Din aceștia se vor trage la sorți pină la sesiunea viitâre ordinare a Consilinlui judeciur Membrul juriului care, la trebuință, va fi însărcinat să fieseze
indemnisarea, cuvenită proprietarilor saă interesaților pentiu espropriațiunea hotiiTâtă din raţiunea de utilitate publică,
Art. 40. Urmând trebuință de concursul juriului, Tribunalul judeţului va
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frage la sorți dupe listele alcătuite în conformitatea Asticolilor precedenţi, pentru orașul de reșidență sai plasa în care urmâză a se face espropriaţiunea, nouă
persone care vor forma jnriul, și osebit trei jurați suplimentari.
Axt.

41.

Nu

vor

putea face partea

din

juriu:

l-ii, Proprietarii, arendașii pământurilor și chiriaşi

edificiurilor ce se es-

m

propriz.ză,
2-a. Creditorii ipotecari.
3-a. “Toţi cei-l-alți interesați, declarați sai carii s'ar fi arâtaţii pe puterea Art.
33 și 34.
Personele ajunse în vârstă de 60 ani vorii fi apărate, daca voră cere, de
funcțiunea de juraţi.
Art. 42, Judecătorul, Director ală juriului, convâcă pe juraţi şi pe părţile
interesate, însciințându-le în modul arătat la Art. 22, cel puţinii cu șese dile înainte, și arătându-le loculii şi diua întrunirei,
nsciinţarea către părțile interesate va cuprinde numele juraţilorii.
Art. 43. Totă juratulii care fără motivii legalii lipsesce de la una din ședinţe, saii se refusă a lua parte, se va supune la o amendă de la 100 pînă la
500 lei.
Amenda, se lotărasce de judecătorulă, Diroetorul ali jurului. Elă statueză
definitivii și asupra oposițiunei ce ar face juratul condamnat.
Tot elă pronunciă şi asupra ceasurilor de împedecare propuse de jurat, precum şi asupra eseluderei sai incompatibilităței ivite saii cunoscute în urma chiar
a operațiuuoi statornicite la Art. 40.
Art, 44. În locul juraţilorii carii s'a scosi de judecătorul Directorii, în
puterea Art. precedente, vorii intra juraţii suplimentari dupe rândul eşirei loră
la sorți,
La casii când numărul acestora ar fi neindestulator, judecătorul Director va
trage la sorţi din lista alcătuită, conformă Art. 39, persânele câte vorii trebui
spre întregirea numerului de jnraţi.
Art. 45. Jadecătorul Direetore va lua pe lingă sine pe Adjutorul saă Grefierul Tribunalului.
Aceștia vor supune causele de cercetat dupe rîndul lori şi
vor dirie procesele lor verbale ale şedinţelor.
Înainte de a se începe cercetarea causti, afâtă administrațiunea câtă și
partea adversă, ai dreptulă de a recusa, fie-care unii numării egali de jurați.
Iatâmplându-se ca partea adversă să se alcătuiască de mai mulţi interesați,
acesti din urmă suntă datori a se înțelege împreună asupra recusărei acelor
juraţi.
Neputându-se înţelege, se va hotări prin sorță cine are să esercite dreptuli
de recusare,
Art. 46. Juriul se consideră constituită când noue jurați sunt faţă. Eli

va putea delibera în numerii de șspte.
Art, 47. Coastituindu-se juriul,
mâna

pe

cruce,

următorul

-

fie-care jurat depune în ședința

publică, cu

jurământ:

„dură că voiă îndeplini funcțiunile mele cu împarţialitate.“
Art. 48. Dupe depunerea jurământului, judecătorul Directore supune juraților tabloul ofertelor şi cererilorii, planurile, fondurile ce se espropriază, precura
şi dovegile aduse de părți în sprijinul acestor oferte și cereri.
Părţile saă împuterniciţii lor vor presenta în scurt observațiunile lor.
Juriul

pote asculta

tote personele

de la care

credă că sar

putea

lumina. Ei

pâte merge chiar la faţa, locului sai delega pe unul saii mai mulți din membrii
sei, Discuţiunea este publică; ea se pote continua şi în altă şedinţă.
Art. 49. Dupe cercetarea tutulor actelor, judecătorul Directore ridică şedinţa
şi juraţii se retragă singuri în camera de chibzuire sub președința celor mai
în vârată,
RE:

Si

e
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Acolo, fără a putea eși, hotărăscă cătimea indemnisărei cu majoritate de
voturi. La casii de desbinare a voturilor, glasul Președintelui e precumptnitor.
La casă de a eși mai mult de două opiniuni, fără ase face majoritatea ab-

TO

solută,

atunci

se va convoca

un nucă juriă.

Art. 50. Juriul hotărasce îndemnități deosebite pentru fie-care raclamant,
dupe titlul lui,
Daci este procesii sai pretențiune de ori ce fel asupra însuşi fondului ce
se espropriază, juriul, fără a se impediea de acesta, hotărasce numai îndemnisarea, remâină ca reclamanţii să'și urmărescă dreptul lor numai asupra prețului
de îndemnisare la instanța competintă.
Usuariu! sai usufructuarul este obligat a da cauțiune că, la finele usului
saii usufructului, va restitui suma ce înfățişeză valdrea immobilului espropriat,
Art. 51.

Juriul, la nici un

casă,

nu

pote

hotări

un preţii mai

micii

de cât

cel oferit sai mai mare de cât cel cerut.
Dacă indemnisarea regulată de juriă nu trece peste oferta administraţiei,
părţile care vor fi refusat'o se vor condamna la plata cheltuielilor.
Dacă indemnisarea este egală cu cererea părților, administraţia va fi supusă
la plata cheltuelelor.
Dacă indemnisarea este tot de odată supericră ofertei administrațiunei şi
inferiâră cererei părților, cheltuelele se vor compensa în modii a fi purtate de
către părți și administrațiune, în proporţie cu oferta sai cererea, lor și cu decisiunea Juriului.

|
i
ţa
i

țiunei; cheltuiala actelor

anteridre

rămâne în totă casulă în sarcina adminis-

trațiunei.
Art, 53. Hotărirea-juriului, precum și jurnalulă esecutoriă ale Magistratorelui Directore, suntă supuse numai recursului în casațiune și numai pentru violarea Art. 40, 41, 42, 45, aliniatul 2, 3, şi 4, Art. 46, 47, 48, 49, 50 şi 51,
Racursul

se va face, se va notifica

şi judeca

în termenile

statornicite

la Ti-

tulă IV. Termenul de recurs se va număra din giua pronunțărei juriului.
„Art,

54, Dacă

o dicisiune

a juriului

se va casa,

afacerea

se va trimite îna-

intea unui noii juriăi, alesii în aceeaşi plasă,
Ă
Cu tote acestea, Curtea de Casaţie va putea, dupe imprejurări, trimite apreciarea indemnisărei unui juriii alesi în una Gin plăşile învecinate, chiar şi când
ar atârna de alt district,
Art. 55. În acestă privință se va proceda confo:mă Art, 40; juriul nu va
putea hotări de cât asupra pricinilor pentru care a fost convocat.
Elă

nu

se va putea

despărți

mai nainte

de a otări tâte

causele

pantru

care

a fost chiematii, şi fără voia judecătorului Direetore,
Art, 56. Juriulă este obligati a continua cercetarea priciniloră și a nu se
despărți, chiar de va fi sositii timpul prefacerei listei anuale a jurațiloră prevădută la Art. 39.
Art, 57. Săvărșindu-se lucrările juriului, se vor depune de judecătorul Di-

a

,

Î
!

Ori ce individă care va fi cerut indemnisațiunea se va condamna la cheltueli, ori care ar fi estimaţiunea juriului, dacă nu se va fi conformat disposiţiunilor Articolului 36.
Art. 52. Decisiunea juriului subsemnată de Membrii carii aii concurat la acâsta, se înmântză de către Președintele juriului, judecătorului Directore al juriului care o declară esecutorie.
:
El statueză asupra cheltuelilor și pune pe administrațiune în stăpânirea proprietăţei, cu îndatorire a se conforma cu disposiţiunile Art. 58 şi 59.
Acesti judecător taxeză cheltueliie a căroră tarifă este determinată printr'un
regulament de administrațiune publică.
În taxă nu va coprinde de câtă actele făcute în urma ofertei administra-
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rectore, Îa Tribuvalul județului,

originalele

tăte actele și dosarele relative.

lui şi

.

CAPITUL.
Despre regulele dupe

procese verbale ale otăririlor

ui.

care urmeză a se fiesu despăgubirea.

Art. 58, Juriul va ficsa în bani, pentru fondul copriusă în otărîrea de
espropriațiune a 'Tribunalului, cătimea indemnităței cuvenită proprietaru
lui, dupe valrea fondului pentru proprietari, în momentul espropriaţiuaei, .
Juriul este judecătorul despre sinceritatea titlurilor şi despre efectul
actelor
care ar fi de natură a modifica evaluarea îndemnisărei, |
.
Art. 59. Întâmplându-se ca însuși Administrațiunea să contestede
proprieta” ului espropriat dreptul la o indemn'tate, juriul totuşi va ficsa cătimea
indemnităței așa ca și când i Sar cuveni,
Judecătorul direvtor însă va, regula ca banii indemnităței să stea
în deposit
piuă la terminarea procesului pe calea judecăţei saii învoelei,
Axt. 60. Daca din causă de utilitate publică urmâză a se cumpăra
parte
din edificiuri, iar proprietarii lor prin o declavațiune formală adresată
judecătorului director în termenul prevădut; Ja Art. 36, ar cere cumpărarea
în total, atunci acelea se vor cumpăra în îutregime,
Asemenea,

vor avea proprietarii dreptul

a cere

ciumpărarea pământului

îutregă

în casă când prin espropriațiune s'ar reduce partea r&masă la o a patra parte,
și dacă acestă parte, va fi mai mică de 10 arii, şi proprietarul nu va
poseda,
nici nn altă loc atături.
:
Art. 61, Dacă partea de imobilă ce remâne proprietarului, prin însuşi esecutarea, lucrărilor, urm6dă a căpăta o sporire imediată şi specială, atunci juriul,
la
evaluarea cătimei indemnităţii, va ţine în sâmnă acâstă sporire pînă la compensațiune.
Art. 62, Nu se va da nici o despăgubire pentru acele îmbunătăţiră, zidiri
şi
construcțiuni, despre care, după epeea înființărei lor și după alte împrejurări, juriul
-

va dobândi conșiețiunea că s'ai făcut cu scopă de a spori câtimea îndemnisărei,
CAPITOL.

IV.

Despre plata îndemnisărei.
Art. 63. Îndemnisările regulate de jurii se vor achita în mâna celor în
drept, înaintea luărei în posesiune. Dacă aceştia refusă de a le priimi, luarea în
stăpânire va avea, locii după oferta reală prin depunerea, preciului la casa de deposite și consemnații.
Dacă este a se esecuta lucrări 'de Statii sai de disirictă, ofertele reale se
poti efectua, prin mijlocirea unui mandaţă egal cu suma de îndemnisare regulată
de juriii; acesti mandat, emisă de către ordonatorul competentă, se va plăti la
|
casa publică la care este îndreptat.

Nu se vor face oferte reale, dacă, vor esista inscripțiuni asupra imobilului

espropriat sai aite piedici asupra vărsărei baniloră în mâna celor în dreptă. În
acestii casă va fi îndestul ca sumele ce datoredă administrațiunea să se consemnede, spre a se împărți în urmă după regulele dreptului comună.
AR
Art. 64. Dacă în cursii de 6 luni de Ja otărîrea de espropriare, administraţi-.
.
unea, nu cere de la Tribunal ficsarea îndemnisaţiunei, atunci părțile sunt în drepti
_
:.
a reclama,
Spre ficsarea îndemnităţei, dacă valorea ci în timpii de trei luni se va depune
la easa de deposite şi consemnațiuni, spre a se sloboţi celor în drepiii, dape es-
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pirarea. acastui termeni, părţile espropriate vor putea cere dobândi relative conform codieei civite.
,
Disposiţiunea precedintă nu se va apiica la vândările făcute de bună-voe?
de și din causă de interes publică. Acestea rămână sub imperiul dreptula
comuniă.
TITLUL VI,

Disposiţiuni
Art.

65.

Tâte

contractele

de vândări,

diferite.
chitănți

şi altele

relative

la

cumpâra-

rea de fonduri se vonrii face prin Tribunal; copii legalisate după dinsele se voră
trămite la Administrațiunea domenuriloră saă la Consiliurile respective,
Vote cumpărările de imobile cu bani proveniți din vendarea fonduriloriă!
dotali, a minoriloră ete., cu ună cuvânt, tâte casurile unde Tribunalulii
va f în
dreptă şi va şi hotări chipulă întrebuințărei indemnităţei, aceste transacţiu
ni vor
fi scutite de ori-ce taese relative cerute de lege.
Art. 66. Dacă ună proprietară va Â priinită ofertele administraţiunei, suma
indemnisărei va trebui, dacă elii o va cere şi dacă n'a fostă nici o contestare
din partea vre-unei a treia părţi în termenul preserisă la Art. 36,
a se vărsa
la casa de deposite şi ca să se dea sa să se împarță celor în dreptă
după regulele dreptului comună,
Art. 67. Dacă pământurile cumpărate pentru lucrările de utilitate publică,
nu s2 vor mai întrebuința spre acestii finit, atunci fostii proprietari saii
urmaşii
lor vor fi în dreptă a reclama înapoerea lor,

Wreţiulă lori se va otări prin alcătuirea de

bună-voe; la casă

de neînţelegere prin juriu, după formele mai susă arătate,
Niei odată însă juriulă nu va fi în dreptă a otări ună preţiii
mai mare de
câtii îndemoisarea dată pentru acele pământuri,
Art. 68. Administraţiunea, în privirea pământuriloră arătate la
art, precedentă, va trebui se anunţie vândiarea lorii în forma prescrisă la
art, 5. În trei

luni

de la

publicațiune,

dreptulă reservată prin
unea loră, şi în a lună
la tribunală banii după
de rescumpărare; la din

fostii psoprietari

ce

voră

art. 67, vorii trebui se facă
de la fiesarea preteoțiunei,
care administraţiunea va fi
contra, voră perde dreptulă

voi a face

întrebuințarea,

de

formali cunoscută intenţivoră fi datori de a depune
datâre a le sloboți actul
reservati prin art. 67.

TITLU VII,

Mesuri escepțiunale.
Art, 69. Urmândii necesitate

de a se lua în stăpănire de

urgențiă pămânurgenția se va declara specială prin
însuși actulii deelaratoră utilităției pubiice, scă prin Ordonanţ
ă Domnâscă la casă
de interes generală.
Art, 70. În acestă casii, dapă otărirea de espropriațiune,
se
tribunalulii judeţivlui atâtii ac6stă otărîre câtă şi actele relative voriă trămite la
și suma offerită
de admivistraţiuae.
Preş-dintele tribunalului va împărtăși acestea afâtă proprietarului
câtă și
fiitorului fondului și "ii va cita cu termină celă puţină de trei Qile.
Art. 7:. La termenul fiesat, indrituiții asupra fondului sunt datori
a se
înfățișa şi a declara suma ce pretindă, Neînfăţișindu-se, Tribunalu
l procededă
în lipsă.
Art. 12. Tribunalul fesegă la termenul aretat la art, 10, în puterea
dovefilor înfăţişate de administrațiune, sai cel mult în cinci
dile de la acel termen,
turi fâră clădiri,

dar supuse

espropriațiunti,

11%
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dupe o prealabilă cercetare la fața locului prin un delegat al sei, cătimea îndemnităței provisorie.
Art, 73. Cătimea indemnităței hotărită de Tribunal se va primi de dînsul,
împreună cu o sună corespungătâre la dobânda relativă pe timpă de un ană.
Art, 14. După depunerea indemnităței și după o citaţiune a părților interesate cu termen de 5 gile, Tribunalul otărasce punerea în stăpânire a adminisPi
trațiunei,
Art. 75. Ambele otărîri ale Tribunalului, atât cea relaţivă la indemnitate
cât şi cea relativă la punerea în stăpânire nu vor fi-supuse nici oposițiuni, nici
apelului.
At, 76. Dape intrarea în posesiune a administrațiunei, se va păși, dupe cererea, părților,
present Lege.

la

ficsarea

definitivă

a, indemnităţei,

conformă

Titlului

V

din

Ant. 11. Dacă cătimea indemnităței, ce se va otări, va, fi mai mare de cât
cea statornicită de Tribunal, atunci diferința se va depune de Administraţiune
în depositul Tribunalului, în cinci-spre-gece gile de la însciințarea ce i va face
Tribunalul.
Ant. 18. Formalităţile prescrise prin Titlul | și al II din acestă lege, nu
suntă aplicabile la lucrările militare.
Pentru aceste lucrări o Ordonanţă Domusscă va determina pământurile care
suntii supuse la «spropriare.
Art 79. Drumurile mari astăţi esistente, afară de raza oraşului, trebue să
aibă o lărgime de 26 metre.
Ele constitue o șerhire asupra fondurilor unde se află.

LE CE.
(În P. St, decret. 26 noem. 1864, prom. 1 decem.
Pentru

instituirea unci Case de depuneri
TITLUL

1864).

și consemnaţiuni.

1.

Disposiţiuni generale,
Art. î, Se institue o Casă de depuneri şi consemnaţiuni, care, sub autoritate
Ministeriuiui Financelor și sub privigherea unei Comisiuni, să strângă şi să administre fondurile provenite din:
1. Depuneri voluntare, judeciare şi administrative.
2. Consemnaţiunele ordonate saii autorisate prin Articole speciale din Condica
civilă, comereială și criminală, sai de vre o altă lege specială, şi care se vor
precisa prin reglementul legei.
3, Succesiunile vacante,
4. Fondurile ce vor proveni din bunurile secuestrate.
5. Fondurile comunale și districtale ce vor prisosi peste ckeliuelele lor.
6. Cauţiunile agenților comptabili, întrepringătorilor de luerări publice, cump&rătorilor

și arevdaşilor,

în cât aceste

nu

se vor face în ipoteci de imobile.

7. Cauţiunile ce contribuabilii vor fi datori a da în ceasurile prevădute de lege.
Art, IL. Curțile, Tribunalele și administrațiunile publice nu potă ordona sati
autorisa consemnaţiuni, de cât la Cusa de depuneri și consemnațiuni.
Axt. LII. Consemnaţiunile se vor face în capitală la Casa de depuneri și

consemnuațiuni, iar în județe la Casieria generală a fie căruia județiă,
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Ori-ce consemnaţiune fâcută airea este nulă, şi nu pote descărca pe depunători.
Art. IV. Casa de depuneri şi consemnațiuni va bonifiea depunătorilor o dobindă de 5%.
Dobânda va începe de la 61 dile, socotite de la gioa depunerei.
Art, V. Activul care nu va fi necesar pentru servicii de di, se pote da cu
împrumutara Statului saii particolarilor. Particolarii nu se potă face împrumutătoră
de cât numai eu ipoteci valabile.
n casă de concurență între particulari și Stată, acestă din urmă va fi
preferat.
Art. VI. Termenul de împrumutare către partieulari nu pote trece peste
.
un ană.:
Art. VII, Statul va fi obligat a răspunde, cel mult în termenă de o lună,
sumele ce'i se vor cere dupe trebuință de Casa de depuneri și consemnaţiuni.
Art. VIII. Acestă Casă va fi obligată a restitui depunătorilor banii depuși,
cel mult în 30 dile de la cererea ce i se va face cu formele legale.
Depunerile voluntarii se vor restitui fără altă formalitate, de cât numai dupe
presentarea actului constatător al depunerci.
Art, IX. O comisiune de cinci membri privighesă operaţiile casei de depuneri
şi consemnațiuni.
Comisiunea se compune de un membru al Corpului Ponderator, de un membru
al Curţii de Compturi şi de trei membri numiți de Domni.
:
Funcţiunile membrilor Comisiunei suntă onorifice.
Art. X. Ori când va, crede de trebuinţă și o dată cel puţină pe triinestru,
Comisiunea, constată banii şi valorile aflate în Casă, controlesă întsebuințarea
“ sumelor întrate în Casă, verifică, scripturile și aprobă provisorii compturile
anuale.

,

La finele fie-cărui trimestrn
situațiunea Casei la acea epocă,

se publică
TITLUL

prin

Monitoră

.

un

resunat

despre

II.

Despre administrafiune.
Azt. XI. Administrația Casei de depuneri și consemnațiuni se esersă sub
aut oritatea Ministeriului de Finance, de un Directori care aresub ordinele sale
un Casieră, duoi Şefi de Biuroi și amploiaţi subalterni.

Directorul.
Art. XII. Direetorulă ordonă tote operaţiile și regulsză divarsele părți alle
serviciului, prescrie măsurile necesarii pentru ținsrea regulată a condicelorii și
registreloră,

ordonanțesă

plățile de ori-ce natură,

visâză

diferitele

state da s tua-

ție şi compturi, subsemneză corespondința generală.
Art, XIII. Directorul dă Comisiunei de priveghere, ori de câte ori i se va
cere, tote documentele şi sciințele ce ea va crede de trebuință pentru esercițiulă
privigherei sale; elă propune Comisiunei părerile sale pentru îmbunătățirea serviciului,
“

Cusieruli.
Art. XIV. Casierulă, înainte de a intra în funcţiune, depune pentru asigu
varea gestiunei sale o garanță de dece mii galbeni, în numerazii sai ipotecăl»
imobile,
se
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Ant, XV. Caaierul este însărcinatii en priimir
valoriioră depuse în mânile sale sub ori ce titlu, ea şi conservarea baniloră şi
Eli plătesce tâte cheltuelele şi efectuză
respunderile Casei dupe niandatele
Directorelui și pe acts justifeative în regulă,
|.
Ant. XVI. Casieruli sab-însâmnă şi elibere
durile vărsate la Casă, Aceste recapise nu vorăsă recepise (4 souche) pentru fonfi valabile și nu vor da drepti
în contr. administrației de cât numai dacă
voră fi visate de Directoriă,
O iusciinţare va face cunoscută publicului
acestă disposițiune.
Tot acea însciințare se află neapărat tipărit
ă pe recepisă,
Art. XVII. Casieruli este respundătoră
pentru erorile şi deficitele, afară din
„ cele devenite din forță inajorăArt, XVIII. Administrația Casei de depune
ri şi consemnațiuni este autorisată
a se servi cu Casierii generali de distric
te, pentru a efectua în judeţe recetele
și
cheltueleleprivitâre la acestă Casă.
”
Art. XIX. Casierii generali suntii
comptabili către Casa, de
semnaţiuni pentru recetele și cheltue
lele ce li se vor încredința
Ei

depuneri

şi con-

de acâstă Casă.
suntă respundători de erorile şi cheltue
lele și de recetele ce nu voră fi
justificate dupe regulă,
Art. XX. Casrerii trimită pe fie-care lună
Dircetorului Casei staturi cerţicate de dînșii, de recetela şi plățile ce
aă făcut în cursaulii lanei, cu actele justificative şi
un borderoă în numără îndoit, din
care unul remâne la Casă împrecu actele justificative , iar cel-l-alt
se înspoiasă Casierului eu okservările
la
care va da locii verificarea actelor,

ună

TITLUL

UI,

Cheliuelele de administraţiune.
Art. XXI. Apuntamentele Directorelui
sunţii fesate pe lună, celă pucină de
lei donă mii, acelea ale Casierului de lei
una mie cinci sute, ale Șefilor de Biuroă de lei şepte sute, ale fiitorului de
registru, xedactori, verificatori, sub casieri
de la lei patru sute pînă 1a lei ş6se sute.
Art. XXII, Pentru tte cheltuelele de admini
straţiune, atât de personal cât şi
de matarială, precum cheltuiala de cancel
arie, Iluminatul, încălditul și altele, se
va forma pe fie-care anii budgetii, care
se va trece de ordisă în budgetulă,
Statului.
Aceste cheltueli se voră acoperi cu resurs
ele proprii ale ucestei Case, care
provinii din beneficiulii rămasă dupe scăder
ea sumei procentelor ce plătesce Casa
din aceea a procentelor priimite,

Acestii beneficiă se va constata la finele Be-căr
uia anii şi întrebuinţarea, lui

se va otări de Comisia de privighere,

TITLUL

1V.

Compturi anuale,
Anti XXIII Agenţii comptabili ai acestei
Case, aâică Casieruli ei şi Casiaiii generali de judeţe, predaă pe fie care
lună la Curtea ae Compturi, comptul
gestiunei loră.
Iar inainte de 1 Martie, ci vor avea a da ună
comptii generală ali gestiunei lor pe anulă espirat, care se va public
a prin Monitor,
Acesti comptă, sprijinită pe acta justificative,
presintă:
1. Tabloă de valorele de ori ce natură aflate
in Casă şi în poitofoliă la în.
ceputulă gestiunei,

1864, 5 DBCIEM,
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2. Recetele şi cheltuelele făcute în cursul acestei geatiuni,
3. Valorile care se află în Casă şi în portofolii la, finele gestiunei,
La aceste compturi vor fi anecsate tublourile de desvoltări, arătând capitalarile date Tesaurului publică, şi miştările urmate.
Art. XXIV. Registrele și condicile de comptabilitate se vor ţine în partidă
îndoită.
TITLUL

Y.

Disposiţiuni transilorii.
ale
bre

Art, XXV, Închi lerea registrelor şi condicilor de depuneri și consemnaţiuni
Curţilor,

1864.

|

'Fribunalelor şi administrațiilor publice, se

va fuce la

31

Decem-

Bilanţul lor se va dresa şi situaţia se va constata de o Comisiune speciale,
ce Ministeriul Finaacelor va numi pentru acestii sfirșit, în presența Comisiunei
de priveghere, a Directorului şi a Casierului noului stabiliment,
În judeţe, predarea se va face față cu Prefectul și cu Casierul general.
Art. XXVI. Acâstă operație terininată, banii aflați în acele case şi efectele
de portofolii se vor preda Casierului Casci de depuneri şi consemnaţiuni, care
va elibera recepisă şi se va încărea cu dânsele,
Documentele imobilelor ipotecate, afară de actul de împrumutare, vor ră-

mânea

în păstrarea

Tribunalului,

,

.

Art, XĂVII. Administraţia Casei de depuneri și consemnațiuni va intra în
esercițiă la 1 Ianuarie 1465.
Art. XXVII. Unii reglement care se va elabora de către Comisiunea
de
privighere d'împreună cu Directorul și cu Casierul, va precisa amănuntele
aplicărei acestei legi.
-

LECE.
Asupra

instrucţiunii.

(In P. St. decret. 25 noem. 1864, prom. 5. decom, 1864).
Disposițiună generală.
ART. 1. Instrnoţiunea se împarte în publică și privată.
2. Instrucţiunea publică se împarte în primariă, secondariă şi superidre.
3. Instrucţiunea primariă coprinde: sedlele primarie din comunele
rurali
şi urbane.
4. ustrucțiunea secondariă coprinde: liceele, gimbasiele, seininariele,
secolele
veali, de bele-arţi, profesionali și secolele secundarie de fete.
5. Lustrucţiunea superidre va coprinde: facultățile de litere, de sciințe
matematice și fisice, de dreptă, de medicină,
Ă
.
6. Instrucţiunea primariă elementariă este obligătoriă și gratuită, după
cumă
se legiueșce ia Partea I, Cap. II, Secţi :nea I, din presentea lege.
7. Corpulă învățători se împarte în patru grad::
1. Invă&ţători sau învețătâre pentru scdlele primare ruralj,
2. Lstitutori sai Înstitutriei pentru scâlele primare urbane.
3. Profesori de scâle secundare.
:
4. Profesori de facultăţi,

104
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8. Administrațiunea centrale a instruoțiunii se esercită dupe regulele și în

marginile

mai jos prescrise:

a). De Ministrulă instrucţiunii.
b). De consiliulii permaninte ală Instrucțiunii,
c), De consiliulă generale ali Instrucțiunii.

PARTEA 1.
Despre administraţiunea și organisarea Instrucțiunii.
CAP
Despre

I.

administrațiunea

centrale .

SECȚIUNEA 1.
Despre ministru şi consiliul

permaninte ali Instrucţiuni.

9. Ministrul este autoritatea supremă a instrucţiunii publica şi private,
10. Ministrulă

ală instrucţiunii.

esercită

autoritatea

sa prin mijlocirea

11. Consiliulii pa: maninte se compune

de Ministrală

consiliului

permaninte

instrucţiunii, preşedinte,

şi de cinci membri d 'uire cari unulă va fi vice-preşedinte,
12. Membrii consiiului se numescă de Domui dupe recomandațiunea
nistrului,
La împlinirea fe-cârui periodă de cinci avi se voră schimba câte doui
tre membri: altmintrile membrii consiliului nu se poti scămba de câtă
vaportulă motivată ali consiliului de ministri câtre Domni.
13. Membri consiliului se voriă alege dintre foştii saii actualii profesori,

vorii avă cinci ani de servicie publice, și dintre alte persâne,

midindupe

cari se voră

cari

fi

distinsă în sfera instrucţiunii.
|
14. Consiliul va îi consultat, sub clausă de nulitate, însă cu reserva dreptului de veto ală ministrului, asnpratutuloră guestiuniloră relativela administraţiunea şi direcțiunea instrucţiunii pubiice şi private.
'Pâte decisiunile ministrului trecute prin consilii, conformii disposițiunii de
susă, voriă purta formula „audindă pe consiliulă permanints ale instrucţiunii.“
15. Consiliulă ar
şi atribuțiuni judiciare; elă se va pronunția în ultimă in-

stanță, asupra recurs „iilori făcute în contra decisiuniloră date de consiliele academice,
16. Părerile şi decisiunile consiliului nu voră fi esecutârie de câtă dupe ce
voră fi încuvinţate de ministru.
.
In casă de revocare a unui profesor, dezisiunea consiliului permaninte nu
se va pune în lucrare de câti dupe ce se va întări prin decretă Domnescă conformă Art. 403,
17, Consitiulă, în esereițiulă atribuţinniloră sale contenţiâse, nu va putea
presedatii de ministru. In acestii casii va preside vice-președintele, sai în lipsă,
celi mai vechiii dintre membri.

Ministrulă cu tâte acestea va put asiste la desbatere și a da lămuririle ce

va judeca. 18. Consiliul, în ceea ce priveșce
erreursuri

pentru

elaborarea

cârţile didactice, va propune ministrului

lorii, defigându-se

premie

din fondurile

budgetului

instrucţiunii pentru stimularea bărbaţiloră capabili, deosebitii de beneficiele din
v&udarea acelorii cârţi, cari 'se voră defige de consiliuli perinaninte dupe casuri.
Conşiliulii

va chiăma

în sînuli

sâă

pențru

consultare

dovi profesori,

de gim-
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nasie sai de facultâți,

speciali

asupra

1%5

materiei, şi va judeca

definitivă

acele

concursuri.
!
19. Părerile şi decisiunile consiliului permaninte se dai după majoritatea
voturiloră. Minoritatea va fi datâre să'și dea opiniunea motivată. Consiliul nu
va put6 funcționa eu mai puținii de trei membri presinți.
20. Nici o modificare nu se va pute facu la programele in ființă, fără ase observa cele următore:
!
i-a. Asupra modificârii, ce elă arii socoti de trebuință a se face-programei
în vigore, consiliulii, cerândii mai ăntâiii opiniunea tutulor cousilielorii scolare,
va elobora noul proiectii de programă.
2-a, Consiliulă permanente va supune acesti proiectii de programă, însoțită
de observaţiunile sale și de opiniunile consilielorii scolare, la esaminarea consiliului generale ală instrucţiunii,
3-a. Programa, aprobată de două treimi ale acestui din urmă consilii, se va
trămite

ministrului,

care

o va supune

la aprobarea

Doninului.

21. Consiliulă va face la finele fie-cârui an, o espunere generale de starea
şi trebuinţele instrucţiunii publice care se va, supune Minist ului spre a se comunica consiliului generale.
r

SECȚIUNEA U.
Despre consiliul generale ali instrucțiunză.
22. Consiliulă generale se va compune:
l-ii. De un președinte care va fi ministrulă,
2-lea. De trei delegați ai învățământului primară cari se vori numi de
Domnii dupe o listă întreită ce vorii trămite scâlele primare din București, Iași,
şi Crajova.
3-a, De cinci membri ai învățământului secondariă numiți de Domni dupe
o listă întreită ce se va presenta de secolele secondarie de prin orașe.
4). De trei delegaţi ai instrucţiunii superiori, cari se voră numi de Domnă,
"dupe o listă îndoită ce vor presinta facultăţile din Bucurescă și Iași.
5). De un membru al se6lei militare care se va numi de Domni, dupe o
listă îndoită presentată de corpul professorale al acestei scâle.
.
6). Do un membru al scâlelor de medicină din Bucuresci şi lași care se va
numi de Domni dupe disposițiunile alineatului precedinte.

7). De trei

membri ai instrucţiunii

private numiți de Dombi

dupe o listă

întreită presentată de scâlele private din orașele Bucuresci, Iaşi şi Craiova;
8). De câte un delegat din partea fie cârii sedle profesorali $i reali, numiţi
de Domni, dupe o listă întreită presentată de corpul profesorale al fie cârii
aedie,
9). De doni membri numiţi de Domnii din consiliul de statii.
10). De doi membri numiți de Domnă dintre membrii curţii de casaţiuine:
11). De doi membri numiţi de Domni din cleră.
23, La împlinirea fie cârui periodă de trei ani se vor face nouă alegeri şi
numiri conformii celor prescrise prin art. precedente,
Aceleași persone vor put fi realese și numite din noi pentru următorul
periodă trienale.
24. Funeţiunile membrilor consiliului generale sunt gratuite, Membrii cari
nu vorfi residenţi în Bucuresci vor primi diurnă de un galbenă pe di pre cât
va dura, sesiunea consiliului, și deosebit, cheltuelile transportului,
29, Cu.siliul generale se va aduna odată pe anii în Bacuresci de la 1—25
Septembre.

26, Peniru fe

care sesiune

ministrul

instrucţiunii

publice va delega trei
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membri din consiliul permanente, cari vor asiste la deliberaţ
iunile consiliului gene:ale și vor lua cuvântul de câte ori vor judeca de
trebuinţă; ei nu vor lua
parto la votă.
27. Şedinţile consiliului generale nu vor fi publice.
28. Consiliul generale ra, fi consultatii asupra tuturor cestiunil
or cari aă raport
la întinderea, şi îmbunătăţirea instrucţiunii,
29. La începutul fie cârii sesiuni, intuistenl înstrucțiunii va
comunica consiliului generala tâte cestiuniie relative la instrucțiune,
cari vor fi fosti mai din
nainte discutate şi pregătite în consiliul permaninte,
30. Consiliuiti generale Il: finrl» fie cârii sesiuni va presenta
miuistruiui ună,
raportă, prin care va resuma resultatul deliberaţiunilor
sale.
Acesti raportă, precum și procesele verbali ce se vor
încheia, pentru fie-care
sedință, se vor publica prin jurnalul instracțiunii saă
prin monitori.

CAP.

Despre organisajiunea

H.

instrucţiunii primare.

SECȚIUNEA

Despre orgunisufiunea

1,

instrucţiunii.

31. Instrucţiunea elementariă este obligatâre pentru toți copii
de amândonă
seesele, începând de la optit pînă la doui-spre-dece ani împliniți ai
etăţii.
Acâstă îndatorire este impusă, sub penalităţile aici mai josii prescrise,
păriaților, tutorilor, stăpânilor, maestrilor şi ori cârii persâne ce ar av6 sub
îngrijire

ună

copilă,

Copii în etate de doui-spre-dece ani la punerea în lucrare
s acestei legi
vor fi dispensaţi de învățătura obligatâre.
32. Instrucţiunea oblizătâre va, coprinde următârele obiecte de
studii: citirea, şi scrierea, catechismulă, notiuni de igienă, de gramatică, de
geografiă, de

istoria țerei,

de drepti

administrativi

ali țerei,

cele patra

lucrâri din aritmetică

,
sistema legale a măsurelor și a greutăților,
_
33. Se apără de îndatorirea de a trămite pe copii la scola publică
acei cari
vorii dovedi ci le daii învățătură a casă sati în veri ună înstitută
privată.
34. Nu se pâte lua unii copilă de la scâlă mai 'nainte de a fi dobîndit
din
partea învățătorului unii certificată de cunoscințele coprinse
în art. 32 de
mai susă,
35. Nici o causă împedicătâre nu pâte dispensa de îndatorires instrucţiu |
nii
obligătâre impusă prin art. 32, de nu va fi judecată şi recunoscută
ca atare de
consiliulă municipale saii comunale,
i
36. Cândă părintele , tutorele sai stăpinulă va lăsa ps copii a
lipsi e la
sc6lă fără motivă legale, şi nu “i va trămite trei dile dupe aâvertime
ntul ce va
priimi de la învățătoră, acesta să revisorulă ori sub revisoralii va
însciința îndată ps» consiliulu locale ală comunei, care va supune pe
părinte, tutore sai
stăpînă la o amendă de 20 parale la orașe și 10 parale la sate
pentru fie care
di de lipsă.
Amenda se va plăti în bani sai în lucra pentru comună. În casă
de reci-.
divă ea va fi îndoită.
31. Nici un maestru, industiiaşă, arendașii, ori stăpînă nu va priimi în
ser-

viciul

săă

un

copil mai

mică

de 12 ani,

de cât după

ce i se va arăta

certifica:

tulă de învățătură, sub osândă de a se supune de câtre consiliul locale
la o
amendă ce una sută lei ţi la îndatorirea de a trămite şi a ţin
pe copilă în
scâlă piuă la al patiu-spre-decelea ană.

a
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38. Amenda prescrisă prin articlele precendenţi se va împlini de va cere trebuința prin autoritâţile administrative dupe cererea consiliului comunale,
39. Tâte amendele se vor vărsa în casa comunale în favârea sedlei.
40. Preotul

comunei,

sai,

în oraşă,

însărcinată cu ţinerea actelor civili,
rui ană

învățătorului

respectivă

o listă

plinită, în acel ană, etatea de cptă ani.
pilului, satul

saă

orașulă,

suburbiulii,

preotul

de suburbii,

va comunica în

de toți copiii ocolului

In acea listă

nnmele

familiei,

saă

autoritatea

cea d'ântâiă lună a fe câsâă,

se va arăta
anul

cari aă îm-

numele

co-

şi diua nescerei.

Acestă listă va servi învățătorulai spre a'i tace cunoscut pe copiii cari
trebuesci a fi adstrînși la învățătura obligată,
11. La fie care trecere a revisorului sai sub-revisorului, se vor esamina
aceste liste, gi se vor controla măsurile ce se vor fi luat,
42. Instrucţiunea obligătâre este în sarcina Statului întru to
ceea ca priveșce: 1). Personalulii învățătoriă, administratoră şi domestică; 2),
Subvenţiunea
pentru materialii de scâlă, cârţi, hârtie ete. la copiii cei fără mijlâce;
şi în sercina

comunelor,

cât

pentru

locai, mobile

şi lemne

de încăldit,

In casă când seâla ar av6 mijl6ce proprie provenite
din donațiuni, legaturi
ete,, acelea vor fi afectate la întreținerea sc6lei, însă numai
spre a comunei ușurare de sarcinele ce i impună prin art. precedente,
43, Comunele, îndeplimnd sarcinele impuse lor pentru învățătura
obligătâre

prin art. 42 vor pute să înființeze scâle eu învățături mai întinse,
SECȚIUNEA

II.

De spre organisaţiunea instrucţiunii primarie.

SI.

.

Scâlele primare de băeţi din comunele urbane.
44. In tâte comunele urbane se va stabili câte
una saă mai multe scole
primare.
45. Scola primară a unei comune urbane se va împărți
în trei clasi, fie-care decâte un ană, Pentru fie care clase va fi câte
ună învăţiători titnlariă:
când numărul scolarilor va trece de 50 în clase, prisosul
va forma o divisiune
deosebită

care va f încredințată la ună învățătorii divisionariăi,

46. Se va regula treptat ea numărul scâlelor primare
și al clasilor lor să
fie în raportă cu populațiunea fie cârii comune,
In fie care suburbii va fi cel puțini o scâlă.
Cu tâte acestea ministrul
instrucţiunii va put6, prin decisiune dată în furmă
determinată prin art. 14, să
permită ca două suburbie puțiau populate
să aibă o singură scâlă.
47. Institutorele clasii superidri vă av6 îndatori
rea esecutării legii pentru
obligațiunea impusă părințiloră, tutoriloră şi
celoră alți de a trămite pe copii
a scolă,

48. Institutorii voră ţin scâlă în tâte dilele

afară de Muminice şi serbători
dominicali saii naționali.
49. Vacanţiuni voră fi optă file la Crăciună,
cinci-spre-dece la Pasce și
în tâtă luna Septembre,
50. Se voră țin6 două esamine generali, unulă
în săptămâna care precede
săptămâna Patimiloră, și celă de ali douilea,
în cele după urmă dile ale lunei
Augustă, cândă se va face împărţire de premie.
„_„Ewoca esaminelorii se va publica de mai
înainte, Asemenea se va publica
şi resultatele loră prin jurnalul
ă Instrucțiunii publice,
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51. Institutorii sunt datori a țind în cea mai bună regulă registrele
și catal6gele preserise prin regulamente.
!
52. La fivitulă anului scolarii fie-care institutore, va face câtre
revisore
unii raportii generale despre starea și trebuințele scâlei.

;

53.

|

Institutorii nu

voră

permite

în scâlă

de consiliulii permanente al instrucţiunii,
Aceste cârți se voră tipări în tipografia

țiulă costului lori, mai

multă

beneficiulă

alte cârți de

câtă

Statului şi se vorii
de

care

se

face

cele antorisate

vindeîn

mențiune

la art.

pre18,

de va fi casă.
54. Copiii care întră în scâlă, se vori. înscrie într'ună registru
speciale,
în care se va trece numele, pronumele, etatea, religiunea, naționalitatea
și locuînța loră şi a părințilorii, tutoriloră sată corespondenţiloră.
Ei voră fi aduşi de părinţii saă tatorii loră, şi voră presenta actulii
de nascere şi certificată de altoiă saă dovadă că ai găcută de vârsată,
Copiii carii nu sant domiciliați în oraşul unde se află sedla, vorii avâ ună
corespondinte în acelii oraş.
55. Na se voră primi în acâlă copiii mai mici de șepte ani,
56. Institutorii voră aplica copiiloră numai pedepsele prevădute prin
regu.
lamente speciali,
57. Fie care institutore va raporta municipalității despre tâte lipsele
materin ale scâlei,
Revisorele va stărui pentru indestularea loră, şi, cerândă trebuinţă,
va ra-

porta

ministrului.

58, Revisorele se va put adresa şi de dreptulă la municipalitate spre
a'i
atrage atențiunea asupra ori cârii neregularități sai trebuinţe ce sar ivi,
59. In înţelegere cu institutorele sai cu cele alte autoritâți, municipalitatea,
va îngriji ea toți copiii ajunşi în etate de optii ani să între în scâlă.
60. Objectele de studii ale sesleloră primare, peste cele obligătrie prescrise
prin art. 32, se voră defige. de ministeriă în forma, determinată prin art. 14.

i
d

SII.
Scdlele primarie de fete

de prin orașie.

61. În tâte comunele urbane se va stabili una sai mai multe sedle primarie de fete, deosebite de cele de băsți.
62. Fie-care scâlă de fete va ave două institutrici din cari una va fi totă
de-o-dată şi directrice.
”
,
Peniru religiune se va numi pe câtă se va pute unii preotii catichetă. Aseminea
şi pentru musica vocale se va numi unii profesori deosebită,
Ia
Ş
63. Directricea va trebui să aibă șederea în localulii sedlei, şi dacă va fi
loci, şi cea altă institutrice,
64. Directricea va av€ în acestă calitate administrațiunea sedlei.
65. Articolile 45 pănă la 60 inclusive sunt de opetrivă aplicabili şi la seâlele
de fete de prin orașe.
4

-

$. III.
Secolele primari de băeţi şi de fete din comunele rurală.
66. In fie-care comună rurale se va institui cel puţini o scâlă primară cu uniă
învățătoriă,
47. Ministrul instrucţiunii, prin decisione dată în forma prescrisă, la art. 14
asupra cererii a două comune, va put6 să le permită a av o singură scâlă,
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68. In comunele cele mari și populate, pe lîngă sesla comunale de băeți, se

va înființa şi o sc6lă separată de fete.

.

In cele alte comune sc6la comunale va servi atât pentru băeţi câţi şi
pentru fete,
69. La scâlele comunali, speciali pentru fete, saii la cele alte scdle mixte,
se va da fetelor acelsşi învățături, ca și la băeţi, cu adăugire de lucru de mână.
70. In sc6lele mixte comunali nu se vori ţine fete de câtă pănă la statea
de 12 ani.
”
Dacă scâla va posede două sâli, una va fi destinată esclusive feteloriă; fiindă
o singură sală, fetele voră ocupa o parte deosebită a seslei,
71. Seslele primarie rurali voră av6 vacaţiune de la 15 Augustă pănă la 1
Octombrie şi, deosebită, tâte cele alte vacațiuni mici prescrise prin art. 49 pentru sc6lele primarie urbane.
72. Comitetulii comunale şi sub-revisorulii voră priveghea ca învățătorulă,
afară de aceste vacațiuni, să nu ţină sedla închisă, ori-câtă de mică ară fi numărulă copiiloră ce o ar frequenta,
.
73. Duminica şi serbătorele cele mari, toți copii şi fetele se voră aduna la
scâlă dimineța și se vorii duce de învățătorii la biserică, unde se voră ține în

regulă,

în timpulă

serviciului

divini.

14. Învățătura religi6să se va da copiiloră, pe câtă se va put, de câtre
preotulă comunei,
15. Se yori face două essamine pe ană: unulă la Crăciuuii şi altulă la
Pasce,

cândiă se va face

și impărțire

de premie.

16. Disposiţiunile ast. 50 pănă la 58 se

aplică şi la scâlele primarie rural.

SECȚIUNEA 111.
Despre administrarea speciale a instrucţiunii. primarie.

$. 1
Despre revisori şi sub-revisori.
77. Pentru fie-care judeţă saii două se vori numi unii revisore şi dupe trebuinţă, mai mulți sub-revisori,
78. Fie-care revisore va avea dreptulă de control asupra sub-revisorelui din

circumscripțiunea,

sa.

19. Revisorii şi sub-revisorii vorii avea misiunea de a inspecta sedlele din
circumscripțiunea lorii.
80. Fie-care se6lă publică saii privată va avea uni registru speciale, în care
se va inscrie în scurti resultatulă revisiunii,
In urma fie-cârii inspecţiuni, revisorele sai sub-revisorele va, înserie în acelă registru data și resumptulă observaţiunilorii sale.
|
La

a doua

revisiune

va vedea

dacă

s'a făcutii

saă

nu îmbunătăţire,

81. Registrulii de inspecțiune ali fie-cârii scâle va remânea în archiva sedlei,
Acestă registru șnuruită și sigilată va sta afiptă pe masa cancelariei învățiătorelui saă iestitntorelui și va fi visibile pentru „ori-cine, afară de scolari.
Nu vor putea însă înscrie într'îusuli de câtă persânele ce aă misiunea de
a inspecta instrucțiunea.
32. Despre fie-care inspecţiune revisorele va trămite ministeriului ună raportii; asemenea voră urma şi sub-revisorii câtre revisoiii respectivi.
83.

Cu

15

dile înainte

de fiuele anului

scolarii,

revisorii vor

trămite

mi-

nistrului raportă pe largi despre starea şi populaţiunea scâleloră din circonscrip-

jiunea fe-cârui în raportă cu numărulii copiilorii veniți în etate de a primi, Înă
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vățătura obligătâriă, precumiă și despre ori-ce alte ohservaţiuni voră fi putatii

face în curauli anului.
i
84. Revisiunea seâleloră în genere se pâte face ţi estraordinariă de ori-ce
altă persână a nume însărcinată de ministeriă.
85. Deosebitii, institutorele clasii superiori a sesleloră primarie, va avea o
constantă priveghiâre asupra celoră alți institatori ai scâlei sale, și la trebuință
va raporta.

$. n.
Despre comitetele comunali și municipală de instrucțiune.
86. In fie-care comună unde se află scdlă primariă, consilială comunale va
î comitetă scolarii.
Din acestă comitetă va face parte şi unulă din preoţii comunei care nu va

î învățătorii la acea seâlă, și unulă sai doui
de ministru,
87. Comitetulii
munale.

scolarii

.
va avea

sub

notabili din comună,

immediata

sa priveghiâre

Eli va face observaţiunile necesarie învățătoriului comunei,

desemnaţi
scâla

co-

cândă s'ară a-

bate de la datoriele sale, cândii nu ară ţine scâlă pe totă timpulă prescris,
cândi ară avea purtare necuviinciâsă în comună, saă cândă sară arăta în orice modii nedemnă de misiunea sea,
Dacă aceste observațiuni remânii fără efectii, comitetulă scolarii se va adresa la revisorii spre a cere îndreptare,
88. Localulă şi lucrările scâlei comunali se află sub priveghiârea și respunderea învățătoriului şi comitetului scolariă.
89. Comitetulă îngrijesce ea toți copiii să mârgă la scâlă, conformă reguleloră din acestă lege, şi pronunță penalitățile într'insa prevădute,
90. Funcțiunea membriloră comitetului scolarii este gratuită, şi ține câtii şi
calitutea lori de membri ai consiliului comunale.
91. In tâte oraşele consiliulă municipale în raport cu sedlele primarie din
acelă oraşii, va fi comitetulii scolariă.
92. Comitetele municipali vari avea aceleași drepturi ca și cele comunali, şi
vorii esercita aceleași atribuțiuni.

CAPITUL.

III.

Despre organisarea instrucţiunii secondarie,
Disposiţiuni generale.
93. Se voră institui gradată și câtii se va putea mai râpede gimnasie şi licee
in urmă:drele oraşe şi în numărulă ce aci mai josii se arstă, adică;
In Bucureşti, două licee şi trei gimnnasie;
In Iași şi în Craiova, câta ună liceăi şi câte două gimnasie;
In Botoşani, Busâi, Focșani, Ismailă și Bărladă, câte unii Reci.
In Ploescă două gimnasie:
In tâte cele-l-alte capitale de judeţe câte un gimnasiă,
94. Liceele voră fi compuse de ştpte clasi,
Gimnasiele voriă cuprinde patru clasi.
95. Invăţăturele propuse într'un gimnasiă vorii fi totă acele ce se propună
- în cele d'ântâi patru clasi ale liceului,

-

96. Testimoniele de învățăturele gimnasiali nu se potă da de eâtiide antori-

- tâțile instrucţiunii publice, şi după formele prescrise în presintele eupă.
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&ECŢIUNEA 1.
Despre Gimnasie și Licee.

$. 1
Administrațiunea

speciale,

97. Fie-care gimnasiii şi liceii va avs un directoră, ună consiliă gimnasiale

și alți împiegaţi şi 6menide servicii,

98. Protesurii titulari din fie-care

clase,

dintr'înşii ca profesoră ordinară diriginte.
Profesorul

ordinară

dintr'o

clase,

nu

vor alege
pâte

fi

la câte doui ani,

alesi în

aceeaşi

pe unulă

cualitate

în

altă clase.
Profesorii ordinari vor constitui con-iliulă scolară sub preşedinţia directorelui,
99. Directerele va avă o cancelarie a sa compusă: la gimnasie, de uni
secretară şi unii adjutoră.
100. Directorele are drepti de priveghiâra şi controlă, atâtă asnpra scolarilori, câtă şi asupra profesoriloră; eliă_este însărcinată cu aplicarea esactă a programeloră, a legiloră şi regulamenteloră scolare.
Elă are inspecțiunea bibliotecei, a cabinetuiui de fisică, saă de istoria naturale, precum şi a altorii colecţiuni,
101.

La

finele fie-cârui ană scolari,

directorele va

face

câtre

ministru

ună

raportii de starea pironasiului saă a liceului.
102. Consiliulă scolari se va uduna cel puţinii la 15 gile o dată.
Eli se va aduna estraordinariii ori de câte ori se va convoca de directore.
103. In aceste conferinţe directorele va comunica consiliului ordinile saă instrucţinaile

priimite

şi se va chibzui

asupra

modului

dr ale aplica,

Se vorii pronunția pedepsele disciplinarie în casurile şi dupe modulă
dutiă în acestă

lege; se va discuta asupra

defectelorii

sui

necuviințelorii

prevăce se i-

vescă în vre o clase şi asupra modului de ale î:drepta.
104. Otăririle consiliului revative la aplicarea pedepseloră disciplinarie, în
limitile legii, la măsurile de simplă procedură câte se ini spre esecutarea programeloră, ordiniloră şi regulamentelor, se vorii esecuta de directore fâră altă
aprobare; cândă însă directorele este de opiniune diferită, sai crede că consiliul
a trecută peste competința sa, vu opri esecutarea otăririi și va raporta ministerului care se va pronunția asupra questiunii,
105. Târe otăririle consiliului cari voriăi avea unii caracteră regulamentariă
se voră supune la aprobarea minisieriului,
106. Otărîrile coasiliului să iai dupe majoritatea voturilorii,
In casii de paritate, votulă, directorului va avea preponderanță.
107. Otăririle consiliului se voră trece întrună protocolă, minoritaţea "să va

însemna

opiniunea

sa motivată.

108, Consiliulii scolară, ca corpii consultativă, va respunde la tâte questiunile cari "i se voră pune de ministeriă.
Flă are asemenea dreptul de a propune iministeriului modificârile saă îmhbunăfăţirile ce ară erede de folosii a se face în instrucţiunea gimnasiului saă a
liceului.
109. Profesorii fiă-cârii clasi vorii forma conferință sub preşedinţia profesorului ordinară.

110. Acestă conferință sa va aduna de câte ori trebuința va cere, convocată
de profesorucă ordinari saii d6 dreptulă, saă după cererea a doui din profesori,
111, Atribuţiunile acestorii conferinţe, voră fi relative la studie şi disciplină,
112, În eeea ee privasce disciplina, profesorele erdinarii va conferi eu cei:
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lalţi

profesori,

spre

a menţine
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ordinea

în elasi, spre a pronunţa, în marginile

determinate prin acestă lege, pedepsele disciplinarie, pe cari profesorul
ă ordinară
le va esecuta, şi spre a lua ori-ce măsuri de îmbunătăţire, pe cari profesoru
l
ordinară le va comunica consiliului.
113. In ceea ce privesce studiele, conferința se va ocupa a armonisa diferitele lecţiuni ale clasii, va alege pe scolarii de premiati şii va clasifica, va otări
promoțiunile scolariloră dintr'o elase în alta.
Profesorulii ordinarii va comunica directorului tâte aceste lucrâă,
precumii
şi catalogele profesoriloră și ori ce alte acte ale clasii,
114. Obiectele clasii, modelurile de desemnii şi altele sunt puse sub priveghiârea, profesorului ordinară,

Ş.u.
Obiectele

de

studii.

115, In fie-care clase voră fi mai mulți profesori titulari, gi, de va cere trebuinţa, și profesori divisionari,
Nu se va putea însărcina unii profesorii cu mai multă de 50 scolari; cândă
aceia voră fi mai mulți se voră cerea în acea clase divisiuni, cari voră fi încredințate la profesori divisionari.
116. Invăţăturele ce se cuprindă în liceă suntă: Religiunea, Limbele Română, Latină, Elenă, Francesă, Italiană şi Germană.
Aritmetica raţionată, sistema, legale a măsuriloră şi greutăţilorii, elemente de
ținerea, registrelorii.
Geometria, Algebra, Trigonometria, Istoria Naturale, elemente de Fisică şi
chimiă,
Istoria Generale şi Istoria Româniloră, Cosmografia, Geografia Statistică,
Elemente de Filosofiă şi Retorică.
Elemente de Economia politică şi de Dreptulii administrativă.
Musica

vocale,

Gimnastică.

117. Consiliulii permanente alii instrucţiunii va determina objectele de studii
ale gimnasielorii, alegândă din cele cuprinse în art. precedinte,
118

Tâte

limbele

sunt

facultative,

afară

tote cele-l-alte învățături vorii fi obligătâre.
119.

La

finele anului

de

cea

scolară fie-care professorii

elenă,

titulară va

francesă

şi latină;

trămite prin di-

rectoriă la ministeriii programa detaiată a cursului săi pentru anulă viitoriă.
Ministrulă, în consiliulă permanente, esaminândiă, și modificând, de va 6
trebuință, aceste programe, le va publica în fie-care gimnasii sai liceti împreună cu programa generale a învățăturiloră,

$ IL.
Despre admisiunta scolarilori, disciplină şi esamene.
120 Unii Scolară nu se va admite
dece

ani celă puţină,

şi cunoscințele

în gimnasiii,

clasiloriă primarie.

dacă nu va av

etatea de

121. Scolarii cară vorii ave atestate de la sedle Publice vorii fi înscrişi fâră
altii esamenii. Dacă atestatele voră fi de la seâle private, scolarii se voră sappune la uni esameniă, ce se va ţin6 înaintea unei comisinni compuse de trei
vufesori numiţi de direetore.
:
122. Junele care va, voi să între îutr'o clase superidre, fâră să fi trecutii
prin cele inferidri, va fi supusi unui esamenă de învățăturile aceștora înaințea
a
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unei comisiuni compuse de profesoșii elasilorii inferiori, sub preşedința directorului.
123. Cândă unii scolarii se strămută de la ună liceă sai gimnasiii la ună
altulă, va trebui să presinte unii atestată de studiele urmate, spre a se aședa în
clasea ce se cuvine.
124. Nici ună seolară nu pâte fi admisii îutr'ună liceă sait gimnasiii de câtii
la începutulă anului scolarii pănă la 15 Septemvrie.
125. Scolarală care va voi a se înscrie într'unii gimnasiă saă licei se va
presinta la director cu părintele, tutorele sai patronuli săi.
Acei cari nu voră av6 părinți sai tutori în acea localitate se vorii presenta
cu unii corespondente autorisată de părintele saiă tutorele loră,
126. Scolarii escluşi în genere de la tâte gimnasiele saii liceele, nu se voră
pute înscrie în vr'ună altă gimnasiă saă liceă, de câtă după ună interval de
ună ană de la eseludere și cu autorisarea ministeriului,
121. Scolariulii esclusă numui de la unii gimnastă saii liceii, pote să se înscrie în altulă dacă consiliulă scolarii ală acestuia va găsi de cuviință; în casă
de respingere, părintele, tutorele saii corespondentele aii drepti de recursă la
consiliulă permaninte,
128. Fie-care profesori este datori a anunția pe profesoriulă ordinari ali
clasii, despre lipsirile nemotivate sai r&ua purtare a unui scolarii,
Profesorul ordinarii va însciința despre acâsta pe părinte sai corespondinte.
129. Pedepsele cari după importanța casului, se potă aplica în contra scolarilor cari se abatii de la datoriile loră, voră fi:
a). Mustrarea, făcută în clase de câtre profesorele clasii saă de profesorele
ordinarii,

ori de directore.

b). Censura, pronunțiată de conferiața profesorilorii clasii,
€). Inchiderea în gimnasiă pe timpii de şese ore cel multii pronunțiată de
către directore,
d). Gonirea provisoriă sai definitivă din gimnazii sai din liceă: gonirea
prov'soriă nu va pute trece peste unii ană, şi se va pronunția, ds conferința pro=
fesoriloră clasii la care va asiste gi directorulă,
Gonirea definitivă se va pronunția totă de aceeaşi conferință; părintele,
tutorele sa corespondintele vor av€ dreptă de apelă la consiliulă scolară,
care va
pronunția definitivă.
.
e). Gonirea din tâte gimnasiele saă liceele țerei se va pronunția de consiliulii
scolară dupe raportuli ce'i va face conferența profesoriloră clasii.
Părintele, tutorele sai corespondintele scolarului va av dreptă de apelă
la
consiliulă permaninte.
130. Censura, gonirea provisoriă sai definitivă se vorii face cunoscute
părințiloră, tatoriloră saă corespondenţilorii de câtre profesorulă ordinară,
131. Pedepsele cuprinse la litera: a, b, și c, se voră trece în
eatalogulă
clasii; pedepsele cuprinse la litera: d, e, se voră trece în registrulă
genarale ală
direcțiunii și se voră comunica de câtre directorii tutulorii
celoră-l-alte gimnasie
din

ţeră,

i

132, Cândiă uni scolarii va repeţi doni ani aceeași clase fâră
să se
face capabile de a trece într'o clase superidre, se va esciude
din scslă.
133.

potă

In fie-care gimnasiii se va țin două esamine generali, unulii în
sepcare precede

tămâna
septămâna patimelorii și celă de ală. douilea de la 1—15
Augustii, cândi se va face împărțirea premieloră,.
134. Anulă scolari pentru licee și gimnasie se va începe de .
la 1 Octombre
şi va țin6 pănă la 15 Augustă,
”
Vacanțiuni

voră

6,

afaiă

pasei, şi o lună și jumătate

de

serbători,

optă

dile

la Crăciună,

de la 15 Augustă pănă la 1 Octombre,

15 dille

la
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135. În cursul anului, la fie-care trimestru se va ține eoncurs
ă între scolarii
fie-cârii elasi şi pentru fie-care
lecţiune,

Concursulă se va face înscrisă și sa va însemna gradulă
ce fie-care scolari
a dobândită.

Esamenulă de la Pasti se va socoti ca uniă
concursă pentru gradarea scoînvățăturilori semestrului ântâiă.
136. O probă înscrisă este de rigâre pentru
fiv-care esamenii. Aceste probe
se vori cerceta de conferența profesorilori
clusii,
tante ajă consiliului p:rmaninte va asista la tâte Directorulă sai ună represenprobele
137. Pentru fie-care clase va fi trei premie. Premiul tutuloră esamineloră,
ă ântâiii cu corână se
va da scolariloră cari aii unită masimulă notelor
ă la tâte leciunile clasii loră.
Premiele se voră regula de conferența profeso
riloră clasii. Scolariuli care
în cursulii anului s'a gonitii provisoriă saă a
fostii pedepsită cu două censuri
va perde dreptulă de premii,
138. In tote oraşele unde voră fi două sati mai
multe gimnasie, două sait
mai multe licee, ori gimnasie şi licee, se va
ţină la finitulă fie-cârui ană scolară
ună concursă între scolașii premiaţi ai tutori
uceloră gimnasie şi licee ale
orașului.
Acestă concursă se va face asupra obiectelorii de
saii liceului, iar nu asupra obiecteloră cuprinse în progra studiii ale gimnasiului
Se voră publica în Monitoră şi în jurnalulă Instrucma anuale a fie-cârii clasi,
țiunii, numele scolariloră
triumfători, numele profesoriloră lortă şi ală gimnasu
lui saă liceului în care aă
urmată,
lariloră asupra

139. Modul de însemnărea notelorii și de gradarea

scolaril

orii se va urma
conformă re guleloră în fină şi regulamenteloră. fiitâre,
140, Scolarii gimnasieloră și ai celoră patru clasi
inferiori de licee, vor
primi de la profesorele ordinară la finele fie-câru
i ană unii actă de promoţiune
în care

se vorii trece

notele invățăturei

Şi conduitei,

numărulă lipsiril

oră şi
pedepsele ce voră fi priimită,
Acesti actă se va presenta de scolarii la profeso
rele ordinară ală clasii superidri, vădută şi subserisă de părintele saă corespo
ndintele să,
$. IV.

Esaminele

generali de gimnasiă și de licei,

141, Scolarii cari aă urmati cursurile clasiloră de gimnasiii
saă de liceă
voră trece unii esamenii generale spre a putea dobindi diplomă.
Scolarii cari voriă avea asemine diplome se voră bucura de
drepturile pres=
erise prin legi,
1să. Esaminele generali se voră ţin în localulă gimnasie
loră, liceelori saă
ali academiei, de două ori pe ani.
Cea d'intâiă sesinne va fi de la 15—30 Octombre, cea
de a două sesiune va
fi de la 1-15

luniă.

Nică uni esumenii isolată nu se va ține afară de aceste
sesiuni,
143. Studenţii cari voră fi urmată în parte, saă in institute
private yoră
trece esamenulă generale la licecle saă gimnasiile publice
şi 'cu acelsși condițiuni.
144, Studentulă care va, voi să trecă esamenulii generale se
cererea în scrisă către directore cu 15 file celă puţină înaintea va adresa cu
deschiderii sesiunei, alăturândă pe lîngă cerere actulă de nascere, ,
145, Comisiunea esuninăidre se va compune din atâți profesori
câte sunţiăi
„obiectele de studii ale gimnasiului saă liccuiui,

Acâstă

comisiune va fi presedută da directorii saide directoulă academie,
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Președintele nu va avea voti.
bru ală consiliului permaninte.
146.

Divectorulă

va forma

La aceste

185

comisiuni va putea asiste și un mem-

lista membriloră

ne și o va comunica, fie-cârui membru.

comisiunii pentru

fie-care sesiu-

141. Nu se cere la esaminele gonerali cunoscințe mai multe sai mai întinse

de câtă cele propuse în gimnasiă
candidatulă,.

sai în liceă,

,

în timpulă

cândă 'lă frequenta

148. Consiliul permaninte va forma ună regulamontă în care se va însemn pe largă obiectele esaminului generale, precumii și numele autoriloră pentra
limbele elasice, conformă cu programa în vigâre.
149. Esaminulă generale se va face prin câte două probe pentru fie-care
materiă, una scrisă şi alta orale, dupe regula ce se va pune de consiliul permaninte,
150. Candidaţii respinşi se poti presinta în fiitârea sesiune, fără a li se țină
în s6mă admiterea lor la probele scrise.
151. Candidaţii admiși voriă priimi prin îngrijirea directorului diplome.
Aceste diplome date în numele Domnitorului vor purta sigiliul seslei şi vor
fi sub-semnate de directorii, de rectorulii universitâţii şi de candidatulă esaminatiăi,
Ele voriă fi visate de ministrulă instrucţiunii.
152. Directorulă va raporta pe fie-care aniă despre nu:merulă şi numele can=
didaţilor admiși și respinși la esamenulă generale.
158. După ună ană, începândă de la promulgarea acestei legi, nu se vorii
maă da certificate colective de urmarea elasiloră gimnasiali, ci numai diplome dupe condiţiunile și în forma aci mai susă prescrise,

$. v.
Despre Internate,
154. Ună internată se va institui sub
lângă fie-care liceii, și în același locali,
155, Fie-care internată va avea
economiă și 6meni de servici.

direcţiunea

directorului

ună provisoriii, mai

mulți

liceului, pe

repetitori,
”

ună

Toţi acestia vorii fi salariați de Stată şi vorii avea șederea în Internat.

156, Provisoriulă va avea administrarea, morale şi economică a Internatului,
157. În privința pârții economice, provisoriulă se va ajuta de unii econom,
care va face cheltuelele, le va justifica şi va țint comptabilitatea,.
158, In privința pârții morali și disciplinarie, provisoriulă va, fi adjutată de
repetitori.
159, Repetitorii vorii adjuta pe scolari a repeti lecţiunile.
Pentru elasile superiori se potiă lua repetitori afară din internată, carisă vină
numai la ore otărite,
160. Toţi impiegații internatului voră fi sub immediata priveghiâre și ascultare a provisorului, care la casă de trebuință va raporta directorului liceului.
161.

Pe

fie-care anii în luna lai Septembre

provisvriuli

rectoră, ministrului, budgetuli de veniturile şi chietueiele
nare ale Internatului

pentru

anulă

162. Elă "și va da socotelile

l-alte autoritâți,
163. Nu se voră

țătourile liceului.

admite

fitoră,

conformă

în internati

regulelorii
de câtă

va trămite,

prin di-

ordinarie și estra-ordi-

ce suntă şi pentru cele:

scolari, cari se urmeze învă:

164. Scolarii din internate voră fi parte stipendiati ai Statului, parte solvenţi;
Numeruli scolariloră de fie-care categoriă, precumi și plata celorii solvenţi se

12%
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.

voră determina prin regulamente speciali date după formele prescrise prin art, 14,
165. Internii solvenți voră plăti preţulii pensiunii la începutulă fie cârui
semestru.
166. Stipendiele Statului pentru internate se voră da la începutulă fie-cârui
anii prin concursă, care se va publica celă puțină cu trei Inni înainte giua în
care va av a se ţint,
„Materiele concursului voră fi obiectele de studii ale clasiloră inferiori celei
în care canditatulii voesce a fi admisă,
,
167. Concurenţii se voră îuserie de mai 'nainte în registrul depusă la cancelaria liceului, şi părinții saă corespondenţii lor vor depune actul candidațiloră
de nascare, actul de vaceinare sai dovadă că ai jăcută de vărsat, actele de învățăturele ce voriă fi făcut, precum şi un actii de neaverea părinţiloriă, ori de serviciele lori publice,
168. Se vorii priimi concurenți dupe etatea lori, aşia încâtă pentru clasa I
voră concura, cei între 10 și 12 ani; pentru elasa II cei între 11 şi 13 ani; pentv clasa III cei între 12 și 14 ani, şi așia mai departe,
Cei ce vorii fi în etate mai înaintată nu voră fi priimiți,
169. Concursulii se va ţinea în oraşuli unde se află Internatulăi.
110. In Bucuresci comisiunea esaminatâriă se va numi de ministru; resultatulă concursului se va face cunoscutii aseminea prin ministru. In cele-l-alte oraşe, de câtre consiliulii scolară. Comisiunea esaminatâriă va
președută de divectorul liceului.
.
171. Comisiunea esaminândii pe concurenți “ va clasifica dupe gradulă meritatăi de dânșii asupra obiectelori de studii prescrise prin art. 166 şi după etatea lor; ea va raporta de tâte ministrului, Acesta va decide consultânăti pe consiliulă permaninte ală instrucţiunii.
112, Directorele va raporta ministrului îndată ce s'a făcută vacaţiuna de
stipendiă,
:
.
La fie care şese luni elii va trămite ministrului un vaportii despre starea
Internatnlui.
:
113. In fie care internat se va afla d sală de infirmi: ună medică va visita
institutulă celă puţină de trei ori pe săptămână,
Aparate gimnastice se voră stabili în internate pentru esercițiulă corpului, în
timpulă recreaţiuniloriă.
174. Disposiţiuni mai desvoltate asupra moraliă, igienei, disciplinei, asupra
materialului și comptabilitâţii internateloră se voră stabili printr'ună regulamentii
speciale.
175, Pedepsele disciplinarie se voră aplica de directorii dupe unii regulamentă : Bpeciale,
176, Gonirea din Internat se va aplica:
a). Asupra aceloriă interni, cari prin teua loră purtare saii relele esemple ce
dai celor alţi scolari în internat sai în liceă, ar fi eausă de scandală sati
de
desordine.
b). Asupra stipendistiloră cari voră repeţi aceleaşi clase, afară de casă debâlă.
Gonirea se va pronunția de câtre ministru dupe raportulă directorelui,
117. Internatele fundate și întreținute cu cheituelelo particolariloră, municipalitâțiloră sali a altoră corpuri se vor regula ca şi internatele întreţinute de
- Stată, în lipsă de disposiţiuni diferite din partea fundatorilorii,
178. Când asemini aședăminte s'ar pune de fondatoră lor sub direcțiunea
autorităților instrucţiunii publice, priimirea fondurilor afectate la a lor întreținere
se va face prinir'o lege speciale.
119. Siipendiele fondate în internatele Statului cu cheltuiala particolarilor,
municipalitâților sai altor corpuri, se vor regula dupe voința fondatorilor; iar în
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lipsă de disposițiuni
stipendiele Statului.

particolare,

se va

.

urma dupe

387

regulele

întocmite

pentru

180. Internatele şi stipendiele de cari se face mențiune în Art, 177 și 179
vor parta numele fondatorilor lor şi vor fi trecute anume în statistica anuale a

seslelori.
181. In privinţa aădministrârii fondurilor destinate pentru stipendie saă pentru
internate, se va esecuta, conformii legii civili, voința fondatorilor, sub priveghiârea
şi respuuderea, ministrului instrucţiunii.
182, Dacă
afectate pentru

fondatorul a determinat numărul
stipendistilor, şi daca sumele
întreţinerea lor nu sunt de ajunsă, ministerul va scăd€ numerulă

stipcndistiloră, în proporțiune cu sumele afectate,
183. Scolarii stipendiați de municipalitâți sai de alte corpuri, ori de particolari, vor fi supuși la aceleași regule de disciplină și de ordine' ca și scolari
stipendiați de Statii.
SECȚIUNEA II,

Despre scolele secondare de fete.
184. In tâte oragele unde suntă licee se vor stabili secole secondare de fete
”
compuse de cinci clase.
185. Scâlele secondare de fete vor fi puse sub inspecţiunea şi priveghiârea
rectorului universitâţii şi consilielor județene.
186. Fie care scolă secondară de fete va av& o directrice, una sati mai multe
superiori de clasi, profesori bărbaţi say femei și alți Omeni de serviciăă,
'Toţi acestia vor av& remunerarie prevădute în budgetul Statului.
Directricea şi superidrile de elasi vor locui în internat fără fumiliă.
187, Directricea va fi însărcinată cu administrarea morale şi materiale a
sedlei, cu priveghiârea studielor și disciplinei, cu aplicarea programelor şi cu ori

ce alte atribuţiuni i se vor da prin regulamente,
18. invățăturele coprinse in aceste cole
permanente

printr'o

programă,

care

dupe

se vor determina

ce se va supune

consiliului

de consiliul
generale se

va întări de Domnă.
189. Invăţăturele din aceste sedle vor fi obligatore afară de:
a). Limbele moderne, dintre cari numai una va fi obligătore, după alegere.
b). Pedagogia, care se va propune în anulă celă din urmă, și va fi obligătâre numai pentru acele fete cari se destină la profesoratii,
c). Musica

instrumentale,

pentru

care

elevele

ce vor

voi a învăţa

vor da o

deosebită plată,
190. Elevele în aceste se6le vorii fi tote interne, dintre cari unele stipendiate,
&ră cele-lalte solvente.

191. Disposiţiunile art; 161,

174,

175,

176,

117,

178,

119,

180,

162,

181,

164,

182

165,

166.

167,

170, 17,

173,

şi 183 se aplică şi la seslele secon-

dare de fete.
192.

Nu

se vor admite,

ca eleve

solventi,

fete mai

mari de

12 ani.

Ele vor

trebui să aibă cel puţin cunoseințele obligatorie.
a „83. Nu se voră admite să concare pentru stipendiele Statului fete mai mari
e
ani.
194. Elevele cari vor fi terminati cursurile scâlei, vor priimi un certificat
sub-serisii

de directrice

și visat de rectorele

universităţii,

Acest certificat va da drept de preferință la postul de institutrice pentţru scdlele primasie de fete.
195. O elevă stipendiată nu pote părăsi scâla, fâră o causă legitimă, mai na-

iute de a termina

at. 176,

tote cursurile, afară de

casurile

de

escludere prevădute la
Fă
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In lipsă de' cause legitime, părinții vor întârce cheltuelele făcute.
196. Escluderea unei eleve conform art. 176 se va pronuuța, după ce va fi
fost anunțată acâsta părinţilor s6ă corespondenților. Pata esclusă se va încredinţa lor. Asemenea și pentru elevele solvenți.
197, Directricea va raporta ministrului despre ori-ce vacaţiune de stipendie sar face în internată în cursulă anului.
193, Secolele actuali de fete, superidri s6iăi centrali cu internatele lor, cari
se întreţină cu spesele Statului, se vor transforma, în șâse luni dupe promulgarea acestei legi, în sedle sâcundare,

"SEOȚIUNEA. III.
Despre secolele real.
199. Seâlele reali aiă de scopă a

da învățătura trebuinei6să pentru

eserci-

tarea unei arți s6ă profesiuni.
200. Municipalitâţile, s6ă ori-ce altă persână, pot funda scole reali, sâii a
subvenţiona pe cele esistenți.
201. Regulele relative la esamine, promoțiuni, disciplină de la art, 119, 120,
121, 122, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 182, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
şi 152,se vor aplica și la scblele reali.
202, Scolarii ce vor termina cursurile unei scâle vor trece un esamen generale asupra învățăturelor ce aii făcută.
Coinisiunea, esaminătâre va fi compusă diu toți profesorii sedlei, și candidatul admis va priimi o diplomă de capacitate.
:
203. Profesorii sedlelor reali vor forma conferința seslei.
Acâstă conferință, președută de directore, se va aduna celă puţin o dată
pe lună.
204. Atribuţiunile conferinței vor fi:
1. De a delibera asupra intereselor scâlei și a propune ministrului măsurile ce ar trebui a se lua.
2. De a regula promoțiunea. scolarilor şi impărțirea premielor.
3. De a respunde la ori-ce cestiune i s'ar pune de autorităţile superiori.
„_ Deliberaţiunile conferinţei, se vor trece întrun proces verbale și la trebuință se vor comunica

ministrului spre

aprobare.

205. Municipalitâţile saii alte corpuri morali, cari vor funda şi vor întreține
scâle reali,

pot întinde

s6ă

și a modifica programa

după

midlâcele

ce să.

Acâsta se va face cu aprobarea ministrului,
206. Un regulamentii speciale va prevede mai pe larg la cele relative la
aceste sedle,
207. Se vor institui în centrurile principali ale României, trei sedle de agricultură cari vor coprinde și ferme-modelă, pentru inițiativa practică a agriculturei.
208, Se vor înființa scâle de industriă în orașele Bucuresci, Iaşi, Galaţi.
Brăila, Craiova, Ploesci și Turnu-Severinii.
209, Nu vor fi priimiţi în aceste sc6le, de câtii tineri în etate de 15—20
ani și posedândă cunoscințele prescrise prin art. 32.
"
210. Toţi scolarii vor fi interni. Statulii va funda în tâte aceste scle câte
50 de stipendie intregi, 50 de stipendie de trei patrimi, și 50 de jumătâţi de stipendie.
Tote aceste stipendie se vor da prin concursii la tineri români cari nu vor
avea mijloce, saii a le cârorii mijlâce nu vor fi îndestule,
211, Cursul va fi de patru ani. Obiectele vor fi:

Aritmetica şi contabilitatea industriale,

geometria, geometria

discriptivă ţi
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desemnu de machine, fisica, chimia, mecanica, nivelare şi redicare de planuri,
lemnăria (dulgheria, timplăria, strungăria), ferăria, alămăria şi turnătoria,
212. In cei d'ăntâi

ani de la înființarea acestori

optă

sedle,

obiectele

fabri-

cate intrinsele se vor vinde şi comandele se vor esecuta cu preţulă costului loriă,
fâră nică ună beneficii.
213, Municipalitâţile oraşielorii vor eontribui spre a procura loealulii, mobilile

şi lemnele de încălditi ale sedlei.

Ele poti fonda asemenea şi stipendie.
214. Se vor institui sedle de comerciii in orașele Bucureşti, Iași,
Brăila, Ploesci, Craiova şi Turnu-Severină,
215. Nu vor fi priimiţi în aceste secole de câtă tineri în eţate de
,
ani şi posedăndi cunoscinţele claselor primare.
216. Cursul sedlelorii de comerciii va fi de patru ani.
Obiectele de studiă vor fi:
Limbe străine.
Dreptul comerciale și maritimă.
Aritmetica, calcul mintale și contabilitatea.
Geografia comerciale.
Elemente de geometrie şi desemni lineariii,

Galaţi,
12—18

Elemente de fisică, chimiă și mecanică,

'orespondenţa, comerciale.
Economia politică şi dreptul administrativă.
Manipulaţiuni aplicate la studiulii marfelorii și la descoperirea falsificâriloră,
217. Fie-care scolar va plăti o pensiune anuale de dece galbeni. Statulă
va, fonda în fie-care din aceste sedle câte 12 stipendie pentru scolarii cei fără
migl6ce, saii ale câror milâce nu arii fi îndestule.
218. Municipalitâţile orașeloră vorii contribui spre a procura loealulii seslei,
„mobile

și lemnele

de încăldit.

Ele poti fonda asemene şi stipendie.
219, Se va provedă prin regulamentele speciali la esecutarea disposiţiunilorii

de mai susii relativii la seslele de agricultură, de industriă și comereiă,
APENDICE,

Seâle secondare de medicină.

ŞI.
Scâle de moșitii.
220. Se va stabili în oraşiele mari de prin judeţe pe lingă spitalul eentrale
câte o maternitate și o scâlă de moşitii pentru formarea de mâşe de clasa II,
destinate

la trebuinţele

comuneloră

rurali.

|

221. La iastitutulă gregorian din Iași și la institutuli de nascere din
Bucuresei se vor forma mâşe de clasa I, cari vorii av& dreptă de a esercita,
artea moşitului în tâtă întinderea României,
e
222, Invăţăturile ce se vor propune în sediele de moșită suntii:
1). Teoria și practica moșitului.
2). Altoirea,
Ă
3). Pensamente elementarie,
4) Cunoscinţe asupra plantelorii și substauţelori usaali necesare lcudielarii

și pruncilor,

i

196

|
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SECȚIUNEA. IV.
Seminarie.

SL
Despre întreținerea seminarielorii și administrațiunea lor speciale
.
223. Vorii fi două grade de seminarie pentru biserica ortodoesă
.
Cele de gradul 1 voră f compuse de patra clasi,
Seminariele de gradulă ală II vorii avea şâpte clasi.
224. Fie-care eparchiă va posede unii seminariă de gradul
ântâiă; în Bucuresci șiîn Iași va fi câte unii seminariă de gradul Il.
Seminariele vorii
stabilite la residenția eparchiei şi mai cu preferință în localul
vre uuui monasteri,
Seminariele voră fi fondate şi întretinute cu cheltuiala Statului,
cu scopă
de a produce preoți de miră şi alți eclesiastici,
226. Inspecţiunea superibre a seminarieloră este a ministeri
ului instrucţiunii
publice şi culteloră,.
Mitropolitulă şi Episcopii aiă inspecţiune speciale sub autoritat
ea ministeriului
227. Mitropolitul şi Episcopii aă dreptulii de a priveghia
starea generale
şi progresulă seminariului din eparhia lori şi de a comunica minister
iului despre
ori ce neregularitate, lipsă saă îmbunătăţire.
228. Fie-care seminarii va av6 un directore, care va fi parte
bisericâscă,
un economă, un secretară şi alți impiegaţi şi Omeni de servicii.
229, Directorele va fi însărcinat cu administrarea morale şi material
e a
seminariului, va av6 încă însărcinarea de a inspecta studiele
și esereiţiuliă
religiosii,
Elă va fi capulă tuturoră celor-l-alți impiegaţi şi profesori,
'
Atribuţiunile economnului, în ceea ce privesce cheltuielele şi
contabilitatea
şi a celor-l-alți impiegaţi se vorii regula mai pre largă prin regulame
nte speciali.
230. Directorele precum și revisorele districtului vor raporta
ministeriului
instrucţiunii saii chiriarchului locală despre neregularitâţile şi
trebuințele ce se

ivesc în seminarii,

231. La finele anului scolari, directorele seminariului, va face Minister
iului
şi chiriarehului ună raportii generale asupra stârii morali şi
materiali a seminariului,
232, Toţi profesorii seminariului vor forma ună consiliă președut
ă de

directore.

Acesti consilii care se va aduna cel puţină o dată pe lună, va avea
aceleaşi atribuţiuni ca cele prevățiute la art. 204 de la scâleie
reale,

Su.
Admisiunea scolariloră şi obiectele de studii.
233. Imvăţăturile ce se vor propune în seminariele da gradulă I, sunt:
a). Desvoltarea, obiectelorii coprinse în art. 32,
b). Noţiuni de fisică, chimiă, istoriă naturală,
€). Noţiuni de agronomiă, orticultură şi viticultură,
d). Noţiuni de medicina populară şi veterinariă.
e). Eserciţie înscrisă și orale de predici.

f). Noţiuni de logică şi morale filosofica.
8). Musica vocale şi căntâri bisericeşti,
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h). Confesiunea, ortodoesă, leturgia, istoria noului și vechiului 'Testamentă,
istoria hisericâscă, teologia morale şi pastorale.
i. Istoria și geografia.
:
234. Invăţăturile seminarielorii de gradulă al doilea, vor fi, deosebită
da cele cuprinse în art. precedente:
a). Teologia dogmatică.

b). Dreptul canonică.

€). Algebra, geometria plană și mecanica, elementară.
d). Psicologia.
€). Elemente de limbele latină și elenă,
f). Retorica,
235. Pe lingă învățăturile mai susă prescrise, scolarii voră face
practică de
Berviciulă religios în biserica saă în capela seminarului sub
inspecţiunea directorelui.
236. Vor f admişi ca scolari de la etatea de 14-17 ani, juni
de naționali.
tate română, care voră justifica prin certificațe saă prin esamine
de cunoseințele
prescrise prin art. 32,
237. Se vorii preferi la admitere fii de preoţi şi de alți servitori
at bisericilorii şi dupe aceștia fiii de cultivatori săteni, Fii de orăşiani
sali de tirgoveţi
se vor priimi numai întru câtă va fi trebuință de preoţi la
bisericele de prin
orașele din

acea eparchiă, iar altminterea numai în lipsă de fii de sătenj,

238. Acela care se va admite ca scolară se îndatoreză printr'acâsta
ca în
termenă de trei ani celă multă după terminarea învățăturiloră
şi egirea sa din
seminarii să priimâscă faneţiunea preoţescă ce i s'ar oferi, saă
la din conţră urmare să întârcă seminariulai cheltuiala făcută cu dinsulă,
239. La finele fie-cârui ană scolariă, directorele seminariului
va raporta ministeriului și chiriarchului locale, despre locurile ce aii să
fie vacanti în seminariă pe anulă viitoră, spre a se lua cuvenitele măsuri pentru
a lor împlinire.
240. Scolarii seminarielorii vori fi interni; numărulă loră se va
defige prin
regulamentii speciale după trebuința ce este de preoți la bisericile
din eparchiă.
In lipsă de încăperi saă de midiâce îndestulătăre, se voră admite
şi scolari
esterni, cari vor fi cu tâte astea supuşi la aceleași regule
de disciplină ea şi
interniă.

$ 1,
Despre

disciplină și esamine.

241. Scolarii interni vor fi întreținuți cu

242.

cheltuiala Statului.

Pedepsele disciplinare vor fi toti acele leginite

pentru scolarii de li:
cee și de gimnasie şi se vor apliea de directore,
Gonirea din Internatii a scolarilor, cari vor ave rea
conduită 'saii “vor repeţi
în doui ani, fâră nici un resultat, aceeaşi clase, se
va pronunția de consiliul
profesorale şi se va aproba de chiriarchulă locale.
243. Scolarii cari aă trecut cu sueces cursurile seminarul
ui, vor priimi un
certificat în care se va arăta notele de învățătură şi
conduită.
244. Directorele va trece într'un registru speciale numele
și domiciliul celor
ce aă terminat cursurile seminariului şi aă priimit certificat.
In acest registru fie-care elevii va av rubrica sa în care
se va însemna
mai tărgdiă daca a priimit o funcţiune și în ce loe,
245. Tinerii cari a terminat cursurile seminarului de
clase din seminariul de gradul II aă dreptul de u fi numițigradul 1 saă patru
fără vre-un alt

esamen:
a). Preoți.
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b). Invățători la scole sătești.
€). Secretari pe la protopopii.
'Tioerii cari aă certificat pentru studiele din un seminarii de
vor numi cu preferinţă:
:
a). Preoți la orașiă.
b). Proestoși. protopopi, membri de consistorie ete.
246.

La

finele

fie-cârui ad

scolarii,

directorele

seminarului

gradul II, se

va

comunica

spiscopalui locale listă de scolarii ce ai trecut cursul seminarului de gradul I
sai cele patru clase ale seminarului de gradul al II. şi aă priimit certificat,
Episcopul va lua măsuri spre a împlini fără întărgiere locurile vacantă de
preoți prin seminariştii ce ai certificat; ia casă de lipsă de asemenea locuri se
va înţelege eu cei-l-alți episcopi spre a se ocupa locurile vacanti ce sar afla în
altă eparchiă.
247, Nici un intern nu pâte fâră motiv legale a părăsi seminariul mai "'na-

inte de a termina seminarul de gradul I saii patru

dul al îl.
Legitimitatea motivului se va apreţia de
Daca motivul nu va fi legitim, scolarul
cut cu dânsulă.
248. Pentru comunele catolice va fi un
un regulament speciale determină studiele și

CAP.

clasi din seminariul de gra-

consiliul seminariului.
va întârce cheltuelele ce s'a

fă-

seminarii speciale în orașul Jași;
condițiunile acestui stabiliment.

LV.

Instrucţiunea superiore.

SECȚIUNEA 1,
Despre instituirea facultățilorii și despre cursurile lori.
249,
medicină,

Sunt patru specie de facultâţi, adică: de
şi de sciințe fiice, matematice

filosofiă și litere, de drept, de

şi naturali.

250. Mai multe facultâţi aflânduse înființate într'o localitate, constituescii o
universitate,
251. Facultatea de dreptă va cuprinde:
1). Dreptul Romani.
2), Dreptulă privaţă română,
3), Dreptulă penale.
4), Procedura, dreptului privat și dreptului penale,
6). Dreptul comereiale.
6). Dreptulii publică şi dreptulă administrativă,
7), Dreptulă gințiloră,
8). Filosofia dreptului şi dreptulii naturale,
9). Economia politică.
i
- 952, O sedlă de medicină se va forma în Iași întocmai ca cea din Bucuresci.
253. Faculiâţile de medicină de la Bucureşti și Iaşi se voră forma prin reformarea şi completarea gradată a catedreloră sedlelor naționali de medicină din
aceste două orașe.
254, Aceste facultâți voră cuprinde:
1). Anatoinia diseriptivă şi Istologia.
2). Fisiologia umană şi comparată.
3), Fisica și chimia medicali. .
4). Chimia chirurgieale şi medicina operatore,

5. Patologia medicale şi anatomia patologică.
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6), Patologia chirurgicale, protesea şi aparate de fracturi,
7). Patologia şi terapeutica generale.
8). Clinica medicale şi terapeutica aplicată,
9). Obstetrica teoretică, clinica bâlelor de lăuse şi de prunci.
10). Igiena și medicina legale.
11). Clinicele infantile, oftamologică, sifilitică şi dermatologică.
12). Botanica, zoologia, materia medicale și artea de a formula,
255. Facultâţile de medicină nu vor put conferi gradul de
doctor în medicină de cât dupe completa formațiune dupe cum se arâtă
în art, precedente.

256. Pe lingă scolele de medicină se va institui o seslă superidre

de farmaciă
pentru formarea, de farmacişti români,
357, Se va institui asemenea pe lîngă aceleaşi sedle, câte
veterinară spre a forma medici veterinari, pentru serviciul civileo sedlă superi &re
şi militari,
258. Facultatea de sciinţe fisice, matematice şi naturali va coprinde:
1). Introducţiune la calculă,.
2). Algebra

superidre

şi calcululă

diferențiale

şi integrale.

3). Mecanica, elementară şi raționată.
4). Geometria descriptivă,
5). Geodesia teoretică, astronomia.
6). Desemnută lineariă și topografia.
7). Fisica,
8). Chimia, generale.
9). Mineralogia şi geologia.
10). Zoologia.
11). Fisiologia,
12). Botanica,
.
259. Facultatea de filosofiă şi litere va copriude:
1). Psichologia, logica și metafizica,
2). Filosofia morale și estetică.
3). Istoria filosofiei,
4). Istoria universale critică.
5). Filosofia istoriei,
6). Literatura latină, și elenă.
7). Istoria literaturei antice și moderne.

8). Pedagogia şi didactica,
260. Fie-care facultate se va organisa prin
re
forma regulamenteloră de administraţiune publică, gulamente
Aceste

regulamente

voră

av&

1). Infiinţarea graduale, dupe

speciali,

date

în

de obiecţii:

meţiele jerei a catedrelori necesarie pentru
în precedenţii articole.
2). Infiinţarea de alte cursuri accesorie pe lîngă
fie-care facultate după
trebuințele ce sar ivi, în urma înființârii celor îi
din precedentele paragrafă,
261. Durata cursuriloră facultâţiloră va varia
între trei și cinci ani, după
trebuințele tie-cârii facultâţi.
262. Pe lîngă facultatea de sciințe _fisice, matema
tice și naturali, se voră
alătura una saă mai multe scâle de aplicaţiune,
pentru silvicultori, ingineri ete.
Cursurile de aplicaţiune se vorii face într
unii ană sati celi multă doui;
scolarii ce voră îrece cn suecesă esamenulii genera
le asupra acestorii cursuri
voră priimi o diplomă speciale,
Regulamente speciali vorii re gula aceste cursuri, precum
şi condițiunile de
admisibilitate a scolariloră ce ati urmaţă cei
ântâiii doui ani ai facultâții de
sciințe,
cursurile

menţionate
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SECȚIUNEA

Despre admisiune,

II.

cursuri, esamine și disciplină.

263. Cursurile din facultâți voră începe la 15 Octobre şi se voră termina
la finele lui Iuliă.
264. Vorii fi priimiţi ea studenţi regulați în facultâţi acei cari voră fi ter
minată cursalii învățătureloră de liceiă şi voră fi trecuti esamenulă generale.
265. Vacaţiunile de peste anii 'voriă fi aceleaşi ca și la licee.
266. De la punerea în lucrare a acestei legi pănă în doui ani se vori pută
priimi ca studenți regulați în facultăți și acei elevi, cari voriă fi urmată cursurile gimnasiali, fără să fi trecutii ună esamenii generale.
.
267, Pedepsele disciplinarie aplicabilă studențiloră voră fi:
Admoniţiunea, interdicțiunea provisoriă de la unul saii mai multe cursuri,
perderez timporariă a dreptului de a trece esamenii, escluderea din racultate,
268. Cea ântâii pedepsă se va pronuuția de decani, cele alte două de
consiliulă tacultâţii, cea din urmă de consiliuli permaninte.
269. In fie-care facultate studenţii vorii fi datori a trece ântâiă esaminele
anului spre a quăstiga dreptul de a se înseri ca regulaţi la cursurile anului
următorii; ali II-lea esameni generale spre a quăstiga dreptulă de diplomă. Se
voriă hotărâ prin regulamente speciali pentru fie-care facultate, numărulă, obiectele, forma și epoca esamenilorii generali.
210. Nu va fi admisi nici unii studentă să trecă esamenulă anuale, de nu
va justifica că a luatii în cursulii acelui anii de la secretarulă facultâții 4 in-

scripțiuni, şi de nu va consemna maj înainte cu o săptemână celă puţinii,
Se va defige prin regulamente speciali pentru fie-care facultate tacsa unci
înscripțiuni de la 15—40 lei, şi tacsa consemnării de la 60—120 lei. In casă
de eliminare de la esamenă, studentul va perde jumătate din taesa consemnării,
271. Pentru diploma de gradulă Ântâiă studentulii va plăti o tacsă de optii
galbeni, pentru cea de gradulă all douilea, tacsa va fi de gece galbeni.
272, Vorii fi admisibili la esaminile generali și cei ce nu voră fi urmată
cursulii facultâții, saii care'lă voră fi urmatii în străinătate, cu condițiune însă
de a respunde mai ântâiă t6te tacsele respunse de studenţii regulați.
273, Diplomele quăstigate la universitâţile străine, nu vor conferi nici unii
dreptii în România fără unii esameni prealabile.
SECȚIUNEA

III,

Despre udministrațiunea speciale a instrucţiunii superidri.
2174. 'Toţi profesorii diverselori facultâți ce compună o universitate formeză
corpulii universitari. Profesorii seleloră de aplieaţiune alăturate pe lângă o facultate, nu facii parte din corpulii universitară.
215. In capulii fie-cârii facultâți va fi un decan; profesorii facultâţiă împreună
cu decanul,

voră

forma

consiliulu

tacultâţii.

216. In capuli fie-cârei universitâți va fi ună Rectorii care împreună cu toți
profesorii facultâțilorii acelei universitâţi vorii forma consiliulă. 'universitară.

$. 1.
Decanii și consiliele facultăpilorii.
277. Profesorii fie-cârii facultâți vor alege dintre dinşii unii decană, care
82 va întări de Domni dupe recomandarea ministrului, Decanulii va fi alesă pe

1864, 5 DECEM,

195

|

trei ani şi va fi reeligibile. Elii va avă etateu celă puțin de 30 ani şi nu se va
pute alege de câti dintre profesorii numiţi definitivii.
278. Decanulă represintă facultatea, are administrațiunea morale și materiale,
priveghiază esacta aplicare a legiloră și regulamenteloră facultâții.
219. Funcțiunea decanului este onorifică.
280. Decanuiii are inspecţiunea cancelariei facultâții, regulză esaminele

|

scolariloră,

|
|

numesce

comisiunile

esaminătâre

pentru

scolari,

ține corespondință

cu autoritâțile superiori.
281. Decanulă convocă şi presideză adunârile consiliului facultâţii.
282. In lipsa decanului celii mai vechiă dintre profesori "i va ținea locul.
283. Decanulii va raporta ministrului saii rectorelui academiei, despre orăce neregularitâți, negligențe saii abateri din partea vre-unui profesore al facultâţii.
Ellă va avea dreptulă de a face observaţiuni profesorilor abătuți s6ă negligenți.
284. Decanulii are generale privighiare asupra disciplinei scolarilorii din facultâţi, şi va aplica pedepsile disciplinare conformii legii.
285. Decanulii va face raporti, prin intervențiunea rectorelui universitâţii,
sai ds dreptulă câtre minister, acolo unde nu este rectore,
286. Cionsilinlă facultâţii se adună ori de câte ori se va convoca da decană,
Cândiă trei din profesorii facultâţii cere adunarea consiliului, decanulii va fi
datoră a-lii convoca.
287. Consiliul fie-cârii facultâți formâză programa generale a studielori şi
împărţirea pe dile şi ore, deliberâză asupra programei detaliate ce fie-care profesorii va fi datoră a face asupra cursului sei. Programa generale şi programele
detaliate se voră presinta pe fie-care ani mai înainte de începerea cursuriloră,
Ja esamenulă consiliului permaninte.
Ele fiindă aprobate de ministru, decanul facultâţii le va publica şi afige în
facultate.
288. Consiliulii facultâţii delibereză asupra esecutârii legilorii şi regulamentelorii disciplinarie, Eli aplică pedepsele disciplinarie, în limitele acestei legi;
formâză nouele regulamente, dupe trebuinţele ce sari ivi, propune ministrului
sai rectorului universitâții măsurile de îmbunătăţire și delibereză asupra ori-cării questiuni i s'ară pune de autoritâțile superiori în interesuli facultâții.
Măsurile regulamentarie nu potă avea putere până nu se vorii aproba de
ministerii dupe formele preserise prin legi.
289, Consiliul facultâţii se pronunțiă asemenea asupra questiuniloră de dispense de esamine, de înscriere saii admitere la cursuri.
290. La finele fie-cârui ani scolarii, consiliulă facultâţii va face către rectorele universităţii ună raportii despre starea studielorii din facultate,
291. Cancelaria tacultâţii se va ține de ună impiegată sai doui, numiţi de
ministru, dupe recomandarea decanului și cu remunerarie defipte prin budgetă.

i
i

|

$. 1.
- Rectorele şi consiliul universității.
292. Profesorii facultâţiloră din aceeași universitate alegi din sînulă lorii
i

i

trei persâne, dintre cari ministrulii va numi

cretii Domnesciă.

-

pe

reciorale

universitâții

prin

de-

293. Rectorele va trebui să fie românii saii naturalisată română, să aibă efatea da 40 ani şi să fi servitii -optii ani ca profesore.
294, Bectorele este alesi pentru patru ani, ellii este reeligibile.
%

ni azsiii
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295, Rectorele are generala privighiâre asupra
regulamentelorii relative la instrucțiunea superidre.
Eli

axe dreptulă

de-a

inspecta

esactei aplicâri a legiloră şi

fie-care facultate,

de a asista

la

cursuri,

de

a face observâri profesorilorii și decaniloră, de a se informa despre studie şi despre progresulă studențilorii, şi de a informa la casă de trebuință pe ministru
despre ori-ce abateri sai neregularitâţi.
Decanii vorii respunde la ori-ce informațiuni se vori cere de rectore, verbale saă în scrisă.
296. Rectorele are dreptulă de a pune consiliului fie-cârii facultâţi, saă consiliului universitâții ori-ce questiuni, cari interes€ză o facultate în specie sati universitatea, în genere.
297. Rectorele privighiâză întrună modă speciale museele, bibliotecele, galeriele şi cabinetele cari facă parte din universitafe,
298. La finele fie-cârui ani scolariă, rectorele

.
va

face

către

ministru unii

xaportii despre starea generale a universitâțiă.
299. Elă va avea ori:ce alte atribuțiuni disciplinarie și de administrațiune
cari i se voră da prin legi și regulamente.
300. Rectorele conv6că consiliulă universitarii, şi "li presideză.
301. Cândiă rectorele va lipsi, celii mai vechii în funcţiune dintre decani 'i
va țins loculiă.
i
302, Corpulii universitâţii este representată: prin decanii facultâţiloră împreună cu rectorele, ca consilii speciale; prin toţi profesori facultâțiloră, ca consili generale sai universitariă,
Im consiliulii generale voră lua, parte numai profesorii titulari numiţi definitivă, eră profesori numiți provisoriă vori avea voce consultativă,
303, Consiliulii speciale se va aduna ori de câte ori rectorele "li va convoca, sai din oficiii saii după iniţiativa luată de majoritatea decaniloră.
Elă delibereză mai cu s6mă asupra aplicârii legilor şi regulamenteloră relative la facultâți, asupra măsurelori de disciplină generale şi asupra ori cârii
alte questiuni care interesâză facultatea.
304. Otărtrile regulamentarie ale consiliului speciale, nu potă fi esecutsre,
mai 'nainte de a se aproba de ministeriă, conformii legilorii stabilite.
403. Consiliulă speciale, mai înainte de a lua o otărîre, pote supune questiunea la deliberațiunea cons'liului generale universitariii. Eli pâte supune acestui
consilii

ori ce alte questiuni,

cari

inferesâză

instrucțiunea

306. Consiliulă generale universitari se convâcă
Rectorele

va put6

convoca

acestă

consilii saii din

superidre

în genere,

de rectore.
oficii,

sai

dupe

inițiativa

luaţă de ministeriii, ori de consiliulii speciale ali decaniloră.
307. Consiliulă universitariii va delibera asupra tutuloră questiuniloră de
administrațiune, de ordine, disciplină și instrucțiune, cari se referestii la facultâţi
seii la instrucțiunea superidre în genere.
308. Consiliul universitariii pote lua inițiativa de a propune ministrului oră
ce îmbunătățire în ramurile instrucţiunii superidri.
309, Otărîrile regulamentare a le consiliului universitariă nu sunt obligătâre
de câtii după ce se vorii aproba de minister,
310. Rectorele va ave o diurnă pe lună de lei cinci sute, .
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II,

Despre corpul însărcinat cu. învtțăturu şi cu administrareu speciale
a scolelorii.
CAP.

Despre prepararea

1.

învețătorilomi.

SECȚIUNEA I.

Despre

scâla normale.

311. Se vor institui în Bucuregei şi Iași secole normali
profesori da licee şi de facultâţi.
312. Ramurile de învăţătură ale acestei sesle vor fi:
1). Literatura în genere;
9), Şciinţele matematice şi naturali ;

pentra formarea de

3). 'Feoria învățământului, sai filosofia considerată ca metodii de cercetarea

proceseloră spiritului umani în litere şi în șciinţe,
4). Practica celoră mai bune procese de învățământii şi de disciplină soolariă.
313. Personalulii pentru administraţiunea şi înrăţătura sc6lei normali se va

compune:

1). De uni directore ali secţiunii de litere, care va fi decanuli facultâţii
de litere:
2). De ună direetore ală secțiunii de sciințe, care va fi decanul facultăţii,
de sciințe;
3). De maestri de conferințe, cari vori fi profesori de la facultatea respectivă.
4). De
5). De

cari voriă

fi profesori

de

licee;

6). Da trei veghiători de ordine;
1). De mai mulți servitori,
314. Directorele secţiunii de sciințe va ave locuința in scâlă, şi o va guverna sub autoritatea Ministrului,
315. Maestrii de conferinţe și repetilorii se voră numi de Domni, din corpurile determinate în precedintele artic li, dupe recomendațiurea Ministeriului,

|
j.

d
i

316. Economuli
vului de gciinţe.

|

|
!
i

patru repetitori,
ună economi;

|

|
|

|
|

va fi numită

de Ministru,

după

recomendațiunea,

directo-

317. Veghiătorii de ordine se numescii de directorele de sciințe; ei locuescă
în scâlă şi au a inspecta pe elevi în orele de recreaţiune, de culcare, de dormire, peste nâpte și la sculare.
Ei însoțeseă totă-d'auna pe elevi la ducerea lori la cursulă facultățiloră şi
la. întâreere.
318. Elevii voră fi interni, întreținuți pe spesele Statului cu nutrirea, vestimentulii, încăldirea, luminarea, cârţile și materialul necesari la studiă,
319. Număruliă lorii va fi trei-deci, din cari se voră admite câte ]ece pe
totă anulă, sait mai mulți de va cere trebuința.
8320. Elevii la scâla normale se admită prin concursă, care se va face pe
fie cure ani.
321. Concursul se va publica cu o lună mai 'nainte; inscripțiunile se voră
face de la 15 Septembre pînă la 1 Oetobre, se va țin pentru acâsta câte ună
registru la Universitățile din Bucuresci şi Iași,
|
.
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329. Nici unui aspirante nu se va înscrie, de cât dnpă ce va depune, la
cancelaria rectorelui Universitâţii, actele următâre:
1). Act de nascere prin care se va constata că aspirantele este născută

românii, şi că la 1

;

SE

.
:
:

Ianuariii următori

va av6 etatea de la șâpte-spre-dece pînă

la două-deci şi trei ani;
2). Uni certificati de vaccină, saă dovadă că ai jăcuti de vărsată;
3). În casă de minoritate, o deeclarațiune legalisată din partea tatălui sai
a tutorelui, cupriniătâriă de autorisațiunea dată aspirantelui de a se destina la
cariera, de profesore în cursii de dece ani;
4). Ună certificati de aptitudine morale la funcțiunile învățământului din
partea, capilorii de instituțiune unde aspirantele se va fi aflată saii ca scolarii
sai ca învățătoră ;

5). Uni certificații de studie prin care să se

constate că aspirantele a tre-

cutii esamenulii generale de clasile liceului cu succesă.
323; Lista, de inscripţiune a concurențiloră se va depune la Ministerii, însoțită de tâte actele susiă dise şi cu avisulă rectorelui Universitâţii asupra fiecârni aspirante.
324. Concursulă se va începe la 10 Octobre. El va fi judecati de o comi
siune compusă de ș&pte membri, dintre cari trei vorii fi numiţi dintre profesorii
de licei ai clasiloră superiori; doui din profesorii facultâţii de litere şi dovi din
ai facultâţii de seiinţe. Acestă comisiune se va președt de rectorele Universitâții care nu va ave votă.
325. Cussulii acestei secole va fi de trei ani.
326. Elevii se împartă în două secțiuni, în cea de litere și cea de seiințe.
Aceste două secţiuni se disting de la începutul cursului, dar ai puneturi de
„contactii

comune,

cari remâni

a se determina

prin regulamente.

327, Studiele anului dăntâiă sunt o revisiune aprofundată a învățăturelorii
de liceă.
In anulii ală douilea se va da acestoră învățături mai multă desvoltare și
se vori perfecționa elevii în cunoscinţe de totă felulă.
Elevii vorii urma tot d'odată în aceşti doui ani cursulă facultâţii respective,
În ali treilea anii elevii se consideră ca viitori profesori și li se specialisă
studiul după învățământuli la care ei se destină.
328. Elevii vorii put€ în ală treilea anti să suplinâscă pe profesori în clasile
gimnasiali,
329. Regulamentul de amănuntele acestei secole se va face de consiliulii
permaninte şi se va aproba, de Ministru. _
SECȚIUNEA

II.

Despre fundurea de stipendie pentru scolele din străinătate,

ă

330. Statulă nu va mai da stipendie sub nici ună altă cuvântă pentru în.
vățătură în sedle din străinătate, de câtii numai în interesul instrucţiunii pu.
blice naţionali și sub următorele condițiuni:
a). Ca aspirantele să fie născută români, să fie recunoscutii fără miflâce
proprie;
,
b). Ca din suma destinată prin budgetii pentru stipendie, să se afecteze
două treimi în favorea studențiloră eşiţi din sc6lu normale, saă, în lipsă, acelorii
ce ai absolvită cursulii facultâțiloră de litere saii sciinţe, și o -treime în fav6rea
studenților eşiți din cele alte facultâţi,
331. Cândiă s'ar simți necesitate d'a se funda unii stipendii afară, din previsiunile articulului precedinte, un asemine stipendiii nu se ya puts funda de
câtii prin lege speciale, dată în cunoscința de causă,
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332, Pentru tâte stipendiele ce voră fi a se da în urmarea articulului 330,
se va ţine concurs, în casă cândii se voriă presenta mai mulți aspiranți la
acelaşă locă,
333. Concursulii se va publica cu trei luni mai nainte. EL se va ţin, dacă
după articolul precedinte va fi casii de concursă, înaintea, unei comisiuni com=
puse de cinci membri numiți de Ministru și președută la Bucuresci de ună
membru ală consiliului permanivte, şi la Jaşi de rectorele Universitâţii.
Preşedintele nu va av voti.
Asupra raportului comisiunii, Ministrulă va numi pe titularii stipendieloră,
334. Stipendiele se voră da pe timpnlă ce va mărgini consiliulă permaninte,
după date positive asupra cursului scâlei in care stipendistulă are a intra, sat
asupra naturei studielorii ce are a face,
335. Stipendistulii se va obliga în scrisă, de a servi la întârcerea în patriă
ca profesore în decursă de îndouită timpii de câtii celă petrecută în străinătate
cu spesele

statului,

însă sub

condițiune,

în favorea

sa, de a fi

chiămată

la ună

asemenea postă în cei d'ăntâiii doui ani după întârcere.
n casă de minoritate, se va obiiga şi eli însuşi şi păintele sai tutorele săi,
336. Stipendistulă va, fi datorii a trămite pe fie-care anii Ministerului documente de frequentarea cursurilor, sati în lipsă, de esaminele ce va fi trecuti,

și la întârcere,

să presinte

certificatulă de absoluţiune usitată 13, scâla în care

a urmată,
”
La din contra urmare, și în lipsă de vre-unii cuvânti de justificare, stipendistulă, după unii primii advertimentă ală Ministrului, va fi rechiâmată în țeră,
dacă se află în acestă casii, şi în genere va fi supusi a întârce Statului tâte
spesele făcute cu dânsul în străinătate.
331. Când din causă bine cuvântată unii stipendistii nu'și-a terminată studiele în timpulă mărginit, Ministeruli în consiliulă permaninte, va put săi
prolunge terminulă după împrejurâri, fâră însă ca acâstă prolungare să trâcă peste
duoi ani.
338. Particularii, precumă și municipalitâţile și ver ce alte corpuri poti a»
semenea să fundeze stipendie în favârea desvoltării instrucţiunii. In casă cândă
aceştia vor voi a încredința gubernului asemeni fonduri, priimirea lori se va face printr'o lege.

,

339. Stipendiele fundate în virtutea art. precedinte, se voră întrebuința după
voința espresă a fundatoriloră, iar în lipsă, după regulele întocmite pentru stipendiele Statului.
340. Aceste stipendie vor purta numele fundatorilorii lori, și se va face
menţiune de dânsele în statistiea anuale a scâleloră,
341. Daca fundatorele a determinată mumerulă stipendistiloră și daca sumele afectate pentru întreținerea lori nu suntă de ajunsă, Ministerul va scăd6
pum&rulii

stipendistiloră

la măsura

sumeloră

afectate.

342. Seolarii stipendiați de particulari saă alte corpuri, vor fi supuşi la acel6și regule de disciplină și ordine ca şi scolarii stipendiați de Stată,

SECȚIUNEA III. .
Despre scolele primarie normali şi despre conferințele scolare
sătești,
343. Nu se voră put priimi învățători în sate de câți cei cari voră justi-

fica că aii trecutii cursurile prevădute prin art. 32.
344. În orașele unde voră fi mai multe se6le primarie urbani, consiliul
permaninte va determina una dintr'însele care va servi de scâlă primariă normale,
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345. În acestă casti consiliulăi permaninte va elabora o programă
speciale
care va coprinde şi noțiuni de agricultură și de artea, veterinariă.
346. Odată pe ană și anume în cea d'antâii săptămână după Pasci,
revisore va aduna, în conferință la orașulii centrale ali circumseripțiunii fie-care
sale, pe
toți sub revisorii acelci circumscripțiuni.
|
Aceste conferințe vor ţin celă puțină trei s&ptâmâni.
347.

Revisorele

va arăta sub-revisoriloră în

ce consistă

datoriele lorii, le va

esplica legile şi regulamentele relative la sclele comunali; va

cu dânșii totă ceea ce iuteresâză

discuta împreună

învățământul comunale şi m&surele de luati

spre îmbunătăţire.
348, Revisorele va adresa Ministerului ună raporiă detaliată despre
aces:
te conferinţe.
349. De ducă ori pe ană, şi anume la începutulă lui luniă și la începutuli
ă
lui Septembre, sub-revisorele va aduna în conferință, la o sedlă
comunale cea,
mai centrale, pe toți învățătorii sătesci din circumscripțiunea sa,
Aceste conferințe voriă ţine fie care celă puţină câte trei săptămâni.
350. Sub-revisorele va ţin€ în aceste conferințe lecţiuni repetitore şi
desvoltătâre asupra învăţătureloriă ce se propui în sedlele rurali.
Elă le va ţin€ încă ună mică cursii de pedagogiă şi didactică,
351. Resultatulă acestoră conferințe se va supune de câtre fie-care
sub-re-

visore,

printr'ună

îndoită

Ministru unulii din cele două
a face elii însuși,

reportii

revisorelui

reporturi,

împreună

CAP.
Despre numirea

respectivi,

care

va adresa

câtre

cu observaţiunile ce ară avea
-

W.

personalelui

lustrucțiuniă publice.

SECȚIUNEA 1.
Personalul administrațiuniă speciale.
352.

Revisorii

şi sub-revisorii,

directorii

de secole

secundarie,

directricile

de

scole de fete, provisorii de internate, decanii facultâţilor, rectorii universitâților
şi toţi cei însărcinaţi cu administrațiunea scolariă, se vor numi sa se vor conîrma de Domni după recomendațiunea Ministrului,
358. Ei vor trebui să fie Homâni, născuţi sai naturalisaţi, şi deosebit, să
întrunâscă şi calitâțile cerute prin următorele articole.
354. Nu se vor put€ numi revisori, de cât cei ce vor justifica de cunoscințele ce se propunii într'ună gimnasiă.
Ş
355. Nu se vor put6 numi sub-revisori de cât ci ce vor justifica câ posedă
cunoseințele elasilor primarie,
.
356. La eusă când numerul aspiranților ar fi mai mare de cât numărul
locurilor vacanți, consiliul permaninte va alege prin concursă pe cei
mai
meritanți,
351. Acum la început, în lipsă de persâne cu calitâțițe cerute prin art.
354
gi 355,

se va numi

prin preferința

dintre fostii

tăcut bine cunoscuți în asemenea servici.

358. Revisorii şi sub-revisorii

nu vor

revisori

put€ să

şi sub-revisori

cari s'aă

aibă nici o altă funcțiune

nici profesiune.
369. Directorii de licee, de gimnasie, de sedle reali și de seminarie, nu se
voră put6 numi de câţi dintre actuuli profesori ai acelor sedle cari ad mai

mulți ani de servicii

în sfera instrucţiunii,
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360, Directorii de seminarie vor fi clerici, Ministrul va
consulta, asupra
alegerii lor, pe chiriarhul locale,
361. Directricile scdlelor de fete nn se vor put6 numi
de cât dintre actualile
inst tutrici şi p.ofas6re ale arelor sele, cari aii etatea
d: doue-deci şi unu ani
pentru scGiele priuarie, de done-d-ci şi cinci ani pentru se6iele
secandarie,
362, Prov sorii de iutrrnate nu vor pute să cumuleze
cu acâstă funcţiune
Dici o altă funcţiune administrativă în sf ra instracțiunii,
313. Decani: facultâţilor şi r. ctorii universitâţilor se
vor rupune la Domni
d» câtre M nisirul Instrucțiunii, după ce vor fi fost
aleși. de corpurile respeative,
conformă art. 217 şi 292,

SECȚIUNEA II.
Despre personulul învtțător.
364. Numirea d-finitivă a învăţătorilor sătescă se va face
prin decisiune ministerial-, dată in forma
Profs.nilor,

se

vilor la, s6ele
risaţiune

va face

art. 14; numirea înstituro ilor şiinstitutricilor, precum
şi a
prin decretă Domuescă. Numirea îuvățătorilor
şi institu-

înfiiuțate şi îutrcținute de comune,

mini-tenale.

s va fuce de ele prin auto-

3 5, Numirea provisoriă a Învățiăto:ilor sătesci sa va
face de pref-ctulă județului, după recomendurea sevisoruiui acelui judeţii;
numirea pruvisoriă a instituto-ilor și iustitutricilur, precum şi & prufesorilur,
se vu face prin decisiune minis-

teriale

dara

în foriua

sri,

14,

366, Nun rea pro-isoria se va face pe cursii de
ună anii pentra învt țiătorii
săt: sci, de duui aut jemru institutorii
şi iustitutr

cursu

de trei ani

studie

1. ntice

pentru

profesunii

de Bnumasie,

icile
licee

din

comunele

urbaue,

pe

şi facuitâţ,
367, Nimeni nu va pun6 Qneştig. v uuuiire provixor
iă de invățător, instituto”, institutrice, nici prof sor, de cat duca
va
sau

anitoge

cu

cele

justitica
ce sunt a 8e propuuv

Cui şi a tuturor studieior iutuio.i acevra,

568, Deusebit

genere,

vor

fi supuşi

a). Sau su
cursu de dum

de

acesta uspuanţii

la o incercare

cure

la

d: spre ubsoivireu unor
în clusea vacante, pre-

ună locă vacante

va cons:ste:

de învățiător

în.

pi ponimeute "pubnce ue aceleaşi materie, făcute
cel puţină în
ati daca nu vai trecutu mai uiult de tici ani
de lu încetmea
aci kr propeniuuente;
b. Sau ua puniicațiune de scrieri asupra acelu:4'ş
cj. Sau în esamweru, când cauidipi auai buţ ni i materie.
la uuu&ră de cât locari'e
Vacatp, mu at bici unui cun uLuile arate
în cele doue aiineate precediuţi,
Or, când ti.lu ie ve putu av6 contorul at
lora'şi alncate, nu sunt judecate da
Cumnisiuvea competiute m degul de
d.

sau

m

concură,

m

acelaşi

tulţa mi 0.«,
casu pr: vedută

prin preecdinteie aliaeatii,
daca candidații Suut ui nuza,Gre şi de
cat
39. asbierii ei vor jude-a titur,le tocurue vacaniţi,
Şi aputuiiuca candidaț lor vor fi:
1;. Peutu învăţăturii satisci, 1 sure le,
ingmezul sau, iu lipsa, medicul județului şi iustitutorul de clasta LV-a
au orașuiui,

279 Prniru iustuutorii Şi onstituiriceie uiu
couunele urbane, doui dintre pro=
f-sori gimuasiuiui locale sau ceiui mai
apropiată, tragi la sorţi, revisorul judejului şi duvi

dei-gați din partea priuârie; iocaii,
prot sorii de gi.unusie, iei pruf:sori de clasi
suprridri ai liceului
mai
apropiati, uaşi la Surţi, înci delegaţi
din partea municipaiitâții şi
directorele liceuiui,
47. Pentru profesorii elasilor soperiâri de licee,
arbitri vor fi; directorele
liceului, câte duui profesori traşi la sorţi din corpulă
profesorale al Facultâţilor
3). Peuuu

celui

13%
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din Bueuresci, pentru partea de dineâce de Milcovă, şi din Iaşi pentru
cea de
dincolo de Milcoviă, de litere
și de sciințe, și doui sai trei membri, după trebuinţă,
spre completarea nnmărului de şâpte, delegaţi din partea primăriei
locali din
sinul sâf, sai dintre particulari numiţi de ministru,
5). Pentru profesorii de Facultăţi, decanul şi patru profesori ai facultții
acelei
sciințe, luaţi prin sorți, pentru Bucuresci de la facultatea din Iași, șipentru
Iaşi de
la cea din Bucuresci, doui membri din consiliul de Stată din secţiunea
eorespundătoriă acelei facultâţi, doui membri aleşi, după natura facultâţii sai
din curtea
de casațiune, sai din consiliul medicale, sai din consiliul tecnică, iar în
lipsă,
delegați din partea Ministrului.
310. Profesorii saă institutorii chiămați în virtutea articlului precedinte
a
fi arbitri, nu pot fi luaţi de cât dintre cei titulari.

Aceste comisiuni

se vor preşedt de

unul dintre ai lor

membri numită de

Ministrul Instrucțiunii,
371. Decisiunea comisiunii se va lua prin majoritate de voturi,
Comisiunea, nu va pută funcţiona de cât fiind în numărul completă al
membrilor si legiuiţi prin Art. 369.
312, La casă de vacațiune a unui loci de învăţiător, institutor saă profesor,
se va publica prin îngrijirea Ministrului, cel puţin cu trei luni şi jumătate
mai
"nainte, diua în care va av să se provâţă la ocuparea acelui locii de
institutore
sati profesore, şi cu o lună mal 'nainte pentru învățiători,
373. In intervalul de trei luni şi jumătate înaintea dilei defipte, candidaţii
vor trebui să depună la Ministeriii actul lor de nascere şi să declare
veri ce
titluri vor crede că ai.
314. La gina defiptă, comisiunea de care se face mențiune în art.
369 va
procede la esaminarea acelor titluri, şi, de va fi trebuință, la esamenul
sai la
concursul candidaţilor după âistineţiunile art. 368,
375. Obiectele esamenului sai ale concursului vor fi:
a). Pentru învățătorii sătesci, cunoseinţele declarate obligătârie prin art. 32
şi
noţiuni de agricultură și de artea veterinariă, pe cât se va pută,
b). Pentru profesorii de gimnasie, cunoscințele ce se propunii în licee,
€). Pentra institutori și institutrici, cunoseinţele clasilor primarie şi gimnasiali,
d). Pentru profesorii superiori de licee, cunoscințele speciali asupra materiei
ce are să se propună în vacantea clase; deosebit ei vor fi datori a justifica
de
absolvirea învățiăturilor de liceiă sai, în lipsă, să fie supuşi la ună esarmeniă
generală da acele îuvățiături.
€). Penţru profesorii de facultâţi,
cunoscințe speciali asupra ramului pentru
care se destină; deosebit de acâsta, ei vor fi datori se justifice de absolvirea în-

vățiăturilor de liceii.

376. Esamenul și concursul vor consiste pentru învățiători, i institutor, insti-

tutrici şi profesori

făcută

înaintea

precedinte.

de veri ce

comisiunii

gradi,

pentru

în câte

o probă

fie-care obiectă

scrisă şi căte

din

cele

-

o

lecţiune

coprinse în

art.

Însă aspiranții la profeserată în clasile superiori de licee saă de facultâţi
voriă trebui, peste acesta, să facă, asupra obiectului pentru care se represintă,
trei probe serise și trei lecţiuni,
:
317. Tema fie-cârii probe serise și lecţiuni nu va pute fi, sub pedepsă de
nulitate, mai coprindătâriă de cât subiectul unei lecţiuni de clase.
Cu tâte acestea, pentru câte una din cele trei probe scrise şi lecțiuni, de
cari se face mențiune în paragraful articlului precedinie, va trebui să se propună
câte o temă generale.
318. Tema
pentru proba înscrisă precum şi pentru lecțiunea
orale
20 trage la sorți; însă, cea pentru proba scrisă în „momentul când sandidaţii
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sunt paraţi sa iatra în camera ce le este destinată spre a tracta; cea pentru lec-țiunea orale cu doue-deci şi patru de ore mai nainte de încercare,
Tragarea la sorţi se va face printr'ună copil,
379, Urna cu biletele de sorţi va coprinde tâte materiele obiectului asupra
”
cârui se face esamenul saii concursul.
n casui contrarii, precum şi în casul când aceeaşi materiă sar găsi scrisă
pe mai

multe

bilete, totul este nulă.

350. Comisiunea va verifica biletele şi va face menţiune în procesul sâi
verbale de observarea formalitâţilor prescrise pain cele două article precedinţi,
381. Lecţiunile eandidaților se vor face în publici. Probele scrise se vor
tipări fâră nume în jurnalul instrucţiunii.
Se va tipări asemenea și procesul verbale al comisiunii asupra resultatului.
esamenului sai concursului.
382, Ministrul priimind reportulă comisiunii, va face numirea provisoriă a
candidatului admisă, după forma prescrisă prin art. 365. Asemenea și Prafectul
judeţului.

383, Învăţiătorii, institutorii şi profesorii sunt datori a face la numirea lor,

jurământă
Acest
rectorelui;
şi în lipsă,

de supunere la, constituținnea ţârei și de fidelitatea Domnului.
jurământ se va face in Bucuresci înaintea Ministrului, la Iaşi înaintea
iar la cele alte judeţe înaintea directorelui de liceă saă de gimnasiă,
înaintea prefectului,

SECȚIUNEA UI,
Despre drepturile şi datoriele profesorilor, institutorilor și învățătorilorii.

384. Profesorii titulari de facultâţi sunt inamovibili,

385. Profesorii inamovibili nu vor fi strămutați, fârăa lor espresă învoință,

-de la un loci la altul,
,
386. Ei nu vor fi revocați de cât pentru motivele și dupre formele determinate printr'acâstă lege.
381. Toţi membrii corpului învățământului publici, pe cât se află în activitate de servicii, aii dreptul de scutâla de serviciul militară,
Dupe doui-spre-jece ani de serviciă, remunerariul învăţătorilor va fi îndoit
de cât cel primitivă,
388. Invăţătorii sunt datori a frequenta regulat clasea lor şi a intra în clase la ora determinată prin regulamente,
389.
casă de contravențiune la articolulă precedente repetită de trei ori

în cursă

de o lună

şi fâră motivă

nente, va reția€ din lefa, acelui
în cari și a călcat datoriele,

390, Lipsirea de la clase în

bine

cuvântat,

Ministrul,

învățătoriii ceea ce i sar

cursă de o lună

fără

în

consiliul perma-

fi cuvânit pe şilele

congediiă

şi fără scusă

bine cuvenită, va face să se considere demisionariă învăţi toriulă.
Între scusele bine cuvântate ale acestui articol şi ale celui precedinte nu
se voră

pute admite

cele întemeiate

pe

alte

ocupaţiuni

ce ar fi avută învățăto-

rulă, deosebite de ocupaţiunile legiuite ale fuanețiunii sale de învățători.
391. Împlinirea obligaţiuniloră de usiduitate de cari se face mențiune în cele
trei articole precedinţi, va fi constatată printr'ună registru de presență, în care

învățătorulă va însenina ora și va sub-scrie atât la intrare cât şi la eşire sub ped&psa preserisă prin art. 339.
392, Institutorii şi profesorii de gimnasie şi de licee, în timpulă - celor două
de întâiiă periode ale cursului loră după ce voră fi priimit numirea definitivă,
nu
ză
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voriăă putea să ocupe nici o altă funcțiune, nici să esercitez
e vre o profesiune altă
de câtii ea de învățători de materia pentru care ai fostă numiţi,
Contravenitorulă se va socoti demisionariii.
393, Aceeaşi îndatorire este impusă, sub aceeaşi penalitat
e,
periori de licee şi profesori de fvenitâţi, în timpul celor d'iatâiă prefesorilor sutrei periode ale
cursului loră după numirea lor definitivă,
'
391. Proibiţiunile stabilite prin cele două article precedinți
se voră aplica şi
la profesorii numiţi înainte de promulgarea acestei L-gi,
pe timpă de ștse ani aocotiți de la a lor confirmare făcută conformă legilor unteridri
acesteia.
395.

Institutorii

şi profesorii vor fi datori a trece,

tâte materiele coprinse în programă,

onată desvoltare,

dând

fie-cârii

”

în cursul

anutui

scolarii,

dintr'ânsele o egal proporţi-

Celă ce ar contraveni pentru a treia 6ră la acâstă îndatorir
e va fi pasibile
de suspensiune,
396. Profesorii cari vor călca datoriele ce le sunt impuse
sai cari arii compromite în veri ex modă demnitatea caracter prin acdată lege,
ului lori, voră

supuşi,

după

ceasuri,

la aivertimentii,

censură, suipensiune saă destituțiune.

337. Advertimentulă se va da de superivrul imediată prin scrisâre
secretă,
398. Censura. suspensiunea şi destituţinnea se vură proninţa
di o comisiune de cinri prof sori, aleși prin so'ţi din eorpu! profesnrale
al gradu.ui de învățământ snperiore celui în cre funcţinusză în &ţătoriul iuenlpati
,
”
Acestă comisiune se va compune, p-ntru profesorii de f enlâţi
de la Bucu.
resci, diu corpul prof-sorale al ficuitâţii de la laşi şi vie: -v: rss,
399. Censura atrage cu sine de dr. ptă perd rea anorariului pa o
Lună,
400. Suspensiunea se va pronunţii pe ti npă mârginită, iucepând
ă de la trei
luni în
sustii, si

pe timpi

n d- terminată,

după

îinpreinrâri,

401. Suspensinnea atrage cu sine perderea ano-arialui pe
timpul cât va
402. Suspensiunea nu se va pnne în Incrare de câţ după
ce otiri'ea
care este pron nţată va, fi aprobată de Ministru,
403. D stituțiunea pronunțiată nu se va esecnta de cât
în urma unui
cretă Domnesc5,
404. Inveţiătorulii destituită conformă regulelor de mii susă,
nu va
pută îi admisi nici o dată la fanețiuni de invățitorii pnblici,
405. Urmăririle contra învățiatorilor după regulele stabilite
prin ac&ată
nu Yor împedica cursulă legale alui acţiunii publ.ce, de va fi asemene
a casă,

int,
prin
demal
lega

APENDICE.

Instrucţiunea privată,
406. Sedlele saii internatele private potă coprinde ori ce invețiatur
ă, primariă, secundariă, apeciale,
407. S.:6iele private de fete vor trehui să fie sub direcţinnea unei femeie,
405. Programa și regulamentele speciali ale ori cârii sedle private
vor î
mai ântâii aprobate de Ministru.
4U9. Directorii Sedlelor private primarie vor fi datori a adopta
programa
sc6lelor primarie publice.
Când însă într'o scâlă privată se va forma una sai mai multe el:si gimna-

siali, directorele scâlei va pută

adopta

pentru acele clusi o programă chiar de-

osebită de a sc6lelor pubiice,
410, Pe lingă condiţiunile de studie, ori ce seâlă sui internati

trebui să fie bine condiționaţii în respeetulă moralității și ală igienei, privată va

Acele scâle, în cari se va perde timpală copiiloră, sai în
moralea sai sănătatea lorii, se voră suspende saii închide.

curi se va altera
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411. Pedepsele disciplinarie la scâlele private voră

f aceleaşi ca la scle!e

publice.
412, Sebiele voră ţin pe fie-cire +nă, ui

esamenă generale la care vorii
asiste persone d legate dinu partea cuns:iiuini perman-m
ts în Buenresci, din partea reetore ui universităţii pentru aş, să din purieu
directorelui de gimnasiă
oră a comitatului s oluriă pentru cel -ialte oraş»,
413, Seoivle private vara fi puse sub pr.vigh area Ministru
'ni Instrucțiunii,
& rectoriloră dn universtăţi, a revisorilură, a comitatul
ui, scolarii și a consiliului comunale.
:
Seflele private elementarie din comunele rurali voră f
puse şi sub previghiarea sub-revisvrelorii locuii,
414. Revisorii şi sub-ievisorii vorii visita aceste sedle
directă ori de câte
ori va

cere

trebuinţa,

415. Fie care scâlă saii internutii private va av
ne ca şi la scâlele prisatie publice,

ună registru de inspecţiu-

416. Când d revturele : noi seăle sui int-rnată
dă dvană
desordine su
ne.uoral tate, nu ar va contorua
însteucţinailor

de incapacitata,

şi ordimlor primite. sai cânl x 6a su altrrezi muralea sau saudtate
a "co,iilor, i sa va da uuii
avertim: ntă din pwtea Ministruini,
Minisr-ul va pm6 chiema p- dir-etorele sai căpulă
s-6lri ori internatului
încintea 84 spre

a fa e ub-erâr le cuvenite şi a-l asculta
în apărâriie sale,
dnpă asemeni we reâr:, te tos mrimâzu
Ministerui, in consiliul
permane: te, va pu priuuţa n. hiderru 1rovroia
sau definitiv
41.

Daca

Acestă mes ra se ve Lia Su

la revixon şi auberevisori,
consi iul coumunrlar.

sai

din oficii azi în ură

după
!

cereita

fa uta

de

ă a sc6lei,
raporturilor primite de

conntetul

Scolariă

sad

de

Inch er-a s:6lei se va «fo tui saă iu lită,
saii după Gr:-care tern::nă, conformă cu gravitatea îupr j uarilere
418. Acâsta lege se va puue iu Lierare cu înzeperea
anului scolarii 1865,
——...+7-79-3

Cotorore—

LE CE.

(In P. St. dervet

4 derem. 184, pron. G decem. 1864).

Dcspre admisibilitatea şi inaintarea in foncţiunele
judecătoresci,
TITLUL

I,

Condiţiuni de aduis:bilitate,
Art, I. Nimeni nu va putea ocupa 0 funcțiune
judecătorâscă de nu
născută s:u i aturalisat Rouana,
Ant. IL Nu vor îi pruiuţi în funcțiuni judecătorească:

1. Folţii u reabiit ș,

va î

2. O-âud ţi le peuâpsă eriiinule,
3 Osâniţi la o pi a6psa cor
p onală
e
pe'tru delictele următâre:
a). Fa sti are, spurgeae di peucp şi ivăre (susiag
ere) de acte depuse in loemi puulice.
bi. Fur.:ş gă.
€).

Ingelâciune,.

d3. Abusu de incredere.
€). Mârturie mincinâsă,

i
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î).
8).
h).
i).

Calomnie.
Atentat la bunele moravuri.
Abusă de putere.
Mituire.
III. Aceia carii aii luată de la o facultate de drepti din străinătate o diplomă de licență sai de doctori, poti fi admişi în funcţiunele judecătoresci dacs,
diploma este recunoscută de Universitatea Română,
IV. Vori fi numiţi Grefieri la Curți, Capii de masă din ministerul Jnstiţiei ,
judecătorii, procurorii, supleanții, grefierii de Tribunale, carii vorii fi având ună
servicii de trei ani, Se vor numi grefieri de Tribunale aceia carii vor fi făcută
unii studiă de doui ani cel puţină, în scâla de dreptă, sa carii vori fi terminații numai clasele gimnasiali, daca însă şi unii şi alții vorii fi practicat în vre-o
grefă saii în biuroulă Ministerului Justiţiei doui ani.
V. Aspiranţii la funcțiunile de copişti, sai de adjutâre în Grefele Tribunaleloră, Curţilor saii în Ministeriulă de Justiţie, pe lingă etatea do optă-spre-dece
ani, trebue să justifice că posedă cunoscințele gimnasiali, dar în orașele unde
nu sunt de câti clase primarii, se pot admite copisti şi adjutori numai cu cunoscințele claselor primarii, însă după unii serviciă de uni ană ca candidaţi de copisti gi ca copiati pentru adjutori.
VI. Acela care, la intrarea sa în funcţiune, nu a avut titlu, are dreptulă la
înaintare, însă postulanții cu titluri vor fi preferați,
VII. Pentru următorele funcțiuni judecătoresci se ceră, pe lîngă condițiuni
de capacitate, şi condițiuni de etate:
a). Pentru Pregedintele de Curte, 35 de ani împliniți.
b). Pentru membri, supleanţi și procurori de Curte, 30 de ani împliniţi.
c). Pentru substituții şi grefieri, 25 de ani,
d). Pentru Președinții de Tribunale de judeţă 27 de ani.
e).

Pentru

membrii,

supleanţii,

procurorii

și grefierii

de Tribunale,

25 de

f). Pentru substituții de 'Tribunal, se cere majoritatea, de dreptă comunii,
TITLUL

ani.

II.

Condiţiuni de înaintare.
VIII. Înaintările în fancţiunele judecătoresci, se vor face respectându-se sta-

giulăl şi erarchia,
X. Nici unii foncționarii judecătorescă nu se va înainta dintr'ună gradă
într'altulă de câtă dupe ună servicii în fie-care gradă de trei ani celă puțină
La casă însă de vacanță, și în lipsă de aspiranţi în astă condiţie, potă f
înaintați și dintr'aceia carii ai mai puțini ani de servicii.
X. Judecătorii de Tribunale se vor numi cu preferință dintre supleanţi.
XI. Spre a putea fi cine-va numit Preşedinte de Tribunal, cată să fi servit
ca judecător saiă ca Procuroră de Tribunal.
XII. Spre a putea fi numit Președinte de Curte, cată să fi ocupati funcţiunea de membru de Curte saiă President de Tribunal.
XIII. Membrii de Curți se vor numi dintre supleanţii şi Procurorii Curţilor, şi dintre Președinții de Tribunale.
Supleanţii de curte se vor numi dintre capii de Secţiune din Ministeriul
Justiţiei, dintre Preşedinţii şi Membrii de Tribunale,
X1V. Foștii sai actualii profesori de la vre una din facultățile de drepti
din România, saii advoecaţii cu diplome, se poti numi:

Membri

trei ani,
Supleanţi

de

Tribunale, dupe ună serviciă

sai

eserciţii al

profesiunei de

de Curți, dupe uni servicii sali eserciţiii de pâse ani.:

1864, 6 DECEU,
Președinți de Tribunale,

Membri
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și Procurori de Curți,

dupe un serviciă

de nouă ani,
XV. Procurorii generali de la Curți se vor numi cu preferință dintre Preşedinţii
de Tribunale,

substituţii de Curți

XVI. T6te ordonanţele de numiri
tele trepte, vor arăta condiţiunele de
ce se numesce,

Disposițiuni

dintre judecătorii

şi

supleanții

de Curți.

în fancţiunele judecătoresci, în deosebiadmisibilitate cerute de lege ale persânei

transitorii,

XVII. De o cam dată, cei carii aă titluri de doctori şi licenţiați de legi,
potă
î admiși în fancţiuni judecătoresci şi daca le va lipsi trei ani
din etatea cerută
pentru admitere.
:
XVIII. Persânele fără diplome care, la promulgarea aceatei legi, se
ocupând saii vor fi ocupat foneţiuni judecătoreaci ca Directori, Capi de vor găsi
Secţiune
în Ministerul Justiţiei, Preşedinţii de Tribunale, Membrii şi Procurorii
, şi carii
vor putea justifica unii serviciă cel puţin de patru ani, se vor putea
numi saă
înainta ca membri, supleanţi sai procurori la Curți, întru cât vor
îndeplini'celelalte condițiuni cerute de acâstă lege.
.
Aceia carii aă servit în Ministeriul Justiţiei ca Capi de masă, sai
judecătorâscă ca supleanţi de Tribunal, saii grefieri, vor putea fi numiți în partea
membri,

Procurori saii Președinți de Tribunal.

——[
| Sa

LECE
(In P. St. decret. 4 decem. 1864, prom. 6 decem. 1864.)
Pentru

constituirea corpului de advocați.

CAPU 1.
Disposițiună generale.
Art. I. Nimeni nu va putea esercita profesiunea de advocată pe
bunale, Curți sai Curtea de Casaţiune, de nu va fi Români sai
Română, şi nu va av€ diploma de studiul dreptului, de ia o facultate
Română, saă de la una din facultâţile străine,
Art. LI. Nu potă fi advoeaţi:
1, Faliţii nereabilitați baneruţi,
2, Aceia carii aă fost condamnaţi la o pedâpsă criminală, saă la

corecțională,

pentru

următârele

a). Furtişagă,
b). Înşelăciune (escrocherie),
€). Abus de încredere.

delicte:

d). Mărturie mincin6să.

e). Calomnie,.

£). Atentată la bunele moravuri.
8). Mituire,

lingă Ţrinaturalisat
de drepti
|
9 pedâpsă
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CAPU nu.
Tulloul.
Art. III. Toti aosia carii nnescii con țimuile naresari spre a fi adv-eaţi,
se vor trec întruni tabloă speci al al:o-uţilor jud pului u de ci
«sercitedă,
Ac. stn tabloii format prin î grija con-i inlui de disciplină se va imprima
la începutulă fie cârni arm jadi. îaru cu seadririle su adângirile cuvenite,
şi se

vă drpune la grefele Cunţi:oru sai Tr.bunaleloră respeciive uli;âniuse în sulule
lor de - adiruţ-,
Art. IV. O i-ce advoeată va fi datură a «e înseri nunai în tabloniă unul
singurii judeţ, unde eli are să eserenede. Eli va avea însă d.cptulă dea
pleda înaintea ori-cârii alte Cui sut Tihunale din aită jud ţă.
Art, V. Orice advoestă înserisă în t-blo, cu dreptu de a pl-da, va
priimi din partea Consiliului respectivă o carte de adwncatură. Acâsa carte,
se va lua înapui, câudă, dinu'o causă | gală, el va perde acesti dreplă,

CAP.

Hi.

Consiliul de disciplină.
Art. VI,

tubloa va

În capitala

fi -cărni În

6 cel puțiaui de dace,

vocaţ lor.

ţi,

unde

ss va forua

|

nuuărl

adrocaţi'or

înscrişi în

uRă Counsiliă de dise pliuă al ad-

P-utra Bncurs i şi laşi, acesti O .nsiliă sa va ea upune din şepte M-mbri,

Pentru

cele-lalte

oraşe,

8livi se va compune

nude

vu u&rul

din trei Mb,

advoraților

Acolo

utile

vu

cl

șuţua de des-, Cun-

wumărui ad ocaț lor nu va îi

de gece Tribuvn ut va udepiin
nisinuea Cansi în lui.
Arta VIl, Meubri Consitului de disciul:n , se vor ul:g» dintre advocaţi şi
de câtre adrocaţii
fi -câcui j deţă, cu voru secretii şi cu sutjoritate ubso.ută a

Membrilr prezinţi. s-ă cu najouuae velariă la a done votate
Derunul se va alege tot. cu modul de sus şi nui dintre advocai,
Nuuiele Menbriior aşi şi al Decaru-vi, se tur comunica Ministrului
Justiţiei.

At. VALI, Membri şi decauii Consiliului d: disciplină, se alegiă la fie-care dou: ani. Cei eșiţi poti fi imâăşi a cşi,
Couvo rca cor, ului de udvor. ţi, se va fice prin pro urorulă Tribunalului
sai Cuţii respective, Al g-riie se vur f.ee faţa cu acest Pruocurure care va presida adunarea,
Art. 1X. Nu voră pntea faee parte din Consiliul de disci lină de cât arei
advocaţi care ati etatea de,50 ani împiuiţ şi au esenciratu trei ani cel puțină
p'ofesiunea. de advorat,
Ari. X. În vrugle unde numărul zdrueaţilori nu e de Qece. Tribunalul
va nunii pr fi-ca e :nu pe unul: du ad:o: ţi ce enrcită pr liugă di sul cu
adrocat oficient spre a rejpies nta pe rci-alți avocaţi ai jpudețu vi a ţin cores-

pondenţ: trebuiue.6să ad oeaturei şi a Lupiini ori ce «le mdat qi:i prescrise de
„Alegi şi regi'amentr,
-sate-Xi. Auibuţiuuile Consileloră de advocaţi, sai în lipsa lvr a Tribunalelor suită:
a).
Dea forina- tabloul udvooaţi
ci şi a se pronunț+ :supia cereriloră da
inseripțiuvi,
b). De a face să se uplice legile şi re gilan ertele velative li co-pul advorațiţor,

€). De a priveplia ouorea şi interesele acestui co: pu,

le disciplinarii,

şi de u aplica pruepse-

"1864,

6 DECEM,

209

Art. XII. Decanii, sai, acolo nnde nu suni Consilii,
președinții de Tribunale,
vor convoca adunările generale ale advocaților judeţului,
spre a delibera asupra
intereselor comune ale corpului, a face regulamentele
speciale
contribuțiunile şi alte dări pentru formarea unei case comune. corpului, a hotărt
Regulamentele fâcute de advocaţii fie-cărui judeţii,
nu vor fi obligatorii de
cât dupe aprobarea Ministeriului Justiţiei.
Art. XII. Pedepsele disciplinarii ce se potă aplica
advocaţilor ce compromită ondrea și demnitatea misiunii lor, sunt: imputarea,
interdicţiunea timpurară,
ştergerea din tabloă,
:
Art, XIV. Consiliul de disciplină saă în lipsa'i, advocatu
l oficient, va putea
tace sai d'a dreptul, sai dupe plângerile ce îi se vor
face, prevenirile și observările cuvenite, acelor advocaţi ce se vor abate de la
datoriile lor.
.
Art, XV. Aplicarea pedepselor disciplinarie nu aridică
Tribunalelor dreptul
ce aii de a pedepsi greșalele comise de advocați în
timpul audienţelor,
Asemenea Ministerul public, saă părțile civile, potă
intenta acțiuni înaintea
Tribunalelor, pentru reprimarea delictelor, sa crimelor
comise de advocaţi.
Art. XVI. Imputarea şi cele-alte pedepse disciplin
arie nu se poti aplica mai
"nainte ca advocatul inculpat să fie ascultat, saii
să fie chiemat în termenii de
opt dile a fi ascultat.
i
Art. XVII. Acolo ude Tribunalul îndeplinesce
funcțiunile Consiliului, pedepsa de interdieţiune saă glergere din tabloă,
nu se pote pronuucia maj 'nainte ca Tribunalul să Â luat opiniunea înscris
a celui mai de aprâpe Consilii
de disciplină.
Art. XVII. Tote pedepsele pronunciate de Consiliă
sai de Tribunale, se
vor face înscris şi motivate, O copie se va trimite
advocatului condemnat,
” Art, XIX. In termeni de trei dile de la data
lor, o copie de hotărîrile, prin
care se pronunciă interdieţiunea, sat stergerea
din tabloă, se va trimite Ministeriului Justiţiei,
O altă copie, totă în ast termenii, se
va trimite Procurorului
respectivă de Tribunale, sai Procurorului de
Curte, pentru a priveghia esacta
urmare.
Art, XX, În termeni de dece dile de 1a priimire
a hotărirei Consiliului saă
Tribunalului în casă de interdiețiune sai stergere
, advocatulii inculpatii va, avea
dreptuli să pledeze în contra acestei hotăriri,
la Curtea apelativă respectivă,
Art, XXI. Curtea va judeca de urgență
în
culta pe apelantă, pe Procuore, saii, la trebuinţ şedinţa secretă, dupe ce va asă, pe representantulă Consiliului
de disciplină,
Hotărîrea se va pronunța în ședința, publică
şi va fi fără alt recursă,

CAPU IV.
Despre stagii,
Art, XXII, Toţi cei ce n'aii esereitată
îuscriă pentru prima dră în tubloulă advoc încă profesiunea de advocată și se
aţiloră, voră fi supuși la uni stagiă
de duoi ani, spre a frecuenta ședințele
Curţiloră şi Tribunaleloră, şi conferințele
advocaţiloră,
Unii tabloii specială va coprinde numel
e stagiarilor.
Art, XXIII. Dupe espirarea termenului
sus menţionată, Consiliulă de disciplină saă Tribunalulă va hotărt, prin
acte
înscri
să, admiterea stagiarului în tabloulă advocaţiloră sai continuarea, stagiu
lui, încă pe unii anii,
Art, XXIV. În cursulă sfagiului, stagia
rii voră putea pleda și vor fi supuşi
la tâte obligațiunele advoeaţilor înscrişi

în tabloii,

14
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CAPU V.
Disposiţiuni transitorii.
Art. XXV. Toţi aceia carii la promulgarea
tândă profesiunea de advocatiă, voră continua,
vale, a fi inserişi între advoocaţi, de și nu vorii
Art. 1. Se vor esclude numai aceia ce nu vor
mâni,

şi «ceia

Art. XXVI.

carii

se vor afla în catigoria

aceştii legi şe vorii afla esercidupe distinețiunele însemnate la
avea titlul de sciință cerută de
fi Români sai naturalisați Ro-

Art.

2,

Îndată dupe promulgarea aceștii legi, Ministrulă Justiției va nu-

mi trei consilii esaminatorii,

unulă

în Bucuresci,

altul

în. Iași,

și ună

al treilea

în Craiova, compuse cele d'ântâii duo de căte cinci membri şi cel d'al treilea
de trei membri.
Membrii acestori consilii se vorii numi dintre adrocaţii cu titlulă de doetori sau licenţiaţi în drepti, și carii aii esercitatii duoi ani celă puţin profesiune

de advocat.

O ordonanță Ministerială va arăta care suni. judeţele cu care să se ocupe
fie-care din aste consilii,
Art. XXVIL În timpul de o lună de la promulgarea aceştii legi, toți adYocaţii, cu titluri saii fără titluri de sciință, vor trimite la Ministerulă Justiţiei
numele loră, gradulii ce ai, epoca de cândă esercită şi județulii unde esercită.
Aceia cari vorii lăsa să trecă acestă termină, fără a face acestă încunosciintare, nu vorii mai putea să se înscrie între advocaţi de câtii conformă Art. 1.
ali acestii legi.
.
Ministeriul va clasifica aceste liste, şi le va trimite la Consiliul respectivii
de esaminare, împreună cu observaţiunele ce va avea a face.
Art. XXVII. Consiliile de esaminare vor esamina titlurile, şi actele trimise
saă pe care ele le vor cere, și vor forma apoi tabloul advocaţilor cu titlul de
sciință clasificăndu'i pe județele unde esercită saii vor să esereite.
- Dintra advocaţii practicanți, fără titluri de sciiuță, vor deosebi mai ânteiă
pe aceia carii ai un esercițiă de patru ani în profesiunea de advocată şiii vor
înscrie în tablourile

fie cărui

judeţ.

:

Asemenea vor înscrie şi pe aceia carii ai dobândit autorisațiunea ministerului în urma esaminului ce l'aă depus.
Aceia carii nu intră în disposițiunile aliniatului precedentă vor avea ună
termină de șâse luni de la promulgarea acestei legi, spre a se supune unui esamină înaintea Consilielor respective de esaminare.
Art. XXLX. O dată ce tablourile advrocaţilor înscriși fără esaminare se vor
termina de către Consiliile de esaminare, ele se vor trimite la Ministerul Justiției care va înainta lIstele respective la Tribunalele sai Curțile din fie care
județă..
.
i
Se va procede apoi îndată la alegerea Consiliilor de disciplină conformă Art,
VI din astă lege.
Consiliile de esaminare își vor continua însă misiunea lor încă o lună dupe
espirarea acelor șâse luni, și vor trimite la Consiliile de disciplină sai la Tribunalele respective numele advocaţilor practicanți admiși în urma esaminului de
care

s'a vorbit la Art.

XXVIII.

,

Disposiţiune finală.
Art. XXX, Tâte legile, regulamentele, decretele şi ordonanţele, pînă acum
în ființă relative la advocaţi, sunt şi remână abrogate din momentul promulgării
acestei legi.
:

!
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ORCANICU.

(n P. Bt. decret. 3 decem. 1864, prom. 6 decem. 1864).
Pentru înființarea unei autorități sinodale centrale, pentru afacerile
Religiei Române.

CAPITUL.
Art, L. Biserica
autoritate

bisericescă

ortodocsă Română
străină,

Art. II. Biserica Română,

general,

continuă

întru

1.

este şi

rEmâne independintă

tot ce privesce

organisarea

de ori ce

și disciplina,

a căria unitate este revresentată prin ună sinodă

de a fi administrată

de

Mitropoliţii

și Episcopii

Eparhioţi,

cu

ajutorul Sinsdelor de Eparhii.
|
Art. II. Unitatea dogmatică a sântei religii ortodoese Române, cu biserica
mare a răsăritului o manține Sinodul general al bisericei Române prin consultațiuni cu biserica ecumenică din Constaatinopoli.

CAPITOL.

Hi.

Compunerea Sinodului.
At, 1V. Sinodul general al bisericei Române se compune:
a). Din Mitropoliții.
b). Din Episcopii Eparhioţi.
c). Din Arhiereii Români,
d). Din câte trei deputaţi aleși de fie care Eparhie de către Clerul de miră,
şi numai dintre preoţii de miră, saă şi persâne laice cu cunoscinţe teologice.
e). Din Decanii facultăţilor de teologiă din Iaşi şi Bucuresci,
Membrii Sinodului general sunt aleşi pe termină de trei sesiuni.
Art. V. Adunările Sinodului general al bisericei Române, se presidă în numele Domnitorului, de către Mitropolitul primat al României,
!
Ministrul Cultelor asistă la deliberările Sinodului general, şi iu parte la lu-

crările

lui, fără însă de a avea votă

la încheerile

aceluia,

Art. VI. Locul de intrunire a Sinodului general, va fi în capitala României,
Art, VII. Convocarea Sinodului general se face în şedinţe ordinare şi gedinţe estraordinare, dupe legea de alegere aici anccsată.
Art. VIIL, Sinodul general deschide sesiunea sa ordinariă la fie care duoi
ani în ântâia di a lunei Iuliă.
Sesiunea ordinară este de o lună.
Art, IX. Publicaţiunile de convocare a Sinodului general în sesiune ordinară
se vor face de către Ministerul Cultelor, dupe aprobarea Domnitorului.
Art, X. Deschiderea sesiunei Sinodului generale se va face de către Minis-

terul

Cultelor prin citirea actelor de convocare.
Art. XI. Fie-care Capii de Eparhie
are dreptul de a
Ministeriul de Culte şi ali supune motivele de urgență care

carea, estraordinară a Sinodului,
va găsi de cuviință.
Art.

XII, Sinodul

generale nu

dupe care Ministeriul

interveni pe lîngă
ar reclama convo-

va convoca Sinodul, de

pote sub nici ună cuvânt

a se ocupa în sesiu-

nele estraordinare, de alte cestiună de cât acele cuprinse și specificate în
raportul
de convocare.

„Arte ALL. Sesiunile ordinare și estraordinare ale Sinodului generale, se închidă de Ministrul Secretari de Statii la Departamentul Justițivi, Cultelor şi
Y
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Insirucţiunei Publice prin aprobarea Domnâscă, de 'ndată ce desbaterile acelui
Sinodii ar eși din cercul atribuțianilor sale.
Redeschiderea Sinodului generale remâne amânată pînă la timpul otărită de
Consiliul de Ministri cu aprobarea Domnitorului.
Art. XIV. Ună regulament special pentru Sinodii se va pregăti şi da de
Guvernă,

CAPITOLU II.
Atribute.
Art. XV. Religia otodocsă Română fiind liberă în Statii, Sinodul ei generale
are putere legislativă și administrativă în afacenile spirituale sati de cultă,
Art. XVI. Nici odată şi sub nici ună cuvânt însă, Sinodul generale al bisericei Române, nu va putea modifica sai împedeca:
a). Libertatea de consciinţă şi toleranță religi6să.
Legiuirile pentru toleranța religisă sunt cu totul de competința Adunărilor
legislative ordinare.

b). Limba

cultului ortodoesii

în bisericile din țeră

va fi de a pururer acea

Română.
,
Art. XVII. Atributele legislative ale Sinodului generale pârtă asupra
mătârelor materii:
a). Disciplina biserieâscă și monahală.
b). Ritualul bisericilor în mărginirile legilor şi a regulamentelor,
€). Legile de hirotonii.

d). Legile relative

şi materiile religidse,

la Seminarii şi facultăți

ur-

de teologie, cât pentru disciplina

€). Legile pentru înființarea de biserici.

Art. XVIII. Atributele administrative ale Sinodului generale pârtă asupra:
Hirotonirea Mitropoliților şi a Episcopilor.
Regularea parohiilor și a preoților parohiali,
Educațiunea Clerului,
:
Cercetarea, amendarea, și tipărirea cărţilor cultului,
Autorisările de călugăriri, în mârginile legiuirilor civile.
Privegherea administrării bisericesci a Eparhiilor de Mitropoliţi şi Episcopi.
Art. XIX. Atributele judeciare ale Sinodului generale, sunt:
a). Conflictele dintre Episcopii Eparhioţi și Mitropoliți,
b). Apelul în ultima instanță în causele persânelor bisericesci în privința disciplinei.
Art, XX. Sinodul generale pe lîngă atributele indicate la Art. XVII, XVIII
şi XIX va fi dator a opina asupra tutulor materiilor, asupra cărora va fi consultat de către Guverni,
Art. XXL Decisiunile Sinodului general nu sunt esecutorii de cât dupe
aprobarea lor de Domnitoriă, în urma raportului Ministrului Secreta de Stati
la Departamentul Justiţiei, Cultelor și Iostrueţiunei Publice, căruia se vor coa).
b).
c).
d).
€).
£).

munica

nisce usemenea

de către Preşedintele

Sinodului,

Art. XXII. Ministrul Secretari de Stată la Departamentul Justiţiei, Cultelor
şi Instrucţiunei Publice, pote atrage atenţiunea Sinodului asupra abaterilor vre
unei persâne saii autorități eclesiastice, Sinodul e dator de îndată a cerceta și
a staţua asupra casului,
.
i
:

1364, 6 DECEM.

213

CAPITOLU 1V.

Sinodele

Eparhiale.

Art. XXII. Fie care Eparhie, atât Mitropolitană, cât și Episcopala, va a
vea ună Sinod special, .
Art. XXIV. Sin6dele speciale se compună:
a). Din Episcopul sai Mitropolitui Eparhiotă ea Preşedinte.
b,. Din csi trei membri ai Sinodului general.
€). Din Directorii Seminariului Eparhiale.
b). La Bucaresci şi la Iaşi, se adaugă Decanii facultăților teologice.
Art. XXV. Acestă Sinodă va esecuta, lesile votate de Sinodul general şi
sancţionate de Domni și va judeca în materii de disciplină bisericâscă.

CAPITOLU v.
Disposiţiuni transitorii.
Art. XXVI. Sunti și română desfințate tâte legile și regulamentele, în oposiție cu disposițiunile acestei legi,

sp

fese

RECULAMENTU
Pentru alegerea membrilor

Sinodului

general

(Din 6 Decem.

1864)

al biserieei

Române.

CAPITOLU L
Despre alegătoră şi eligibilă.
Art. I. Sunt alegători de membri Sinodului general:

a). Preoţii de miră
ciul sacerdoţiei lor.

români, hirotonomisiți în țâră

şi bucurându-se de esersi,
”

b). Profesorii de materii religi6se la Seminarii şi
c). Superiorii de monastiri.
|
Art. II. Sunt eligibili membri ai Sinodului general:
.
5
a). Preoţii da miră, în esereiţiulii dreptului de alegători şi eu studii de celă
puţin patru clase întruni Seminarii.
b). Laicii întrunind următorele însuşiri:
1). Vârsta de 40 ani.
2). Cunoseinţe teologice, dovedite saii. prin atestate saă prin o funcțiune de
ninimumi 3 ani ca Profesori în unii Seminariă, ori facultate teologică din ţâră.
3). Să nu fie falit nereabilitat;
Să nu fi fost osîndit la pedâpsă criminală,
a
,
Să nu fi f.st osîndit la o pedeapsă corecțională pentru delictele următore:

1). Falsificare, spargere de peceţi şi luare (sustragere)

locuri publice.
2). Furtişiagă,
3). Încelăciune,
4). Abus de încredere.
- 5).. Mărturii mincin6se,
- 6). Calomnie,

de acte depuse

în
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7). Atentat la bunele moruvuri,
8). Abusă de putere,

CAPITOLU 11.
Despre alegeri, .
Art.

.

i
i
ţ
:

IL.

Se

alegă

pentru

Sinodulă

Generale

câte

trei

membri

de fe care

Eparhie.
Art. IV. Fie-care alegătorii alege numai în Eparhia, şi pentru Eparhia unde
este cu serviciul bisericesti,
Alegătorii sunt datori a înscrie pe buletinulă alegerei căte trei nume.
Art. V. Cu doue luni înainte de diua alegeriloră, se alcătuescii de protopopi listele preoţilor şi a superiorilor de Monastiri alegători. Listele întocmite
de
ptotopopi se trimit Ministerului Justiției, Caltelor şi Instrucțiunei Publice,
care le
dă, publicitaţe prin Monitor.
Art. VI. Reclamările contra înscrierilorii şi a omiterilor din listă, le facă
alegătorii sai Episcopulă eparhiot, către Ministerul Justiţiei, Cultelor şi Instrucțiunei Publice, pină în o lună de dile de la publicarea listelor în Monitor,
Reclamările trebue să fie însoțite de dovedile sprijinitâre. Ministeriul Justiţiei,
Cultelorii şi Instrucţiurei Publice va fi datorii ca să publice prin Monitoriă, pînă
în
dece ile de la primirea reclamărei, decisiunea sa împreună cu tâte. piesele
afacerei,
Art. VII. La diva defiptă și publicată prin Monitori, alegătorii se întrunescă la protopopatele de judeţe respective, spre alegerea membrilorii din partea,
eparhiei.
Ari, VIII.

La

orele

dece

de diminsţă,

alegătorii,

ori câţi ar fi presenți, pro-

cedă la alegere. Biuroulii alegătorilor stă sub președinția protopopalui judeţului.
Secretarulă biuroului va fi unul dintre preoții cei mai tineri, designatii de

i

Preşedinte

:

Art, IX. Poliţia în sala alegerilorii este lăsată Președintelui. Acesta pâte
cere intervenirea Prefectului de județă.
Discuţiunele şi discursurile nu sunt permise în sala alegerilorii după constituirea biuroului de alegere.
Art, X. Votarea să face prin apelii nominale. Votulă se face prin bilete care
se vorii depune în urnă închisă, sigilată de Preşediute, Secretari și alegătorii
carii vor voi,
,
Art.

şi Secretarulă

XI.

Serutinulii

protopopatului.

remâne

deschisă

,

pînă

a doua

di la

orele

trei dupe a-

miadi, La acestă oră, în presența alegătorilor ce se vor afla, şi dupe încheierea unui preseriptii verbale, constătător stării în care s'a aflati urna,
se procede lu despoiarea

i
r
i

i
ț

:

scrutinului.

Axt, XII. Biuroulă singur decide asupra primirei sai respingerei
biletelorii
cu nume greșitii, nediseifrabile sai cu vre uni semn ozi cheiă,
ce ar lăsa loci
de prepusi la o înţelegere prealabilă.
Art. XIII. Resultatul scrutinului, constatată fina prin prescriptul
verbal subscrisă de biuroii și de alegătorii presinți, biletele votării se
ardă.
Art. XIV. Tote actele relative la alegere, biuroulii le comunică
îndată Prefectului judeţianii, care le espeduește imediată Prefectului
unde este reşedințu
Eparhiei.
Art. XV. Trei dila dupe ultima di a alegeriloră esclusivii
în a treia di
inclusivă, la orele 11 de diminsță. se va face la Prefectura unde,şi este
reşedinţa
Eparhiei, numerarea şi adunarea definitivă a voturilor de la tote
protopopatele
Eparhiei.
Acei carii voră Â întrunită mai multe voturi vor f proclamaţi

da aleşi,

» XVI, Lucrarea arătată la Art, XV, să face în presența Episcopului saă
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Mitropolitului eparhiotă, a protopopului de județ, a Rectorului de seminat, și
în Bucuresei şi la Iaşi, și a decanului facultăţii Teologice.
Art, XVII. Prescriptul verbal definitivă, sub-scrisă de Prefecti şi de pers6nele

arătate

la Art.

16, se trimite

pînă

în trei

dile

Ministeriului

telor şi Instrucțiunei Publice, care le va depune cu tâte actele
roul Sinodului generale la dschiderea lui.

CAPITOLU

Justiţiei,

relative

Cul-

pe biu-

ul.

Despre validarea alegerilor.
Art. XVIII. Sinodul generale decide asupra validității sai ne validității alegerilor membrilor săi. Decisiunile în acestă privință le comunică Preşedintele
Sinodului generale, Ministrului Justiţiei, Cultelor și Instracţiunei Publice, care
înaintegă dupe trebuință lucrările de nouă alegere.
„Art,

XIX.

În casă de vacanţă,

prin

demisiunea

bri aleşi ai Sinodului gelerale, Ministeriul Jastiţiei,
blice înaintâă însuși lucrările de noua alegere.
Art. XX.

Dimisiunile

merâbriloră,

în timpulă

saii mârtea

unuia

din mem-

Cultelor şi Instrucțiunei Pucâtă Sinodul

generale

nu

în sesiune, le primesce Ministrul ('ulteloră, Justiţiei și Instrucţiu sei Publice,

Măsuri

este

transitorii,

Art. XXI. Pentru aeâsta întâia dată, Sinodulii generale va putea fi convocat
şi mai înainte de 1 Iuliă, păstrându-se însă între dioa de convocare şi timpulii
pentru

înscriere

în liste, reclamări,
——

ş. e. ], cuvenita

10-39-19) Cotetere-—

DECRETU
Pentru

proporțiune.

regaiarea

ORCANICU
schimei

monahicesi

.

(In P. st. decret 30 Noem. 1864 prom. 6 Decem. 1864).
i.

CAPITOLUL

Despre călugtriri.
Axt. 1. Nu va putea fi călugărit pe viitorii nici ună individă bărbată, daca
nu va întruni următârele însuşiri:
,
a). Să fie recunoscută de către Sinddele generale pietatea și vocațiunea lui
monahală prin ispitirea religi6să cunonică.
b). Să fie în vârstă minimumă de 60 ani, saă, de și mai june, invalidi, omă

ineurabilă,

și

€). Să renunţe la pensiunea ce ar avea de la Stată,

Art, Îl. Voriă fi priimiți în ordina monahală însă acei juni carii, trecând în-

vățăturile seminariale superidre, vor avea, vocațiunea acesta, şi din eare se va
pu-

tea forma elerulă înaltă.

”

”

Art. III. Nu va putea îmbrăca schima monahală nici o femee,
întruni următârele însuşi:
a). Să na fie măritată şi să fie recomandată de Sinâdele generale
tatea, religiozitatea și vocațiunea ei morală.
b). Să renunțe la pensiunea ce ar avea de la Stati;

care nu va
despre pie-
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€). Să fie în vârstă minimum

de 50 ari.

Ant. IV. Potă fi călugărite și fără de îndeplinirea vârstei de la lit. e. Art, MI:

a). Femeele

invalide

și incurabile,

care

n'a

mijloce

de traiă în lume.

b). Femeele care, din simții umanitar, star decide a se devota prin
scoli și veri ce alte institute de bine-faceri ale Statului,
Acestea totuşi nu vor putea fi mai jnne de 30 ani,
c). Femeele

eliberate

generale.

din

vre

ună

penitenciar

CAPITOLUL

cu recomandaţiunea

spitale,
Sinodului

II.

Despre metaniă.
(INici o călugărire nu se va face pe viitor pe la alte monastiri, schituri şi
sihăstrii, de cât la acelea din Romănia ce se vor hotări prin regulament special.

CAPITOLUL

II.

,

Art, V. Nici o autoritate eclesiastică, nu va putea da vre unui individă bărbată saii femee, tunsura monahală, daca nu va presenta:
a). Autorisarea Sinodului generale și,
b). Autorisarea Ministeriului Cultelor,

CAPITOLUL

1V.

Despre întreținerea călugărilor.
Art.

VI.

Pebtru

întreţinerea

călugărilor

și a călugărițelor,

lor prevede în budget sume anuale pa numerul lor.
muna

Ministerul

Culte-

Art. VII. Aceste sume nu sunţ personal liberate pe individi, ci puse la coîndestulare a monastirei; economiile de la ele revin - Statului. Uni regu-

lament speciale pentru administrarea economică a chinoviilor, se va întocmi de
către Ministeriul

Cultelor.

,
Art, VIII. Călugării şi călugărițele, care vor fi închinat averea la monastire
,
cu Gre-care condițiuni despre întreţinerea persânelor, se vor bucura de acele condițiuni şi îne viitor pe cât vor trăi.

CAPITOLUL

v.

Disposiţiuni transitorii.
Art. IX, Remăni desființate tâte

trarii acestei legi de față,

Da
I
o I
(1) aci sa uitat a se însemna articol,

disposiţiunile, legile și regulamentele con-
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LECE.
(În P. st. decret. 27. Noem. 1864. prom. 6 Decem.
Pentru

organisarea

putesii armate

1864)

în România.

CAPITOLU i.
Basele organisării.
Art, IL. Puterea armată în România coprinde două elemente:
1. Armata permanentă cu reserva ti.
2. Milițiile compuse din grăniceri, dorobanţi și reservele lor,
.
Art. II. Toţi Românii şi împământeniți Români, de la vârsta de 20 ani pînă
la cea de 50, sunti chemaţi a lua armele în modul următor;
De lu vârsta de 20 ani la 26, în armata permanentă și miliții, grăniceri şi
dorobanţi.
.
|
Art. III. Toţi

tinerii în

sorță numerile cele dântâii
permanentă,

și anume,

patru

anul

ce-ai

îndeplinit

vârsta

de 20 ani,

tragă

la

trebuineidse ecntingentului anual, mergi în armata
ani în armata

permaucntă

și doui ani în reservă,

Chemarea reservelor pentru esereiţ.ă şi instrucţie se va face dupe cum se
va botări prin regl-mente de administraţie publică.
Comunele m.rginașa nu iai parte la recrutație pentru armată, ele servi
pentru a forma corpul grănicierilor.
Art. IV. Legea recrutării determină casurile de scutiri,
Art. V. Efectivul armatei permanentă este în complecţă saii restrînsii, ea
trece de la cea d'ântâiă la cea de a doua stare prin congedierea &menilor carii
constitue reserva sa. Oameni congediați vor fi dintre aceia carii vor fi servit 4
ani sub steaguri.

CAPITOLU.

II.

Armata permanentă,
Art. VI. În capul armatei se află Domnitorul. El este incongiurat de casa
sa militară.
.
Ministrul de Resbel este intermediatorul Domnitorului pentru comenduirea și
administrarea armatei.
ă
,
Art. VII. Stată-majorul-general se compune de genezali de divisie și de generali de brigadă. Aceste două clase de generali sunt destinate a, comenda fracțiile cele mari

ale armatei,

adecă:

Corpurile de armată, divisii şi brigade.
Art. VIII. Corpurile de Stat-major se compunii de ofițeri de la gradul de
Colonel pînă la acel de Capitan înclusivă,
Stat-majorui general şi Corpul de Stat-major constitue cadrul unităților celor mari al organisaţiei brigadelor, divisiilor și Curpurilor de armată.
Cadreie lor vor fi dupe tabloul lit. A,
Art, IX. Trei generali de divisie cn delegaţi si Ministrului asigură disciplina, instrucţia şi tot ce interesegă puterea armată a țerii împărțită în trei mari
divisii teritoriali.
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Infanteria.

Trupe.
Art. X. Intanteria se compune de:
Regimente de linie.
Batalione de vănători.
Companii de disciplină.
Companii de Veterinari.
Art. XI. Stat-majorul acestor Corpuri, precum și composiția cadrelor unei
companii, sunt cele prescrise în tabloul lit. B.
Art. XII, Fie-care regiment se compune de trei batalione, batalionul este
de 8 companii.
Art, XUI. Efectivul companiei în restrineă este de 60 6meni pînă la 60 şi
în eomplecţii de la 120 pînă la 150 6meni.
Cavaleria.

Art. XIV. Cavaleria se compune de regimente de Lanceri şi Vă&nători.
Ant. XV. Uni regiment de cavalerie are şese eseadrâne avândi efectivul
unui escadron în restrinsă de 100 cai și 128 Gmeni, și complectii de 164 cai
şi 192 6meni.
Art. XVI. Stat-majorul unui regiment de cavalerie, precum şi cadrele unui
escadron, sunt cele prescrise în tabloul lit. C.
Artileria.
Art, XVII. Artileria, se compune:
1. De unii Stat-major particular.
2. De

trupe

de artilerie.

Art. XVIII. Stat-majorul particular al artileriei pentru dirigerea şi administraţia diferitelor stabilimente de artilerie se compune de ofițeri de la gradul de
Colonel pînă la cel de Capitană inelusivă şi de amploiații militari, dupe cum
se specifică în tabloul lit. D.
Art. XIX. Trupele de artilerie se compună din regimente și fie-care regiment format din baterii.
Art. XX, Cadrele regimentelor se vor întocmi conformii tab!oului lit, E.
Art, XXI, Efectivul unei baterii va fi în restrinsă minimum de 109 soldaţi
și în complectă

de

250.

Art. XXII, Se va atașa la trupele de artilerie unii division de Pontonieri de
două companii,
Art, XXIII. Cadrele acestui division vor fi conformii tabloului lit. F,
At. XXIV. Efectivul unei companii în restrinsii va fi minimum de 90
&meni şi în complectă de 150.
Art. XXV. Va mai coprinde companii de Dvrieri.
Art. XĂVI. Cadrele acestor companii vor fi conformii tabloului lit. H.
Art. XAĂVII. Efectivul unei companii în restrinsă va fi minimum de 29 şi
în complectii de 40.
Ant, XXVIII. Secţiuni de armurieri.
Cadrele acestor secțiuni vor fi conformă tabloului [it 1,
Art. XXIX. Efectivul secțiunii în restrinsă va fi minimum de 19 și în complect de 30.
Art. XĂX. Escadrâne de tren,

Cadrele acestor escadrone vor fi conformă tabloului lit. G.
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Art. XXXI. Efaetivulă unni escadron în restrins va fi minimum de 60 Gmeni
şi în complect de 100,

Geniă.
Art,

XXXII.

Geniul ea şi artileria se compune de unii Stat-major

şi de trupe.

Stat-inajorul cu ună numără de oficeri de la Coloneli pînă la Căpitani
inclusivă.
Art, XAXIII. Trupele de geniă se compună de unii regiment de 2 batalione,
fie care batalion de 8 companii cu material şi trenă trebuinciosii,
Art. XXĂXIV. Efectivul atât în restrînsă cât şi în complect este de la 80—100
Omeni.
Art. XXXY. Stat-majorul acestui corpă, precum și composiția cadrelor unsi
companii, sunt cele prescrise în tabloul lit, J.

Flotila,
Art. XXXVI. Flotila se compune de:
Uni Stat-major și companii de marinari și vase trebuineidse,
Art. XXĂVII, Stat-majorul acestui corpi se determină în tabloul lit. N,

Jandarmeria.
Art, XXXVIII. Jandarmeria se compune de:
Escadrone călări şi
Companii pedestre.
Art. XXXIX. Cadrele acestora vor fi ficsate dupe tabloul lit. K.
Art, XL. Jandarmii se recrutegă de preferință din armata permanentă dintre
Omenii cei mai cu bune purtări, şi cari vor fi având cel puţini 3 ani de serviciă,
termenul de serviciii în. jandarmeriă va fi de 10 ani, însă gradele inferire vor
avea solda îndoită, şi dupe termenul serviciului vor fi scutiți a lua parte Ja ori
ce îndatorire de învit militarii în timpul normal,

Trupele de administraţie.
Art. XLI. Trupele de administraţie se compuni de secţiuni de meseriași și
de infirmieri, se adaogă acestor trupe trenii, copringând escadrânele cu furgânele
şi caii trebuincioși,
:
Art. XLII. Cadrele se ficstgă prin tabloul lit, L,

Stat-major de piaţă,
Ast. XLIIL Stat-majorul de piață va fi în Buecuresci
trebuinciosiăi.
Art. XLIV. Cadrele se ficseză dupe tabloul lit. A,

cu tot

personalul

Întendenţa.
Art. XLY.
de clase

Intendenţa se compune

1 şi a 2-a şi de adjuncți

matei permanente

de intendenţiinspectori, de sub-intendenţi

de la

și A milițiilor, conformă

2 clase, în proporție

țabloului lit, A,
-

cu

efectivulii

ar-

pe Na mal ere neta
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Servicii

sanitar,

Art. SLVI, Acestă gerviciă cuprinde numărulă trebuinciosă de medici de diferite clase, farmacisti şi vaterinari, pentru spitalurile centrale conformă tablou-

lui lit. M.

Corpuliă oficerilor de administraţie
Art. XLVII, Acesti corpi coprinde numerulă trebuinciosă de oficerii principali, oficerii de administrație de trei clase pentru serviciurile spitalelor, îmbrăcămintei, campamentului și subsistenței conformă tabloului lit. Le.

Reserva.
Art. XLVIII. Pentru comandarea şi administrarea reservei se va întocmi
în fie-care distrietă ună cadru de deposită, conformă tabloului lit. P.

CAPITOLUL 11.

Miliză.
Art. XLIX,

Milițiile se compunii de grăniceri și dorobanţi.

Art, L, Grănicerii

se iaii de

Comunele

mărginaşe,

urbane

şi rurale.

Art, LI. Termenul de servicii ali grăniceriloră este același ca și în anmată, adică de 6 ani.
Art. LII. Dorobanţii se compunii din toţi tinerii de la vârsta de 20—26 ani
pe care sorțul nu “i-a, hotărit a servi în armata permanentă,
Serviciul în miliție este de Gani, din care doui ani înservieiă activă și patru
în reservă.
In timpii normalii Statul are dreptate a chema numai o parte dia miliţie,
Art. LIII. Dorobauţii formâză atâtea eseadrâne şi bataliâne câte suntă districte, Staturile-maiore ale escadrânelor şi bataliâneloră residedă la capitala districtului. Vor face parte din dorobanții călări acei âin tineri cu mijlece de a avea și întreţine caii.
In casă când în contingentulă aruală nu se voră găsi îndestui tineri cu
mijloce de a întreține caii, comunele vor confribui la cumpărarea acestora.
Acei din dorobanţi carii se voră îndatori a se echipa cu mijlâcele lor, li se
vorii scuti texminulă serviciului pe jumătate,
Art, LIV. Dorobanţii cu reserva lorii se esersâză celă puțină la două septămâni odată, Duminica, în comunele lor, și se concentredă pentru manevre odată
pe anii, în termenii de o lună, afară de casuri estraordinare,
At. LV. Batali6nele şi escadrânele se compună de atâtea companii și plutâne, câte suntă subprefecturile fie-cărnia distriet.
Art. LVL. Statulă-maioră ală grănicerilor precumă și ală dorobanţiloră se
compune de:
.
Coloneli,
L. Coloneli,

Adjutanţi locotenenţi,
Acesti oăeieri pentru cavalerie şi alți atâţea pentru infanterie, constitue serviciulii de iuspecţie alii milițiilor cu residință pe' lîngă comandamentele miiitare,
Art,

LVII.

Cudrele

bataliâneloră

și escadrâneloră

suntă

dupe tabloulă lit. O,
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Disposiţii generale.
Art. LVIII. În casuri estraordinare Gavernulă pâte chema sub arme în puterea unei ordonanțe Domnesci şi mei de la vârstă de 17—20 şi 26—50 ani.
Art. LIX. Împărțiți în trei clase și anume:
i-a Clasă de la vârsta de 26—32 ani.
2-a Clasă de la vârsta de 32—40 ani.
3-a Clasă

de la 17-—20

şi de la

40—60

ani,

Nu va putea însă procede la acâsta de cât treptat şi anumo începândcu I-a
clasă, şi așa mai "nainte după trebuinţă.
At. LĂ. In casă de concentrări, regimentele de milițiă şi clasele adunate
formegă brigade cu regimentele din armata permanentă.
Art. LI. Ună regimentă de administrațiă va regula deprinderea lor la ssercițiulă armelor, și elă va desvolta aceste principii după trebuinţă.

Imbrăcămintea.
Art. LXII. îmbrăcămintea, echipamentul și armătura milițiilor este a Statului. Cai dorobanţilor sunt proprietatea lor, sai a comuneluriă din care facă
parte.

iar Gmenii prevăduţi prin Art. LVIII în timpă de concentrări primesc
magaziele și arsenalele Statului armătura,

din

Deposite şi magazii.
Art, LXIII. Fiosarea numerului şi a localităţiloră unde se vor aşeda depositele de arme ale 6menilor, prevedute la Art. XVIII, ss vor face de Guvernă.

Disposiţiună transitorii.
Art. LXIV. Pentrn motive locali Statulii pâte pe ună timpii determinată acorda la una sai mai multe comune din Basarabia dreptul ca, în locă dea contribui prin dare de 6meni contingentului armată și a milițiiloră, să plătescă prima în bani, eu cari apoi Guvernulă va constitui greuiceri permanenţi și jandarmi în acele localităţi.
E

LECE
(In P. St. decret. 5 decem. 1864; prom. 9 Decem. 1864).
Pentru

organisarea

serviciului Agenţilor

Contribuţiunilor

insăreinați

Dircete(1).

cu aşedarea

CAPU 1.
Despre Aginţiă însărcinați cu constatarea. materică imposabile şi a.

ședarea contribuțiunilor directe, și despre atribuțiunile lor.

Art, L. Administrarea

serviciului și a agenţilor

însăreinaţi

(1j Acfată lege, promulgată prin Monitorul No. 275 din
1864, o publicăm
rectificat prin Monitorulă No. 378 din 12 Decembrie 1861,

cu constatare
aşia precum s'a
*

are

TRE
aaa ăi, a
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materiei imposabile și cu aşedarea Contribuţiunilor Directe, este de atributul umei direeţiuni Centrale atașată la Ministerul Financelor,
Directorul acestui servicii este responsabil către Ministrul Financielor pentru lucrările administraţită sale,
Ast. IL. Iaspectarea şi instruirea agenţilor di prin districte şi oc6le, însărcinați

cu constatarea

materiei

imposabiie,

se

îndeplinesce

de către

controlorii

generali ataşaţi lu Direcţiunea Centrale a serviciulai Contribnţiunilor Directe.
Acești agenţi priacipali concură în parte la îndeplinirea operaţiunilor din
întra și din afară sub imediata dirijare a Directorului Contribuţiilor Directe. Ji
sunt responsabili pentru tote operaţiunile lor și pentru regulata conducere a lucrărilor cu care sunt însărcinați controlorii şi sub-eontrolorii din cireonscripţiunea districtelor date în inspeeţiunea fie-căruia controlor general.
Art, III. Supraveghierea şi impulsiunea efectuării lucrărilor ce comportă serviciul constatărilor și al aşedării Contribuţiunilor Directe, prin districte şi ocâie,
este de atributul Prefectului şi Sub-prefectului, Ei sunt responsabili către Ministrul Financielor pentru tote lucrările de acâstă natură ce se vor opera în circonscripția, fie-căruia,
Art. IV. Lucrările menționate la Articlele precedinte, se 'ndeplinescă de către agenți speciali, eontroloră instituiți ad-hoc pentru acesti serviciă şi atașați
pe lingă Prefecturile districtelor şi Sub prefecturile de ocâle. Ei sunt responsabili către Directorele Centrale al Contribuţiunilor Directe de la Ministerul Financieloră.
,
Art, V. Autorităţile comunale, concurgă cu agenţii Contribuţiunilor Directe
la tâte operaţiunile serviciului de constatarea, materiei impesabile,
Art. VI. Prin oraşe, Consiliurile comunale, vor fi representate în operaţiunile de constatare de către delegați speciali aleși la fie-care doui ani de către
alegătorii comunali, căte 2 de fie-care suburbie, iar prin orașele mai puținii po:
pulate, căte 2 de fie-care despărțire.
Art. VII. Operațiunile serviciului de constatare de prin orașele pe unde
n'ar esista încă controlori, se 'ndeplinescă de către perceptoriă locali cu imediatul concursii al controloralui de districtii sai de ocol, pînă când se vor putea
institui şi pe acolo controlori speciali.
“
|
Avt, VIII, Îndatoririle Direcţiunei centrale a Contribuţiilor Directe, ale
Controlorilor generali, ale Prefecţilor, Sub-prefecţilor şi ale fie-căruia aginte de
constatare, precum asemenea; şi modul alegerii delegaților comunali, se vor prevedea în detaliă prin regulamentul ce se va întocmi pentru aplicarea acestei legi.

CAPU WI.
Despre titlurile Agenţilor de constatare, clasificarea lor și autorilalea de care depindii.
At, LX. Agenţii instituiți prin legea budgetului lucrărilor pe anul 1864,
pentru serviciul esterior al Contribuţiunilor Directe, iai denumirea de controlori fiseali,
Art. X, Controlorii Contribuţiunilor Directe depindă de direcțiunea centrală
de la Ministerul Financelor.
E
Art. XI. Controlorii fiscali sunt de 4 grade şi anume;
1. Controlor genera].
2. Controlor de districte,
8. Controlor de oraşe şi

4. Sub-centrolor de plășii:
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Art. XUIL. Controlorii de districte şi de oraşe se rspărțescă în 5 clase,
dupe
importanța localităţilor unde residescii şi a lucrărilor ce ai a îndeplini,
Art. XII. Pe lengă controlorii de la districtele şi oraşele mai
populate sunt
atașate ajutâre de diterite clase în proporţie cu acelea din care
facă parte acei
controlori.
Art. XIV. Personalul Direcţiei centrale şi controlorii de diferite
grade, se
vor prevedea şi regula pa fie-care ani prin budgetul Ministrului
Finaacelor,

CAPU ul.

Despre descentralisarea lucrărilor de constatare, despre
a
controlorilor de districte şi sub-controlorilor şi alribuţiunile menire
cu care
vor fi însărcinaţi.

Art. XV. Lucrările relative la constatarea mișcării contribu
abililoră şi a materiei imposabile, statari trimestriale de prefacori saă
matricule suplementarii care pînă acum, din lipsa agențiloră speciali instituiți prin
legea budgatului 1864,
se centralisai la Ministerulă Finane:loră spre a se cerceta
şi autorisa de către
Direcţia Contribuţiunilor Directe, se vor pune
treptată în sarcina controloriloră
de districte,
Art. XVI. Coatrolorii de districte care vor proba prin
lucrările lor că însuşescii tâte cunoseiaţele spaciale despre mecanismuli
așegării Contribuţiunilorii
Directe, şi că'şi îndsplinescă datoriele serviciului
cu esactitate şi la termenile
ficsate de legile fiaaneiare
şi regie.nantala ad-hoe, vor dobândi titlul
de Direetora districtual ală serviciului coatribuţiunilor
directe, în urma căruia vor fi însărcinați cu îndeplinirea lucrărilor prevădut
e la Art. precedentă.

Art. XVII. Sab-controtorii de plăși s vor putea
numi după ună stagiă de
ună anii, controlori de elisa V, îndată ce prin regulari
tatea lucrărilor lor, voră
proba că potii conduca serviciulă de constatare locală
în deplină esactitate şi
conformă cu disposiţiunile e>ndisei Coatribuţiuailor
ă Direete.
După dobândirea acestui titlu, ei vor se.nna înşile
tote lucrările de constatare, şi vor coreaponda direstă ca Șafală serviciul
ui constatăriloră din acellă
districtă,
Ei suută şi română responsabili cătr> acestă
Ș:fă pentru regulata eonducere a insăreinărilor lor, şi pzatru îadepiinirea
ca esactitate a tutulor operațiunilor de constatare din comunele plășii unde funcţion
esă.
Art. XVIIL. Dape ce operaţiunile vor trace în
țiilor directe de districte, ordonanţarea încărcărilor sarcina Directorului contribula venituri pentru. contribuabilii prevăduţi prin rolurile anuale și trimestriale,
ce se vor scădea şi restituirea sumelor cuvenite descărcarea, contribuţiilor celor
vre unor contribuubili pentru
dările respunse mai mult care se opersză acum
generale, se vor efectua atunci de către Prefectprin Direcţiuaea Compiabilităţii
şi respunderea Directorului Contribuţiilor
Directe local
va deschide
ad-hoc

de către

Ministeriul

Financelor,

a
Art. XIX. În urma aşegământului de mai
susă, resultatul cercetărilor ce se
vor face de către agenţii însărcinați cu constatăr
ile asupra reclamaţiunilor ce var
ivi din partea contribuabililor, se va supune
de către Directorul Contribuţiunilor
Directe al districtului la chibsuirea şi hotărîrea
Comitetului permanente al Con=
siliului judeţiană.
!
At. XX. Matriculile generale şi supliinentare
coprindătâre despre basele aşegării contribuţiilor directe, se vor forma de
câtre agenții de constatare, în uDire cu Consiliurile comunale, în urma revisiun
elor
Yor investi cn subsemnăturile lor. Rolurile contribu anuale și trimestriale şi se
țiunilor directe se vor con.
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fecționa dupe aceste matricule de către Directorele serviciului districtual, gi ea
vor supune sub visa sa la verificarea și întărirea Prefectului; în urmă, rolurile
se vor publica în resumat la începutul fie-căruia ani de căthe Consiliurile comunale, dănduse apoi în priimirea agenţilor însărcinați cu perceperea dărilor,
spre a se încărca cu dânsele și a le pune în lucrare.
Art. XXI. Un regulament special va determina în amănunt:
1, Atribuţiunile Directorilor districtuali de contribuţiuni, şi procedarea ce urmEză a face pentru esecutarea operaţiuuilor prescrise de acestă capitoli,
2. Disposiţiunile relative la modul cercetării și hotărirei reclamațiunilor ce
s'ar ivi, din partea

contribuabililor,

Pină atunci însă serviciul constatărilor se va îndeplini dupe disposițiile prevădute la Capitolele [, II, LV, V, VI şi VII din legea de față, și în asemănare
cu regulele prescrise de condica contribuțiunilor directe.

CAPU IV.
Despre admisibilitatea agenţilor de constatare.
Art, XXII. În cursii de ună ană de la promulgarea legei de față, pînă când
adică se vor putea forma agenți speciali pentru serviciul constatărilor, condițiupile de admisibilitate a persâuelor ce se vor numi în asemenea posturi vor Îi
cele următâre:
1. A fi Români sai naturalisat.
2. A. avea etate de 24 ani.
3. A avea o scriere curată și ortografică.
4. A cunsce regulele de Aritmetică,
5. A fi servit în posturi financiale sai administrative.
6. A nu fi fost depărtat

din

posturile

ce

ai

ocupat

pentru

neglijenţă,

ne-

moralitate, abusuri și alte abateri,
Art. XXUIL. Dupe espirarea termenului prevădut la articolele precedente,
nimeneă nu se va admite în postarile de agenți de constatare, de cât dupe ce
vor fi trecut prin rangurile surnumerarilor şi vor fi îndeplinit obligațiuniie puse
asupra

acestora,

Art. XXIV.
numerarii

pentru

Spre acestii sfărșitii se va
pregătirea

şi formarea

institui

de îndată unii corpi de sur-

lor la posturile

de agenţi de constatare,

Art. XĂV. Numerulii surnumerarilor va fi pînă la 10 pe lingă Direcţiunea
Centrală a serviciului contribuţiilor directe de la Ministerial Financelor, și pînă

la 2 pe ltugă fie-care controlor de districtii şi de orașii.
Art, XXVI.

Durata

surnumerariatului va fi pînă la ună anii onorifică.

CAPU vV.
Despre admisibilitalea surnumerariloră,
Art, XXVIL. Spre a putea fi adinişi în cualitate de surnumerari aceia carii
vor dori a îmbrățişa specialitatea serviciului contribuţiilor directe, vor trebui să
justifice:
1,

Că

este Română

sai

naturalisaf.

2, Că are etatea de 21 ani minimum.
3. Că a absolvat cu succes şi bună conduită
4. "Că are o scriere fiumâsă şi citâță,
Art. XXVIII. La casă când dupe apelurile
publicăţii nu se vor presenta în unele localitâți
dițiunile de mai svsă, atunci se vor putea priimi

clasele

gimnasiaie.

ce se vor face prin organele
pers6ne care se însușescă conîn cualitate de surnumerariăi și
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1, şi perceptoriide o clasă ccuivalentă 's€ 'vok înainta fă. i
clasa II. '*
i
Art, XXXII! Căntrotorii 'ae câtă 11,
înainta la

posturile de Conţrolor

clasa I.

A

ji„dIs Aș, 7 Coittito
mă,

ie

iti
bare
ao
i
8 d
„șiÎ pârteptouii
a8' dchiagă it“ehs
"be voi

NEI

-. ii

rrz

Art. Îxzut: Cobtrbloiii de clasă 'Î, se vot putei chintă ia posturile: sade; ”
Şef
de Biuroii în direcținnea Centrală a Contribuţiunilor Directâ'în uifi
unt Pct
cursă eu

cei alţi impiegaţi imediaț inferiori din Direcţiune,
Art, XXXIV. Şefii de Biurouri din cancelaria Direcţiunei
Centrale se vor
înainta la posturi de Controlori
generali.
Art. XXXV. Controlbiii lanul cer ret ielieal fa! vacanță, şi
dupe alegerea,
Ministrului la pe Rgeturilor de Şefii de Secţiune,
«e

Art. XXXYI Șetr

(l$teațiuit de: 7

întziită id îpâstili42 IDirectore CenDirecte. Lea
i
Art. XXXYVIL. -Îiatitareă! de. Tâ unii (râdă 14"aftiiAa sd: Va “fatală
Yacanţii în

tral al serviciului

Contribuţijlor

favorul Agenţilor de constatare, care Vor avea 2 ani de
servicii, în posturile
imediat inferi6re ale serviciului Contribuţiuaiilor Directe.
Art. XXXVIUL,, Surnumerașii, care, se or fi deasabit prin.
zeţă şi activi
şi care vor însuși :dundstințele carute) polii-B dubii1 Vaii
tn! postati
gradul prevădut la Art, 29 mai''naint ţhiar da Împlinirea
stagiului de surnumerarii.
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Art. XL. Pentru neregularitățile săvârşite în lucrări, abateri” :
d8îs:Ja! fi foriile
prescrise de legile și regulamentele în Yigăre, abusuri
LI
și
alt
nd
itele âseineneă, ; Ip $
de Aginţii de constatare

în eserciţiul funcțiuriei
lori Voi

țile următâre:
Pa
1. Observaţiuni pentru simple, neregularități.

2. Maustrări pentru nercgular tăți mai importantei și- sicupte âbatei
PR
3. Reţinerea unei părți din retribațiune
în: folosul. fonăuluii pensiunilor,”

ne
ha sa ș vii 7 a
4. Supunerea la plata cheltuielelor “ee: 8 vor. fac
tu, Coniptați e 'ngrtgularităţilor şi îndeplinirea lucrărilor înăpoiăte:
e
“
5, Degradarea la o clasă imediat inferiâră şi reținerea âiferenței
i ce va mij15

tru abateri, neregularități mai grave şi Absinţe
repe

23
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loci la ratribuțiune, pentru neglijanță,

incapacitate,

abateri de la

datorii și în-

subordonanţă,

6. Suspendarea din funcțiune de Ja 1 lună pînă la 3, pentru abateri, recidive
sati procedări păgubitore fiscului ori contribuabililor,
7. Revocaţiunea Agintelni rentru continue neregularități, incapacitate absolută,

rea credință,

abusuri

dovedite.

.

n cele din urmă 2 casuri prevădute în $ precedinte, agentul culpabilă se
va da și în judecată.
Art. XLI. Penalităţile de mai sus se vor aplica gradat, potrivit cu abaterile
comise, şi se vor înscrie în registrul de note ce se va pastra în Direcţiunea
Centrală.
'
|
Art, XLIL. Aplicarea penalităţilor prevădute la $ 3, 4, 5, 6, 7, se vor faca
în urma

unui

ordină

al Ministeriului

de

Finunce,

bazat

pe referatul

Directorului

Central sai al Iaspectorului de Finance respectivă.
„Art, XLUL Agenţii carii vor fi fost supuşi ia penalitățile prevădute la $ 3,
4, 5, 6, vor fi înnpoiați de lu dreptul de înaintare, de la 8 luni pînă la ună ană,
de la data de când se vn fi ivit vacantă.
Art. XLIV, Disposiţiunile legei de față se vor pune în lucrare dupe o lună
de la promulgarea ei.
(1910

cotoetere—

RECULAMENTU
Pentru serviciulă

Agenţilor de constatare.

(Decret. 14 Decem. 1864, prom, 16 Decem. 1864).
TITLUL

1.

Despre atribuțiunele Directorului Central ali serviciului Contribufruneloră Drecte,
Art, I. Direetorele centrală administrâdă serriciulă Contribuţiunelor Directe,
sub autoritatea Ministrului Yinancelor, în asemănare cu d sp„siţiile legilor financiale şi a regulamentelor în vigore, cu concursul şefilor de Secţiuni, atașați la
Direcţiune, şi cu personalul dependinte.
Spre acestii scopă, el îndeplinesce operăţiunile următâre:
1. Dirige

lucrările

Aginţilori

din

întru

și din afară,

şi ia disposițiunile

ne-

cesarii pentru esacta aplicare u legilor şi regulamentelor ad-hoc, c'a dreptul prin
Prefecţi, și prin concursul controlorilor generali, dependiuți de Direcţiune.
2. Presintă la confirmarea Ministrului personalul Aginţilor serviciului Contribuținniloră Directe, şi tine unii regiziru specială petru totă personalulă, în
care înscrie notele fie-câruia aginte şi constată modulă cutuii îşi înd plinesce datoriile sn viciului.
3. Referă

Ministrntui

tâte casurile

eseepționale,

n prevădnte

de legi sai

re-

gulumente ce ari intâmpina în administrarea serviciului, propune uijlâcele de
înubuvătățire saă disposițunile ce ar crude de trebuință a se lua, și soiivită desIr gare de urmare,
4. Supune la aprobarea şi semnătura Ministrului:
a, 'Lâte iucrărilo ce ară conţine o nvuă disposițiune neprevăintă de legi şi
regula nente,.

b;. Notele ce se adresză la diferite Ministere,
£). Ordinile care arii da locă la o împlinire, o descărcare, o restituire âș con-

1864, 3 DECEM,
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tribuțiuni, sai ar conţine aplicarea ver unei penalitâți asupra aginţiloriăă dependinți. să în fine destituirea.
5. Prepătesce proi-ctele de legi, de reglemente şi de budget privitore la
serviciulii

Cont-ibuţunilor

Directe.

6. Pregătese- înstrneţ unile necesarii şi le transmite Agenţiloră,
ce'i privracu,

pentru

operaţinnile

a). Recensimentul generulii anual şi constatarea
mentelor

materiei

imposabile

gi a ele-

contributive.

b). Modul repărţirei şi ali eşiesării ('ontribuţiunilor
c). Confeeţionarea

matrieulelor

d). M dulu cercetării şi ală
buabili.
€).

întra aceea

următâre:

Descărcarea

materiei

şi rolurilor annule

verifierei

Direete.

şi trimestriale.

reclamațiuniloră

şi a contribuabililor

,

priimite

de la contri-

gresit impuşi.

fi. Incheerea tablonrilor de venituri, descărcări şi restituiri.
). În five, adninistră tâte lucrările relative la serviciul generală al Contribu
țiuuilor Direete, şi correspundâză d'a dreptulii cu autoritățile dependinte de Ministere,
TITLUL

IL.

Despre atribuțiunile Controlorilor generali.
„Art, 2, Serviciul controlorilor generali, se împarte în
în serviciă din afară,

-

servicii

din

întru, ţi

Serviciul din întru.

Art. 3. Controlorii generali, suntiă datori, în timpulă şederii lorii în capitală, a veni în tote filele de servicii la direcţiunea Centrală, şi a conlucra cu
Şefii secţiunilor, sub dirijirea Directorelui de serviciă, la tote opezaţiile ce trebainţele serviciului vor reclama din partele.

Serviciul din

afară.

Art. 4. În afară, Controlorii generali ali misiunea a îndeplini operațiunele
următ6re:
1. A inspacta pe toți agaaţii de constatare, din districte și ocâle, asupra
modului can îşi îndep inesci îndatoririle puse asuprăle.
2. A se încredința dacă se observă cu esactitate disposiţiunile legilor de
imposit, regulainenteloră de aplicure şi instrucțiunile ad-hoc..
3. A cerceta, daca constatarea inaterii imp'snbile şi a elementelor contributive, repărțirea şi aşegarea impositrlor directe, și cercetarea reclamaţiuniloră, se

face eu tâtă regular tatea şi la termenele hotărite de legi şi regulamente.
4. A observa

daca

Biuroulă

agenţilor

de

constatare,

arhivă,

registrele, ma-

triculeie generale şi suplimentarii, tablourile anuale și staturile trimestriale, sunt
ținute în bună regulă.
5. A esamina, daca surnumerarii, ataşaţi pe lingă Controlorii de districte şi
xaşe, însușescă cualitațile și condiţiunile ecrute, și dica stăruesciă în lucrările
serviciului.

6. A

.

inspecta

“

la faţa

face pe fie-care ană,

aginţii

loculni, daca
din

eonforinii disposițiilor condicei
7» A coneura

la trebuință

distiicte,

.

revisiunile generale
saă

ce suntă

datori a

îndepiizit cu ceruta regularitate

Contribuţiilor birecte.
cu agenții

de constatare,

pentru

indeplinirea
*

şi
]u-
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ocasiune

ce se

cu esactitate

vor

de amânări,
admite pe lângă

îndatoririle lor,

-

să fe ţinute

în espedierea

în bună

lucrărilor,

Controlorul

şi a

Districtului,
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să

ser-

TITLUL IV.

Insoii nt cost ar,

7.

,

:

,

.
,
Despre îndatoririle Consilielor Comunale şi ale delegaților de suburbiă
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Art, $. Primarii şi; în lipsă, adjutorele lor, prin comunele rurale şi prin
târguri, sunt datori a lua parte la tâte lucrările de constatare, împreună cu
agenţii fiscali însărcinați ad-hoc.

Art. 9. Prin oraşele din District, și prin cele de reședință districtuală, Con-

silinpile -floppmale, supt. zepresentate în lucrările de constatare, prin delegaţi
aleşi pentru fie care despărţire, saă pentru fie care suburbie, în localitâţile mai
ponulațe. 1: arce)

iuintlianoD)
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,
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1864, 9 DECEM.
TITLUL V.

Despre durata serviciuluă delegaților comunală de prin Orașe și despre modul alegerii lor.

Art, 13, Servicinl delegaților mai sus mencionaţi este onorifică,
Art. 14. Esercţial funcţiunei lor, va dura 2 ani.
Ant. 15. Alegerea delegaților comunali de prin oraţe, se va face în modul
următor:
1. Consiliul Comunal la espirarea termenului :nandatalui delegaților aleşi,
convâcă în cele d'ântiă gile ale luni Aprilie, în fie-care sub-urhie guă despăr-

țire, pe toţi alegătorii

comunali

domiciliaţi

în acea

2. La alegere, urmedă a se afla de faţă:
a).

Ună

membru

al Cousiliului

localitate.

Comunsl.

b). Ună Aginte al fiseului,
€). Uni aginte polițienescăi, pentru îndeplinirea, ordinelor
giului electoral.
,

preşedintelui,

cole-

3 Biuroul electoral, se compune din membral Consiliului Comunal, ca pregedinte, de agintele fiscului şi de 2 secretari numiţi de președinte dintre a-

Jegători,
4. Votarea se face pe bilete scrise de alegători, sait de aceia în care vor avea încredere la casnrile când vre unii al+gător n'ar sci să serie.
5, Alegerea se face cu majoritatea, voturilor alegătorilor presenţi.
6. Alegerea nu se va putea efectua de cât el puţină cu jumătate din tot
numărul alegătorilor, şi numai atunci când se. vor Â primit dovedi, că aă fost
încunosciințați toţi alegătorii aflaţi presenți în Comună, şi cu tote acestea nu
vor fi venit toţi în dioa de alegere.
.
1. Constatarea voturilor sa va face prin proces verbal subserisii de membrii biuroului.
e
8. Alegi, se confirmă de către Prefecţi, dupe recomanăațiunea Primarului
omunei,
TITLUL

Despre atribuțiunile
pe

VI.

Controlorilor de districte.

Art. 16. Actualele
atribuțiuni ale Controlorilor de districte, se întemeiadă
disposiţiunile condicei Contribuţiuniloră Directe, ele consistă în următârele

operaţiuni:

1. A pregăti

tote lucrările

ce se vor priimi la Prefectură în materii

de con-

atatăză, cu concursulă copiştilorii Prefecturei şi a le supune cn prealabila lori
contrasemnătura, la subserierea prefectului, saă în lipsă'i la semnătura Directorelui Prefacturei.
2. A dirija şi a inspecta tâte lucrările relative la aședarea Contribuţiunilor
Diveete

din coprinsul

districtului,

3. A concara, la faverea recensementelor generale, și la confecționarea rolu-

rilor anuale, cu adjutorul Agenţilor de ocâle,.
4. A complini cu concursul Agenţilor citați la Ş 3 “formulele

a controla avertismentele pentrn cătiwen dărilor
diți prin

roluri,

care

trebue

a fi pregătite

de

Perceptori

împărțite Contribuubililor la începutul fie căruia ană.
Ă
5. A transmite casierului general al dishictalui,
directe,

din preună

cu

formulele

de patente

.
de patentă,

şi

şi casieri particulari

şi

cu care contribualilii sunt aze-

pregătite

rolurile contribnţiunilor
şi aședate pe comune

şi

ot6le, pentru ea acest şefii de servicii, la rândul să, să le distribue perceptori:
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lor de prin

oraşe

şi casierilor particola:i,
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şi acestia din

urmă,

pezrceptorilor din

arondismentul lor, după ce inui ântâi se vor fi încărcat prin scripturi cu
totalul
rolurilor,
.
i
6. A da cursă reclamațiunilor ce se vor adresa Prefecturilor, în materii de |
constatare, şi a le transmite agenţilor competinți, spre a proceda la cercetările

cuvenite.

7. A da cursă tutulor ordinelor, referatelor şi comunicărilor primite de
la
dif. rite autorităţi în materie de constatare, conforină cu disposiţiile prescrise
de
condica contribuţiunelor directe,
8. A libera certificate (estracte de roluri) de cătimea dărilor la care
sunt
înscrişi contribu,bilii ce ar fice aseinenca cereri,
9. A aduna la începutul fie căruia trimestru de la sub-eontrolori
de ocsla
şi de la controlorii de oraşe, saă de la perceptori (pe unde nu sunt
controlori
de oraşe), staturi de prefaceri urmate între contribuabili, patentabili
şi proprietăți
imobile, şi tablouri
care triinestru.

nominale

de patentubili
!

şi contribuabili

ambulanți,

pe fis-

10. A cerezta acele tablouri și staturi, ale reuni şi a le înainta prin Prefectură la direcţia contrib. directe,
it. Piuă când toţi agenţii de constatare vor cunâace pe deplină atribuţiunile
serviciului lor, controlorele districtual va prevesti pe fie-care aginte
dependinte
cu0 lună, iai nainte, despre lucrările ce urmsză a pregăti, şi transmite
la Prefectură L terminele hoiărit+; precum:
,
.
„Staturi de ordinea d lelor fesate pent'u facerea revisiei generale.
nSiaturi nominale de prefacerile constatate
„Lublouri de coustat ri și alte le.&

La casă de neurmae, va cere autorisarea Prefectalai ca să
mârgă în pers6nă lu resideuța : gintelui întărgietor cu pluta cheltuielelor
«le transportă şi
spese de drum în sarcina acelui aginte, spre a esecuta
în grabă îndeplinirea
lucrărilor
înapoiate.

,

12. A merg. în persână ca să cerceteda

chiar la localităţile respective, şi
în presenţa auturităţiior comunale
saă 'a drlegaţilor lor, easurile da constatări,
ce ar presinta coiuplicațiuni ori îudoeii asupra lucrărilor făcute
de ăginți dependiuţi,
13, A inspecta odată pe fie-care semestru biurourile agenţilor de
'constatare
şi ale ag nților de perceyţiune din cireonscripț unea oraşelor,
spre a se încredinţa despre esactitatea conducerei lucrărilor de constatare,
despre buna ţinere a
registre lor, matriculelor, rolurilor şi a diferitelor documente
ce le sunt date în

păstrare

şi în tine,

despre

buna

orînduială a

biuroului

urmă direcțiuncă central, despre starea în care a
ginte de constatare.

Verificarea perceptorilor va

:

consista

în

a se

găsită

fe-căruia,

serviciul

referând

fie-căruia

în

a-

iucredinţa

dacă tâte sumele
coprinse în matcele r+ gistrelor de chitanțe, sunt
înscrise în soluri și pe acolo
und perc+ptorii sunt, însire aţi şi cu constatările
, se vor inspecta asupra tutulor lucrărilor

de ar€sti naturâz
Consta arra situaţinnei în care se vor găsi biurourile
controlorilor şi a subcontrolorilor dependuţi şi registrele proeprorilor, se va
ta:e printrună procesu-ve:bai detaliatu şi subscrisă de agintele inspectată
și de controlorele disbictuată,
Acestă

proces-verbal,

va trbui a se anecsa la referatul ce se va trimite
la
Dire cţiune.
Pentru îransporiurile prevădute la $$ 12 şi 13. de
nai sus, controlorii de
districte vur av.a dr phii +a o despăgubire anuală,
din casa fiscului, care se va
prevedea priu bi:dgetul Statuiui cu iucepere de lu
lunuarie 1865,

14. A aplica în matriculele districtului, prefacerile coprinse în
staţurile tri-

23a
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mestriale, și a transmite autorisațiile cuvenite aginţilor inferiori, de la care a
primită acele staturi,
15. A comunica casierilor generali, de vdată cu transmitarea rolurilor şi a
patentelor, estracte parțiale pentru fie care ocolă și despărţire financală, după tabiourile de resumatul rolurilor.
16. A ţine registrele No. 24, 25 și 26 de resumatul tutulor statelor de prefaceri autorisate pe fie-care trimestru.
17, A încheia tablouri trimestriale de constatarea venitului produsă de la patentabili şi contribuabili ambulanți şi tablouri anuale de constatarea definitivă a
veniturilor contrib.

directe.

Ă

18 A îngriji ea fie-care aginte să fie aprovisionat la timpă, cu imprimatele
ş: registrele mecesarii pentru serviciul de constatare,
19. A merge odată pe fie-care semestru, și mai cu osebire înaintea revisiei
generale

la tribunalul

respectivă

și la

Municipalitatea

de residență,

spre

a cule-

ge din registrele lori, tâte seiințele relative la preschimbările urmate în titlurile
proprietăţilor imobile (didite și negidite) precum: Vânglări, donațiuni, mosteniri,
clădiri, reelădiri și alte, care sunt de natură a modifica basele agegării impositelor, saii titlurile proprietăţilor şi pe care agintele urmEgă neapărat. a le avea
în vedere în lucrările sale de constatare.
20. A comunica tâte aceste seiințe agenților respectivi, spre a le recomanda
la terminele cuvenite prin staturi, şi a le servi la prefacerea matriculelor.
21,

A forma

şi a trimite

Direcţiunei

centrale

la fie-care

semestru,

foi indi-

viduale despre conduita și modul cum își îndeplinescă datoriile fie-care aginte.
22. A ţine arhiva, separată pentru lucrările de constatare, cu începere de la
1 Ianuarie 1865. A păstra şi a ţine în bună regulă matriculele şi registrele de
constatare.

:

23. A se ocupa cu osebită îngrijire de instruirea şi regulata conducere “e
lucrărilor serviciului de constatare privitâre la controlorii, sub-controloriă saă
perceptorii din orașele de residenţă, și din orașele și târgurile judeţului, precum
şi de iniţiarea surnumerarilor în tote lucrările de constatare, asemănat cu disposițiiie prevă&dute la art. 27 și 28 de mai jos,
24. A ţine unii registru de ordine, în care să înscrie regulat în fie-care di
operaţiile săvârşite în serviciul să,
Copii dupe acestă registru, se vor trimite prin Prefectură la Direcţiunea
centrală la finele fie-căria luni, spre a putea judeca marșul Inerărilor serviciului
și întrebuințarea dilelor,
”

25, Biuroul

controlorilor

de districte, va fi instalaţii în cancelaria Prefeeturei,

în acelaşi local cu raportorul statistică, cu care se vaajuta reciprocă,la espedierea lucrăriloră ce sunti atribuite fie-căruia, îndeplinindu sarcinile unul altuia în
easul de lipsă motivată saă concedii acordate.
TITLUL

VII.

Despre atribuţiile controlorilor de orașe sai, ale perceptorilor însărcinați cu lucrările de constatare, prin localitățile unde
nu esistă controlori.
Art. (7.

Atribuțiunile

agenților

mencionaţi

în titlul

de

mai

susă, sunt

următorele:
1, A face uni recensimânt general, odată pe ani împreună cu delegatul
patentabililor şi delegaţii comuali prin tote suburbiile despărţirei sale, spre a
constata prefacerile ce se vor fi ivită intre contribuabilii de diferite categorii.
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2. A face constatări parţiale, pe fie-care trimestru, pentru casurile de adaosii
ce se vor fi descoperit,

3. A

căuta și a descoperi

însuși

şi cu

concursul

delegaților

prevăduţi

de lege:
a). Proprietăţile căror le va fi espirat termenul scutirei lor provisorii, spre a
le aşeda la impositui fonciar.
b). Contribuabilii care aă ajunsă în stare de a fi impuși la ver'o dare și pe
aceia

care ar fi remasii neînscrişi

în roluri,

saii

ar fi venit din alte comune;

în

fine, patentabilii care se vor fi stabilit din noă, care'și vor fi întinsă comerciul
ce esercită, sai carei ai reînceputii negoţul dupe ver'o întrerupere 6re-care,
4. A proceda la constatarea casurilor de scăderi, ce s'ar descoperi în revisiunile parţiale, în urmarea, reclamaţiunilor ce vor priimi sai dupe încunosciință-

rile delegaților şi d'a

dreptul fără a adăsta

reclamaţiunile contribuabililor; însă

tot dauna cu concursul delegaților ad-hoc,
5. A încheia certificate de constatare pentru tâte casurile de prefaceri între
imposabili,
6. A forma staturi nominale, pentru prefacerile constafate şi a-le înainta la
Prefectură împreună, cu certificatele încheiate odatăla finele fie-căruia, trimestru,
1. A confecționa matricule, rolurile și a controla avertismentele de cătimea,
dărilor la care sunt impui contribuabili şi a pregăti formulele de patente.
8. A comunica Perceptorilor coustatările făcute pentru descărcări, mai înainte
de a se autorisa spre a se conforma, disposițiilor Art, 223 din condica contrib,
directe,
9. A aplica în matricule prefacerile autorisate prin staturile trimestriale, a
înscrie resumatul acelor staturi, prin registrele No. 24, 25 şi 26 ce sunt îndatoraţă a ţin6 şi a trimite în urmă staturile la perceptoră, ca să operede prin rolurile lor acele prefaceri, în virtutea, ordonanţelor speciale ce vor priimi.
10. A constata clasa la care urmâdă a se așeţa comercianții ambulanți, a'i
obliga prin concursul agenţilor poliţienesci (de va cere trebuința) ca să mârgă
la perceptore a'şi lua, cuvenita patentă.
11. A ţine registre No. 8, pentru înscrierea patentabililor şi a contribuabililor ambulanți,
12. A forma și trimite Prefecturei la finele fe-căruia trimestru, ună tabloă
No. 8 bis pentru toţi ambulanții cărora li s'a liberat patente saă cuitanțe
de contribuțiuni prin Perceptorele despărțirei locale.
13, A ţine unii registru speciale No. 2, în care să înscrie tâte casele
ce
sunt în construcțiune sai reconstrucţiune, cu ar&tare pentru fie-care
clădire, de
epoca în care a devenit în stare de locuiti, precum și anul în care acâstă
clădire urmedă a se impune la contribuția fonciară.
Controlorele va purta cu sine acest registru, în revisiunile generale,
spre a
se asicura, ca nici o clădire, reclădire, într'uniă cuvânt,
că nici o proprietate
care'şi a schimbat destinaţiunea şi consistenţa, să nu'i
scape din vedere spre a
o așeia la dare, îndată dupe espirarea termenului apărărei,
14. A preţui venitul clădirilor devenite imposabili în unire
cu Membrii
comunali și arbitri chemați de Lege.
„15. A încheia odată la finele tie-căruia ană, tablourile
de constatare definitivă a tutoră operaţiunilor de modificări, şi ale transmite
Perceptorilor în copie
legalisate, îndată dupe a lor aprobare de autoritatea
superidră.
_ „16. A preface odată la fie-care cinci ani, matriculile
generale dupe modifcările operate în annii precedenţi.
17. A da cursă ordinelor ce vor priimi de la Prefecţi
în materie de constatare,
ți comunicaţiunilor ce li se vor face de controlo
ri saă sub-controlorii altor
Gespărțiri,

15%
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18. A. libera, certificate dupe cererile contribuabililor pentru cătimea dărilor,
cu care sunt inserişi în roluri,
19. A ţine arhivă regulată pentru t6te lucrările lor, a păstra și a ţine în
bună regulă, matriculele şi registrele de constatare,
20. A ţine ună registru de ordine, în care să înscrie regulat pe fiecare di, operaţiile săvârşite în serviciul se.
Copii dupe acestii registru se vor trimite la Prefectură la finele fie-căreia
lani, spre a se putea judeca de D-nul controlor al districtului, marșulii lacrărei
serviciului şi întrebuințarea dilclor.
21. Biurourile controlorilor de orașe vor fi instalate în cancelaria Percaptorilor despărţirei locale, ajutăndu-se unul cu altul, în esacta îndeplinire a datoriilor puse în sarcina fie-căruia.
TITLUL

VII.

Despre atribufiunile adjutorelor atașate pe lîngă controlorii de dis-

tnicte și de orașe.

Art, XVIII. Adjutârele controlorilor de distriete, vor coopera cu controlorul șefă, și sub direcţiunea lui, la tâte operaţiunile ce interesedi serviciul de
constatare,

precum

la formarea

matriculelor,

a formulelor

de patente,

a tablou-

rilor de patentabili şi contribuabili ambulanți, a certificatelor şi staturilor de adaosă, a tablourilor generale, și în fine la ținerea arhivei în bună regulă.
Art. XIX. Ei vor fi datori a merge, la trebuinţă, în adjutorul controlorilor
de oraşe saii a sub-controlorilor de plăși dupe găsirea cu cale a șefului lor.
Art. XX. Când adjutorele controlorilor, vor fi trimise prin plăşi, ei se vor
împărtăși din spesele acordate controlorului şefi, cu suma ce de drepti li sar
cuveni, pentru serviciul indeplinit în locul șefului lor, afară de ceasurile când
aceste spese vor cădea, ca amendă, dupe disposițiunile legei, în sarcina sub-controlorilor respectivi, în care casă, despăgubirea adjutbrelor,
transportii, ete. se vor acoperi cu amenda ce se va împlini.

pentru

spesele

de

Art. XXI. Adjutorele controlorilor de orașe vor lua parte ca și adjutorele
controlorilor de districte, la tote lucrările din cancelaria controlorilor, la ţinerea
arhivei în bună regulă, şi la operațiunile de constatări în afară, dupe găsirea
cu cale a şefului lor directă,
Art. XXII. Controlorii de districte şi cei de orașe, pe lîngă care acesti agenţi se găseseii atașați, sunt și remână d'opotrivă responsabili de orl-ce neregularități aduse da către adjutire în operațiunile serviciului lor.
TITLUL

IX.

Despre atribuțiunile sub-controlorilor de orașe.
Art. XXIU. Atribuţianile sub-controlorilor, sunt cele următre:
Ş
1. A îndeplini însărcinările prevădute pentru controlorii de orașe de la $1 pină
la 21.
2. A contra-semna şi a presinta la semnătura sub-prefectalui, saii în
lipsă”i la semnătura fntâiului adjutor, tâte staturile, tablourile de constatări, ro.
lurile, matriculile şi hărtiele de corespondență,
3. A da cursă reclamaţiunilor, ordinelor, referatelor și comunicaţiilor ce se
vor primi de la Prefectură, sub-prefecturi şi consiliuri comunale, în materii de
|
constatări, conformii disposiţiunilor condicei contrib. directe,
4, A aduna în cursul trimestrului, de la censiliele comunale, tote certifica-
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tele care se vor fi încheiat, pentru constatarea ceasurilor de adaosi şi scădăminte, urmate în fie-care comună.
:
5. A cerceta și a îngriji, ca certificatele să fie încheiate şi redactate conformă instrueţiilor in vigore, ale regula pe categorii şi ale atașa pe lingă staturile prevădute la $ 6, de la Art. 17 din mai sus.
6. A lua iniţiativa şi a da impulsiunea necesarie Consiliilor comunale rurale
şi agenţilor însărcinaţi cu lucrările de constatare prin orașele și târgurile despărţirei ior, ca să trimiţă la timpă constatările ce sunt datori a face.
1. A merge în persână, ca să cerceteze chiar la localitatea respectivă, în
presența autorițărilor comunale şi a arbitrilor chemaţi de lege, casurile de contestațiuni ce s'ar ivi din partea contribuabililor, și acelea care ar da locă la îndoeli saă neînțelegeri și complicațiuni în constutarea gi apreciarea materiei imosabile,
b
8. A transmite Casierilor particolari, copii esacte dupe tablourile de resumatul rolurilor şi dupe acela de constatarea definitivă, dupe ce ele se voriă fi aprobată, spre a se încărca la venit cu totalul lor și ale servi de normă la strîngerea dărilor şi achitarea rămăşițelor.
9. A se ocupa cu osehită îngrijire de constatările ce urmedă a se îndeplini
de perceptori de prin târgurile şi orașele aflate în ocolul plășei.
10. A ţine arhivă separată pentra t6te lucrările de constatare, a păstra şi
a ține în bună regulă, tablourile de constatare, precum: matriculele, registrele și
alte documente.
11. A face revisiunea generală, prevădută la Art. 155, din condica contribuţiunilor directe, având dreptă la o despăgubire anuală, pentru spesele transportului, ce vori face prin comune. Ac6stă despăgubire se va prevedea prin budgetul Statului cu începere de anul 1865.
12. A ţine ună registru de ordine, în care să înserie regulat pe fie-care di,
operaţiile stvărşite în serviciul s5ă.
Copii esacte dupe acest registru, va transmite la Prefectură spre a se putea
vedea şi apreţui de D. Controlor al districtului, marșul lucrărilor serviciului și
întrebuințarea dilelor,
Art. XXIV. Biuroul Sub-controlorilor va fi instalat în cancelaria Sub-prefecturei, şi voră fi adjutaţi la trebuință, în lucrările de ccnstatare, de către cei
lalţi amploiați administrativi, care vor da cursii lucrărilor de constatare cerute
de urgenţă, când Sub-controlorii ar fi duși prin comune pentru serviciul constatărilor, saii ar lipsi în congediii.
TITLUL

X.

Despre admisibihtatea şi îndaturirile surnumerarilor.
Art. XXV. Admiterea surnumerarilor se va face în conformitate cu disposițiile Art. 27 şi 28 din lege,
Art. XXVI. Ori-ce aspirantă la surnumerariat, va trebui să reclame14 Ministerul Financelor, admiterea sa în rangurile surmumerarilor, justificândă condițiunile de admisibilitatea de mai sus.
Art. XXVII. Surnumerarii vor lucra sub-ordinile șefilor de biurou din Direcţia Centrală sai ale Controlorilor din districte, pe lingă care sunt atașați,
In armă, surnumerarii de la direcția Centrală şi cei de la Prefecturi, voriă
fi ataşaţi pe lîngă Controlorii, cei mai esperimentaţi de oraşe, cu care vor urma
în faţa locului și Biroă, tote lucrările practice relative la aședarea Contribuțiuniloriă.
Art. XXVIIL. Controlorii însărcinați cu instrucţiunea și formarea surnumerarilor, vor îneunosciinţa pe Direeţia Centrală, despre măsurile ce aiă luat, spre a
x

tare mila”

me sms
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produce serviciului. cel mai buni folosă, prin zelă, activitatea, esastitatea şi inteligința surnumerarilor,
Astfel, Controlorii de districte vor fi datori să formeze pe fie care trimestru, unii raportii special în care să arate Direcţiei Centrale a Conitribuţiilor Directe, desvoltările necesarii, pentru fie care operațiune, ce surnumerarii aă fostă
însăreinați să facă, modul cum aă a îndeplini acele însărcinări; conduita, gradul
de aptitudine

şi zelă

Ant, XXIX,
postul

să,

ca a probat fie care surnumerariă.

La casii cândi,

în virtuţea unui

ver-ună

concediă

Aginte.de constatare,

mai

îndelungaf,

sati din vr'o

-

va lipsi de la
causă de bâlă

recunoscută și p'ar fi în stare a îndeplini timpurariă datoriile postului, or va fi
suspendatii pentru vr'o abatere conform Arf. 40 din lege, atunci unul din surnumerari, va trebui 41 suplini în tot timpul absenței titnlarului, avăndiăi drepti
a priimi jumătate din retribuțiunea Agintelui suplinită,
Art, XXX. Surnumerarii în genere, nu potă lipsi de la serviciul lor, de cât
în virtutea unui congediii acordat.
Art. XXXI. La finitulă surnumerariatului de ună ană, preserisă de Art, 26
din lege,

surnumerarii

voră

avea

a transmite

Direcţiei

Centrale

uni

certificată

de către Qontrolorela pe lîngă care a lucrat, constatând conduita, gradul cunoscințelor şi activitatea cu care s'a osebită în lucrările de constatare, asigurând
că surnumerariul este în stare a esercita funcţia de subcontrolor, saă de adjutor
de controlor clasa III.
TITLUL

XI.

Casuri proibitive şi de desființare.
Art. XĂXII. Ori-ce surnumerarii, care în cursă de 2 ani, nu va fi pututi
justifica obținerea cunoscințelor necesariă, şi nu va fi presentat certifieatul de la
Art. 31 de mai susă, va A ştersă din cadrulă Agenţiloră serviciului de constatare.

TITLUL XII.

Despre înaintarea Agenţilor de constatare.
Ant. XXĂXIII. Alegerea Agenţilor de constatare, care vor fi dobândit dreptul de a fi înaintați, se va face de către Directorele Central al serviciului
Contribuțiunilor Directe, dupe notele ce va fi dobândit fie care Aginte la inspecţiunile făcute de Prefeeţi, Controlori Generali și de Controlori de districte, şi ca-

re note vor trebui a fi iuserise îu registrul special al personalului acestor Agen-

ți, ce se va ţine în cancelaria Direcţiei.
Ant, XXXIV. Ca să fia cineva admisă, în postul de subeontrolor,
saă adjutâre pe lingă Controlori, saă în serviciul administraţiei Centrale,
trebue a
justifica:
)
1. Că a trecută prin rangurile surnumerariloră despre care tratâdă
Articolu 95,
2, Că în timpul

cât a

funcționat

ca

surnumerariă

s'a silit a. dobândi

euno-

scinţele necesarii despre atribnţiunile Agenţilor de constatare şi a da probe de
capacitate, zelă și integritate în tot cursul stagiului săă.

Înaintarea aginţilor,
Art. XXXV. Înaiutările se vor face gradatii de la postulă de sub-conțroloră
la acel de controlor Clasa IV;
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Pe la postul de Controlor clasa IV la clasa III,
—
—
Controlor clasa III la clasa Il,
—
—
Cântrolor clasa II la clasa I.
—
—
Controlor clasa I şefă de biuroiă
—
—
de la Şefi de Biuroă la controlor general.
şi aşa mai departe, se va urma în conformitate cu disposiţiile Art. 36 din lege,
Art, XXXVI. Nimeni nu va putea fi înaintată la o clasă sati la unii gradii
superior, de cât atunci când va fi foneționat 2 ani în clasa imediat inferisră.
Art. XXXVII. Titlurile ce se ceri de la ună aginte, spre a avea dreptii
la
înaintare, sunt cunoscințele, zelul și esactitatea cu care a îndeplinit serviciulii;
vechimea vine îndată dupe condiţiunile de mai susă,
Art, XXĂVIIL. Amploiaţii direcțiunei Centrale a Contribuţiunilor Directe,
aii acelâși drepturi la înaintare în serviciulă din afară, precum aii şi aginţii
esteriori în serviciul din întru ală administraţiei.
Art, XXXIX, Posturile vacante ivite parțial, şi întruni interval mai puţi
de 2 ani, se vor da Agenților cari se vor fi deosebit prin zelă, cunoscințe
şi
stăruințe în gerviciă.
”
Ax. XL. In casă când 2 sai mai mulţi aginți da constature, voriă
avea
drepturi câscigate de înuintare, atunci postul vacant se va da prin
concurs între aspiranți, preferănduse cel mai capabil.
Art, XLI. Concursul pentru postul vacant se va face înaintea unui
juriă
compusii din pers6ne competinte în acâstă materie şi arătate la
Art, 44 gi 45,
Art. XLII. Concursul va fi îuscrisii și oral.
Concursul înscrisă se va da asupra a 2 teme trase la sorți din
tâte titlurile
legislative şi reglementarii cuprinse în condica Contribuţiunelor Direete,
Concursulă oral, va fi asupra a trei teme trase iarăși la sorți
dintre titlurile
de mai sus.
Temele vor fi unele și acel&şi pentru toţi candidaţii.
Art, XLIII. Resultatul concursului se va constata prin procesă-ver
bal subscrisă de membrii juriului,
Acestii procesă-verbal,

din preună

cu

temele

tratate

de

tele dobândite şi cu titlurile ce vor posede, despre cunoscințel concurenți, cu noe acestei specialități, sati ori-ce alte acte justificative despre serviciila săvârşite,
către Direetorele central al serviciului, la cunoscința Ministrului se vor supune de
Financelor, care
va decide numirea celui meritant,
Art. XLIV. Pentru serviciul interior, juriul se va compune
din Directurele
central al serviciului Contribuţiunilor Directe şi de persânele
ce ss vor numi adhoc, dintre foneţionarii principali ai Ministerului Financelor,

Art, XLYV. Pentru serviciul esterior, juriul se va
compune din Prefectul districtului ca Preşedinte (iar în lipsăi de Directorele
Prefecturei) de Casierul general şi de Directorele sai Controlorele Contribuţiu
nilor Directe al distrietului,

TITLUL

XII.

Despre residența aginţilor.
Art. XLVI. Controlorele distrietual (mai târdiii Director
ele Contribuţinanilor
Directe al districtului) 'şi are residența în capitala
judeţului,

Art. XLVII,

Controlorii cei-l-alţi 'și a residența lor în oraşul şi cartierul
Art. XLVIII. Sub-controlorii 'și aă residenţa, la tactul plășii,

unde sunt numiţi d'împreună cu adjutârele lor,

Art. XLIX. “Toţi agenţii sunt obligaţi a locui chiar
în cireonseripția Controlorului stabilită mui sus, ori ce altă reşedinţă,
trebue să fie auţorisată de

Direcţia Centrală,
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„Art, D. Agenţii carii nu vor priimi, la casuri do neapărată trebuință a seviciului, să fie transferați dintrună District la altul, nu vor putea pretinde la
o repede înaintare.
“
TITLUL

Despre

XIV.

congediă.

Art. LI, În general, nici ună aginte, fie din serviciul interior, fie din cel
esterior, nu va putea să lipsescă de la datoriile postuini cu care este însărcinată,
pentru ver o causă străină serviciului s&ă, nici să intrerupă esercițiul funcţiunei
s6le,

fără unii congediă

al

Prefectului,

saii fără

o, autorisare

a Direcţiunei

cen-

trale a Contribuţiunilor Direete.
:
Art. LII. Congediul acordati de Prefectură unui aginte, nu va putea să
covirşescă terminul de 8 dile.
Art, LIII. Agintele ce va avea nevoe de unii congediii mai mare, se va
adresa prin Prefectură cu cerere la Ministerul Financelor, arătând motivul cererei,
persâna, ce '] ramplasâdă provisoriii, şi asigurând că serviciul nu va putea suferi
din lipsăi, vr'o înapoere.
”
Art. LIV. Sub-controlorii vor cere congedii de la sub-prefectiă, care nu vu
putea fi mai mare de 8 îile,
Daca trebuința, ar reclama ună congediă mai lungi, autorisarea va trebui
a se cere de la Prefectura districtului, de către sub-prefecţii locaii, cu desluşiri
de măsurile luate pentru îndeplinirea sarcinilor sub-controlorilor în timpul congediului,
Art. LV, Ori care aginte ar lipsi de la postul săii, fără o.autorisare formală
a antoritâţilor superidre, de care depinde, sa va întârdia de a veni la post dupe
espirarea congediului ce ar fi avut, va fi supusi drept amendă, la îndouită reținere a lefi, pe tot intervalul cât 'şi a negligiat datoriile postului seii, care nu
va putea trece peste 15 dile.
a casă de recidivă, se va supune penalităților prescrise de Art, 40 din lege.
TITLUL

XV.

Despre interimaturi.
Art, LVI. În casii de absență, saii de vacanță a postului de Controlor al
districtului, adjutorul sei este însărcinat provisoriii cu îndeplinirea datoriilor
postului

acestui

șefii de

servicii;

acolo

însă,

trolori, adinterimul va, fi ținutii de raportorulă

Art. LIVII, În casti de absență,

unde

nu

esistă

adjutore

de

Con-

statistică al districtului.

sai vacanță

a postalui de controlor de o-

rașă, adjutorele acestuia, saă în lipsă, Controlorul districtualii, ori Perceptorul
local, este însărcinată cu îndeplinirea atribuțiuniloră postului vacant, în virtutea
unui special ordin alii Prefecturei.
Art. LVIIL În fine, în casă de absență, saii vacanță a postului de sub-eontrolor al plășii, adjutorul controlorului districtual saă ver unul: din surnumerarii
cei mai capabili, iar în lipsă'i, adjutorele primarii ală Sub prefectului, este însărcinat cu îndeplinirea timporariă a postului vacantă.
Art, LIX. Surnumerarii (pe unde vorii fi) osebit de casul prevădut la Art.
precedent

şi ceiă de

la

Art.

29

de

mai

susă,

ţinii loculă

agintelui,

pe lingă

care se găsesci atașați în casul de absență, împedicare sai vacanță, iar daca agintele va avea ună adjutor, se va observa în. privința surnumerarilor, ordinulii
de ierarzie,

Art, LX; Surnumerarii ce vor Â chemaţi de drepti a împlini provisoriii aa-
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canţa ocasionată prin retragerea titularului, se voră bucura de jumătate retribuţiunea sa indemnitatea afectată acestui postă, pentru săvârşirea diferitelor operaţii de constatare.
TITLUL

XVI.

Despre predarea serviciului de către vechiul aginte în primirea
noului numiti.
$ 1. Controlori sai directori de districte.
Art. LXI. Când Controlorele districtuulă va înceta din eserciţiul funcțiune
sale în districtul în care fusese numită pînă atunci, spre a fi transferată în altii
districtă, saii din alte cause, vechiulă aginte este obligată ca, la eșirea sa din
serviciă, să predea în primirea succesorelui seă, archiva, matriculele, registrele,

tablourile,staturile şi ori ce alte acte relative la serviciulii

Contribuţiuniloră Di-

recte, cu care a fostă însărcinat în acel distrietă.

Art. LXIL.
procesii-verbal

Cu acâstă ccasiune se va forma de
de predare

în 2 esemplare,

în care

către
se va

amânâuoi agenți, ună
detalia

numerul

şi na-

tura obiectelor predate, precum şi gradul înaintării sati înapoerii lucrărilor serviciului de constatare din acel districtă,
Unul din aceste 2 esemplare, se va înainta la Direcţiunea centrală a contribuţiunilor directe, iar celă-l-altii se va păstra în Archiva Biuroului contribuțiunilor directe de district; ele urmâdă a fi subsemnate de amândoui agenţii şi legalisate de Prefectă,
.

Model

Proces-verbal de predarea pieselor ce compune
districtuale.
Astăţi la

.

,

.

.

»

«

.

Noi subsemnaţii,

archiva Direcţiunei

adunândune

la

.

No. corent,

spre a recunâsce numărul și natura pieselor ce compune archiva biuroului
tribuţiunilor directe, amii constatat resultatul următor:

za
No. bucăţilor,
volumelor saiȘI
dosarelor predate,

.

.
con-

: pană
: Natura pipieselor
matriculele, registre, )tablouri,„ Diferite osobserhăntii şi altele
vațiuni.

.
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Acestii procesii-verbal s'a făcut în dublu-esemplară,
vidată de Prefectură.

sub-semnatii

de noi Ş

Art. LXIII. Hârtiile şi actele care vor fi făcând parte din operațiunile Biuroului, iar nu din archivă, urmeţă a fi deosebite şi aşedate la sfirșitul procesului-verval, eu observațiuni detaliate despre marșul și situațiunea lucrărilor serviciului contribuțiunilor directe.
Ant. LĂIV. Efectuânduse cu chipul acesta predarea pieselor de mai sus,
nuoul tituiar remâne pe viitor responsabil de buna întreţinere a acestor piese,
și prin urmare de grabnica terminare a operațiilor înapoiate,

$ 17. Controlori
Art. LXV. Tot eu

de oraşe şi sub-cotrolori.

modul de

mai sus se

va opera fi predările serviciului

de controlori de oraşe și sub-controlori de plăşi,
Art. LĂVI. Acum cu ocasiunea instalării actualilor agenţi, în posturile de
controlori, se va forma de către fie care agent, o dată pentru tot-dea-una, unii
inventariii general, despre tote actele şi documentele aflate statornic în Biuroă
spre a se lua de basă la eșirea lor.

TITLUL XVII.
Disposiţiuni generale.
Art. LXVII. Controlorii de districte vor primi concursul copiştilor Prefeeturei în tâte lucrările serviciului lor de constatări.
|
Art, LXVIII, Ei sunt scutiți de ori ce amesticii în lucrările generale ale
Prefecturei, afară de casurile când ar fi terminat tâte lucrările lor din Biuroii
şi din afară, şi sunt fără lucrare saii când ar avea prea puţin de lucru,
3

LECE
(In P. St. decret. 5 decem. 1864, prom. 10 decem. 1864).
Pentra

vindarea

tutunului

şi tabacului
Statului.
TITLUL

ca

dreptă

esclusivii

al

1.

Despre dreptul esclusivi, al Statului asupra vingărăă tutunului şi
tabaculuă.
Axt. I. Statul este singur
indigen,

sub

ori ce formă

în dreptii

şi cualitate,

a vinde tutunul

în tâtă întinderea

şi tabacul

strein sai

țerii.

Art, IL. Nimeni nu pâte fi în dreptă să cultive tutunul în ttă întinderea țerii,
de cât pentru regia statului sai pentru esportaţiune.
TITLUL ÎI,

Despre cultura tutunului.
Art, II. Ori eine va voi a eultiva tutunul în țâră, va fi dator a face decla-

-
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rațiune, și a dobîndi o autorisațiune specială. care va indica numele ctltivatoru
lui, localitatea, întinderea pământului ce ar dori să cultive şi cuantitatea
recoltei.
Art. IV, Autorisaţiunile de cultură se vor acorda de către o Comisiune compusă de prefectul, de controlorul districtului pentru contribuţiuni directe,
şi de
ună membru al comitetului permaninte. Acâstă comisiune iea titlul, de Comisiunea
districtuală de regie.
La cererea autorisațiunii, cultivatorii vor fi datori a
voesciă a cultiva pentru regie și aceea pentru esportațiune,

declara

cătimea

ce

Art. V. Minimum întinderii de pământ pentru care se va putea acorda
autorisațiune va fi de unii pogon.
Art. VI. Caltivatorii vor fi datori a lucra neapărat totă întinderea
de pă-

mânt,

pentru

care a luat autorisațiune,

și care

va

trebui

să fe la o laltă,

fâră
a putea trece în nici ună casă cu plantare peste acea întindere,
Art, VIL Autorisaţiunile de cultură vor f personale, şi nu se vor
putea
transinite altora fără încuviințarea, regiei.
Art. VIII. Cantitatea tutunului ce se va fi obligată cultivatorulă a produce
pentru regie, va trebui a opreda, întrâgă la timpul recoltei în priimirea
agenţilor
însărcinați cu acesta.
Art. IX.

La îutimplare

când,

din causa

nerodirei

saii alte

accidente,

cultivatorul va observa că plantaținnea sa nu va produce cătimele pentru
care ar fi
obligat, este dator a încunosciința pe agenții regiei ca să vie a constata
faptulă
înainte de timpul recoltei,

TITLUL

ID.

Despre fabricaţiunea de depositele generale și districtuale ale regiei,
Art, X. Fabricaţiunea tutunului şi a tabacului în mod de a puteafi dată
în

consumațiune

sub

diferite

forme,

se opereză

numai

în

fabricele

Statului

ce se

vor instala în trei orase principale ale ţerii, ca urmâză a se alege în apropierea
localităţilor unde se cultivâză mai multă tutunul indigenă, și în acelea unde
se
pote face mai cu înlesnire importaţiunea celui străin.
.
Art. XI. La fie-care fabrică se vor stabili, sub ordinile şi surveghorea
Ministrului Pinancelor, amploiaţii necesari pentru fabrieațiune, conservare
și control.
Atribuţiunile şi gradul respunderii fie-căruia în parte, dupe posturile
ce ar ocupa,
se vor precisa prin regulamentul de aplicaţiunea legei de faţă.
Art, XII. Pentru adunarea tutunului recoltatii în țeră pe fie-care ani,
şi a
celui importată din străinătate, precum și pentru pregătirea şi fabricarea
lui, se
vor îuființa magazii de deposit generale în punctele de căpetenie,
și magazii secundare în fie-care district; iar pentru vîndare cu amănuntul
se vor
vete pentru stabilire de cantâre (biurouri de debit) în tâte localităţi concede brele şi în numerul necesar.
TITLUL

IV.

Despre vingări,
Art, XIII. Vingarea tutanului și a tabacului se face în deposite

şi în Biu-

rourile de debit anuie desemnate pentru asemenea, finit, Depositarii sunt singuri în drept a vinde debitenților, şi acestia (debitanţii) publicului, dupe regulele ce se vor precisa prin regulamentul pentru aplicațiunea legii de faţă,
Art, XIV. Debitanţii, spre a fi recunoscuți legal, urmâdă să aibă în tot timpul acte de recunâseere ale regiei (brevet).
|
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At. XV. Vîndarea se face tot d'auna numai pe bani gata, calculânduse modal în cursul fiscului.
Art, XVI. Debitanţilor în genere, se acordă sub titlu de Comision de viudare, o scădere asupra, valorii tutunului sati tabacului ce li sar da spre vîndare,
Acestă scădere, precum şi tarifa dupe care urmedă a se vinde publicului diferitele sorte de tutunii şi tabacă, se va ficsa anual printr'ună Decretii Domnescă urmati dupe ascultarea Consiliului de Stati, dupe raportul Ministrului
Financelor.
Art, XVII. Osebit de diferitele soituri ale tutunului și tabacului fabricat de
regie, administrația ei reguledă dupe trebuințele localnice şi vinfarea de tutun
fabricat în străinătate; se înțelege tot în localurile de deposite și biurourile de
debit, în cătimele ce se vor desemna prin regulamentul pentru aplicarea legii
de faţă.
Art. XVIII. Tutunurile şi tabacurile se potă vinde de regie şi pentru esportaţiune, cu prețurile ce se v:r ficsa de Ministrul VFinancelor, dupe espertisă
prealabilă, cu aprobarea şi a Consiliului Ministrilor,
Dreptul vămii de esportaţiune privesce pe cumpărător.
Art. XIX. Tarifa de prețurile cu care s'ar regula vindarea tutunului şi tabacului de ori ce fel pe fie-care anii, urmâdă a se afişa imprimată în fie-care
binroii de vindare, Daca se va dovedi că vre unii debitant ar cere prețuri mai
redicate de cât cele coprinse în tarifa publicată pentru timpul în care sar urma vîndarea, acolui debitant i se va redica dreptul acordat, și el va fi pasibil
de pedspsa prevădută de codul penal pentru concusionari.
TITLUL

V.

Despre esportațiune.
Art. XX. Cultivatorii eari ar dori să cultivede tutunul pentru esportațiune,
urmEgă a cere autorisaţiunea speciale tot de la Comisivnea județiană ce se va
iustitui dupe disposițiunile Art. IV, din Legea de față.
”.
Autorisațiunea pentru esportațiune se va acorâa persânelor recunoscute solvabile și acelora carii vor putea da garanţii îndestulătore, că se vor ține de uni
asemenea angajamânt și că se vor conforma întocmai tutor disposițiunilor statornicite în acesta.
Art. XXI. Esportaţiunea va trebui să fie efectuată pînă la 1 August al anului care va urma după recoltă afară, numai de ceasul când cultivatorul va avea dobândită autorisațiunea de a prelungi acel termeni, care însă nu va putea
trece de | Septembre; şi o asemenea prelungire nu va fi acordată, de cât numai când cultivatorii vor putea justifica că recolta pentru asemenea destinaţiune ar fi intactă,
Axt. XXII. În casă când din diferite împrejurări, demne de luat în considerațiune, esportarea nu se va fi putut efectua pînă la i Septembre, se va putea acorda esportarea şi dupe acel termenii; însă întruni asemenea casă, cultivatorii sunt datori să depuiă cătimea de osportat în complectii în magaziele
Regiei, Cătimele ast-fel depuse se conservă pină la esportare, plătindu-se de
cultivator cheltuelele de maguzinagii și altele, dupe tanita speciale ce se va întocmi şi publica la timpi,

TITLUL VI.
Disposiţiună proibitive și penale,
Ant, XĂIL.

Tutunurile și tabacurile fabricate în străinătate, din ori ce ţtră
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ar fi, sunt proibate la intrare pe teritoriul țării, afară numai când ele (tutunurile şi tabacurile), sar aduce pentru contul Regiei, — Acâstă regală privesce şi
chiar pe voiajiori cărora, după o trecere de o lună de la promulgarea Legei
de față şi pe viitor, nu li se va îngădui a avea asuprăle de cât o cătime pină
la o jumătate chilogramă pentru intrebuințarea personale. Ori ce cătime ce va
întrece jumătate chilogramiă, spre a se putea întroduce în țeră va fi supusă unei tacse equivalente cu macsimum preciurilor cu carii Regia ar vinde tutunul
consumători
lor,
Dacă tutunul va fi în țigări se va preleva macsimul preciului aşedat pentru
țigări,
At.

XXIV.

'Tabacurile și tutunurile

în foi saii fabricate, când

ar f în cătimi

mai mare de cât jumătate chilogramiă nu poti circula în năuntrul țării, fără a fi
revestite de marea Regiei sai fără unii biletii a agentului fiscal competent.
În casă de contravenţiune la regulele coprinse în acest articol, cătimea ce
trece peste cea încuviinţată de Lege se confiscă, şi contravenientul se va supune
şi la o amendă de 100 lei pentru fie care chilogramii,
Art. XXV. Nimeni nu pote avea în posesiunea sa tabacuri și tutunuri în foi,
dacă nu este autorisatii a cultiva.
Nimeni nu pote avea în posesiunea sa tutunuzi fabricate şi tabacuri de cât
numai din acelea provenite din manufacturele Regiei, şi o asemenea, “provisiune
nu pote trece cătimea de ună chilogramii de nu va fi revestite cu mărcile şi
vignetele Regiei. Contravenţiunile (călcările) lu acestă din urmă regulă se pedepsescii confiscându-se și supuindu-se la o amendă de 120 lei de fie care două chiograme,
Amenda în nici ună casă nu pâte î mai mare de cât de 3000 lei.
Pentru nesolvabili, amenda se pâte înlocui cu închisârea de la 24 ore pînă
la o lună.
Art, XXVI. Tatunurile găsite plantate fără autorisațiunea prealabile, chiar

de s'ar declara

că ar

fi pentru

eprovisionarea

Regiei,

saă

pentru

esportaţiune,

se desființâţă de către agenții fiscali cu cheltuela cultivatorilor, după constatarea,
faptului prin procesă verbal subsemnat şi de autoritatea comunei respective. —
Osebit, căleătorii regulei suntă condemnaţi și la o amendă de 60 lei pentru fie
care sută de cotdre saii la ună arestii de la 24 ore pînă la 3 dile, dacă plantațiunea ar fi pe ună terîmă deschisă, și de 100 lei sai la ună arestă de la 3
pînă la 8 ile, dacă ar fi făcută pe unii terîmă îngrădit,
Se esceptâgă de la acâstă regulă proprietarii carii ar cultiva tutunul în grădinile lor, întru cât acâstă cultivare nu ar trece peste o întindere de opti metri
atraţi.
d XXVII. Autorităţile comunale sunt responsabile către Regie pentru
plantaţiunile ilicite (neantorisate) de tutunii ce ar fi făcute pe o localitate comunale când autorii (plantatorii) ar rămânea necunoscuţi,
Art. XXVIII. Se consideră ca fabricanți frauduloşi particularii la carii sar
găsi multe saii diferite mașini din cele ce obicinuitii se întrebuințădă la fabricațiunea tutunului și tabaculni; când însă tot de o dată sar găsi la dânșii şi
tutunii nerevestit cu marca Regiei, foi naturale saă în preparare în cătime ce
ar trece jumătate chilogramii.
În asemenea casă, când adică s'ar găsi tot, de o dată şi unelte și tatuni,
ele se popresciă şi călcătorii se supunii osebitii la o amendă de la, 50 pînă la 500
lei saă la ună arestă de la 24 ore pînă la 8 dile.
In casă de recidivă amenda saă arestul se îndoescii.
Art. XXIĂ. Ori cine sar găsi vândând fraudulos în locuința sa, saii ca colportor tutun saii tabacă, se va supune la o amendă de la 500 pînă la 1000
lei saă la ună arestă de la 24 ore pînă la o lună confiscându'i-se şi tutunul
săă tabacul popritii. Fraudatorii sai colportorii de acestă folii se vor conduce

”
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îndată înaintea antorităţii poliţienesci, care de acordă eu agentul fiscului competentă cel mai apropiată, decide, prin închiere de procesă verbal, suma amendei,
sai dacă prevenitul trebue ţinut în arestă sai liberată pe garanță solvabilă,
Art. XXX. ln casă de vindere fraudulosă de tutună sai tabacii în case
particolare sati prin colportagiă, ori cine ar popri saii ar da adjutor la poprirea
fraudatorulni

are

dreptă

o

primă

deo

a treia

parte

tabacului confiseatii, Prima nu se dă de 'cât după
competente.

Art, XXXI.

a

valorii tutunului

sai

decisia definitivă a autorităţii

-

Amploiaţii contribuţiunilor directe şi indirecte, ai Vămilor și ai

municipalităților,

toți agenţii

poliţiei jndiciare,

şi

în genere

amploiaţii

adminis-

trativi şi fiscali juraţi potă încheia procesii verbal de confiscare şi a cere glohirea
sai arestarea fraudatorilor de ori ce eatigoriă,
Toţi amploiaţii aretați, afară de cesi ai contribuțiunilor îndirecte și ai Regici
potă constata faptele de fraudă, numai afară de domiciliurile particolarilor; iar
amploiaţii contribuțiunilor indirecte și ai Regii potă face constatare şi în
domiziliă, însă numai cu autorisațiunea înscrisă a Preşedintelui 'Pribuualului și
prin asistența unui comisară de poliţiă sati de ună membru al autorității comunale
care va şi subscrie procesul verbal. Resultatul dobândit după esecutarea disposiţiunilor procesului verbal se supune comisiunei, districtală de Regiă.
Art: XXXII. Apelul contra decisiunilor luate pentru confiscări, amende și arestări după disposițiunile din articolele precedente, se facă la comisiunea județiană de Regiă instituită dupe Art, IV de mai sus. Recursul se face la Cousiliulă de Stat.

TITLUL VII.
Disposițiună transitorii.
Art. XXX. Dupe o lună de la promulgarea legei de față, nimeni nu mai
are dreptii 4 mai importa în țeră tutunii saă tabacă străină, afară de cel ce s'ar
constata comendat înainte de promulgarea acestei legi, care va urma a î înzăduit dupe reguli.
Art, XXĂIV. Pentru desfacerea cătimelor de tutunii și tabacii ce ati astăţi
în posesiune comercianții şi cultivatorii, li se acordă unii termenă
pînă la
1 Mai 1865, de cândiă va începe vângarea tutunului în regiă pe sema Statului.
Art, XXXV.

La, espirarea

acestui

termeni,

ori cine

va

poseda

vre o cătime

de tutuni sai tabaci, pentru comerciă, sai pentru propria sa întrebuințare, va
fi dator să "1 aducă la depusitele regiei cele mai apropiate, spre a cântări, impacheta, revesti cu marea regiei şi înventora, plătind pentru acesta o taxă ce se
va ficsa, și afişia la timpi.
Art, XXXVI. Acei cară, la 1 Mai, vor avea vre o cătime de tutună sai
tabacă

nedesfăcut,

aă

facultatea

ca, în locă

de a'l supune

la împachetare, să în-

tre în negociare pentru vândarea lui către regia Statului, saii să'l esportese.
Ast, XXĂVII.

La

1 lunii

1865,

adică

dupe

o trecere

de o lună

de la es-

pirarea termenului fiesaţ pentru împachetare şi înventorare, ori-ce cătimi de tutunii saii tabacă se vor găsi la comercianți sai la particolari, mai mult de uni
chilogramii, nerevestitii cu marea regiei, se vori confisea pe sema Statului.
Art. XXĂVIIL. De la 1 Iuliii 1865 adică dupe confiscarea cătimeloriă ce se
dovedi nerevestite cu marca regiei, vor fi pasibili şi de plata amendelor prevedute la Art. de mai sus,
Art. XXXIX. Contractele care, la promulgarea legei de față, sar găsi încheiate de diferilele Municipalități pentru dreptulă de acsiză asupra tutunului şi
tabacului, remânii a fi respectata pînă la, espirarea termenelor ce ar conține. Se
înțelege însă că numai în comunele pentru care ar esista asemeni contracte, şi
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numai în intervalul arătat, (pînă Inespirarea termenului de contractare) pe lîngă
preţul de vânfare al regiei, statornicit prin tarifa ca se va publica, sc va îngădui împlinirea și a dreptului de aesiză în mărginirea stipulată prin contractă.
Iară de la espirarea termenilor de contractare, tutunurile şi tabacurile se vor da
spre consumațiune în ttă țâra, numai cu prețurile statornicite prin tarifele anuali, și numai prin regiă,
TITLUL

Despre

administrajiune și despre

VU.

admisibilitatea

funcționarilor și Agenţilor regiei.

şi respunderea

Art. XL. Regia tutunului și a tabacului este pusă sub privigherea directă,
a Ministrului Financelor. Tâte disposițiunile și instrucțiunile relative, nu poti
emana, de cât de la acestă Ministru,
Pentru îndeplinirea lucrărilor ce priveseii în acesta pe administrația centrală
(Ministerul Financelor), se vor stabili amploiații necesarii, prevădându-se retribuțiunile în budgetul generală al Statului.
Art. XLI. Amploiaţii administrațiunei centrale, ca şi Șefii de fabrieaţiune,
magasinerii, inspectorii, Controlorii, și întruni envânt toți fancţionarii şi A-

genţii

esteriori ai regiei,

afară

de

debitanți,

la înstalare,

vor trebui

să

depuiă

legiuitul jurământ. Debitanţii nu sont supuşi la jurământă.
.
Art. XLII. Pentru regia tutunului, osebită de fuueționarii ce trebuescă numiți ad-hoc, trebuinţele relative se vor îndeplini şi prin cei-alți Agenţi fiscali
pentru contribuțiunele directe şi indirecte,
Art, XLIII, La numirile debitanţilor, se vor preferi, la punerea în aplicare a
acestei legi, cei carii ar fi cunoscuţi că ati întreprinsă fabricarea, (tăiurea, facerea de ţigări, alegerea, aşedarea în bohceele şi teancuri a tmtunului) saii vândarea de tutună şi tabacă; ră pe viitor se voră preferi amploiații bătrâni lipsiţi
de resurse îndestulăterie de esistenţă, cum şi veduvele lor şi ale militarilor.
Art. XLIV, Depesitarii generali și districtali prin Ministerul Financelor, daă
comptă directă către Curtea de Compturi pentru întrebuințarea tutunului,
tabacului și ori-ce obiecte li sar fi încredințat. Sumele ce încăsezii din vândări
le varsă Casierilor centrali și generali, cu carii "și regulezii compturile
respective.

TITLUL IX.
Disposițiună
Art. XLV,

generali.

Pentru asta una dată, prețurile cu care se vor cumpăra

diferitele calități de tutună

de regiă.

și tabaci, aflate în comerciii la 1 Maiă, şi pe care

comercianții vor declara, că voescă a le vinde regiei, precum şi cătimele trebuitâre regiei din recolta anului, se vor fiesa şi publica în cursul lunei Martiă
1865.

În viitor publicarea, tarifelor de cumpărare se va face pe fie-care an
în
luna lui Oetomvrie, pentru recolta anului viitor,
Art, XLVI, Îndată după recoltă, toţi cultivatorii suntă datori a smulge și
a
desfiiinţa tote cotârele şi rădăcinile plantațiunei, spre a nu se da ocasiune
de
fraude prejudiciabili âscului.
Art. XLVII. Încasările şi vărsările din venitul regiei tutunului şi tabacului
se vor efectua ca pentru ori ce venit al Statului dupe basele legei de Finance,
Art. XLVUI. La frontieră se scutescă de plata dreptului vamal de importă

tytunurile şi tabacurile ce

se vor aduce

din străinătate

pentru regiă; remăind
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ca acestii drepti să se pereâpă caleulându-se în prețul vândării,
a gât XLIX. Unii regulament speciale va precisa modul aplicaţiunii legei
e faţă.
Art, L, Disposiţiunile contrarii acestei legi sunt şi remâni abrogate.
E

LECE.
(În P. st. docret. 29. noem. 1864,
Pentru

starea

Ant, L. Starea de asedii nu se pâte

prom.

10 Dece.

1864)

de asedii.

declara de

câtă în casă de

pericoliă

iminentă pentru ordinea și siguranța publică.
Art. II. Domnitorul are dreptul a declara starea de asediă în unul sati mai
multe districte.
Art. IM. Declararea stărei de asediă arată comunile, plăşile, saă districtele
la care se aplică.
”
Ant, IV. Îndată ce se va declara starea de asedii, puterile de care era investită autoritatea civilă pentru menținerea ordinei și poliţiă, trecă în totul saă
în parte în mânele autorităței militare,
Prin urmare, autoritatea civilă urmâdă a esersa, acelea din îndatoririle sale,
de care nu a fostii desăreinată de puterea militară.
Art. V. Tribunalele militare potă fi chemate a cerceta tâte crimele şi delictete în contra siguranței Statului, în coutra. Constituţiei, în contra ordinei publice, ori care arii fi calitatea autorilor principali şi a complicilor,
Art. VI. Autoritatea militară are dreptul:
1, D'a face pereuisiţie ori când și ori unde va cere trebuința.
2, Autoritatea militară are dreptul a depărta pe certaţii în judecată (Art. 7

Cod. Procedurei criminale) şi pe

individii

carii n'aă domiciliul lor în locurile

supuse stărei de asediă,.
3. D'a ordona, depunerea armelor și munițiilor și de
şi ridicarea lor.
4. D'a opri publicaţiile şi adunările pe care ea le
escita saii a întreţine desordiuea.
Ant. VII. Cetăţenii, de şi în stare de asedii, urmâdă
tote acele drepturi garantate prin Constituţiune, care nu
tutea Articolilor precedenţi.
Art. VIII, Domnitorul are dreptul a ridica starea de
liniscea destul de stabilă.

a proceda la căutarea
va crede

de

natură a

cu tote astea a esersa
sună suspense în virasediă,

când va crede

Art. IX. Dupe redicarea stărei de asedii Tribunalele militare urmedă a cerceta erimele și delictele a căror urmărire le fusese încredințată,
979)

tetetere—

DECRETU
(Din 7 Decem.
Pentru
Art. IL. Armele

1864, prom.
armele

comunei

11

Decem. 1864)

Bucuresci.

comunei Bucuresci se vor compunerîn modulă următori:

Ună scuti cu sântulă

marele martiră Demetriă (patronul oraşiului), natur:

1864, 16 DECBM,
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rale, pe câmpi de azură, surmontatii de o corână murale şi terminat
deo eșârpă
tricoloră, avândii de tenențiă, la dextra, ună păstor cu uni căne,
în suvenirea
originei tradiționale a orașiului (Bucur păstorulă, fundatorulă Bucurestil
oră) și
la senestra, unii heraldă cu armele ţerei sub corâna Domnâscă, ca
semnă de
Capitale,
—

ED

PE

LECE.
(In P. st. dzcret 3 Decem. 1864, prom. 16 MDecem. 1864)
'Felegrafo-postale.
TITLUL,

1.

Art. I. Statul 'şi reservă dreptul sai monopolul telegrafo-postale, care
consistă în transmitere de comunicaţiuni prin firul electricii și transportu
l de obiecte
şi pers6ne prin poste, și acestea în modul următor:
a). Transmitere de comunicațiuni telegrafic5 prin firii;
b). Transportul scrisorilor, afară de casuri escepționali, relatate mai
jos:
€). Transportul de persâne cu schimbarea mijl6celor de transport, udică
releură postali cu staţiuni ficse,
Ca scrisdre se înțelege ori-ce împărtășire saă încunosciințare, scrise
sa tipărite, inchise saii sigilate, şi adresate către pers6ne absinte din
locul de unde
se espediadă.
Art. IL, Ori-ce scrisâre emanată dintr” unii loci unde nu esistă
stabiliment

postale, saă ce sosește din străinătate spre a remânea
în țeră, sai pentru trecere în transit, trebua să fie presentată la cel d'ântâiă
biuroă postale pentru

transportarea la distinațiă, dacă adresantul nu locuesce chiaaîn orașul sai comuna acelui biuroă postal,
Art, II. Transportul de serisori fără mijlocirea, postei pâte avea
loci numai când corespondința emanâsă de la una și aceeași personă către
familia sa
saii către corespondintele, sai tot în modul
prescris în acestă Articol, se pote
aduce și respunsul la întârcere.
Se înțelege că assemenea transmitere de corespondință nu se
pote efectua
de căt prin trămiterea, unui espresă,
Art. IV. 'Pransportul de serisori şi obiecte este permis fie-căraia, când
acestea
suntă destinate pentru locul unde nu esistă comunicaţiă postale,
Art. V. Transportul de scrisori în coprinsul unui oraşii sait comună
(locotransportă) este permis, însă nu se va putea, stabili fără autorisația
Guvernului
ună servicii pentru predarea de diferite corespondinți și
prelevarea de tacse,
TITLUL

II.

Art. VI, Nici ună secuestru nu se pâte pune pe accesoriele serviciului
postale, şi anume, pe cai, trăsuri, hamuri, furagiii și venită; asemenea
ps ori-ce obiect predat postei spre transportare, nu se pâte pune secuestru
înainte de pre
darea lui la adresă, Curieri, stafete, trăsuri de postă şi cai în
mergere şi întorcere pentru serviciul postei și tot personalulă serviciului postal, suntă
scutiți de
tote tacsele de şosele și poduri,
Art. VII. La întălnirea postei cu transportul erbei de pușca pe la puncturi
locuite, posta va sta pe locă pînă va trece transportulă, cră la întâlnirea
pe
câmpii, transp ortul de iarbă va sta pe loci pînă va trece posta pe lîngă
dânsul

268
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în pasii, spre a nu se întâmpla, pericole din scânteile ce potă eşi din potebvele
cailoră,
Art, VIII. Arestarea personalului telegrafo-postale în esercițiulă seii, secuesirarea obiectelor es le suntă încredințate, nu sunt permise. În asemenea ceasuri
se pote aplica numai măsura de escortare a postei pînă la ântâia staţiă, dacă va
cere necesitatea, spre a nu dosi abătutul.
Ori ce arestare trebue mai ăntâiă încunoseiințată Șefului Riuroului respectivă saă Direcției Generale; în casă însă când acesta este într'o depărtare în
cât să urmegle întărdiere şi ast-fel comunicația să nu se pâtă faca înaintea arestării, atunci însărcinatul cu arestarea trebue a îngriji de un locoțiitor competenti
provisoriă în locul pgrsânei ce este a se aresta, spre a nu suferi serviciul
postale.
Art, LX. Tâte autorităţile adininistrative și militare, poliţia şi autoritâțile
comunale suntă datbre a da tot adjutorul personalului postale ce "i s'ar cere
pentru

esecutarea,

serviciului.

Art. X, Surisorile sai obiectele postali pentru care nu este respunsă tacsa
p3 deplină, se vor reţine de administrația postale pînă la xespunderea portului
întregă.
Aat. XI. Tacsa telegrafo-postale saă remășițele din veniturile telegrafo-postale, se vor încăsui de autorităţile competinte dupe reclamaţiile stabilimentelor
Ă
postali, .

Art. XII, Ori-ce obiecţiă postale ce nu s'a putut preda adresantului saă
întorce predătătorului, va remânea în folosul casei telegrafo-postale, şi acesta

|
dupe împlinirea următârelor formalitâţi:
a), Prin avisul afişat în termeni de uni anii în stabilimentul postale de
priimire.
b). Dacă după trecerea de ună anii de la data avisării nu se va reclame obiectulă, Direcţiunea Generale va publica de trei ori în Monitorul Oficiale în inferval de trei stptămâni,
€). Și dacă după irecere de trei luni nu se va ivi reclamantul, obiectul se va
vinde prin licitațiă conformă regulelor prescrise într'acâsia, şi productulă se va
vărsa la casa tolegrafo-postale, după scăderea portului și altor cheltueli ce trebue să figureze în venitul postale,
Art. XIII. Antrepeenorii de diligențe și transporturi de persâne ce facă curse regulate, sunti obligaţi a transporta fără plată, dupe cererea administraţiei
postali, pachete în gente închise, obiecte de valdre, scrisori şi diare pentru locură ce traversă pe totă întinderea cursei ce facă pînă la destinaţia loră, și a
găranta pentru buna păstrare și predarea lor cu sigiliele saă semnele postei neatinse. Ori-ce antreprenorii de transporturde
i persâne este dator a cere şi a
obține mai ântâiă auturisarea Ministeriului de Interne prin Direcţiunea Generală
a postelor și telegrafelor. Marșrutul acestor întreprinderi se va compune și modiGenerale, dupe frebuință,
fica de Direcţia
3
norului a efectua acesfii servicii.

TITLUL

fără

de care

este înterdisă antrepre-

UI,

Art. XiV. Persolalul telegrafo-postale va păstra înviolabilitatea telegramelor și serisorilor sub penalitatea dictată de legi,
Statul, prin administraţia telegrafo-postale, va despăgubi în casă de perdere
de telegrame, serisori, sali obiecte, ori stricăciunea acestor din urmă predate serviciului telegrafo-postale dupe regulele prescrise şi anume:
a). Pentru o telegramă se ra înapoia taesea dacă telegrama se va fi perdut,
86 daca se va constata că acâsta s'a greșit în chipul de a nu putea îndeplini
0

1864,
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scopul ei, saii dacă se va fi predat destivatorului mai tărdiii de cât daca sar
fi trămis prin postă.
b). Pentru o scris6re recomendată ce s'ar perde, pe lingă taesa plătită la predare, și 4 galbeni în despăgubire.
c). Pentru o stafetă, pe lingă tacsa plătită la pornire, 6 galbeni,
d). Pentra o seris6re şi gropii în val6re declarată, dupe declarația valorii,
€). Pentru pachete fără declaraţia valorii, pentru un chilogramă 5 lei.
f). Pentru bagagiul fără declarația valorii, 10 lei,
Reclamaţiile pentru. perderi trebue să fie făcute:
a). Pentru telegrame, scrisori și gropuri, în timpă de doue luni din dioa predărei la stabilimentul telegrafo-postale.
|
b). Pentru bagajul de călători, îndată dupe sosirea postei la locul destinaţiei
la primirea bagajului,
Reclamaţiile se facă la oficiurile telegrafo-postale prin presentarea adeverinţelor de primire şi doveditâre predărei,
Art. XV. Administraţia telegrafo-postale nu ia nici o responsabilitate pentru
nepredarea telegramelor, scrisori şi altele, dacă din lipsă de adresă complectă nu
s'a putut afla destinatorul.
Ast. XVI. Ori ce obiect are greutatea constatată la primire, şi care nu se
vede vătămată pe din afară saă primirea unui obiect de către adresant fără nici
o observaţie, nu pâte da loci la nici o reclamaţie de despăgubire, afară numai
în casii de falsificare.
Art. XVII. Obiecte și scrisori recomandate, perdute saii întărgiate în trasport sai predare, nu dai drept la nici o despăgubire,
Administraţia postale este asemenea dispensată de ori ce îndatorire da despăgubire în casurile următâre:
a) Dacă perderea sai stricăciunea a provenit din forță majoră din afară,
b) Dacă perderea sai stricăciunea obiectului este provocată din neglijența
presentatorului, sa dacă, în casii de stricăciune sai întărdiere, transportarea s'a
efectuat pe risicul şi pericolul presentatorului și dupe declaraţia sa.
Art. XVIII, Administraţia telegrafo-postală garantesă numai pentru scrisori
şi obiecte ce circulâsă în întrul ţerei și pînă la frontieră,
Art. XIX.
casă de resbelă saii pericule în genere, administrația postală
făcând publicațiuni oficiale în Monitoră, este în dreptă a refusa ori ce garanție
şi a primi obiecte postale pentru transport pe risicul presentatorelni. În asemenea casii este permisii fie căruia a trimite obiecte de val6re prin ori ce alt mijlocii va găsi cu cale,
TITLUL

IV.

Art, XX, Ori cine va transporta scrisori afară din casurile prâvădute prin
art. II. şi IV. din acestă lege, se va pedepsi cu amendă de la 10 pină la 20

lei de fie-care scrisdre.

Ă

Art. XXI. Cel ce va transporta persâne cu şchimbarea mijlâcelor de transport, adică releuri de cai, conformii art. IL. se va pedepsi cu amendă de la 50
pînă la 500 lei, afară de casurile prevădute la art, XIII,
Art. XXII, Ori cine va sustrage tacsele postale în parte sai în total, va
respunde serviciului postale suma sustrasă îngecită, și nici întrun casă mai puțin de 10 lei.
Sustragerea se consideră predarea la poste în transport a scrisorilor saăi ob'ectelor întrun chip fraudulosă,
Art, XXIII, Ori cine va întrebuința posta pentru călătorii fără a plăti tacsa
cuvenită, va f supus la amendă îngecită acelei tacse ce se cuvenea a plăti,

16*
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Art. XXIV, Pe lîngă penalităţile prevădute mai sus, se vor împlini în ori
ce casii tacsele sustrase casei postei.
Art. XXV. Ori cine se va servi cu insigniele serviciului telegrafo-postale
ficsate prin deosebit regulament, se va amenda de la 50 pînă la 500 lei.
Art. XXVI. Ori ce întreprinderi de transporturi particulare neautorisate de
Ministerul de Interne sunt supuse la amenda de la 100 pînă la 5V0 lei şi confiscarea, trăsurelor, cailor şi altor obiecte cu care se sevârşia asemenea transporturi fraudulose.
Art. XXVII. Dacă antreprenorul unui serviţiă de transport autorisat, va
refusa priimirea, transportarea și predarea de pachete şi obiecte ale postei, stabilimentele postali sunt îndrituite ale trimite în costul acestui antreprenor cu
ori ce mijlocă şi preţii vor găsi.
Repeţindu-se refusulă a doua 6ră, se va opri acelui antreprenor dritul de
transport pentru tot d'auna.
Art, XXVIII. Dacă un asemenea antreprenor se abate fără autorisare de
timpul prescris pentru pornire și călătorii, se va supune la o amendă de la 59
pînă la 100 lei.
Art. XXIX. Mai multe abateri din legea de față în același timp, suvt supuse
la diferite amende în parte,
„ Recidiva va fi supusă amendei înduoită și pentru a treia 6ră înfecită.
Productul amendelor va face parte și va figura între venitul casei telegrafopostale.

Art. XXX. Preseripţia institutului postal pentru taesele sustrase saii amende,
este ficsată la trei ani, de la data comiterei faptei ce a provocat amenda.
Art, XXXI. Pentru cercetarea și aplicarea de amende, administrațiunea
postală va încheia tot d'auna procesii verbale cu espunerea de motivii şi va,
cere îndeplinirea lor prin puterea administrativă.
Art. XXXII. Antreprenorii de transporturi, autorisați conformă Art. XIII,
sunt îndatorați a se supune inspecțiunilor din partea administrației postali a
mmijl6celor lor de transport, precum şi a încăperilor pentru păstrarea obiectelor;
tot personalul acestui servicii funcționsdă sub directa responsabilitate și garanța
antreprenorului,

Antreprenorul cu tot personalul este dator a observa şi a urma întocmai
legilor şi regulamentelor postale:
Art. XXXIII. Dape cererea administrației postale amploiaţii poliției şi acei
ai financelor sunt obligaţi a coopera la ferirea și descoperirea prevaticațiunelor
postuli,
.
TITLUL

YV.

Axt, XXXIV, Guvernul este autorisat a înființa stațiuni telegrafo-postali şi
a desfiinţa din cele esistente dupe necesitate, precum și a stabili și schimba
tarifele telegrafo-postali.
Înființarea, suprimarea sai schimbarea curselor postali și a reglementelor
se face de Direcţiuna cu aprobațiunea Ministerului de Interne.
Art. XXXV. Distanţele se vor forma în kilometre postali.
Administraţia telegrafo-postală va forma marșrutele cuvenite în kilometre,
dupe

care

apoi

se vor determina

tacsele

postale,

|

Art. XXXVI. Da plata tacselor şi a poriurilor sunt scutite numai:
a). Corespondența Domnului și a cancelariei sale, cu oră ce autoritâţi și
particulari.
b). Corespondenţa Ministrilor.
-

€). Corespondența prin

gesionei.

postă a Senatorilor şi a Deputaţilor,
ci

în tot

timpul

1864, 16 DECEM,
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d). Corespondinţe oficiale între autorități. Acâstă corespondență trebue să fie
investită cu sigiliul oficial al autoritâţii respective, să pârte numărul şi numirea
autorității de la care emanâză:
e). Corespondenţa oficială a Agenţilor saă Consuli acreditați pe lingă Guvernă
şi care îndeplinescii formele prescrise la $ £.
:
Art. XXXVII. Legea de față se va pune în aplicare dela 1 Ianuarie 1865.
De la acea dată sunt şi remână abrogate ori ce disposiţiuni contrarii acestei legi
———

RECLEMENTU

|

(Decret. 5 Decem. 1864, prom. 16 Decem. 1864.)
Pentru ficsarca tacselorii telegrafico-postale a corespondinţeloriă interiore din România.
Art. Î. Francarea telegramelor și a scrisoriloră este obligătâriă la presenturea lori pentru espedire.
*
Art. IL. Taxa pentru o telegramă în interiorulă erei, fără deosebire de distanțe, mărginită la 20 cuvinte va fi de lei 4p.20.
Pentra fie-care serie de alte 10 cuvinte, taxa suplimentarie va fi de lei
2 p. 10.
Asxt. III. Taxa unei serisori simple va fi:
a). În cuprinsulă postei de primire, locotransportii 5. parale,
b). Pe ori ce distanţă în ţeră, 20 parale.
Scrisârea simplă este aceea ce nu trece peste 15 grame.
Pentru o serisre peste 15 pînă la 80 grame, se va, plati taxa îndoită, peste 30 pînă la 45, întreită, și așa mai departe pentru fie-care 15 grame mai
multă, se va plăti taxa unei scrisori simple.,
Art. IV. Taxa foiloră tipărite ce se vură preda sub bandă, va fi de 2 parale pentru fie-care 15 grame, pe ori ce distanță, dacă pe bandă nu va A scrisă
mai mulţi de câtă adresa, data, și subsemnătnra predătorului,
Art, V. Taxa pentru probe de marfă ce se predă sub bandă sa împachetate astă-felă, în câtă să se pâtă lesne controla conținerea loră, va fi pentru
fie-care 30 grame 20 parale.

La asemeni probe se pâte anexa și o scrisâre simplă,

care se

va cântări

împreună cu proba,
|
Art. VI. Taxsa pentru recomendație va f de 20 parale peste taxă, după
greutate-i. Taxa pentrn retur recipisă, dacă se va cere, va fi de 20 parale peste taxă, după greutate şi de recomandaţie.
Art. VII. Taxa pentru o fâiă de reclamațiune despre ună objectăi recomandată sai cu valâre, va fi 20 parale.
_
Espedoirea foiei de reclaumaţiă fără plata taxei se pote cere:
a). Dacă presentatorul objectului reclamată va presenta biuroului dovadă de
priimirea serisrei adresantului prin care constată că objectuli recomandatii nu
s'a predatii la adresă în timpulă hotărită, saă.
b). Dacă retur-recipisa anexată la objectulă recomandată nu s'a înapoiată în
timpulă hotărît.
Ă
:
Art. VIII. Tacsa diarelorii ce se voriă preda numai de redacțieie loră, va fi
de 2 par. de numără, chiar de va avea și anexe.
Art. LX. Taxa pentru aducerea objecteloră sosite cu postia de acrisori la locuința adresantului, va fi de 3 par. în proftulă împărțitoriloră;
Art, X, 'Laxa pentru scrisorile ce se vorii găsi prin cutiele de scrisori, fără
3
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sai cu mărci de neajuns pentru francarea loră după tarifă, va fi de 10 parale
mai multă pentru fie-care 15 grame pe lingă porti, saă neajunsiăă,
Dacă se va găsi prin cutiele de scrisori tipărituri sai probe de marfă, fără,
saii cu mărci de neajunsă, apoi ele perâii privilegiulă de porto redusă şi se va
încărca cu portulă ca pentru o scrisâre neajunsă sau cu totulă nefrancată,
Art, XI. Tacsa pentru transportarea gropuriloră, pachetelori gr objecteloră
de valore se va determina:
a). După distanţa locului de primire și pină la acelii de predare;
b). După valorea declarată;
,
€). Dupe greutatea objectului, şi cu
d). Adăogirea taxei de recomandaţiune
Art. XII. Pentru fie-care objectii, afară de bagagele pasageriloră, fără deosebire de valdre, greutate și distanţă, se va plăti tacsa de recomandaţiune 20
arale,
P
Art. X[L. Taxa devalore va fi pentru fie-care sumă pină la 500 lei pa distanţă:
1 saă pină la 15 ore .
„ 10 par,
2 peste 15—30
—..
„ 20 —
3
—
50-45
—,,
„30 —
4
—
85—60
—..
1 —leă.
5
—
60—80
—
.
1 10 par.
6
—
80piînălaori-cedist.1
20 —
Art. XIV. 'Taxa de greutate va fi de fie-care greutate de jumătate chiloramă :
e
pe distanţa I sai pină la 15 ore, 10 par.
—
—
Ul peste 15 la 30 — 20 —
—
— II —
30l1a 45 — 30 —
—
— IV — 45 1a 60 —1— leă.

—

=

V

—

601la 80

—1p10

—

—

— VI —
80 pînă la
ori-cs distanță
. . .„ . 1,20 —
Art. XV. Pentru scrisori cu banc-note, bonuri, obligaţii, polițe, cupsne,
mandate și alte hărtii ce înlocnescă valdrea baniloră, se va plăti numai tacsa
după valdre şi recomandaţiune.
Art. XVI. Pentru objecte saii pachete fără valdre delarată se va plăti taxa
numai după greutate și recomamdațiune.
Art, XVII Pentru scrisori saă adrese ce se anextsă pe lîngă gropi sa pachetă cu avisă, nu se va lua nici o plată, dacă aceea nu va avea peste 15
grame; pentru scrisori demai mare greutate se va plăti taxă după tarifa de scrisori,
Art. XVIII. Taxa pentru objectele voluminose de mică greutate, precumii
cutii cu capele, va fi cu jumătate mai multă.
Art. XLX. Taxa pentru înapoerea espediţieloră ce nu s'a putută preda la
adresă, va fi jumătate tacsei de valâre, greutate și recomandajiune; pentru înapoiarea probelorii nu se va lua taxă.
Art. XX. Pentru spediţii ee se vor trimite de la locuri la care erai destinate dupe adresantii, se va mai lua taxa ce se cuvine dupe distanță, valdre şi
greutate pînă la altă locă unde se trimite din noi, afară de taxa de recomandațiune.
; Art. XXI. Taxa pentru retur-recipisă la gropuri şi pachete, va fi de 20 par,
Art. XXU. Taxa pentru ună locă în diligenţă va fi de 3 lei pe ară.
Art, XXIII. Taxa pentru bagagiul pasagerilor ce trece peste 15 chilograme
şi 500 lei valdrea gratis, se va plăti dupe valdre și greutate dape tarifă,
„Art. XXIV. Taxa pentru aducerea objectelor pînă Ia locuinţa, primitorului,

va fi pentru o hucaţă pină la greutate de jumătaţe chilogram şi de valdre pînă
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aducere, numai a aviselor

pentru

objecte de

valore şi greutate mai mare de cât cea de sus, va fi de 3 parale,
Art. XXV. Taxa pentru stafete în greutate pină la 2 chilograme, va fi progonulă

îndoit de ună

cală mică,

și osebitii

de acesta

se va mai lua pentru

sta-

fetă, în ori-ce distanță şi de ori-ce greutate, ună leii taxa espeduirei,
Doue-deci parale pentru liberarea recipisei, şi
Doue-deci parale pentru recipisa de întorcere.
Art. XXVI. Acestii regulament se va pune în lucrare cu începerea anului
viitor 1865,

LECE
(In P. Si. decret. 5 decem. 1864, prom.

19 Decret. 1865)

pentru

Recrutarea Arm atei(1)
TITLUL

1.

Disposițiuni generale.
Art. 1. Armata se recrută prin chemări saă înrolări de bună voe, conformă
regulelor prescrise mai josiăi la titlul ai II şi al III, afară de casurile estraordinare,
Art. II. Niminea nu va fi priimit să serve în trupele Române de nu este Română; ori ce îndividă născut în România de părinți străini va fi supusă la îndatoririle impuse prin legea de faţă, îndată ce va fi admisă să se bucure de
drepturile ce 'i dă natnralisarea sa,
Cu tâte aceste, străinii locuitori în țâră, şi carii nu vor fi supuși unei protecțiuni străine, vor fi supuși asemenea la recrutare,

Suntă escluşi din serviciul militar şi nu vor putea fi admiși în armată sub

nici unii titlu, cei contamnaţi la o pedâpsă criminală.
1. Acei carii a fost condamnaţi la o pedspsă afiictivă sati infamanță.
2. Cei condamnaţi la o pedâpsă corecțională de doui ani de inchissre şi
carii, afară de acâsta, ai.fost puşi prin sentință condamnării, sub privigherea
poliției,(2) şi opriți a esersa drepturile lor civile, civice şi de familie,
TITLUL

II,

.

Despre chiămări.
Art. III. Repartiția contingentului pe districtele țerei se va face printr'unăă
Decretii al Domnitoriului, în proporţie cu numărul tinerilor înscrişi pe listele de
tragere ale elaser chiemate,
Art. IV. Dacă prin întâmplări estraordinare numărul tinerilor înscrişi pe
listele de tragere a ver-unei plăși sai district, nu pote f cunoscut în termenul
ce se va hotări printr'an Decret, acest numără va fi înlocuit pentru plasa saă
În

(3)

a

a

Acestă lege o publicâm așia precum i sa indreptat greșialele de tipară prin Monitorulg
N. 291 din 31 Decemvrie 1864. |
(2) Priviherea poliției nu mai esistă dupe noua condica penală.
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districtul ce a, înţărgiat, prin termenul de mijlocă al 6menilor înscrişi pa listele
de tragere a claselor precedente,
.
Art. V. Tabloul general al repartiției, va fi înserat în buletinul legilor.
Art, VI. Sub-repariiţia contingentului hotărît fie-cărui district, se va face
îutre plăşi (sai ocole) proporționat en numărul tinerilor înscriși pe listele de
tragere ale fie-cării plăşi.
|
Art. VII. Sub-repartiţia pe plăşi se va face de către Prefectii în Consiliul

judeţănii, și se vu publica

prin afișe înaintea

deschiderii operaţiilor Consiliulul

de revisie,
Art. VIIL. În casul când listele de tragere a ver-unei saă mai multe plăşi,
nu vor fi priimite de Prefect la timpul hotărît,
sub repartiția contigentului
districtului în plășile ce ai întârdiat, se va faces în chipul arătat la Art. 4.
Art. LX. Contingantul hotărit fie-cării plăşi se va împlini prin tragere la
sorți între toți tineri Români carii vor avea domiciliul lor legal în plasă, şi
carii vor fi împlinit 20 ani în cursul anului precedent.
Art. X, Suntă priviţi ea legalemente domieiliați ai plăşei:
1. Junii emancipaţi, ajunși în vârstă, sai eșiți de sub epitropie, înscrişi în

&ste, stabiliți afară din comună, aflători în străinătate saă închişi; daca muma sa

epitropii aii domiciliul lor în una din comunele acei plăşi sai daca suntă fii de
tată espatriați, dar carii 'şi avea cel din urmă domicilii în una din acele
comune.
2. Junii însurați, a câror tată, sai mumnă,

în

casă

de a nu

avea

tată, sunt

domiciliați în una din acele conune; afară numai de vor dovedi că aii domiciliul lor adevărat în altă plasă.
3. Junii însurați și domiciliați în una din acele comune, chiar daca tatăl
saii muma lor nu vor fi domiciliați acolo.
4, Janii născuţi şi locuind în una din co nunele plășii, carii, de şi nu cadă
în vre-unul din cassie precedente, pe cât nu vor putea dovcdi înscrierea lor
într'o altă plasă,
Art, XI. Ună copil găsită sai lepădat, crescut înt”uni aşetimământii pu,
blicăi, se socotesce domiciliat în comuna în cure se află acelă aședământă; dar
aceia, carii vor fi ajunşi la vârsaicie înaintea epocei prascrise pentru tragere,
tzebue să se înscrie și să se supue tragerii acolo unde locuescii.
Art. XII. Cocsiliul comunal trebue să constata şi să se asigare despre esis-

tenţa junilor carii lipsească în străinătate, saii în alte comune în ţâră.

Dasluşirile luat în acâstă privință de la rade sai de la locuitori, trebuesc
trecute în colâna observaţiilor, în tabla reeensemântului.
Art. XUL. Vo: A eons darați, după notoriotats publică, ca având vârsta cerută pentru tragere, tinerii cari nu vor pute proiuce și! n'ar fi produsă înaintea tragerii, ună estrantă de razistrale stării civile constatâniii o altă vârtă, sai
care, în lipsă de registra na voră patea dovedi, sai n'at fi dovedit vâsta loră
conformii raguleloră stabilite prin codul civil.
Toţi aceştia vor urma la datoriile impuss prin numărul ca vor dobândi.
Art. XIV. Tabalele da r2e2nsemntă pentru tinerii d> fia-care plasă, supuși
tragerii, după rezalele preezăznte, ss facă în fia-oare comună a plășii de către
primarii în exle d'ânţâiă dile ale lunii lut Ianuurie, şi apoi se trimit Sub-admi-

nistratorului plășii spra a închia tabloul de tdte comunzle plășii.

Aceste table se întocmescii:
„1). După dselaraţia la care vor fi supuși a faca tinerii, părinții saă epitropii lor.
2). De ofiziăi, dap3 registrile stirei civile, precun și ori ce alte dosumente
sat informaţii-

-

Art, XV. Tabla se publică şi se afiștlă prin don5 publicaţii ds opt dile de
interval, Duminica, la pârta primăriei,
e
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XVI. Primarul este dator să afisegde asemenea la ușa primariei şi să se pu-

blice în biserici, locul, dioa şi ora cănd este a se face tragerea,
Art. XVII. Înscrierea, recensementului se face după ordinul alfabetului numelor de familie, care trebue să coprindă numele, pronumele, data, locul nascerii și domiciliul junilor însemnați, precum şi al părinţilor.
Art. XVIII. Dacă în vre una din tabelele de recensement ale anilor precedenţi, ai fost tineri carii s'aă omisă, ei vor fi înscrişi pe tabloul anului următor aceluia în care se va descoperi omiterea, afară numai dacă tânărul nu va
avea 30 ani împliniți.
Art, XIX. Cercetarea tabelelor de recensement, precum şi tragerea la sorţi
se face la residenţa Sab-administraţiei, în şedinţă publică, în ființa Sub-administratorului și a primarului comunei de resedință a Sub-udministraţiei şi a celor
lalți Primari ai comunelor celor mai populate din plasă.
Art. XX. Tabloul va
citit în ausul tutulor. Junii, părinții sai alți interesați, facă observaţiile lor asupra janilor clasei, înscriși saă neînscriși, şi subadministratorele, dupe ce mai ăntâii consultă opinia Primarilor de față, otărasce
asupra fie-cării observaţii făcute.

Art, XXI. Tabela îndreptată şi hotărită ast-fel, se sub-scrie de Sub-adminis-

tratore şi de Primari.
Art, XXII. Pînă a nu începe tragerea, se însemnsză mai ăntâiă ordinea
comuneloră plășii prin sorți, şi pentru acâsta sub-administratorele scrie pe bilete
cuadrate d'o potrivă între dinsele, numele doosebitelor comune ale plășii, strînga
fie-care bilet în patru, le numeroteză şi le aruncă într'unii vas, le amestică,
Primarul cel mai bătrin le trage, și cel mai june le citeşte, şi cer-l-alţi doui le
înscrie pe o f6e întradinsii. Dupe ordinea, ast-felă determinată, numele din tabelele trimise se tragă la sorţi.
Art. XXIII. Sub-administratorul înscrie în capul tabloului de tragere, pe toți
tinerii carii prin fraudă sai prin viclenie aii încereat a se scuti saik apăra.
Cele d'ăntâii numere le sunt atribuate de drept.
Aceste numere prin urmare vor fi estrase din urnă, înaintea operaţiei tragerii,
Art, XXIV. 'Nainte de a începe operația tragerii, sub-administratorele numără în publicii numerele depuse în urnă, care trebue să fie d'o potrivă cu al

junilor chemaţi a concura la tragere,
Art. XXV, Fie-care june se cheamă dupe ordinea ce ocupă în tabla comunei

sale, trage ună număr care se citeşte în ausul tutulor şi se înscrie de către dovi
din Primarii cei mai juni în două liste,
Art. XXVI. Părinţii junilor carii lipsescăi, sati în lipsă şi a părinţilor, Primarul respectivă, trage la sorții în locul lor.
Art. XXVII. Fie-care nume se înscrie la numărul ce'i ai cădut.
Art, XXVIII. Operația tragerii nu se pâte strica, sub nici ună cuvânt,

Art. XĂIX. Lista cu numele și cu numerile

dobindite de fie-care, va fi în-

chiăiată şi sub-scrisă în același chipă, ea tabelele de recensement. Ea se va
publica și afișa în fie care comună a plășii.
Art, XXX. Sub-administratorele îndreptâză Primarilor comunelor prescurtâri
din lista tragerii, ca să o pâtă comunica familiilor, și Primarii suntă datori să
le lipeseă la uşa primărielorii.
Art.

XXXI.

Afară de casurile legale

de scutire, junii suntă datori

să urmeze

dupe numerile dobândite de fie-care la tragere.
Art. XXXII. Sub-administratorele îndreptâză Administratoreiui copie dupe
lista tragerii și dupe procesal verbal închiăiat în termenul însemnat în ordinul
care fies6ză timpul operației atingătâre de formarea tabloului recensiunci şi
tragerii, Administratorele îndrepteză Ministrului de Resbel copie dupe acea listă
generală care va face împărțirea tinerilor în diferitele corpuri,
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Ul.

Scutiri şi apărări.
Art. XXXIII. Suntă scutiți şi înlocuiți dupe ordinea numărilor, aceia carii,
dupe numerile dobinâite, ar Â să facă parte din contingent, dar carii se aflu în
unul din casurile următâre:
1). Aceia carii n'aă măsura de un metru 57.
2). Aceia a căror slăbiciune fisică "i ar pune în condiţie nepotrivită cu serviciul, dupe prescripțiile regulelor ostăşesci.
3). Cel mai în vîrstă din orfani fără tată şi fără mumă.
4). Unicul fii saă cel mai în vîrstă dintre fii, sai în lipsă de fii și de gineri,
nepotul unici saă cel mai în vârstă dintre nepoții unel femei actual! văduve, saiă
a unui tată orbi sali în vîrstă de 70 ani, saă cu vr'o infirmitate constatată din
pricina căria nu s'ar putea hrăni:
5). Cel mai în vîrstă dintre două frați chemaţi se tragă, daca amândoui ar
fi însemnați de sârtă să fie ostaşi și daca amândoui se dovedescă buni pentru
servicii. Între doui frați gemeni, scutirea se dă celui născut ăntfiă,
6). Acela al cărui frate se află sub steaguri, fie sub ori-ce condiție. (Dorobanţii și grănicerii coprinși).
7). Acela al cărui frate a murit în servicivlă activi, sai s'a betejit, saii s'a
prenumărat în retragere pentru vr'o rană dobândită, servindii unei comendi, sai
pentru vr'o met6hnă dobindită în armată.
Art. XXXIV. Tănărulă omis care nu s'a presentat în persână sai prin procuratore spre a concura la tragerea clasei de care făcea parte, nu va putea
să reclame beneficiul scutirilor arătate la numerile 3, 4,5,6 şi 7 din Art. XXXIII,
ducă causele acestor scutiri s'aii întîmplat în urma închiderii listei contingentului
clasci sale,
Art. XXXV. Drepturile de scutire se aplică şi în folosul copiilor legitimați.
Art. XXXVI. Suntă apăraţi și prin urmare considerați că aă satisfâcuti la
apel toţi tinerii hotăriți prin numerile lor a face parte din contingentulă clasei
lor şi carii se vor află în unul din ceasurile următore:

1). Acei ce suntii în serviciul armatei ca înrolați de bună voe, sub condiție

însă de a fi datori să serve timpul de serviciă impusă prin legea de faţă.

2). Elevii scâlei militare şi de chirurgiă cu condiţie de a trece sai în acestă

scslă,
pentru
3).
4).

saă în ver-unulă din corpurile armatei, timpul hotăritii prin acâstă lege,
serviciuli militar.
Profesorii sedlelor pnbliee.
"Tinerii din sc6lele publice civile carii aă contractatii mai 'nainte cu

Ministerul Instrucțiunei publice de a săvârși studiile pe cheltueala Statului, şi a

servi în potrivă ca profesori saii în altă funcţie, şi junii seminariști destinați
preoţiei de ori ce rită; însă unii şi alții daca la virsta de 25 ani nu se vor afla
în serviciul la care sai destinat atunci, se supunii la tragere, și serviciulă li se
.
socotesca în acela al clasei în care aii trasi.
Art. XXXVII. Tinerii hotăriţi prin numărul lor a face parte din contingent
şi carii vor fi apăraţi condiţional în conformitate cu No. 1, 2, 3 şi 4 din Art,
precedent, când vor înceta de a urma cariera pentru care aă fost apăraţi, voră
fi datori să declare Primarului comunei în anul în care aii încetat serviciile lor,
funcțiuni saă stadiuri, și de a lua copie după declararea lor.
În lipsă de acâstă declarare și daca nu a supus'o visei Prefectului districtului în termenă de o lună, vorii fi pasibil de pedepsele pronunciate prin ântâiul
paragrafă alti Art. I din legea care prevede penalitățile asupra recrutării, vor î
aşedaţi în contingentul clasei lor, fără dedueţiă de timpul trecut de la însetarea
fiselor serviciuri sai studiuri, pînă în momentul declărării lor.

1864, 19 DkCEM;
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Ant, XXXVII. Drepturile de scutire saă apărare, ca să folostscă acelora
ce le cerii, trebue să se dovedescă atunci cândi Consiliul de revisie cercetâsiă
şi hotărasce asupra Junilor carii ai să fie chemaţi a face parte din contingentul
plăsei.
Art, XXXIX. Junii carii se află în vr'unul din ceasurile de scutire saii apărare, în casă de a cădea la sorți, să înfâcişeze din vreme ună certificat din partea, Primarului

care trebue

în celOna observaţiilor.

să însemneze

TITLUL

Consiliul de
Art. XL. Operaţiile

recrutării

împrejurarea

în tabela recensementului,

1V.

revisie,

vorii fi revădute,

reclamaţiile ce pote să fi

născut aceste operaţii vor fi ascultate; gi causele de scutire şi apărare vor fi Îndecate în scanță publică de către unii consiliă de revisie,
Art. XI. Consiliul de revisie se compune:
1). De Administratore ca Preşedinte.
2). De uni membru permanent al Consiliului județianiă.
3), De primarul locuiui.
4), De Sub-administratorele plăşii pentru fie-care listă de coutingeut.
5. De uni

oficer rînduit

Art. XLII.

Ună medică civilă

de Domni.

saii militar va asista la operaţiile de revisis;

eli va fi însărcinată a statua asupra stării: de sănătite a junilorii înscriși și va
urma după instrucţiile date de direcţia sanitară, aprobată de Ministrulă de
Resbeli.
Art. XLIII. Consiliul de revisie ține şedinţele sale una după alta la fie-care
reşedinţă de Sub-adminuistraţie, pentru junii plăsei.
Art. XLIV. Consiliul revede tote operațiile recrutării, judecă reelamaţiile
înfăcişate şi hotărasce despre casurile de scutire saii apărare, cercetâsă și aşâdă
junii pe fie-care la rândul lui după ordinea numerilor.
a
Art. XLV. Tinerii carii, după numărulă ce aiă luat, potii fi chemaţi a face
parte din contingentă, voriă fi convocați, esaminaţi și ascultați de Consiliulii de
revisie,
Tinerii carii, în gioa chemării nu se înfăcişedă sai nu trimită împuterniciţi
din partele, se consideră ca cum ar fi față.
Art, XLVI. Casurile de scutire și apărare voriă fi indicate după înfăcișarea
de documente autentice, sati în lipsă de documente, după certificate subscrise de
trei părinți de familie ai căroră fii aă fostii chemați.
Aceste certificate, afară de acesta, trebuescii să fie subserise şi aprobate de
Primarul comunei reclamantului.
Art, ALVIL. Hotăririle Consiliului de revisie suntii nesupuse la nici un recursă, afară numai de casurile care se atingii de drepturile civile, a căroră cercetări şi hotăriri, suntă de competința judecătorâscă.
!
n asomenea casă, Consiliulii de revisie însemncdă unii numără după ordinea numerilor de tragere, care se pâte înlocui la întâmplare, daca Tribunalulit
ar declara că nu pâte avea acele drepturi; iar junii însemnați spe înlocuirea
acelora, nu pot fi chemaţi în activitate, de câtii numai după săvârşirea judecății.
Art. XLVIII. În aseminea casă, cestia se judecă în ființa unui membru delegată de Consiliul de revisie, după suplica părții stăruitere; Tribunalul hotărasce fâră termenii şi fără apelă.
,

Axt. XLIX, Consiliul de revisie, la întâmplare de a crede de trebuință să
câră înfăcișarea ver-unui actă saă alte cărți prin care să pâtă da scutirea, însemncdă după ordinea numărului tragerii, ună numără de juni carii euntăi desti-

.
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nați a înlocui pe acei ce reclamă, în casii de
a se primi cererea loră, Îi aseminea casii nu se pâte da mai mult de 20 dile
pentru înfăcișarea aeteloră sati
dovedilorii.
Art. I,. Disposiţiile Art, precedent, privitor la
tinerii chemaţi condițional, vor
fi asemenea aplicate, cândă, conformă cu Art,
din legea care coprinde di-posițiile penale, sar fi triinisă înaintea tribunalelor
tiueri ca acusați că s'aii făcutii
improprii serviciulni, cândă Consiliul de revisie
ar 6 acordat ună termin pentru
înfăcișare de piese justificative saii pentru casii
de absență, care termen nu p6te trece peste 20 dile,
Art. LI. Consiliul de revisie,-după cercetarea,
listei fie-cării plăşi, o încheiă
şi o sub-serie, şi apoi proclamă numele acellora,
ce trebuescă să mârgă sub steagă.
Numele tinerilor carii potă fi chemați în locul
acelora pentru carii nu s'a
putut lua o hotărire definitivă, se vor înseri
și dinșii pe lista contingentului cu
condiţie și sub reserva drepturilor lor,
Consiliului declară apoi ca tinerii carii nu
suntii înscriși pe acestă listă,
suntă definitivi liberaţi: Acestă declarație cu
arătarea celui din urmă număr
copriusii în contingentul plăsei, va f publicată
şi afișată în fie-care comună «
plăsei.
Îndată ce termenul acordată în virtutea Art, L
nalele vor da sentința lor, Consiliul ra hotări în acela va espira, sai daca Triba'și timpi, liberarea reelamanților saiă tinerilor condiţional aleşi pentru a'i
suplea.
Consiliul de revisie nu va maj putea lua nici
o hotărire în urmă, asupra
finerilor înscrişi pe listele de contingentii
,de cât pentru cererile de substitație.
Adunarea tutulor listelor contingentului fie-cări
i plăşi ale aceluia'și districtiă va forma lista contingentului districtului.
Art. LII. Primarii satelor trebue să fie faciă la
seanțele Consiliului de revisie, fie-care pe cătă vreme se cercetedă junii
comunei lor.
Art, LIIL. Su)-administratorii mai trimită o listă
a tuţulor hotărîrilor Consiliului de revisie asupra deosebitelor reclamaţii,
comunelor.
Aceste liste se atiședă în fie-care Comună,
:
Art. LIV. Tinerii chemaţi definitiv, vor fi îndată
împărțiți între corpuriie
armatei și îuscriși pe registrele Matricule ale corpuri
lor pentru care sunt hotăriţi.
Art. LV. Timpul serviciului pentru tinerii chemaţi
va fi de 6 ani, socotindu-se de la L-iă Ianuarie al anului înscrierii pe
registrele Matricule a corpurilor armatei.
.
„Art, LVI. La 31 Decembre a fie-cărui an,
în timpul serviciului, soldații
primescă slobodirea lor defnitivă; iar în timpi
de resbelă, o primesc numai în
termen de 2 luni, cei mult dupe sosirea corpului
de recruți destinaţi a'i înlocui.
Art, LVII. Când este a se da congediii nemărgi
nită, se daă la fie-care corpi
militarilor celor mai vechi în serviciul activă de
sub stâguri, preferindu-se aceia
a căror instrucție este mai complectă.
Ant. LVIII. Oamenii ce ai tras la sorți, și ati rămas
nechiemaţi formâdă
milițiile, însă la definitiva liberare a clasei lor,
potă fi supuşi la revisie şi esersiciuri periodice, la timpul şi după chipul ce ra
hotărî Ministrul de Resbelă.
TITLUL

Despre substituție

V.

și înlocuire,

At, IAX. Toţi Remânii sunt supuşi serviciului

militară; dar fie-care pâte
îndeplini ac&stă îndatorire sată printr'o snbstituție
saii prin înlocuire.
Art, LX. Subsrituţia sai luarea numărului a
unui tînârii de altul, de bună
voa, se face:

1864,
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1). Între junii acelia'şi plăşi, dar numai pină la timpul încheierii listei

mărului recruţilor aceleia'și plăși.
2). După

încheierea

numerului

reeruţilor

nu-

plăşii între junii înscrişi pe acâstă

Jistă, dar numai pînă la data ordinului de drumiă a soldatului mnatriculatii.
Art. XI. Substituţia nu pâte fi priimită, dacă acel ce se îmfăcis6dă în locul

chematului, nu este recunoscuti hunii de serviciă de către Consiliul de revisie,
Art, LXII. În casă de desertare, substituituli n'are nici o respundere,

|

Art. LXIII. Substituitorul dă folâse familiei luf ca cum ar fi fostii chemată
a sorţi,
* Art. LXIV, Înlocuirea nu se pâte face, de cât conform legii din 28 Martie
1862 asupra dotaţiei 6stei.
Ari, LXV.

Actele

de substituție

şi eesonerare,

vor

fi

primite

după formele și modelul ce se vu da de Ministrul de Resbeli,
TITLUL

de

Prefecţi,

VI,

Despre înscriere de bună-uoe şi reinscrieri.
Art, LXVI.

Veri-ce

Română

împlini condițiile următâre:

se pâte înscrie

de bună-voe în

armată, de va

1). De a avea virsta de 17 ani cel pucin şi 30 ani împliniți cel mult, şi de
“mălțime. de 1 m 57.
2). Dea a nu
nici însurată nici văduvă cu copii,
3). Să aibă un certificatăde o bună moralitate, dat de Primarul/Comunei, şi de

nu va fi majore, să justifice consimnțimântul tatălui, mumei saă a epitropului seij,
4). Să aibă unii certificati a ver-unui Medică, funcționară al Statului, care
să constate

condiţiile

fisice cerute

unui

militară,

5) De a nu fi în niei ună altă serviciă militară,
6). Să aibă între minimum, şi maximum talia hotărită pentru sorpul la care
se destină.
Act. LXVII. Timpul de servicii, pentru înserierea de hună-voe, este 4 ani
minumum,
Art, LĂVIII, Actele de îneriere sunt primite de Prefectăi în capitala distrietului saă d'a dreptul de fie-care corpă.
Nu se va primi nici o înscriere pentru corpuri, la eare a ajuns saii a trecut efectivul determinati prin legile organisaţiei 6stei,
|
Ministrul de Resbelă, prin buletine periodice, va face cunoscut Prefecţilor,
corpurile pentru care se poti primi înscrierile de bună-voe,
Ă
Art. LXIX. Prefecţii vor ținea registre, în care se vor înscrie actele de înscriere de bună-voe,
Aceste acte vor fi redigiate conformă cu modeluzile ce se vor publica de
Ministerul de Resbelă, Îndată după sub-semnarea ancestor acte, unii esemplară
se trimite Ministerului de Resbelă, ună altii esemplară destinată corpului pentru care sa contractat înscrierea se va da în mâna înscrisului de bună-voe împreună cu ună ordini de drumiă ca să se ducă la corpul săi.
At.

LXX.

In fie-care anii, Prefecţii

presintă

Consiliurilor”

de

revisie,

lista

înscrişilor de bună voe contractată de la cea din urmă seanţă a Consiliului.
Art, LXXI. Înserișii de bună-voe se vor libera definitiv la espirarea celui
de ul 4-lea ană al înscrierii lor.
Art. LXXII. Reiascrierile se faci pe doui ani cel pucin și pe 4 ani cel
mult: Nu vor putea fi contractate de cât de militarii, care voră fi împlinit termenul serviciului lor.

Reînserierile trebuescă regulate, ast-fel ca militarii

gari după vârsta de 47 an,

să nu fie ţinuţi
x

sub

stâ-
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Art. XXII. Ori ce militară ce ar voi a se reînserie, să fie sănătosă, în sta
re de a face ună servicii bună şi a nu avea o vârstă mai mare de 47 ani, nici
mai mult de 25 ani de serviciă.
Art. LXXIV. Militarii ce vorii voi a se reînseri, vor trebui să so îndrepteze
sa către Şeful corpului din care faci parte, sai către acela al corpului în care
voescii să intre,
Dacă cererea lor este primită, li se dă ună atestată prin care se declară:
1). Că unescă condiţiile cerute pentru a face ună bună servicii,
2): Că ai avut bune partări cât timpi a servit în acel corpă.
3). Că potă că rămâe sait să fie primiți în corpul în care voescăi să servacă.
Art, LXXV. Reînserierile sunt primite de autoritatea delegată de Ministrul
de Reshelă, și so facă prin acte conforme cu modelul ce se va promulga
pentru acâsta,
Art. LXXVI, Reînserierilo potă da nascere şi la prime şi alte avantaje
determinate prin legea Casei de Dotaţie a ostei.
Art, LXXVII. Ori care ar fi data reînscrierii, noul serviciă "1 va începe
din
dioa când a încetat serviciul la care era regulat militarul înainte de a se
reîuscri.
TITLUL

II.

Disposițiă particulare.
Art. LXXVIII. Tinerii chemaţi în serviciă în esecutarea legii de
priimi în corpul în care vor fi însumați, și pe cât serviciul militar va
instrucția preserisă pentru selele primare,
Art, LXXIX, Nimenea nu va fi admisi dela etate de 20 ani pînă
vre o funcţiune civiiă sai militară, daca nu va justifica că a satisfăcut
gaţiunile impuse prin legea de faţă.
Ant. LĂXXX. Tate disposițiile, legile şi decretele anteridre legii de
vitâre la recrutarea armatei, sunt și rămână abrogate,
Art, LĂXXI. Legea defață se va pune înesecutare şese luni dupe
garea ei,
TITLUL

Disposițiună penale

faţă, vor
permite,
la 30 la
la oblifață pripromul-

1V.

atingătâre de legea recrutării.

Art, I. Ori ce frăudă sai vneltire, prin care ună tinără nu star fi înseris
pe tabla de recensement, va fi dată în cercetarea Tribunalelor ordinare, și pe.depsită cu o închis6re de la 20 dile pînă la 3 luni.
Junele neînserisii, daca s'a condamnat autorele saă complicele diselor fraude
şi uneltiri, dupe espirarea pedepsei, se va înscriîn lista detragere, dupe cum su
preseris prin Art. 37,
,
Art, II. Ori ce recrută care va fi priimit ună ordină de drumiă şi nu va îi
ajuusii ia destinarea sa, în termenă fiesată prin acel ordinii, dupe trecere de o
lună, și afară de casuri de forță majoră, va îi pedepsită ca nesupusă, cu închisâre de la o lună pînă la ună ană,
.
i
Nesupusul se va judeca de către Tribunalul militare ală comandamentului
in are s'a primită,
e
Timpul cât a ținut nesupunerea nu se va scădea reerutului din termenul legiuită al serviciului,
a
Art, III. Ori eine sciind, va ascunde saii va lua în serviciul său, pe unii
nesupusii, se va pedepsi cu o închisţre de la 15 dile pină la trei luni, Dupe

”
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circonstanție, pedepsa se va putea reduce, la o amendă de la 60 pînă la 600 lei.
Ori cine se va dovedi căa favorisat fuga unui nesupusă,va fi pedepsiti, cu

închis6re de la 15 dile pînă la trei luni.

Tot aceeaşi pedâpsă se va aplica și acelora care prin uneltiri culpabile vor
A împedicat saii întârdiat plecarea recruțilore
Dacă

cel ce a comis

delictul este funcționar

publică,

impiegat

al Guvernu-

li, saii ministru ală unui Cultă salariată de Statii, pedepsa se va putea mări
pînă la 6 luni de închisore și amenda nu va trece peste 6,000 lei.
Art, IV. Tinerii chiemaţi a face parte din contigentul' claselor lor, ce vorii
fi acusaţi că prin fapta lor se vor fi făcută incapabili de a servi sai pentru 6re
care timpă sai pentru tot d'auna, cu scopă de a scăpa de îndatoririle impuse
prin lege, vor fi daţi în cercetarea Tribunalelor civile prin consiliurile de revisiune; gi de se voră recundsce culpabili, se vor pedepsi conformă Art. 191 din codicele penale.
Se vor da asemenea în cercetarea 'Lribunalelor și se vor pedepsi cu aceeași
pedepsă recruţii cari, în intervalii de la încheerea, contigentului plășiloră pînă
la punerea în activitate, vor comite același delictă,
Dupe împlinirea pedepsei, şi unii și alțiri vor fi în disposiția Ministeriului
de Resbeliă, pentru timpul cât servesee clasa din care facii parte.
Aceeaşi pedepsă se va aplica și complicilor,
Dacă complicii sunt medici, hirurgi, oficeri sanitari, sai spiţei, timpulă închisorii va fi de două luni pînă la doui uni, deosebitii de o amendă de la 600
pînă la 3,000 lei, ce se va putea pronunța, şi fâră să prejudice pedepsele mai
grele, în casurile prevădute prin condica penală.
Art. V. Timpul trecutii în închisâre în virtutea unei judecăţi, nu se va numera în anii de servici ceruţi prin lege.
Art, VI. Ori ce substituție, făcută în contravenţie cu acestă lege, sai prin
mijlâce de acte mincindse, saii prin uneltiri fraudulbse, se va da Tribunaleloriă;
şi dupe hotărîrea care ar pronunța nulitatea actului de substituție, recrutulii va
fi dator să mergă la corpă sau să dea unii substitută în termeni de o lună din
gioa notificării hotăririi.
|
Ori

cine, prin sciință,

ar fi concurată

la o substituție

saă înlocuire

fraudu-

l6să, ca autor sai complice, se va pedepsi cu închisâre de la 16 dile pînă la
trei luni; fără prejudicii de pedepse mai grele, în casii de plastografie.
Art. VII. Ori ce fancționar saii oficer publică, civil saă militară, care, sub
ori ce preteestă, ar fi autorisat saii admisii scutiri , saii scoteri , afară de cele
determinate prin acestă lege, sai care ar fi dati arbitrarii o întindere ori care
atât duratei cât şi regulilor, ori condiţiunilor apelului, vor fi culpabili de abusă
de autoritate şi pedepsiți dupe condica penală.
Art. VIII. Medicii, chirurgii sai oficerii sanitari, chemaţi în consiliulii de
revisiune a'şi da părerea, daca vorii fi primit daruri sai promisiuni, pentru a fi
favorabili tinerilor ce a a esamina, se vor pedepsi cn închisore de la două luni
pînă la doui ani.
|
Li se vor aplica aceiaşi pedspsă, atât în casul când în momentul darurilorii
saii făgăduelilor vor f fost deja numiţi la Consilii, cât şi în easul cândii aceste
daruri saii făgădueli le vor fi primită în prevedere că voră fi chemați la aceste
funcţii.

Le este asemenea oprită, sub aceiaşi pedâpsă, de a primi ceva chiar cândii
reforma ce ar hotări ar fi dreptă,
Ant. IX. Pentru tâte casurile neprevădute printr'acestă lege, Tribunalele civile şi militare în limitele competente lor, vor aplica legile penale ordinare delictelpriă, cărora va putea da loci esecutarea modului de recratare determinată

printr'acâstă Lege.

e

Dr

262

1364, 19 DECEM,
LECE.
(În P. Si. decret. 3 devem. 1864, prom. 19 decem.
1864)
asupra,

Posiţici Oficeriloră.
TITLOL 1.

Despre grad.
Ant. L. Gradul se conferă de Domnă; el constitue posiția oficerului
; oficerul
nul pote perde de cât printr'unul din casurile următăre:
.
|
1). Damisia primită de Domră,
2). Perdorea cualităței de Română.
3). Condamnarea la o pedâpsă criminală,
4). Condumnarea la: o pedâpsă corecțională pentru vinele
prevădute prin
condica penală la articolele 128, 144, 228, 289, 290, 806, 308,
309, 322, 334,

345 şi 362,

|

5). Destituirea pronuneiată prin sentință de unii consiliă de resbel.
Afură din casurile prevedute prin cele-lalte legi în vigâre, destituire
a va fi
pronunciată pentru cuusele mai jos arătate:
1), Pentru oficerul în activitate, dupe o absenţă ilegală de la
corpul sei,
de trei luni.
2). Pentru oficerul în activitate, în disponibilitate saă în neactivita
te, pentru
„residenţă afară din Prineipatele-Unite, fără voia Domnitorului,
dupe 15 dile de
absență.
TITLUL

II.

Despre positiile oficerului.
Art. IL. Posiţiile oficerului sunt:
Activitatea şi disponibilitatea,
Neactivitatea
Reforma
Retragerea,
SECŢIA

1.

Despre activitate.
Art, IM, Activitatea
stituțive ale 6stei, avănd
timporale la ună servicii
Disponibilitatea este
făcănd parte -din cadrele

este posiţia oficerului care face parte din cadrele cono funcţiune, şi a oficerului afară din cadre întrebuințat
spaciale sai eu vre o misie,
posiţia specială a oficerului general sai d> stut-major,
armatei, şi timporale fără funcţiune,
SECŢIA

II.

Despre neactivitate,
Art. IV.
funeţie.

Neactivitatea este

posiţia oficerului afară din cadre şi fără nică e

1864, 19 DECEM.
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Art. V, Ofcerul în activitate
vre unia din causele de mai josă: nu pâte fi pus în neactivitate, de căt în urmarea
Licenţiarea de corpii,
Desființarea funcţiei,
Intârcerea din captivitate de la
neamicii, căndă oficerul prisonie»
a fost înlocuit în funcțiunea sa.
de resbel
Inârmități vremeln:ce.
Hetragerea saii suspendaea din
funcțiune.
Art. VI. Punerea în neactivita
se face prin Decretă Domnesciă, te prin retragere să suspendare din funcţie
dupe raportul Ministrului de
Resbe].
Art. VU, Oficerii în neactivita
ției saă întârcerea âin captivitate, te prin licenţiarea corpului, desfiinţarea funesunță
chema
ţi
a ocupa jumătatea funcţiilor de
gradul lor ce va fi vacantii în
arma din. care facă parte,
Timpul în care aă staţ oficer
ii în neactivitate, le este
socotit dreptă serviciii efectiv pentru drepturile
de înaintare la comandă, la
reformă și la zetragere.
Art. VIII. Oficerii în neactivita
te pentru infirmități timporale
gerea sn suspendarea funeţiei,
suntă suceptibili de a f reprimiţi şi prin retraTimpul ce aă petrecut în
în activitate,
numai pentru reformă ţi xetra neactivitate le este socotit ca serviciă efectivă,
gere,

SECȚIA ur.
Despre

reformă.

Art. IX. Reforma este posiţ
chemat în activitate, n'a îndep ia oficerului fără funcție, care, ne mai putândă fi
linit condiţiile ce'i poti da dreptă li pensia de
netragere.
Art,_X. Reforma se păte pron
unei
1). Pentru infirmități incurabile a:
2. Pentru măsuri de disciplină ,
,
$ 1.

Despre veforma pentru înfirmit
ăți incurabile.

Art. XI. Reforma pentru
infivmități
carute prin legea asupra
pensiilor,

incurabile va fi pronunciată
!
ŞI.

Despre reforma

pentru

mesuri de disciplină.

în formele

Art. XU. Uni ofcer
disciplină, de căţ pentru nu pote fi trecut în posiţie de reform ă, din causă
unul
de
Purtarea rea din obicinui din motivele următâre,
nţă, greșeli grave în
plinei.
serviciă saă în contra disei
”
Greşeli contra ondrei,
Prelungirea peste trei ani
coprinse în articolul următor, în posiţie de neactivitate, afară de restringeril
e
i
At. XIII. Reforma pent
pentru oficeri în neactivitate ru causă de disciplină a ofâcerului în activita
te şi
, va fi pronuneiată prin
portul Ministrului de Resb
el şi în urma părerei unui otărîrea Domnâscă, dupe va.
via compunere și forme
voriă f determinate printr'u consilii de anchetă,
nă regulamenţă de administrație publică.
<
Reforma din causa prelungi
rei
neac
tivi
tăței într'unii
putea fi pronunciată de câtă
în privinţa oficerului care, curs de trei ani, nu va
dupe părerea aceluiaşi
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consilii, va fi recunoscut nesuseeptibil de a fi rechiamat în activitate,
Părerile consiliului de anchetă nu se poti modifica de câtii în favorulă ofcerului.

SECȚIA IV.
Despre retragere.
Art. XIV. Retragerea este posiția definitivă a oficerului reintrat în viţa ci-

vilă eu dreptul de a se bucura de o pensie otărită prin legile în, vigore,
ŢITLUL

Despre

UI,

soldă.

Art, XV. Solda activităței eate otărită dupe tarifele aprobate de Domni.
Ast. XVI. Solda disponibilităței este otărită la +/, din solda activităței.
Art, XVII. Solda pentru neactivitate este ficsată:
1). Pentru oficerul eșit din activitate în urma lieențierei corpului, desfiinjunutțărei de funeţie, înturnarea din captivitate saii de infirmități timporale, La
tatea soldei de activitate, fără alte accesorii sai chelueli representative.
a de
2). Penta oficerulă eșităi din activitate prin retragere saii suspendare
funcţie la 2/, din aceeaşi s0ldă.
3 din
Art. XVIII, Locotenenţii şi Sub-locotenenți în neactivitate vor primi
Ardin
1
$
din
escepţie
făcând
accesorii,
altă
ună
nici
fără
solda activității,
ticolul precedent.
Art, XIX. Nici ună oficerăi reformat nu are dreptul la o soldă, dacă nu a
împlinit timpul serviciului impus prin legea recrutării,
Ozi ce oferă reformat, având mai puţin de 7/, din timpul de serviciii,
duratei
pentru pensiune de retragere va priimni pe unii timpă egal cu jumătatea
pensiei de
serviciilor sale efective soldă de reformă egală cu */, din minimum
retragere a gradului sei.
de serGfcerul având în momentul reformărei sale mai mult de */, timpă
reformă
de
pensie
o
priimi
va
retragere,
de
pensiunea
pentru
cerut
vicii efectivi,
se, socotit
a căria suma va fi determinată dape minimum retragerei gradului
câte '/,, părți pentru fie-care anii din serviciul efectivă.
cerut
A. XX. Pensiile de reformă date dupe 2/, din timpul serviciului
tesaurului
pentru pensiunea de retragere, vor fi înscrise în registru pensiilor
publică.
Y, parte,
Elle nu vor fi cesibele nici supuse secuestrului de cât pînă la
prin legi.
afară din casurile de datorii către Stată, sai în. alte casuri prevădute
reversabila în
Ant. XXL. 'În nici ună casă pensiunea de reformă nu va fi
orfanilor.
și
veduvilor
asupra,
parte
total sai în

TITLUL IV.
Disposiţii generale.
ă militara;
Art, XXII. Disposiţiile acestei legi se aplică corpului de intendinț
lor
veterinari
ației
administr
ai
acelora
armata,
din
ssanitară
oficerilor corpului
.
militari etc.
mai
de
închisâre
o
la
sentința
prin
osîndit
oficerii
Art. XXIII. Ori ce
conformă dismult de 6 luni, va fi suspendat din funoție, saii pus în reformă,
Ă
zițiilor Articolilor VI şi XUI din acestă lege.
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Timpal ce "] petrecut la închisâre nu va fi socotit nici
serviciii efectivi, nică chiar pentru dreptul de retragere.

odată ca timp de

TITLUL V.
Disposiţii transitorii.
Art. XXIV. Oficerii aflați astăgi în neactivitate de serviciă vor rămânea în

condițiile

ordonanțelor

anteridre,

în virtutea

cărora

ai fost puși în neactivitate,

şi timpul petrecut de dânșii în acâstă posiţie nu li se va, considera în serviciul efectivă,
Art. XXV. Tâte disposiţiile de mai înainte contrarie acestei legiuiri, suntă
ţi rămână desființate.
E

DECRETU
(Din 18 decem.
Pentru

adoptarea

1864, prom. 29 Decem. 1864).

calendarului gregorianu
fo-postală

in

serviciulu

Teiegra-

Art, I. Spre înlăturarea neînțelegerilor ce se ivescii în corespondințele tele”
grafo-postali cu străinătatea, de o dată cu espirarea anului corent 1864, se în-.
troduce calendarul Gregorian în întregul serviciă al telegrafelor şi postelor din
România.

E

E

DECRETU
(Din 24 decem. 1864, prom. 29 decem. 1864).
Pentru Uniforma magistraţiloră şi avocaţilorii.
Având în vedere Art. 82, din legea Curţii de Casaţiune;
Am decretat şi decretămi:
Art. |, Totă magistratura ţerei şi Advoeaţii vor purta în viitor uniformă
când suntii în seanţă.
Art. Iă, Acâstă uniformă va fi în chipul următoră:
Pentru judecători şi Președinți:
Manta nâgră de marinos cu guleriă dreptă, închisă pe dinainte, cu fresă albă,
mănicele largi, căptuşite cu mătasie nâgră, cu cardinal negru pe umerul stingă,
şi în capă cu togă nâgră de catifea cu șnură de firă galbenă, cingătorea de
moare ntgră,
,
Loga Preşedinţilor de Tribunale va avea d'asupra șnurului unii galoniă de
îră galbeni, lată de 10 milimetre,.
1oga Președinţilor de Curți va avea acelașă galoni între două şuururi.
Procurorii vor avea toga ca, şi membri, însă cu şnură de fră albă.
Toga Subtituţilor nu va fi cu gnuriă.
Gretierii de Curți și Tribunale cu adjutârele lor vor avea același costumă
ca şi membri cu osebire că ci nu vur avea cardinal po umeri, nică şnură de
Îi la togă, nici vor purta toga pe capă

19%
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Costumul Advocaţilor va fi ca al judecătorilor, însă
ga pătrată fâră șnură,

fără cardinal și cu to-

Procurorii, substituții și advocații vor sta în ședință cu

capulă

descoperită,

LECE

(Decret 21 Ianuar. 1865, prom: 23 Ianuar. 1868).
Pentra diurna Deputaţiloră(1).
Art. IL. Membrii adunârii
ței sesiuni, o diurnă de doui
Art. IL De acâstă diurnă
Art. INI, Deputaţii perdă
în

congediii,

assemenea

îl

elective aă şi vor avea, de la începutuliă presengalbeni pe (li.
se folosescă și deputații foncţionari s6ii pensionari.
dreptulii diurnei pe totă timpuli în care se află

perdă

de

câte ori nu

asistă la şedinţele

Adunârei,

36 la lucrările secțiunilorii, fără a motiva a lor lipsă.
Art, IV, Dreptulu la diurnă încetează totă d'auna la espirarea termenului
de trei luni, fixat de convențiune, pentru sesiunea ordinară a Adunârei: Acestă
diurnă însă o priimescii deputații, cândă în cursulă anulai sunt convocați în sesiune estraordinară,
——

0

=

RECULAMENTU.
(Deret. 15 feo.

1865, prom. 24 fev. 1865),

Pentru chemarea in serviciiia dorobanților pedestri şi căiări.
Art. 1. Fiesarea cifrei contingentului anului şi împărțirea pe judeţe se tace,
ca şi pentru armata permaninte, conform trebuințelor Statului.
Art. II. Subimpărțirea contigentului hotărit &e-căruia judeţă, atât de dorobanți pedestri cât și călări, se va face între plăşi saii oedle proporţionat cu numărul tinerilor ce remâniă îuscriși pe listele de tragere ale fie-căria plăşi, după
ee se va lua numărul trebuinciosii pentru armata permanentă.
Art. II. Îndată după ce sa terminat operaţiunile tragarei şi s'a hotărit numerile ce aii să mârgă în armata permanentă, Sub-prefectul fie-căria plăși va
face unii tabloii în care va înseri, după ordinul numerilor trase, tinerii traşi la

sorți ce aii rămasii, numerotândui

din'noii. Pe acesti tabloii va figura o colnă

în care se va trece, în dreptul numelui fie-cărui june, numerul ce a dobinditii
la tragerea la sorțul general.
Art. 1V. Namărul de dorobanţi pedestri şi călări în totul se va lua după acestă tabloii fără distinețiune de armă.
Art. V. Dapă formarea acestui tabloi, Sub-prefectul fie-căria plăși va afişa
pînă în 8 dile, în fie-care

comună,

depunerea

îl

numele junilor din

comună cs ai

rămasă

ne-

luaţi din cei traşi la sorţi.
Art, VI. În trei dile după afișare, fie-care june este libar să declare înserisiă
la primăriă daca voesce să servâscă între dorobauţii călări saă între cei pedestri.
Art. VII. Primăria
va întocmi tabloă de junii afizați, şi în cinci dile de la
declaraţiunilor,

deosebite, în dreptul
(1) Prin

acestă

lege

vor înainta

numelui fie-căruia,

s'a abrogatii

1860, (veţi în sup. p. 5),
Y

legea

anteriGră

Sub-prefegtului,

arătând

declarațiunile lor, şi
asupra

diurne

prin
a.

depiitaţilorii din

'

colâne

daca îi cunnâsce
12

ulii

1865, 25 FEV.
cu mijl6ce de a întreține cuii singuri saă
tru serviciul eălărescă.
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„„u, precum și care este mai bun pen-

Art, VIII. Sub-prefectul, adunând
tâte aceste raporturi,
tabloul săii definitiv pe care 7] va înainta Prefectului îndață.

va

forma

apoi
ID

Pe acestă tabloi, pe lingă declarația fie-căruia înscrisă, va arăta în altă
col6nă şi observațiunile ce vorii fi făcut primăriele,
Art. IX. Când numărul celor înscriși pentru călări va fi mai mare de cât
cel trebuineiosă, Prefectul va hotări reducţiunea pe fie-care plasă, trecând pe
cei de prisos la pedestri.
Reducţiunea se va face păgindu-se ordinul numerilor sorțului, adică, daca
dintr'o plasă, numărul înscrişilor fiind 50, sunt ceruți 10 pentru călări și 10
pentru pedestri şi ati declarat numai cinci că voră a servi între pedestri, Prefeetul va hotărî pentru călări cele 10 nnmere consecutive după rândul numerilor
din tabloii, începând de la No. 1, și trecând peste cei ce s'a declarat pentru
pedestri, preferindu-se însă aceia carii, după arătările din colsna observaţiunilor,
aă mai multe mifl6ce şi ar fi mai vrednici pentru serviciul călărescăă,
Art. X. Când numărul celor înscrişi petru călări nu ar fi de ajuns pentru
unele plăşi, Prefectul, în comitetul permanent, va hotări fie-căria comune numărul
de dorobanţi ce are să dea,
Numărul trebuintiosii spre a complecta pe dorobanţi călări, va f împărțit
între

comune

proporţionat

cu populaţiunea

comunei.

Art, XI. Junii ce vorii avea midl6ce și voră lua asuprăle sarcina de a se
echipa singuri, vorii fi scutiţi de terminnlă serviciului pe jumătate.
Art. AN. Când în contingentul anului nu se vor găsi destni tineri cu mijldce de a întreține caii, li se vor da cai de către comunele asupra, cărora vorii
fi rămasă a figura ca dorobanţi.
Art. XIII. Apreciarea putinței de a se echipa singuri se va face de consiliulă comunal prin încheere de procesă verbală îndată după depunerea declara-

țiunei înserișilor,

conform

Art.

II

sus.

de mai

Daca junele înscrisă saă părinții lui voră arăta că n'aă midloce de a se echipa singur, consiliul comunal va judeea despre temeinicia cuvintelor ce'i dă şi
va hotări de le găsesce drepte saă nu,
Hotărirea se va menţiona în procesul verbal ce se va încheia.
Art. XIV, Junele ce nu s'ar mulțumi pe hotărîrea consiliului comunei sale
va putea reclama Sub-prefectului contra ej, și acesta va numi o comisiuue de
trei primari ai comunelor vecine pentru a cerceta reclamaţiunea și a hotări despre temeinicia ei,
asemenea casă comuna, contra decisiunei căria s'a redieat înserisulă, va,
delega pe unul din consiliarii săi pentru a susține în'heerea consiliului înaintea
acestei comisiuni care, după ce va judeca, va face încheere - daca găsesce plângerea înscrisului dreptă saă nu.
Art. XV. Dacă reclamantulii nu s'ar mulțumi nici pe acestă hotărâre, se pâte
redica contra ei la Prefect, care va judeca în consiliuli permanent şi va statua,
defivitiv şi fără altă recursă de are dreptate saă nu, dispuiudă daca junela trebue să se echipeze singur saii trebue să cadă în sarcina comunei,
Cercetarea, acestor plângeri atât înaintea comunelor cât și a celor alte autorităţi indicate în Art, precedenţi se vor face de urgență și cu preferință peste
alte lucrări ee vorii avea la ordinul dilei.
Art. XVI Cursurile de scutiri, substituțiuni și înlocuiri se voriă face pentru

dorobanţi

totă

ca

şi pentru

cei chemaţi în armata permanentă, după dispo-

sițiunile şi de autorităţile indicate în legea recrutări armatei,
Art, XVII. Sunt primiți dorobanţi volontari în activitate de preferință între

călări, cei ce voriă face asemenea,

pentra serviciă.

cerere

şi

îndeplinescii

condițiunile

ă

trebuitâre
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1865,
În asemenea casii sunt

24 FEV,

datori de o dată cu cererea să presinteşi bilet că

a trasă la sorţi.

Art. XVIU. 'Tote cele-alte disposițiuni ale legei de recrutare promulgată la
5 Decembre anul 1864, sunt aplicabile şi la dorobanţi,
Art. XIX. Tot ce este contrarii acestui regulament, este și rămâne desființată.
'
CI

E

RECULAMENTU
(Decret. 15 fev. 1865,
Pentru

organisarea

TITLUL

Despre compunerea

prom.

24 fev. 1865).

Consiliurilor

de

anchetă.

|.

Consiliurilor de anchetă.

Art. Î. Sunt trei feluri de Consiliuri de anchată:
1, Consilii de anchetă de regimentă,
2. Consilii de anchetă de divizie.
3. Consilii de anchetă special pentru intendenţii militari, generali de brigadă şi de divisie.
:
Ant. II, Fie-care Consilii de anchetă se va compune de cinci membri carii,
afară de casurile prevădute la Art. IV da mai jos, vor fi numiți după gradul
sa funcţia, oficierului, obiectă al anchetei, conform tablourilor anecsate la a-

căstă Ordonanţă.

,

Doui membri cel puţină vor trebui să fe din arma sai din corpul de admivistrație militară din care oficerul obiectii al anchetei face parte.
Art. III. Preşedintele și membrii fie-cărui Consilii de anchetă atât de regimentă cât și de divisie vor Â numiți de generalul comandanti al divisiei.
Dacă oficierul obiectiă al anchetei este intendentiă militari, general de brigadă sai de divisie, președintele și membrii vor ti numiți de Ministrul Nostru
de Resbelă.
Afară de escepția prevădută prin paragrafal 3 din Art. următor, membri
consiliului, afară de președinte, vor fi luaţi pe rândii și dupe vechimea gradului, adică:
1, Daca oficierul obiectii alanchetei este căpitani, locotenenţii, sublocotenentii,
medicii de regimenti s6ă de batalion într'unii regimentă, dintre oficierii acestui corpi,

2. Daca este oficier superior dintrună corpă de trupă, oficier de Statiă-major din ori-ce armă,

oficieră de gendarmi,

oficieră dintr'ună

batalionă,

divisionii,

eseadronă sai companie ca formsdă corpi, ofcieră în neactivitate, subintendentii militară, adjunctă de intendență, medică ln spitalele militare saă oficieriă
de administrație, dintre oficierii în activitate în divisie,
3. Daca oficierul obieetii al achetei este intendantă miiitară, general de divisie, dintre intendenți și oficieri generali din activitate,
Membri de gradul oficerului obiectă al anchetei nu vor putea î mai nuoi
de cât dinsul,
Art. 1V. În casă de absență saă de vre-o îinpedieare constatată, membri
absenţi saă împedicaţi vor fi înlocuiţi prin oficieră de acelaşi gradă, și în lipsă
de gradul inferiori, dupe acela al oâcierului, însă fără ca ofivierii din noă numiţi să fie mai nuoi saii de ună gradă mai mică de câtă oficierulă obieată al
anchetei,

1865,24 FRY,
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Daca din causa vechimei gradului nu se va putea înloea, atunci se va nnni ofieieri cu gradul superioră acelui al oficierului absentă sai împedecată.
Daca în regimentii saă în divisie nu esistă oficieri într'una din condiţiile
cerute spre a face parte din Consiliul de unchetă, se va refera despre acesta
Ministrului de Resbeli, care va lua măsurile necesarii spre a complecta Con-

siliulii.

Art, V. Nu vor putaa face parte din Consiliul de anchetă:
1. Rudele saiă alianţii oficerului obiect al anchetei;
3. Autorii tângairii saii raportului special care a motivată întranirea Censiliulai saă rudele autorului,
TITLUL

II.

Despre formele unchelei.
Art.

VI. Nici

unii oficieră

nu

va

'putea

f trimisă

dinaintea

unui

Consiliă

de anchetă fără ordinul special al Ministrului Nostru de Resbelă; cu tâte acestea, ori de câte ori afară din teritoriul ţărei sar ivi trebuința a se supune ună
oficieră unui

Consilii

de anchetă,

generalii

comandanţi

primari

vor esecuta

a-

celeaşi drepturi ca Ministrul Nostru de Resbeli, afară numai când oficierul în
cestie ar fi intendentă militară, general de brigadă saă de divisie.
Art, VII. Când pentru una din causele prevădute la Art, 12 şi 253 din legea

din

8 Decembre

1864,

ună

oficieră

în

activitate

saii neactivitate

va fi în casă

da se trimite înaintea unui Consilii de anchetă, ună raportii special, d'impreună
cu tânguirea,

de va esista, va fi transmisă

prin calea

erarchică Ministrului Nostru

de Resbelă,
Tânguirea se va putea face de ori cc persână care se va crede vătămată
de ofcieră, către unul din superiorii oficierului pe care îl privesce. Ori care ar

fi gradul

uficierului

eare

o va primi,

el este datorii a o înainta

prin

calea erar-

chică, Ministrului Nostru de Resbelă.
In timpul inspecțiilor și când inspectorul general se va afla pe locurile de
inspecţie, actele, în locă de a fi transmise Ministrului de Resbelă prin generalul
comandanții al divisiei, vor fi transmise prin inspectorul general căruia vor fi
încredințate de şeful corpului saă serviciului iuspectatii; raportul special va Â
făcută, adică:
De către comandantul
corpului saii de oficierulă
Pentru oficerul din ună corpi de trapă.
superior pe care el!'l va
numi.
Pentru șefii de corpă, oficierii de gendarmi, |
De către comandantul
cerii fără trupă şi cei în disponibilitate saă în neac-Ide brigadă saă de sub-aitivitate pînă la gradul de colonel inclusivă.
visie teritorială.
Pentru membri intendenţei militare (afară de inDe către șeful serviciului
tendenţi), oficieri sanitari şi de administraţie,
|
'
AZ
aa
ao
e
ătre
uni gener
Pentra
unii2 general de brigadă
saă de divisie
i! De către
ună general de
:
divisie numită
pentru intendenți Pe
militari.
trul de Resbelii. de MinisOficierii prin intermediarul cărora tânguirea și raportul special vor Â transmise Ministrului Nostiu de Resbelii le vor vira fără a'şi emite opinia.
Ministrul de Resbel va putea, când va socoti de trebuință şi fără îndeplinirea formalitâţiloră de mai sus, să trimiţă de oficii pe ori ce oficeră din activitate saii neactivitate dinaintea unui consilii de anchstă, pentru una din cansele
specificate la Art, 13 gi 23 din legea din 3 Decembre 1864,
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Art. VIIL. Conformii Art. 13 din legea sus citată, când un oficeri a rămasti

în neactivitate

în timpă

de trei ani va trebui

să fie trimisii dinaintea

siliă de anchetă de Ministrul Nostru de Resbel.
Art.

IX.

Când

Ministrul

de Resbel

Consilii de anchetă, va trimite

proprii a lămuri Consiliul.

va

trimite

pe un

generelului comandantă

oficeră

unui con-

înaintea

al divisiei

unui

tâte actele

Aceste acte când vor fi privitore pentru un oficeră în neactivitate în timpii
de trei ani, urmeza a conține şi causele punerei sale în neactivitate precum şi
tâte sciinţele date de autorităţile civile şi militare asupre purtării şi sănătăţii
sale.
Dacă actele vor fi privitâre pentru un oficeriă osîndit la » închisdre pe un
timpă de mai mult de şâse luni, o copie dupe sentință de va anecsa la dosară.
Art. X. La primirea actelor trimise de Ministru de Resbel, generalul comandant al divisiei va numi membri carii vor trebui să compue consiliul de anchetă
şi va numi dintre ei un raportor care va fi tot d'auna în gradă superioră oficerului obicet al anchetei,
EL va convoca apoi consiliul arătănd fie căruia din membri epoca, locul şi
obieetul convocaţii.
Generalul va da tot d'uuna ordin oficerului obiect al anchetei de a se presenta la consiliă la locul, fiua și ora fiesată șii va face cunoscut numele raportorului,
Dacă oficerul obiectă al anchetei este intendent militară, general de brigadă
sati de divisie, Ministrul de Resbel va îndeplini el însuși formalitâţile prescrise
îu ac. stii articol,
Art. XI. Tâte actele care vor fi nevoit convocarea Consiliului de anchetă
vor fi trimise mai ântâiă preşedintelui care le va da raportorului și acesta va
încunosciința

pe oficerul

supusă

anchetei.

Art. XII. La deschiderea ședinței, preşedintele, dupe ce va ordona a se
întroduce oficeruli obiecţii alii anchetei, va ceti Consiliului articolile 9, 10, 12,
13, 19 şi 23 din legea de la 3 Decembre 1564.
Art, XIU. Dacă oficeruli obiectă al anchetei nu se va presenta la loculii,
dioa și ora indicată și dacă nu va fi presentat nici ună motivă valabilă de împedecare, se va proceda în lipsă şi se va menciona absenţa în procesul verbalii
care va coprinde părerea Consiliului de anchetă.
Art. XIV. Raportorul va ceti ordinul de convocare și tâte actele transmise
de Ministru de Resbel.
,
Art. XV, Oficerul trimisă înaintea unui Consilii de anehstă, din causa prelungirei neactivităţii sale în timpii de trei ani, va putea fi visitat de oficerii sanitati. hotăriţi de preşedinte.
În acestii casti procesulii verbal care va coprinde părerea consiliului de anchată va menciona şi declarația oficerilor sanitari
Art. XVI. Oficerii sanitari sai alte persâne chemate înaintea unui Consilii
de anchetă spre a da lămuriri 'și voriă face declaraţia pe rânâă şi în deosebi,
Oficerul obiecții ali anchetei şi membri Consiliului le vor putea adresa întrebările ce le vor găsi de cuviinţă, însă prin organul preşedintelui,
Art, XVII. Pers6nele chămate dinaintea Consiliului fiindii ascultate, oficerul
obiecţii ali anchetei 'și va presenta observaţiile sale.
Preşedintele

va consulta

apui

pe membri

Consiliului

spre a sei dacă ei sunt

destul de lămuriţi; în casii de afirmars el va depărta pe oficerul
chstei din

camera

Consiliului;

iar la casă

contrarii,

ancheta

va

obiecti al ancontinua,

Ant, XVIII. Dupe terminarea anchetei, președintele, conformii casului, va
puna în parte şi in termenii de mai josii, următârele cestiuni adică;

1865, 24 FEY.
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Pentru cuusă de disciplină.
D. .. . este în casul d'a f reformat pentru rea purtare obicinuită?
D. . . . este în casul d'a fi reformat pentra greşeli grave în servicii ?
D. . . . este în casul d'a fi reformat pentra greșeli grave în contra dis4. D....

este în casul d'a fi reformat pentru

greşeli în contra ondrei?

Pentru causă de neactivitate.
Di... ce se află în neactivitate de mai mult de trei y ani este în casul â'a
fi reformat ca nesusceptibil de a fi chemat iar în activitate?
-

Pentru condemnare mai mult de șese lună la inchisdre.
D. . . . condamnati la mai multă de 6 luni la închisâre prin sentință de
fire criminală este în casul de a fi reformată?
Art. XLX, Nici o altă chestie de câtă cele arătate în art. precedentă nu va
putea fi pusă Consiliului de anchetă.
Asupra fie cării ehestii pentru care Consiliulă va avea a decide spre a'şi
forma părerea, membri 7or merge la scrutinul secretă, depuindă într'o urnă pen-

tru afirmativă ună bilet pe care va fi scrisă cuvântul da, și pentru negativi un
bilet

pe care va fi serisă cuvântul na.
Majoritatea va forma părerea Consiliului.
Resultatul votului va fi trecută în procesuli verbal care va coprinde părerea Consiliului.
Art. XX. Procesul verbal coprindândii părerea Consiliului va fi subscris
de
toți membri şi trimisă Ministrului de Resbel cu tote actele sprijinitore, prin
intermediul generalului comandant ali divisiei, şi direct de presedinte,
dacă el
va fi generai de divisie,
Art. XXI. Şedinţele Consiliului de anchetă vor fi secrete,
Consiliul de anchetă se va disolva fără nici ună altă ordină, îndată ce'şi

va fi dat părerea asupra lucrării pentru care a fostii convocat,
s

Art. XXII. Totii ce este contrariii acestui regulamentă,
inţat.

este și remâna des-

LECE.
(Decret. 20 fev. 1865, prom. 25 fer. 1865).
Pentru instituirea de pe acum a Consiliului permanenti al instrucțiunei publice. prevădută de legea respeetivă, aplicabilă cu inceputul venitorului ani scolari 1865-—1866.
At, l. Disposiţiunile prevădute la partea I. Cap, 1, Art. 9—21 din legiuirea
asupra Instrucținnei publice, lucrătre eu îneeputul anului scolariă
1564/6, se
vor pune

de pe

acum

în lucrare,

Art. Il. Consiliul permanentă prevădnti prin legea Instrucţiunei publice,
va
avea t6te atribuţiunile administrative și inspectorii prevăduta de legea
acesta,
câte nu vor fi incompatibile cu legile în vigâre pentru Instrucţiunea publică.
Art, III. Fancţinnile membrilor Consiliului permaninte sunt onorifice; ei vor
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priimi însă e diurnă de lei 800 pe lună pe tot timpul faneţionării lor din suma
prevădută la Capit. II, Ş. I, a budgetului Instrucţiunei publice pe 1865.
——,.—

RECULAMENTU
(Decret.
Asupra

15 fev. 1865,

prom. 26 few. 1865.)

serviciului și instrueţiei dorobanților în serviciul activi al
Statului.

Art. I. Serviciul dorobanţilor în activitate dur€dă 10 dile; intrarea schimburilor în serviciă este la i, 11 și 21 a fie-căria luni; cele 3, dintr'o lună ce
petreci la easele lor, nu se socotescă ca serviciă activă ci ca reservă.
Cu acesti modiă serviciul dorobanțului în timpă de 6 ani, este de 2 ani în
activitate şi 4 în reservă, conform Art. 52 al legii de armare,
Art, II. Adunările dorobanţilor în activitate se facă la centrurile hotărîte
de comandantul fie-căruia district, prin înțelegere cu Prefectul.
Art, Il. Primarii asigură esactitatea venirii dorobanților în activitate și
conservarea

muniliei

şi echipementului

rând pe dorobanţi în acestă timpă a se
ună

serviciu

comandat

sai

pe timpul

servi de

cât se află

în reservă,

netole-

dinsele, ci când plâcă pentru

esersiciă.

.

Art, IV. La casii de concentrare fără rândă, Primarii veghâză ca dorobanţii
să pornâscă îndată la centrurile de adunare ce comandanții trobue să hotărască
de odată cu comunicarea ordinului de concentaare.
Serviciul eventual (fără rândă) al dorobanțului nu smintesce în nimicii rândul de serviciă regulată preserisă în Art. I din acestă regulamentiă,
In timpul serviciului eventualii, dorobanţii vor fi plătiți ca în servicii ordinar şi îndestulați cu furajul trebuinciosă cailor,
Art. V. Instrucţia militară a dorobanţilor în activitate se face pe la centrurile de adunare, instrucția celor ce şedă pe la casele lorii se face Duminica prin
comune

numai

2 ore.

Comandantul
* robanții,

care

dorobanțilorii este dator a numi în fie-care

să facă funcţie

de

comună uniă do-

instructorii.

Primarii vor veghea la esecutarea programei şi în casă de abatere intervina
gi facă cunoseută comandantului de dorobanţi.
Art, VI. Totă ce este contrarii acestui regulamentă, este și rămâne desfințat,
i
——.î—

LECE.
(Decret. la 8 marie. 1865, grom:

9 marte 1965).

Pentru desființarea comisiunei epitropicesci din laşi.
Art. I. Comisiunea
Art.

IL. Tâte

Epitropicescă este şi remâne desființată.

atribuțianile

ei,

prerădute

prin

osebite

disposiţiuni legislative

„încă esistânde, trecă la Triunalele jud: elor de ântfia instanţă,
Art. UI. Încheiările 'Tribunalelor în cestiunile relative la Epitropii, se ror
pune de îndată în lucrare și vor fi supuse regulilor procedurei comune,

4865, 11 MART.
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Disposițiuni transitoriă,
Art. IV. Directorele comisiunei cu doui copisti
în lucrare trei luni de la promulgarea legii de
faţă, și
flută prin budgetii.
Directorele va mai priimi câte una sută lei
pe
cancelarie,
n acesti termenă, Directorele, sub privegherea
va preda t6te actele la osebitele Tribunale competi
nte.

şi unii uşierăi vor remânea
'şi vor priimi l6fa prevălună

pentru cheltueli de

procurorului Curţii civile,

LECE.
(Decret, 8 mart. 1865, prom. 11 Mari, 1865.)
Pentru regularea

aşedărei baselor dupe care
impositul fouciar.

urmâqă a se preleva

Art, I. Proprietăţile imobile urbane şi
de ori ce natură, vor fi supuse
a plăti impositul fonciar pe trimestru 1 anul rurale
1865 dupe aceleași venituri înscrise
prin rolurile actuale.
Art. IL Proprietăţile neatinse de disposiţiunile
legii rurale, vor continua a
plăti impositul fonciar pînă la 1 Aprilie 1566
tot dupe basele prevădute la Art,
1. de mai sus.
Art. III. Moșiile locuite, asupra cărora se
aplică disposiţiunile legii rurale,
vor fi supuse a plăti impositul fonciar, cu începer
e de la Aprilie 1865 pînă la
Aprilie 1866, numai pentru *, Părți din
veniturile cu care sunt înscrise prin
rolurile actuale,
|
Axt. 1V. Proprietăţile Statului vor fi apărate
de transmitere, cu începere de la Iannarie 1865, de impositul fonciar şi de tacsa
mijlocescii între Statii şi arendașii acestor propriet fără prejudiciul stipulațiilor ce
ăţi.
Art. V. Evaluarea venitului dupe care urmedă
a fi supuse la plata împositelor, cu începere de la Aprilie 1866, propriet
ăţile de catigoria prevădută la Art,
JI de mai sus, se face în cursul anului
1865, de odată cu recensementul contribuabililor şi al patentabililor, iar pentru propriet
ăţile de catigoriu cita
lată
Art,
III evaluarea veniturilor se va face în unul 1866,
Art. VI. Veniturile tutuloriă proprietăților
imobile, constatate la xecensementele prescrise de Art. V, vor servi de basă
nestremutată la împlinirea pentru
cinci api, de la Aprilie 1866 pînă la Aprilie 1871,
Art. VII. Evaluarea veniturilor și regular
tra evaluărilor se vor face în conformitate, ea casurilor de contestațiane concu disposițiunile legii foncieră unifcată la 31 Martie 1862, care remâne
în vigore în totii ce nu se atinge prin
legea de față.(1)
Art. VIIL La constatarea venitului proprie
tățiloră rurale de ambele categorii prevădute la Art, VI, vorii lua patre
împreună cu agenții fiscală și comunali
şi uni delegat alesii pentru fiv-care plasă
de către proprietarii moşiiloriă sai împuterniciţii lor.
Art. LX. Alegerea acestor delegaţi se va
face la residența fie- cării plăși cu
majoritatea voturiloră alegătorilorii presenți,
Alesul trebue a f proprietară de moșie chiar
în plasa unde va fi ales. Elă
urmă a avea vârsta de 25 ani

DO

cel pucia.

NI

(1) Vezi acea lege în supl,

p. 6.

18

274

|

1865, 48 MART,

Delegatul unei plăşi va lua parte la evaluarea venitului proprietățiloră din
plasa vecină, iar nici cum în aceu din care s'a ales.
“Art. X. Spesele pentru transportulii delegaţilorii de plasă, în ambele recen.semente citate la Art, V, se vorii prevedea prin budgetulă Ministrului Finanesloriă.
1

|

Pe

LECE.

(Decret. 15 mart. 1865, prom. 17 mart. 1865).
Pentru intreprinderea de lucrări

publice prin modă

de concesiuni.

Art. 1. Lucrările pablice, de ori ce nâtură, voră fi întreprinse prin modă
de concesiuni către companii și,capitaliști, a căror capitale avansate lise vor restitui

prin anuităţi de 'procante şi amortismentăă

Ast. IL. Ministrul de Lucrări Publice va dispune în modul prevădut la Art.
1 din fondurile destinate în budgetele anuale pentru lucrări publice.
„Art, III. Ori ce concesiune de lucrări pubiice, prevădută la Art. [, se va
acorda numai în virtutea unei legi speciale.

00

LECE.
(Decret. 17 Mari. 1865, prom. 18 Mar. 1865).
Pentru desființarea

morilor de pe riul Dâmbovița.

Art. 1. Să se desființede tote zăgadele, stăvilarele, leşile, îngrădirile, zidăriile și ori-ce alte obstacole se vor fi aflândii pe matca Dâmboviţei, atâtă afară
din capitală în sus și în jos, cât şi în centrul capitalei, făcute în urma legiuirii
din anul 1835 din regulamentuiii organică, relativ la plutirea riurilor. Se îrțelege că morile, herăstraele de la munte nu sunt coprinse în acestă eatigorie.
_ Axt, IL Asemenea să se desființede şi tote zăgadurile, stăvilarele, leșile, în"grădirile, zidăriile şi ori ce alte obstacole se vor fi afiândă făcute pe matea Dâmboviţei mai naintea menț onatei legiuiri din regulamentulă organic, câte se vorii
găsi reclădite cu înălțarea zăgadurilor, stăvilareloră sai leșeloră din nivela in
care se afla în anul promulgării acei legi, ori strămutate de la loculă loră.
Art, III. Morile şi ori-ce alte clădiri, proprietăţi ale Statului, ce se vor afla

pe apa Dâmboviţei, de ori cândii şi în ori-ce

modii constituite, atâtă afară din

capitală în susă şi în josii, câtă şi în untralcapitalei, sevor desființa îndată cu
totul fără nici o escepțiune,
.
Art. IV. Morile ce se vor fi aflând făcute din naintea sus disei legiuiri a
regulamentului

organiciă,

şi nu se vor fi reclădit în urmă

cu înălțarea

zăgaduri-

lorii, stăvilarelor saii leșeloră, se vorii lăsa în ființă, afară numai dacă, după o
cercetare prealabilă, prin 6meni esperți, nu se va dovedi că acele mori causâsă

înecăciuni seri6se, şi în acest casii mora sati

obstacolul se va putea desființa i-

mediat, despăgubindii pe proprietară, conform cu legea ds espropriare pentru causă de utilitate publică.
Art. V. Să se cureja riul Dâmboviţa atât în capitală cât şi afară în susă şi
în jos pe la tâte locurile unde se va fi aflând împedicat cursul apei pe matea
«i, seoțându-se și toți parii de la zăgade precum şi fundamentele ee voriă rămâ-

1865. 19 MART.
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nea sub clădirile ce suntă a se desființa, asemenea se oră curăţi şi nomolurile,
prundurile şi depositele ce încurcă cursul apei.
|
:
|
Art. VI. Să se dea în Bucuresci o lărgime uniformă de dece. stînjini saii
duoă-deci metri în lumina apei Dâmboviţa, conform Art, 9, pagina 523 din regulamentă, şi să se lase pe fie-care margine a rîului câte uni spaţiii liberă de
trei gi jumătate stinjini.
Construcţiunile aflate pe terenul cuprinsă în acâstă zonă se vorii desființa
fără îndemnisațiune, dacă aceste construcțiuni se vor fi făcută în urma legiuirii
sus citată; ră pentru construcţiunile ce se vor afla făcute înaintea acestei legiuiri, se vorii îndemnisa proprietarii lor conform cu legea de espropriațiune pentru niilitate publică.
“

Art. VIL. Să se desființede în Bucuresci podurile actuale cu picidre în apă

şi să nu se mai construe altele pe viitor în aceste condițiuni, ca să remâe cât
mai liber cursul acestei ape.
Art. VIII. Să se facă studii pentru canalisarea Dâmboviţei în, tot cursuli ei
şi pentru înființarea de splaiuri (cheiuri) în oraș,
|
!
Proiectul acestei lucrări se va termina cel mult în timpi de duci an,.
Art. IX. Se vor mai face treptat pentru regularea cursului Dâmboviţei, următârele lucrări:
,
|
I). Să se tae coturile Dâmboviţei unde trebuința va cere.
II). Să se înalțe pe alocurea malurile Dâmboviţei pe unde vor Â prea în
faţa apei.
E
JI). Să se dea altă derivaţiune apelor ce se revarsă de din sus de șanțuri
şi reintră în Dâmboviţa din jos de șanțuri.
”
'
IV. Să se curețe canalul ce se află făcut pentru derivaţiunea apei, Ilfovului
în Colintina şi să se întreţie cu îngrijitoră orânduit ad-hoc.
V).

Să

se facă îndată

nivelațiunea

acestui

canal

cu prelungire

Dâmboviţei, ca să se vadă dacă ar fi cu putință a se deriva la
tina şi acâstă apă.
In casă d'a se găsi priinci6sa
de prelungirea sus disulai canală

pînă în apa

viiţuri în Colin-

acâstă măsură se vorii începe îndată lucrările
între Ilfovă şi Dâmboviţa, ca apa acestui de

pe urmă rii săse potă devărsa la trebuiață în Colintina.

|

RECULAMENTU.
(Decret. 10 mart. 1865; prom. 19 mart. 1865.)
Pentru chemările periodice ale reservei armatei,
Art, 1. Reserva armatei permanente se compune, conform Art, IMI. din. legea
organică a puterei armate, din Omenii carii aă servit patru ani.
Art, Il. Reserva se administredă și se comandedă în fie care district, de eadu de deposit al recrutării, conform Art. 48. din legea organică a, puterei armate.
Art, III.
Omenii din reservă sunt supuși la reviste periodice, conform Art,
IIL din legea organică a puterei armate.
i
Art, IV. Revistele 6menilor din reservă se vor face pe plăși în chipul ur:
mătoră:
Comandantul depositului va face revistă 6menilor din plasa în cara se afă
residența districtului; eei-lalţi oficeri ai depositului vor fi însărcinați cu revistele
în cele-lalte plăşi,
_
La întâmplare ca numărul oficerilor de deposit să nu fie de ajunsi pentru
facerea revistelor, se vor pntea însărcina cu acestă misie ofieerii gi sub-oficierii

de dorobanţi ai districtelor.

*

|
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„Art, V. Se vor chema, Gmeni din reservă spre a se trece în revistă la fie
care gtse luni,
Art. VI. Goneralii şefi ai divisiilor militare teritoriale avisând pe Prefecţii
districtelor vor hotări dioa și ora în care se va face revista 6menilor din reservă, astfel ca să se facă de odată în tâtă întinderea divisiei.
Art. VII. Bilele şi durata fiesată pentru reviste se vor regula astfel ca, pe
cât se va putea, să nu se jicnâscă interesele &menilor; iar localităţile de adunare pe cât va fi prin putință să fie mai centrale.
Art. VIUL, Ordinul pentru chemarea Omenilor din reservă Ja rovistă se va
notifica de către comandantul depositului, prin mijlocirea administrației, tutulor
primarilor cari vor fi datorii ali notifica tutuloră 6menilor din reservă ce locuesciăi în comună.
Primarii vor fi datori a trimite oficerului revisuitor liste de absinți în care
se vor areta sub a lor respundere causele lipselor,
Art. IX, Ordinul de chemare va face cunoscut tot dauna, că cei ce vor
lipsi la reviste fără causă legitimă vor fi urmăriți şi pedepsiţi conform regulamentelor militare.
Comandantul depositului, dupe registrele sale, va întocmi foi de apel pe
plăși, pe care le va încredința oficerului însărcinat cu facerea, revistelor,
Ant. X. Oficerii însărcinați cu facerea revistelor, pe dată ce vor sosi la residența plăşii, vor încunosciința pe Sub-prefeet de obiectul misiei lor.
Art. XI. Revista se va face dupe fâia de apel dată de comandantul depositului; oficerul însărcinat cu facerea revistei va însemna în acea foie pe toți aceia carii nu sai presintat la revistă, menționând în ea causele lipsei, basate
pe arstările oficiale ale primarilor conform Art. VIII :
Art. XIL. În interesulii ordinei publice, jendarmeria va asista la aceste
reviste.
Art. XIII, Dupe terminarea revistei, fia de apel se va subseri şi de Subprefecți, și oficerul însărcinat cu acâsta o va înainta cu tote însemnările comandantului depositului,
.
Art. XIV. Comandantul depositului va transmite tâte foile de apel împreună cu observaţiile sale generalului șefă al divisiei militare teritoriale, care singur este în drept a pedepsi disciplinar pe &menii ce nu s'aă presentat la revistă
feră causa legitimă,
.
Art. XV. Generalul divisiei teritoriale pâte pedepsi conform drepturilor sale
pe 6menii din reservă ce nu sunt următori ordinilor.
Art. XVI. Pedepsele ordonate de generalul şefă al divisiei teritoriale pentru
&menii din reservă, se vor esecuta tot d'auna de comandantul depositului eu concursul Prefecturei şi jendarmeriei.
Art, XVIL Omenii din reservă nu'şi vor putea chimba domiciliul pînă ce
nu vor încunosciința pe comandantul depositului.
Art, XVIII. Comandanții depositelor 'şi vor face cunoscută schimbarea de
domieiliii dintr'un distriet întraltul a Gmenilor din reservă.
Art. XIX, Îndată după terminarea revistei semestriale, comandantulă
depositului va înainta generalului şefă alti divisioi teritoriale unii raport conform
1n0delului aci alăturat.
"
”
Acest raportă va cuprinde în colâna observaţiei generale tâte sciinţele, atât
asupra Gmenilor reservei, cât și asupra concursului autorităților locale și ale jendarmeriei în operaţia revistelor.
.

Art. XX. Generalul șefii al divisiei teritoriale va înainta acelă raport tmpreună cu observaţiile sale Ministrului de Resbel.
,

Art, XXL. Generalii şefi ai divisiilor teritoriale vor putea prin înțelegere cu
Prefecţii a ordona reviste suplementarii, cândii vor observa că Gmenil neglijă de
a se presonta |a chemările ce li ss facă,
,

1865, 23

MART,

Art, XXII. Pînă la întocmirea cadrelor de deposită,

dorobanţi le va ţine locul.

bi
cadrele escadrânelor de

iii

LECE.
(Decret 20 iartie 1865, prom. 23 martie 1865)
Pentru înființarea de cheiuri pe ambele părți alc riului
pe totă partea din intrul eapitalei.
Art, I. Se deelară de utilitate publică generală, rectificarea

Dâmboviţa
cursului rîului

Dâmboviţa şi înființarea de cheiuri pe ambele părți ale rîului și pe t6tă partea
din întru capitalei,
Art, Il. Lărgimea cheiurilor dia marginea parapetelorii pînă în păreţii elădirilor va fi de 20 metri, iar înălțimea lor va, A astfelă ca să oprâscă revărsarea
apelor la cele mai mari viituri,
Art, III. Pentru esecutarea acestor lucrări și pentru espropriaţiile necesare,
Ministerul de lucrări Publice va dispune pentru campania anului curent de ur.
mătârele sumi din cele prevăgute în budgetulii acestui esersieiă și anume:
450,000 Lei ce s'aă afectat la Cap. 7, Art. 8 pentru rescumpărarea locurilor de Iu bariera Mogoștei;
150,000

Lei din suma de 600.000 lei afectată la același Capitolă, Art. 10
pentru pavarea şi cunalisarea a patru strade, iar restul de 450,000

va remânea afectat pentru acestă din urmă lucrare.
Lei din suma de 900,000 lei afactată la Cap. II, Art. 1 (budgetul
estraordinar) pentru deschiderea unui bulevard și construire de edificiuri pnblice, iar restul de 300,000 va, rămânea afectat pentru
construirea edificiului publică.
1,200,000 Totalul ună milionă două sute mii.
Art. IV. Lucrările mai susă arătate se vor combina cu desehiderea unet
strade pe locuiii din vale ală Sărindaralui pînă în dreptulă pompelorii de ali600,000

mentare,

.

Tâte locurile Statului aflătâre d'a lungul acestei strade se vor vide şi fondurile provenite din acâstă vândare se vorii afecta toti la lucrările mai susă
arătate,
Art. V. Concedarea tutulor acestori lucrări se va face numi în virtutea unei legi speciale.
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LECE
(Decret. 23 Marte

1865; prom. 8 April. 1865).

Pentru reorganisarea serviciului de percepțiune din oraşe
rile principale.

și tirgu-

CAPITOLU 1.

Despre instituirea perceptorilorii de orașe şi târguri, clasificurea
lorii şi auioritatea de cure dedendi.

Art. ]. Implinirea contribuțiunilori directe și a altoră diferite tacse fiscale,
se efactuă esclusivii de către agenţii speciali numiți „perceptori“ în virtutea unui
vitla Iegalmente dobândită.
Art, Il. Spre acestii scopă se institue ună servicii de perceptori prin ora-

şele şi tîrgurile principale alle ţerei.

Pe lîngă perceptorii de prin orașele mai populate sunt ataşate adjutre
«omptabili şi agenți de urmărire.
Art. [1], Perceptorii, adjutârele și agenții de urmărire suut agenţi fiscali, depindă de Ministeriulă Financeloră și sunt puși sub autoritatea casieriloră distrietului.
Ei sunt responsabili către casieri pentru esacta implinire a contribuțiuniloriă
şi pontru regulata conducere a operaţiiloră sorviciului lorăă,

CAPITOLULU
Despre

u.

clasificarea perceptorilorii,

Art. IV. Perceptorii de orașe şi tărguri se împartă în patru clase, dupe importanța populaţiei orașelorii și dupe cătimea contrihuţiuniloră ce aă a împlini,

Art, V. Personalulă serviciului de pereepțiune şi clasificarea lui se va, prevedea şi regula pe fie-care anii în budgetulă Ministrului Financeloră.
CAPITOLUL

III.

Art, VI. Atribuţiunile perceptoriloriă consistii în următorele operațiuni:

1). Lucrări pregătitore,
2), Implinirea contribuțiuniloră și
3). Urmârirea confribuabililorii întărdietori.
PARTEA

1.

Despre iucrâri pregătitbre.
Art. VII, Lucrările pregătitâre sunt:
1. A primi de la casieri la începutulă fie-cărui ană rolurele confecționate
da către agenţii de constatare, a le verifia şi a le presenta la Consiliulă comunale spre a lua însamaoare dupe dânsele, și a publica în resumatiă numărulii total allă contribuabililorii, patentabilitoră, venitulă proprietățiloră imobili şi cătimea dăriloră cuprinse în ele.

2,

A impărți comereianțileriăi

şi industriașilori,

profesionigtiloră, “patentele

ceia

Despre atribuțiunile perceptorilorii.
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formate de agenţii de constatare

urile.
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şi priimite prin casierit locali de o dată cu ro-

4. A se incărea la venituri prin scripturile loră cu totalulă contribuţiuniloră cuprinse în rolurile anuali și cele suplementare trimestrial.
5. A forina matriculile de contribuabili şi patentabili ambulanți, a le revesti
cu legalisarea Consiliului sati a delegațiloră comunali și a le înainta la Prefectură sai Sub-prefectura locală.
.
„Aceste din nrmă disposițiuni privescă pe perceptorii din localităţile unde încă nu sunt controlori,
PARTEA

II.

Despre împlinireu contribuţiuniloriă.
Art. VIIL În privința împliniriloră, perceptorii aă următârele îndatoriri:
1). A împlini contribuţiunile, taesele și decimele adiționali autorisate de lei
de la toți imposabilii înscriși în rolurile citate mai sus.
|
Perceperea eontribuţiunilor sai tacselor de la ambulanți necuprinşi în roluri
se va face dupe bileturile de clasificare ce se vor libera de către controlorrl
respectivi dintr'un registru cu matcă,
Pe unde nu sunt controlori, asemeni bileturi se vor libera perceptorilor do
către agenții comunali spre a le servi de basă la implinire pînă vor primi roluri in bună regula pentru toți ambulanţii de catigoriile citate mai sus.
2). A libera cuitanțe saii patente tăiate din registre cu matcă pentru sumele sai taesele ce vor împlini de la contribuabili de ori ce catigorie, şi du la
patentabilii. ambulanți.
3). A înscrie îndată dupe împlinire în marginea rolurilor prin colânele deschise ad-hoc, atât în cifre câtă şi în litere, tâte sumele contribuţiunilor în:piinite de la fie care contribuabil și pentru fie care fel de contribuţie,
Acâstă înscriere prin rolurile contribuabililor ambulanți se va face îutată
ce se vor trimite perceptorelui rolurile despărțirei sale, formate dupe matriculile
suplementarii.
.
4). A trece tâte sumele încasate din contribuţie prin registrele de conutubilitate ce sunt datori a ține,
5).

A vărsa la casierul local

contribuţiunile

împlinite

la fie care

dece

dile

dacă reședința perceptorului este în altă comună de cât aceea unde este biuroul
casierului, sati îndată ce cătimea lor va atinge suma de lei 1900, când biuroul
perceptoralui va fi în acelașă oraș unde se află și casierul și a primi pentru
banii respunși recipise tăiate din registrele cu matcă.

6). A cere de la agenții

de constatare descărcarea

contribuţiilor a

acelor

individe ce se vor constata că sunt gregit impuşi, dosiți, morți, insolvabili. ete,
justificând imposibilitatea împlinire contribuţiilor lor.
T). A transmite controlorului liste de contribuabilii și patentabilii ce se vor"
descoperi în despărțirea lor, fie din cei veniţi din alte despărţiri, fie din cei rămași neînscriși la epoca recensimeniului, cerând de la controlor a face cuvenita
constatare și a, regula adăogirea acelor contribuabili prin matriculele suplementarii ale acei despărțiri.

PARTEA UI.
Despre urmărirea contribuabililor întărgietori,
Art. IX. în privința urmăririlor, perceptorii sunt datori:
|
1). A urmări pe contribuabilii carii, fiind înscrişi în rolurile despărțirii
x

fie
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căruia, vor fi întărdiat a veni să'și plătescă contribuția

ce datoredă pe fie care

trimestru.

2. A forma dupe roluri avertismente speciale pentru urmărirea contribuabi"ilor strămutați en locuinţa în alte despărțiri financiale și a le transmite perceptorilor respectivi, spre a urmări împlinirea contribuțiunilor ce datoredă.
3. A urmări asemenea pe contribuabilii veniți în circumscripția lor din
alte despărțiri, în virtutea avertismentelor speciale de urmărire ce vor primi de
la perceptorii locali,

CAPITOLUL

Despre

adjutdrele
i

IV.

comptabili, agenți
mile lori.

de

urmărire

şi atribuțiu-

Art, X. Adjutsrele perceptorilor din oraşe mai populate sunt de două grade

şi anume:
1, Adjutâre comptabili.
2, Agenţi de urmărire.

Atribufiunile adjutorelor comptabili
Art, XI. Adjutorele comptabili sunt însărcinați a ţine în bună regulă comptabilitatea perceptorului, archiva, rolurile, registrele de ehitanțe şi de urmărire
şi tot ce privesce la buna, ordină a biuroului.
Ei concură dupe ordinile şi în virtutea delegaţiei ce li s'ar da de către perceptori la aplicarea grădului al Il-lea și al Ill-lea de urmărire, asupra centtribuabililor ce aă intrat în asemenea casuri şi priimescii în lipsa perceptorului
contribuțiunile ce vor aduce contribuabilii la biuroul de percepţie.
Ei formegă

şi transmit

fie-cărui agent

a le împărți contribuabililori.
Ţin

comptă

şi se asicură

de urmărire

avertismentele

ce trebue

.
despre

modul

cum

îşi îndeplinesc

îndatoririle fie

care din agenţii de urmărire,
Depuni la casieria locală o garanție personală solvabilă, pentru esacta împlinire și vărsare câtre perceptore a sumelor de bani ce vor fi îudatoraţi a îm-

plini în biuroul de percepţie.
Ei sunt responsabili directă câtre perceptori pentru tâte lucrările ce se vor
efectua și pentru ori ce negligenţă în împlinirea datoriiloră lor,

Atribuţiunile agenţilor de urmărire.
Art. XII. Agenţii de urmărire sunt datori:

1. A împărți la începutul fie-căruia anii însciințările de cătimea dărilor cu
care sunt înscriși contribuabilii prin roluri și patentele comercianților, industriaşilor şi profesionistilor din despărțirea fie-căruia,
2. A împărți asemenea, pe fie-care trimestru, avertismentele și ordonanţele
de urmărire pe la contribuabilii întărgietori,
3, A comunica perceptorului liste de contribuabilii descoperiți din nuoă în
circumseripțiunea lor şi de aceia ce se vor fi strămutat, sai vor fi întrat în casuri care ar da loci la descărcarea de contribuțiuni, precum şi despre proprietăţile ce ar întra în ambele catigorii rai sus menţionate.
4. A concura dupe ordinile perceptorului la ori ce alte operațiuni cerute de
iuteresul serviciului de percepție.
Art, XII, Agenţii de urmărire sunt responsabili către perceptori pentru t6-
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au

te lucrările forii şi sunt datori a da ascultare
adjutorului comptabilă asupra în-deplinirei însăroinăriloră ce le sunt puse
prin legile și regulamentele ad-hoc,

CAPITOLUL

V.

Despre admisibilitatea perceptorilor, adjut
orelor 2omplabilă şi agențilorii de urmărire.
"
Art. XIV. Pînă se vor putea forma agenţi
de pereepţiune cu cualităţile cerute, condițiunile de admisibilitate în
asemenea posturi vor fi celle vrmătâre:
a). A fi Românii saă naturalisat.
b). A avea etate de 25 ani.
€). A avea cunoseință de legile şi regle
mentele financiale.
d). A cunâsce lucrările aritmetice,
e). A fi practicată în vre o cancelarie public
ă trei ani, cel puţină,
Î). A avea o scrisbre frumâsă.
8). A nu fi fost destituată din funcţia,
te va f avut pentru negligență, imoralitate sai abusuri.
.
Art, XV. Ori-ce perceptoră este datorii
a depune o garanțiă în numerar saă
în ipotecă, în raporiă cu a patra parte
țiunilor directe din despărțirea în care din venitul unui trimestru ală contribuar fi numită.
Pentru garanţiile depuseîn oumerariă
li se va boniâca unii procentă de 5 ,
pe ană.
Art, XVI. Nici ună perceptoră sai
adjutor comptabil nu va putea intra
serviciul funcțiunei sale, pînă ce mai
în
nainte nu va depune garanţia şi va
săvârgi
legiuitul jurământă.
Art. XVII. Agenţii de urmărire, ca
să fie admiţi în asemenea funcţiune,
vor
trebui a fi Români, sai naturalisați,
a sci să scrie, a cunâsce cele patru
lucrări
aritmetice elementare, a avea etatea
de 21 ani şi a justifica despre buna
loră
conduită,

CAPITOLUL VI.

Despre instituirea unii servicii de Surn
umerar pe lingă agenții de
percepţiă.
Art. XVIII. După trecerea de ună ană
Menea nu va putea fi numită perceptoriă de la promulgarea acestei legi, uide cât după ce va fi trecută gradele
de surnumerar, agentii de urmărire şi
adjutor comptabile la vre unii biaroă
de
percepțiune,
,
Art. XIX, Pentru împlinirea disposiţiani
lor
Art.
de
mai
sus, se institus, unii
servicii de surnumerari, cari voră fi în
numeră de. 10 pe liugă direcția comptabilității de la Ministeriulă Financeloră,
și
duoi
pe lingă fie-care perceptoră
de oraşe,
Adi. XX. Spre a putea A cine-va admisă
ca surnumerar urinâaă a îndeplini
condițiile următâre:
1). A fi Română saă naturalisată.
2). A avea etatea de 21 ani,
3). A fi absolvită cursul a 4 clase gimnas
iale, sai numai patru clase primare, prin districtele unde nu sunt
gimnasii.
4). A avea o scriere frumâsă,
Art, XXI.

Termenul

Burnumerariatului

va

f obligator

de „ună

18*

ană

gi tacul.
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tativă tacă de unii ani, dacă la espirarea anului ântâiii nu se va ivi vre o cau
țiă sat daca surnumerariul nu va însuşi cunoscinţele cerute.
Art. XXII. Surnumerarii eari prin zelă şi activitate vor proba că însugescii
calităţile cerute, vor putea fi numiţi la vacanţii în posturi de agenţi de urmărire
mai înainte chiar de împlinirea stagiului de unii ană.
!
Asen:enea surnumerarii. vor fi însărcinați provigoriă a ţine locul ajutorelor
comtabili ce ar fi lipsind din serviciă pînă la numirea celor în drepti.
Le asemenea casuri surnumerarii vor avea dreptul de a se bucura de Y,
din retribuţiunea

posturilor

Art. XXUL. Îu casul
piegați de categoriile citate
XV şi'ar fi fostă supuși la
putea justifica, că însușescii
numai se va putea chema
asemenea, calități.

ce vor ocupa

provisoriă.

când s'ar ivi vacanță în postul de pereeptori, şi immai sus n'ar putea presenta garanța cerută la Art.
penalităţile prevădute la Art. 49, 43 şi 44 saiin'ar.
condiţiile şi eunoscinţele prevădute la Art. 14, atunci
la funcţia de perceptor alte perrâne care ar însuși

_ CAPITOLUL VII.
Despre înaintarea perceptorilor.
Art. XXIV. Perceptorii adiniși în condiţiunile de mai sus vor avea dreptul
de înaintare la uni clasă imediată superiori în ceasuri de vacan ță dupe doni
ani de serviciii în clase inferiore, în urma unui esamenă ce vor da despre atribuţiile şi îndatoririle postului lor.
Art. XXV. Perceptorii de clasa a IV, vor fi cu chipul acesta înaintați la
clasa IIl.

in

,

Perceptorii clasa III la clasa a II.
Perceptorii clasa a Il la clisa I.
Perceptorii clasa I la postal de şefi de biuroi în direcția centrală a comptabilităților în urina unui concursi cu impiegaţii imediată infiriori din acea
direcțiune şi astfel mai departe,
Art. XXVI. Controlorii contribuțiunelor directe cu gradurile corespungătâre
celor de, mai sus, ai aceleași drepturi de înaintare la posturile de perceptori în
urma împlinirei condițiunelor de serviciă şi de esamen, prescrise prin Art. 24
pentru percaptori, dacă însă vor putea dispune de garanția cerută prin legea
de faţă.
Art. XXVII. În casă când duci sai mai mulţi agenți de constatare și de
percepțiune vor avea drepturi egale de înaintare, postul vacant se va da prin
concursă celui mai capabil.
Art, XXVIIL. Coueursul se va face înaintea juriului -asupra unui nuz.&r de
teme alese din legile și regulamentele şi instrucțiunele financiare în vigâre.
Art. XXIX. Concursul va fi înseris şi orală.
Art. XXX. Juriul esaminatoriă, se va compune, pentru perceptorii din capitală de câtre directorul comptabilității şi alți duoi fancționari superiori aleși
cu acea ocasiune.
Art. XXXI. Juriul în districte se va compnue de către prefectă ca pregedintre, casierul general și controlorul districtual.

CAPITOLUL VIII.
Despre vetribuţiunele

agenţilor de percepțiune şi
curugiare.

premiile

de în-

- Art, XXXIL Retribuţiunele pereeptorilor și ale agenților de urmărire se vor
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compune din o sumă ficsă, după clusele din care face parte, și din o reunisă
proporţională asupra contribuțiunelor şi decimelor împlinite şi răspunse.
Art. XXXIII. Ajutorele comptabili vor avea numai retribuţiuni ficse.
Art. XXĂIV. Retribuţiunele și reinisele proporționale se regulăză după tarifa de mai jos.

Retribuțiuni
A

ficse.
-

Perceptori.
Clasa

| pe ani

.

pp...
IL

,

Adjutore

|

Va...

3,600

lei

3,600

lei

.

1,800

a

1500

>

„2,400

„1,900

Remise

de

ur-

mărire,

lei

„294400

pp...

Agenţi

comptabiii,

1,800

-

„14200

960

760

,

600

preporționale.

Pentru perceptori.

Pentru agenţi de urmărire.

2 la */, acei carii vor avea a percepeli '/, la 0, carii vor avea a percepe dupînă la 30,000 lei pe ană.
pă roluri pînă la 25,000 lei pe anii.
1 5/4, idem de la 30000— 90000
1 1, idem de la 25000— 50000

1%, 2 7 „ 90000—180000
1 1/5
„180000—250000
1

n

n

1

7950000 în susă.

35

n

» 50000— 80000
n » 80000—120000

Și mai în sus.

Art. XXXV. Perceptorii, osebitii de retribuția fiesă şi remisa proporțională
prevădută mai susă, au drepti a se împărtăşi cu !/, din amnenfile implinite în
virtutea legei de urmărire.
Ant. XXXVI. Agenţii de urmărire asemenea ai drepti a se împărtăşi cu
"a din amendile ce voriă împlini din despărțirea fie-căraia tot în virtutea legei
mai susă citată,
Art. XXXVII. Adjutorii comptabilă se împărtășescă asemenea cu Y, din tote
amendile de urmărire.
Art.

XXXVIII.

lor serviciilor
pe două luni,
fie-câruia anii
anuale și cele

Pereeptorii

de

clasa

I şi a 1I, pentru

considerația

greutăţi-

lor, vor uvea drepti la ună premii ecuivalent cu retribuția 6csă
dacă prin silințele ce vor depune vor achita integral pînă la finele
contribuţiunile directe ce vor fi îndatorați a strânge după rolurile
suplementarii din despărţirea lor.

CAPITOLUL

IX.

Penalitâţi.
Art, XXĂLĂ,
Perceptorii cari pînă la finele fe-cărti irimestru nu vor
achita celă puţinii 3%/, părţi din contribuţiile despărțirii lor pe acelă trimestru şi
cari nu vorii justifica în asemănare cu disposiţiile legci asupra comptabilitâți generale, causele legale ce ai împiedicată împlinirea restului, vor perde dreptă amendă retribuțiunea ficsă pe o lună,
++
+
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Art. XL, Perceptorii cari, pînă în termen de 9 luni după espirarea unui tri”
mestru, nu vor fi achitat remăşițele acelui trimestru, vor fi supuși a plăti drept
amendă 2 *, pentru acele remăşițe pînă la definitiva lor lieuidare.
Disposiţiunile prevăgute la Art. 40 şi 39 de mai sus, vor fi aplicabile cu începere de la anul 1866, în vederea preferinţei ce urmâdă a se da în cursul
anului 1865 perceperii remășițelor din anii precedenţi.
Art, XLI. Acei din perceptori cari pînă la espirarea esercițiului fie-căruia
an (30 Septembre al duoilea sn) nu vor f achitat tote contribuțiunile directe
din circumseripția fie- căruia pe acel an, vor plăti fiscalui dreptă anienda 4%, a
supra acelor remăşițe.
|
Acestă amendă se va împlini de la pereeptorii îu curs de trei luni, adică,
pină la finele anului al duoilea, scădându-se treptat cu sumele ce vor nai respunde în acel interval, 6ră după trecerea acestui termen, se vor aplica asupra
lor disposiţiile $ 1 de sub Art, 18 din legea asupra comtabilitățiă.
Art. XLII. Perceptorii cari vor deturna banii Statului vor fi îndată depărtaţi din servicii şi dați în judecată penală,
Perceptorii

cari, pentru

sumele

priimite

de la contribuabili, vor

ua

a

Art, XLIIE.

libera alte caitanţe de cât acele ce sunt datori a tăia din registre cu matcă, parafate şi sigilate de Ministru, se vor destitua și trămite în judecată ca pre.
varieatori.
Art. XLIV. Perceptorii cari vor frauda pe contribuabili, îndată ce se va
"constata faptul săvârşit cu rea credință, vor î datori a înapoia contribuabililor
sumele răi împlinite şi fot de odată vor fi destituaţi şi dați în judecată penală.
Art. XLIV. Pentru ori-ce alte “neregularități comise în servicii, perceptorii
vor fi supuși la aceleaşi penalități, prevădute pentru agenţii de covstatare prin
legea organisării serviciului lori,
Art. XLVI. Disposiţiile legii de față se voră aplica după o luuă de la promulgarea regulamentului ce se va elabora pentru aplicarea ej, cu escepțiile prevădute la $ 1 de sub Art. 40.
Finele

suplimentului.

Sat

TABELA CHRONOLOCICA
Materielor coprinse în suplimentă..
re corzi spa eczeme

Daia
1859, Fev. 23—Dee.

|.Legele, vegulamântele sei decreteie| Pag.
22 Rev... .|Decret relativila atribuţiunile centralisă-

târe alle Ministeriului din afară şila con-

NE

ae

N

O

op

BD

o

9

.

1859, Oct. 4—Dec, 2 Oet,
Ordonanţă asupra Presse .....
1859, Oct, 5—Dec. 27 Sept. , -|Lege relativă la abrogar
ea legei asupra
pensiunilorii din 1853.
.......,
1859, Oct, 12—Dec.7 Oa... -|Lege pentru înfiinţar
ea unei a 3-a secții
civile la Tribunalulă de Ilfov. .,.
1860, Mai 24—Dee. 13 Mai, , -[Lege pentru
instrucţiunea armatei Principatelori-Unite-Române.
1860, Iuliă 12—Dec, 7 Iuliă, , «Lege pentra diurna
deputaților Adună.
reă elective, „cc...
(NB.— Acâstă lege s'a abrogată prin o
altă lege posteridră din 23 Ianuariă
1865—Vezi pag. 266), ......
1860, Iuliă 21--Dec. 9 Iuliă,. -|Lege pentru adunarea de câtre guvernii
a venituriloră indirecte din vămi, saline, esportaţie şi importație, ...,,
1860, Sept. 2...
-|Lege pentru contribuțiunea de poduri
şi sosele. ,
cc...
.... ..
1860, Oct. 19—Dec. 11 Oc... „jLege pentru contribuţ
ia fonciară. . ,,
1860, Oct. 19—Dec. 11 Oct... *|Lege relativă la tacsa
de transmitere asupra proprietățiloră aședămintelorii
publice. . ......
1861, lanua, 24—Dee. 12 Inua, -|Lege pentru înființa
rea Carţii de” Casa.
ţiune și de Justiţiă,
1861, April. 17—Dec. 28 Fev, . - Lege pentru
instituirea unui corpi de avocaţi pe lingă Ministerulă Culteloriă
şi instrucțianei publice, ..

Dra

twa-semnarea Ministriloră responsabili,
Lega asupra recrutației,
(NB.— Vedi legea, dupe care se reguleză
recrutarea armatei, la pag. 253), ,.

7 Sept..

o

1859, Sept. 12—Dee,

10
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TĂBELA SUPLIMENTULUI,
|Legete, Reglementelc

Data

'sâii decretele Pag.

1861, Tuniă. 8—Deer.

1862,

Martie

1862, Martie

1862, Aprilie
1862, Aprilie
1862, Aprile
1462, Aprilie
1862, Aprilie
1862,

Aprilie

poduri

1862, Aprilie 24—Dec.

şi soşele in ambele

Principatelori-Unite. ..

31 marte. Liege de urmăriri
buţiuni directe

pârți

în materii de contrişi alte venituri allesta-

tului. ...,
presă...

Regulamentă

aplicarea legei de.
..... î..
.c.o..

de

navigaţiune pentru

26.

9.
29,

31.
34.
33.
42,

alle

ge...

1862, Mai 4—Dec. 24 Aprilie, . -|Regulamentii pentru
1862, Aug. 9—Dec. 2 aug. ....

27.

ma-

rina comercială a Principatelorii-Unite
1862, Sept. 17—Dee. 22 aug... Regulamentii asupra împlinirei şi urmăririloră în materii de contribuţini directe
şi alte venituri alle statului. ,....
1862, Sept. 21...
Decretii pentru eliberarea acteloră de
vândări silnice (Reguiamentarea art 16
lit. a din legea Curţii de casaţiune).
1863, Marte 27—Dec, 26 anuar. «|Lege asupra Patenteloră, . ,
1863, Marte 28—Dec. 8 Ianuar. . Lege pentru unificarea
contribuţiunei
personale şi a scutiriloră de care urmează a se bucura unii din contribuabili. n...
.
. ..
1863. April. 9—Dec. 11 Mart. . . Lege pentru taxa de 10%, din tote lefile
funcționariloră şi din pensiunile mai
mici da 500 lei pe lună, ........
1863, April. 9—lec, 12 Mart. . . Lege pentru unificarea de taxe judecătoresciin ambele Principate... ...
1863. Decem. 10—Dec. 1 Decem. Lege pentru punerea în lucrare în tâtă
„ România a condieei de comereiă a ţerei românesei,
.
cc... . .. |
1563, Decem, 17—Dec. 15 Decem, Lege pentru secularisarea averilor monastiresci. . .. . .. .....
1364 liuu, 3—Dee. 1863, Decem. 30 Lege pentru inființarea unei curți de apeli în orasulii Focsiani, .

50.
5.
48,
64.
55.
66.
66.
arena

Nosm,

emma

1861,

30 Mai, ,. Lege pentru împărţirea stipendielorii la
scolari, . ..:.... ..
. n... ....
21—Dee. 10 Noem. Regulamentă pentru aplicarea legii corpului de avoeaţi pe lîngă Minister. . .
31 î
* « + « [Lege care unifică contribuția fonciară
pentru ambele Principate. ,......
31 ,
«Lege prin cere se aplică taxa de transmitere şi la proprietâțile aşezămintelori publice de dincolo de Milcovă.
4—Dec, 28 marte. -|Lege pentru înaintarea în rangurile Militare.
în...
. ...
j—Dec, 28 martie. Lege pentru ierarchia militară. .....
5—Dec. 28 Marte. . Lege pentru casa de dotaţiune a 6stei,
5 ..
Regulament pentru punerea în lucrare
a legii relativă la casa de dotațiune
a ste. cc...
. . . ....
13—Dee, 1 aprile. -|I ge asupra presei... .
e
18—Dae. 31 marte, Lege
pentru unificarea contribuției de
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Data
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| Legele, Regulamentele,

1864. lana. 24. ........
1864, Fov. 13—Doc, îi Fevr.
a

Decretele

|Pag

Lege pentru înființiarea Curți de Compturi. | 75
[Lege pentru înființiarea unui . consiliă de| .
stată,

cc...

sta...

|

1864, Mart. 11—Dec. 18 Mart.|ege pentru înmormântâri, ....... „|
1864, April, 1—Dec. 31 Mart. |Lege comunală. ... s.a.
1864, April. 1—Dee. 31 Mart. (Lege pentru înființiarea Consiliiloră ju,

1864, April. 14—Dec. 31 Mart.
-

LL

dețene.

..

.. cc...
....

|Lege organică asupra
nerale a statului.

coraptabilităii ge-

.....

cc...

82

88
.88
104
119

1864, Aug. 15—Dec. 14 Aug. . [Lege pentru regularea proprietăţii rurale, | 133
1864, Aug. 20—Dao. 19 Aug. . |Lege pentru dreptul stăinilorii domici1864, Sept. 2—Dac.

27

Aug.

liaţi în țâră de a cumpera imimobile. . | 140
Lege pentru reînfiinţarea provisoriă a
dreptului de esportațiune. e.n o e e [140

1864, Sept. 1—Dae. 3 Sept. . . |Lege pentru pensionarii foncționari, . . . | 141:
1864, Sept. 12—Dec. i Sept. . |Lega pentru constringerea corporală.
141
1864, Sept. 2i—Dec. 15 Sapt.
|Lege pentru adoptarea sistemului metrică
de mesuri şi greutâţi în România,

1864, Oct. 2—Dec. 30 Sept. . .|Lege pentru înființarea cameriloră de co-

1864, Oct. 8—Dec. 3 Oct. .
1864, Oct.
-

1864, Oct.

17—Dec.

16 Oct. .

merciă, cc...
.. cc...

155

male. cca...
. . .. |
|Lege pentru înapoiarea administrârei averei eforiei spitalelorii civile din Bu- CUrescă. „.... .
. .. .... . e +]

159

Lege

pentru

împlinirea

dărilorii

comu-

20—Dec. 17 Oct. . ./Lege pentru espropriațiune pentru causă
de utilitate poblică.

1864, Decem. 1-—Dec. 26 Noem-|Lege pentru instituirea

..

. cc...

unei case de de-

puneri şi consemnaţiuni,

1864, Decem, 5—-Decr. 25 Noem.|Lege asupra Instrucţiunei.

........

.,,...,.

1864, Decem. 6—Deer. 4 Decem. Lege despre admisibilitatea şi înaintare
în foncţiunile judecătoresci. . . .....
1864, Decem. 6—Docr. 4 Decem. Lege pentru constituirea corpului de ad.

152

vocați,

. .........

cc...

.

160
160
170

123

205
207

1864,

Decem, 6—Deer. 3 Decem.|Decretii organică pentru inființiarea unsi
:
autorităţi sinodale centrale, pentiu afacerile religiei române, .......,
1864, Decem. 6,..... » = + -|Regulamentii pentru alegerea membriloriă
sinodului generală allă bisericei ro.
mâne, ..... în. .cevec.eeca..

213

mei

215

1864, Decem. 6—Deer. 30 Xoem. |Decretii organică pentru regularea

monahicesci, ..,,........

1864, Decem. 6—Deecr. 21 Lvem, Lege pentru
1864,

Decem.

schi-

organisarea puterei

armate

în România. .. cc...
cc...
9—Deer. 5 Decem.|Lege pentru organisarea, serviciului A-

genţilorii însărcinaţi cu

211

317

așiezarea con-

Ă
tribuțiuniloră directe, .. ........ „|
1864, Decem. 10— Deer.
5 Decem, |Lege pantru vinzarea tutunului şi tabacului ca dreptă eselusivă ală statului.]
1864, Decem.10—Decr. 29 Noem.|Lege pentru starea de asedii, , ... . .|

|
241
240
246
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TABELA

Data
1864, Decem. (1—Decr

|

Legi,

SUPLIM,

Regulamente, decrete.

| Pag.

7 Decerm, Decretă

pentru armele comunei BucuTesci, e...
.. . ....
246
1864, Decem. 16—Decr. 5 Decem. Lege Telegrafo Postale,
.. ,.
247
1864, Decem. 16—Deer. 5 Decem. Regulamentă
pentru ficsarea tacseloră
telegra fico-postale a corespondințeloră
interi6re din România, ,........
251
1864 Decem. 16—Deor. 14 Decem. Regulamentă pentru serviciu
lă agenţilor
de consta
.
tar
cs.e,
..
226
1864, Decem. 19-—Deer 5 Decem, Lege pentru recrutarea
armatei .....
253
1864, Decem, 193—Deer. 3 Decem, Lege asupra posiţiei
oficeriloră, . .., . 262
1864, Decem. 29—Decr. 18 Decem, Deeretii pentru adoptare
a calendarului
gregoriană în serviciă telegrafo-postale 265
1864, Decem. 29— Deer. 24 Decem. Decretă pentru uniforma
măâgistraţilori
şi avocațiloră, ,,, . în.
.
265
1866, Ianu. 3 —Decr. 23 Dece. 1863 Regulamentii pentru închisori
le de datori, 159
1865, Ianua, 23—Decret, 21 Ianu, Lege pentru diurna deputațiloră.
266
.., .
. B. Cu acestă lege s'a abrogat cea
din 12 Iuliă 1860;,
1865, Fevr. 24—Decr. 15 Fevr, Regulamentă pentru chemarea în serviţiă
a dorobanțiloră pedestri şi călări. ., . 266
1865, Pevr. 24—Dec, 15 Fevr,
Regulament pentru organisarea Consiliurilori de anchetă. . ...... e
268
1865, Fevr, 25—Dec. 20 Fevr. Lege pentru înființarea imediată a consiliului permenentă allă instrucțiunei
publice. ,,..,
271
1865, Fevr. 2—Dec. 16 Febr. |Regulamentă asupra serviciului şi in-

strucției

1865,
1865,
1865,

1865,
1865,

1855,

1865,

dorobanţiloră

in serviciului

activă allă Statului,
Mart. 9—Dec. 8 Mart.
Lege pentru desființiurea comisiunei epitropicesci din Iaşi,
Mart. 11—Dee. 8 mart,
Lege pentru regularea asiezării baseleră
dupe care urmeză a se preleva impoditul fonciariă, e...
.
Mart. 17—Dee. 15 Mart. Lege pentru întreprinderea de lucrări publice prin modă de concesiuni, ...
Mart., 18—Dee, 17 Mart: Lege pentru desființarea moriloriă dupe
riuli Dâmbovița. „cc...
Mart. 19—Dec.
10 Mart, Regulamenţiă pentru chemările periodice
alle reservei armatei. .... .....
Mart, 23—Dee. 20 Mart: Lege pentru. înființarea de cheiuri pe ambele părți allă rîului Dâmboviţa pe t6tă partea din întruli Capitalei. .. .
Aprilie 8-—Dec, 23 Mart. Lege pentru reorganisarea serviciului de
percepțiune din orașe şi tîrgurile principale. ......

272
272

278

PABBLA ALFABETICA
de

Materiele

copriuse

în

suplimentu.

A.
ACTELE de vînzări silnice— Eliberarea lo:ă—Decretă din 21 Sept. 1862 pag.66
ADMISIBILITATE şi înaintare în funcțiuni judecătoresci — Lege din 6 DeE
cembre 1864. ....... înca...
ep. 505
AGENŢII însărcinați cu asiejarea contribuțiunilorii directe — Organisarea aurvicialvi loră — Lege din 9 Decem. 1864...,,.,..... e. p. 274
Regulamentii pentru serviciulă agențiloră de constatare, din 16
Decem. 1864 ,....
în.
. .c.
. see p, 226
ASSEDIU — Lege pentru starea de asediă din 10 Decem. 1864. e... p. 946
AVOCAŢI — Lege pentru instituirea corpului de avoca
din ţi,
6 Decem. 1864 p. 297

Lege din 17 April. 1861 pentru

înființarea unui” corpi de u-

vocaţi pe iîngă Ministerulă Cultelor. ,.
.. .p. 26
Begulamentă pentru avocaţii de lingă Ministru, din 23 Noein,

86.

cae.

ceea
pe 26

c.

CALENDARULU

GREGORIANU — Adoptarea lui în sexviciulii 'Felegrafo-pos.
tale — Decretiă din 29 Decem. 1864 p. 265.
CAMERILE DE COMERCIU — Lege organică din 2 Octom. 1864 p.... 155,
CUDICELE DE COMERCIU — Aplicarea lui şi în România de pesta Mil„= „ovi — Lege din 10 Decem. 1863...
p. 73
COMISIUNEA EPIPROPICESCA din laşi — Desfiinţiarea ei — Lege din
9
Mat, 1865,
cc... .. p. 272
COMPTABILITATEA generală a sfatului — Lege din 14 April, 1864.
. p. 119
COMUNA Bucuresci — Armele ei — Decretă din 11 Decem. 1864...
p. 246
COMUNE — Legea comunală, din 1 April. 1864, ..
i
p. 88
CONSILIILE DE ANCHITĂ — Regulament pentru organisarea loriă, din 24
.
Fevr, 1865 ...,,,.. . n. n n... p. 268,
CONSILIILE JUDEŢEANE — Lege peniru înființiarea loră, din 2 Aprilie

5

CONSILIULU

864

ocne

. p. 104.

PERMANENTU
all Instrucţiunei — În ființiarea sa inc tă —
.
N
Lege din 21 Fev. 1865 ,......,p. 271.
CONSILIULU DE STATU — Lege organică din13 Fevr. 1864. ,....p.
82

CONSTRÎNGEREA (CORPORALĂ — Lege din 12 Sept. 1864, .....p.141
COXTRIBUȚIUNEA FONCIARA — Lege din 19 Oct, 1860,,.... p.
6
„Unificarea ei n ambele Principate —

Lege din 31 Mart. 1862 p.

19

6
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CONTRIBUȚIUNEA

PERSONALĂ,

şi sentirile de cari se bucură unii contribuabili — Lege din 28 Mart. 1863 p. 69

CONTRIBUȚIUNEA DE PODURI ȘI SOSELE

— Lege din 2 Sept. 1860 p.

50

Unificarea acestei contribuţiuni pentru ambele Principate — Lege
din 18 Aprilie 1862. ...
cc... .....
.... ...p.
80
CURTEA DE APELU din Focșiani — Lege pentru înființarea ei, din 3 Ianua,
CURTEA

DE

1864...

CASAȚIUNE

—

-

a...

o...
. .“p.

Lege

pentru

1861.

„cc...
. ...

înființiarea

ei,

din

24

CUBTEA DE COMPTURI—
Lege pentru Infiinţiarea ei, din 24 lanua.

75

Ianuarie

o...

.p.

10

1864 p.

75

D.
DARILE COMUNALE — Lege pentru împlinirea loră, din 8 Oct. 1864 p. 139
DEPUNERI ȘI CONSEMNAȚIUNI — Înfiinţiarea unei case de... . — Lege
j
din 1 Decem. 1864,.......p. 179
DIURNA DEPUTAŢILORU — Lege din 12 Ialiă 1860 ,.
cc... p.
8
_„__
bege din 23 lanua. 1865 care abrogă pe ceă din 1860:., p. 265
DÎMBOVIȚA —
Desființiarea moriloră dupe diusa — Lege din 18 Mat.
1865. cc...
cn...
.. | .... |... Pe 274
Înființiarea de chei ri — Lege din 23 Mart. 1865, ..,, E 277
DOROBANȚI pedestre și călări, — Chemarea loră în gerviciă — Regulamentii
”
de 24 Fev. 1865,
oa smn a ee ca
. .. .. .......
Pe 266
Regulament,

din 26 Fev. 1865,

asupra

servițiului ţi

_dorobanţiloră în serviciulii activă allă statului.

DOTAȚIUNEA

OSTEI — Înfiinţiarea

unei case de

dotațiunea

instracțiunei

p. 913

6stei — Lega

din 5 April, 1862, „cc cccoces...p.
3
Regulamenţii de aplicarea legei casei de dotațiune din 5 april.
2,
omen
eee e ae
ea
ie
cecceaa De 33
E.

EFORIA SPITALELORU

|
ESPORTAȚIUNE

din Bucuresci — Înapoierea

administrărel

averilor

Eforiei — Lege din 17 Oct, 1804. ...... p. 160
— Reinfiinţiarea provisoriă a esportațiunei — Lege din 2
Sept. 1864. „.... cc...
e... p 140
ESPROPRIAȚIUNE pentru causă de ufilitate publică — Lege din 20 Oct.

164.

a.

eee eee see
p. 160

J.

IBRARCHIA MILITARĂ — Lege din-4 April. 1862,

cc.

.c..pe

31

IMMORMINTARI — Lege pentru îmmormâîntări, din 27 Mart, 1864. .. p. 88
IMPOSITULU FONCIARU -— Basele dupe care urmâză-a se face:prelevarea,
,
|
„lui — Lege din 11 Mart, 1865,....,,..,p. 273

INCHISORILE DE DATORII — Regulamentă din 3 lana.

INSTRUCŢIUNEA

ARMATEI

1865. . .. p. 150

— Lege din 24 Naiă 1860,..,..

INŞTRUCȚIUNEA PUBLICĂ-— Lega din 5.Decrune

(564, ...

...

PD.

4

1... p. 173
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IW,
LUCRÂRI

PUBLICE

—

Întreprinderea loră prin nodă de concesiune —
Lege
din 18 Mart, 1865... cc... în
eee pe 274

M.
MARINA

COMERCIALĂ a Principatelor române-Regulamenti
du navigațiune,
_
din 9 Ang, 1862...
cc... o... ..p. 64
MINISTERULU DIN AFAR, — Desființiarea
atribuțiunilori sale centralisătăre — Deorete din 23 Fev. 1859. .. p.
1

0.
OFFICIERI

—

Lege asupra . posițiunei officetilor, 'din 19 Decem.

1364, . p. 262

P.
PATENTE

— Lege asupra patenteloră, din 27 Mart 1863.
..,.,.... p. 86
PENSIONARII FONCȚIONAR!
p. 41
PENSIUNE — Abrogarea legei — Lege din 7 Sept. 1864... ....

9

1859,

pensionariloră din 1853 -- Lege din E o.
.
în.

cc...

cc...

....

„3
din orage şi tîrguri — Reorganisarea acestui servițiă
Pege
din 8 Apr1865.
il,
......... o
ee ma ee pa 978
PRESSA —
Ordonanţa asupra presei, din 4 Oet. 1859, ,...
.... „p.
2
Legea Pressei din 13 April. 1862, ..,,...
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coprinzănd

Tote legile, decretele şi

regulamentele de la

Maiii 1865

incoa.

LECE
Decret.
Pentru

11

numirea

Mai

1965

Prom:

de Metropoliți și
România,

16

Mai

1965

Episcopi eparchioți în

Art. I. Mitropoliţii şi Episcopii eparhioţi ai României se numescii de Domn
după o presentare a Ministerului Cultelori, în urma deliberațiunii Consiliului de

Ministri
Art,

II.

Mitropoliţii

și

Episcopii se numese

din clerul monahal

nd cel puţin, Mitropolitul, vârsta de 40, 6ră Episcopii de 35 ani,
pietate, învâțătură şi capacitate.

-

român,

,

avâ-

cunoscuți prin
i

1

ă

1865, 28 MAuU,
Art. III, Mitropoliţii şi Episcopii sunt justiţiabili pentru delicte spirituale înain-

tea Sinodului Țării, 6ră pentru ori-ce alte delicte înaintea Curţii de Casaţiune,
LECE
Decret.
Pentru

regularea

20 Maiii, 1865—Prom.
dreptului

de intrare

28 Mai

1863.

de la vitele păstorilor streini.

Despre păstorii austrieni.
Art, |. Păstorii austrieni ce frecuentă cu vitele lor România, se împart în
următorele categorii.
a). Păstorii cari vîrînă vitele lor în munţii Austriei sui ai României, se
cobâră iarna spre ernatec în cămpurile şi bălțile României, saiă spre a le trece
în tot sati în parte în statele limitrofe, şi
b).
Păstorii ale căror vite intrate de mai mult timp s'aii stabilit prin cămpurile şi bălțile României.

Despre păstorii ce ar întra din statele Austriei.
Art. ÎL. Păstorii austrieni venind din. statele Austriei, sunt liberi să intre
în România, cu ori-ce nnmăr și fel de vite ar avea, atăt pentru pășune sai ernatecă, căt și pentru a le trece transit,
Art. III. Vitele austriene se recunosc, după actele speciale (Regie C. C.)
pe cari păstori, proprietari saii seutari, trebue a le avea ori-cănd întră în România; agenţii fiscali de la punctulă de frontieră deci, vor îngădui întrarea de vite
austriene, numai pe temeiul unor asemenea, acte, și prin plata taxelor de intrare
ce se prescriă mai josă,
Pasportele nu se recunosc ca regii, şi prin urmare, acel ce arii cere să intre
cn asemenea acte (pasporte), nu poti fi îngăduiţi în condițiunile legei de față,
ci numai prin plata dreptului de import sai de transit,
Art. IV. Dacă, peste nur.ărul vitelor coprinse în regiile C. C, păstorii ară
aduce d'odată și alte vite, ele voră fi libere a se întroduce în condiţiunile prescrise pentru comerciul general, adică, saă prin plata dreptului de importaţiune,
de voră fi destinate pentru consumaţiune în întrul rii, sai prin plata dreptului
de transit, de se vor

declara

de transit.

Asupra diferenței de mai puţin, păstorii se apărâ de ori-ce plată.
Art, V, 'Taesele de intrare (oeritul şi cornăritul) pentru vitele austriane, se

statornicescă precum urnă:
a), Pentru
dece (10).
b;. Pentru
trei-deci (30).
c). Pentru
aduce pînă la 1
parale

d).

dece.

capul

de 6ie,

berbec,

capră,

ţap,

rimători și rimătâre parale

capul de boii, vacă, bivol, bivoliţă, cal, Epă, catâr şi asin parale
capul de sugători de la vitele mici cuprinse în litera a) căte s'ar
Iuliu, al fe-cărnia anii, căte parale cinci; 6:ă datunci înai :te

Sugătoiii (viței, mănqi
apără de ori ce plată.
De la vârsta de un an pînă
capii; 6ră de la duci ani în sus,
dleci parale, precum se cuprinde

și malaci) ce nu ar trece vârsta de un

an,

se

la duoi, plătesc căte parale cinci-spre-dece de
plătesc ca cei mari de felul lor, adică căte treila litera b) de sub acest articol.

4865, 28 MALU.
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Art. VI, Tarsele de intrare, se plătesc îndată după declararea și constatarea vitelor la biuroul vamal pe unde păstorii austrieni, ar veai cu vitele lori
spre întroducerea în întrul țării,
Art, VII. Pentru fie-care turmă de vite austriene, căte s'ar constata după
regii, agentul fiscal da la punctul de intrare (vameșul) va da billet de intrare
imprimat.
Biletul nu se pâte da de căt numai pe numele unui singur păstor,
proprietar saii scutar. În biletul ce s'ar da, va trebui a fi specificat numărulă
regiei C. C. pe care s'a întemeiat, numele păstorului, terminul ce ar cere pentru
păşune, sai ernaticul îu țâră, No, şi felul vitelor şi taosa de intrare (oeritul și
cornăritul! ce ar plăti pentru acele vite.
Art. VIII, Pentru fie-care bilet, care se dă după disposiţiunile Art. VII,
osebit de tacsa de intrare, păstorul va plăti căte un lei, care se va inscrie tot
în acel bilet, şi în recipisa de incasarea banilor, ce agentul fiscal (vameșul) este
dator a'i libera osebit.

Art, IX.
re, și r&vas,

Tacsele ce se percepea în trecut sub titiu de plocâne, numerătâse desfiinţeză.

Art. X.
Terminul ce va frebui să se acorde păstorilor austrieni
în țSră, va fi tot-d'auna de un an de dile,
Terminul acordat se înscrie în biletul de intrare ca să serve de
răfuirea acelui bilet.
Art, XI. Pâstorii austrieni intrănd în România și plătind tacsele
prin îndeplinirea regulilor prescrise mai sus fâră a mai fi supuși la
fiscali se vorii bucura de drepturile următore:
a).

A

se preămbla

cu vitele lor pe

tâtă

întinderea

teritoriului

nestabiliţi
:
control la
de intrare
alte tacse
Romăniei,

pe drumurile principali în limitele lor, ori unde adică interesele “i: ar îndemna,
se înţelege prin plata de bună voie a drepturilor de pășune și ori-ce alt ar privi
pe proprietăţile respective, ferindu-se a nu călca cu vitele lor peste limitele druimurilor,
Pentru stricăciuni vor fi supuşi la despăgubire după legile țărei pentru ispaşă fâră altă întervenire.
b). A aduce fâră plată de importațiune uneltele pentru facerea brăndei, obiectele pentru prepararea nutrimentului şi hainele iconomilor de vite şi ale ciobanilor, îngăduirea întroducerii unor asemenea obiecte însă se va face prin îndeplinirea regulelor de declarare, revidia şi înregistrarea, numărul şi felul hainelor
se va calcula după numărul 6menilor ce ar întovărăși turma la intrare (proprietarii, seutarii, ciobanii, slugi), cari se vor cuprinde și în biletele de intrare.
c). A se înapoia în Austria în mărginirea termenilor prescrise prin biletele
de intrare, cu vitele ce a întrodus și prăsila de la cele fătătâre pe un an şi cu
producţiunile de lînă, brăndă, lapte, miţe, ete. în cătimele ce obicinuită produc
asemenea vite și cari se vor caleula după numărulă şi felul ce fie-care păstori
ar avea,
Dacă vitele ar fi stat la pășune în țeră mai puțin de opt luni de dile, păstorii nu pot fi îngăduiți să seotă producții fâră plată.
Pentru vitele sai producţiunile ce ar avea păstorii prisos se supun la plată
de esportațiune,

ră

pentru

lipsa de asemenea

plata dreptului de importaţiune,
d).

vite saă producțiuni

A trece în statele iimitrofe și a se înapoia

eu

totalul

tele ce ar avea îutroduse în 6ră, însă prin pada regulelor de

se supun

la

saii parte

din vi-

declarare

şi con-

statare, pentru că constantăndu-se prisâse de vite să plătescă drepturile de import,

Despre păstorii Austrieni aflați în ţeră cu vitele de mai mult timp.
At. XII, Păstorii C, C, cu vite aflați în ţâră,
part în duo categorii:

de mai mult timp,
a

se îm»
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a). Păstorii ce aii fost stabiliți prin cămpuri şi bălți unde ai plătit Areptul
de intrare (oeritul şi cornăritul); din trecut pînă la 1860, cănd împlinirea prin
cămpuri a încetat; şi
*
b). Păstorii cari întrănd din Austria de la 1860 încâce, sai nu s'aă mai
înapoiat spre a refui biletele în termenul ce li s'a acordat, sai a lepădat biletele ce ai avut făcînd specula lor ea pământeni,

Despre păstorii Austrienă ce s'au aflat stabiliți în țiră înainte de 1860.
Art, XIII. Păstorii Austrieni ce erai stabiliți în ţ6ră cu vitele lor pînă Ia
1860, se îndatorez a presenta actele (bileturile) din trecut pentru plata dreptului
de intrare (oeritul şi cornăritul) și pentru timpul căt sar constata că n'ati plătit
vor plăti acest

drept,

calculăndu-se,

1864, pentru numărul şi
fătâtâre.
Art, XIV. Din anul
plăti o dată pe fie-care
agenţii fiscali competinți
presenta

biletele

constatătâre
ustria,

cănd

după

taesele

esistinte

pînă

la finele anului

falul vitelor constatate, plus prăsila unui an, «e la cele
1865 înainte, păstorii Austrieni stabiliți în cămpuri vor
an, taesele ce se statornicesc prin legea de față, către
(vameşi) cei mai apropiaţi, Păstorii ce n'ar avea a

spre a se recunâşte

de

Austrieni,

sunt ținuți a presenta

acte

în regulă pentru numărul și felul vitelor ce are a se aduce din
n'ar

putea

produce

nici

bilete de intrare,

nici osebite

acte

A-

constată-

tore, se declară de pământeni, şi se supun la plata drepturilor de import, pentru
numărul şi felul vitelor e« ar avea la promulgarea legii de față după o constatare prealabilă ce s'ar face,
Art, XV.
Păstorii Austrieni ee ar fi statormniciţi cu vitele lor în țeră plătiud
taesile de întrare (oeritul şi cornăritul) se voi bucura şi de tâte drepturile preve=
dute

la Art.

[1

de mai

sus, afară

de scutirile de la litera b, pentru

şi altele, pe care ei obicinuit le cumpără din țsră.
Pentru ca un păstor Austrian: din cei statorniciți prin
producţiunele,

haine,

unelte

câmpuri, să pâte scâte

este ținut să presiute la biuroul vâmei de eşire biletul de plata drep-

tului de intrare, pînă în ultimul aa.

Despre păstorii Austrienă întrață di la 1860 și neînnapoiți
tele în termenile prescrise prin biletele de coborire.

cu vi-

Art. XVI. Păstorii Austrieni care n'aă înapoit în total sai fn parte vitele ce
aii fostă copprinse în biletele cu termine fiese, pînă la espirarea termenilor ar&-

tate în ele, vor urma a fi îndatorați la plata dreptului de importațiune, după
numărul şi felul vitelor cs se vor constata după registrele de intrare,

Despre păstoriă celor-l-alte state limitrofe (afară de Austria).
Art, XVII. Păstorii din Rusia, Pureia și Serbia, cari după trebuință ar veni să pășuneze în Homănia, turmele lor de vite, se vor îngădui tot în condiţiunele legei de faţă, dacă ei ar fi recunoscuti în asemenea cuahtate (de păstori)
prin

acte

speciale

ale guvernelor

respective.

Când îusă mar fi ast-fel recunoscuți (ca păstori) vor fi îngăduiți numai prin
plata dreptului de importaţiune, saă asigurând un asemenea drept, ovi în deposite, sai garanţii soivabile, dacă ar aven să stea în ţâră într'ua termin mărginit.

Disposițiuni generale.
Art XVII. Dreptul de intrare se plătesee odată pe an, precum se statornicesce mai sus. Când însă unii păstor din cei ce sue spre înapoire in Austria,

1865, 28 MAIU.
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cu vitele cear avea, ar intra de două sai de tiei ori în cursul unui an, el este dator a plăti dreptul de câte ori ar intre, privindu-se în tot-W'auna vitele ca din
noă aduse.
,
.
Ă

XIX. Păstorii străini stabiliți în ţcră de mai mult timp, cari ar declara dorinţa să împământensseă vitele lor vor plăti odată pentru tot-d'auna dreptul de importațiune, pentru. vitele ce ar aveu afară de prăsiln unui an din acele fătătore
care se scutesce,

şi în urmă

prin plata

dreptului

treprinde ori-ce comereiă şi a se bucura de tâte
mânteni pentru ceea ce privesce vitele lor.
Art XX.

Păstorii străini ce sue şi coboră

de

patentă,

vor

drepturile

îi liberi a în-

comercianților

vitele lor, pe fie-care

an, la

pă-

espira-

rea terminului din biletele ce ar av6, sunt daturi să facă declaraţia la biuroul
de vamă cel mai apropiat, dacă aii iutenţiune de a mai rămânea încă la păşuze
în ţ&ră saii ca să se statornicescă tot sub titlul de străin. In ambele casuri
păstorii sunt datori ca îndată după declarare să plătescă dreptul de intrare după numărul și felul vitelor ce sar constata după biletul de plată din anul cea
precedat, pe acel în care s'ar urma declararea plus prăsila de la cele fătătore.
Remâne ințeles că la preshimbarea biletelor trebue a se avea în vedere şi cătimile produețiunilor, făcându-se împlinirea dreptului de import pentru acele ce
ar îi remas îu eră.
,
Art XXI. Declurăvile ce agenții fiscali competinți (vameşii; ar primi după disposiţiunile art. 20 de mai sus, sunt daturi ca după inregistrurea şi încasarea banilor, asemânat regulilor, să le comunice administrației vămilor înaintînd şi biletele originali răfuite spre a nu se mai urmări păstorii,
:
Art. XXI. Păstorilor străini ce sue şi cobor cari pînă la espirarea termenilor din

biletele

raţiunile

coprinse la ant 20, li se vor

de intrare,

tenite şi se vor supune

n'ar

scâte vitele

a plăti dreptul

nici n'ar

recunâsce

face nici una

prin fapt

vitele ca

din decla-

împărmăn-

de importaţiune.

Aseminea se va urma şi cu vitele păstorilor străini statorniciți prin cămpui,
cari ar căta să se sustragă de la platu dreptului de intrare pe fie-care an.
Art XXIII.
Suirea şi coborirea vitelor din munţii Austriei, saă chiar din
ai țării, cari sar apăra mai sus de linia pichetelor de iarnă sai de vâră precum și intrarea saii eşirea prin diferitele linii de hotar fără seirea agenţilor vanali, este proprit cu totul; ori ce număr de vite S'ar dovedi ast-fel (suite şi coborite fără forme) se vor coafisca prin închziare de proces-verbal, în asistență
şi de persone private, dapă care va urma, ca asemenea vite să se vândă prin
licitaţie,
Din preţul resultat, două părți se vor încasa în profitul fscului și oparte se
va da doveditorilor

chiar

dacă

doreditorii,

ar fi agenți

fiscali,

Art. XXI1V.Turmele de vite mari cari după felul părului ar putea face imposibil sai chiar anevoios controlul a eșire, se pot și infera după trebuinţă cu o
marcă ce se va stabili înadins,
Art. XXV. Păstorii străini ce s'ar statornici în ț6ră de și plătesc dreptul de
intrare pe fie-care an, după disposiţiunile _de la art....., sunt însă datori ossebit
a se supune şi la o constatare prin numărătbre a numărului şi felul vitelor din
cinci în ciuci ani. Asemenea constatări se vor opera prin agentul fiscal competent
cel mai

apropiat

şi autoritatea

comunală,

Actul de constatare ce se va libera păstorului, va servi pentru perceperea dreptului de intrare, pentru cei cinci ani viitori, după
mai prăsila pe un ană pentru cele fătătâre.

constătare,

adăogându-se

nu-

Art XXVI. Sumele percepute din dreptul de intrare al păstorilor austrieni,
se încaseză şi se vârsă prin îndeplinirea disposițiunilor prescrise prin legea de
comptabilitate.

:

Art, XXVII. Un reguiament special, va precisa modul esccutăriă legii de față,
Art XXVII,
Disposiţiunile contrarii acestei legi sunt și remân abrcgate,
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RECULAMENT
Decret, 30 Baii

1865.

Prom.

2 lunii

1865,

Pentra punerea în aplicațiune a Cap. 1, 2, 3, 4, 5,6, de la
Ei. din Codicele civile, privitor la actele stărei civile.

titlul

CAP, 1.
Despre înscrierea în actele stărei civile.
Art 1, 'Tâte casurile de nasceri, căsătorii și morţi, ce vor urma între locuitorii de ori-ce religiune, domiciliaţi sai numai trecători prin comunele urbane şi
rurali ale României, trebue să se scrie în registrele stării civile.
Art, 2.
Înscrierea născuților, căsătoriţilor și morţilorde ori-ce religiune, se
va face de către primarii comunelor rurali şi de către oficiarii stării civili) din
comunele urbane sărcinați cu acâstă lucrare.
Art, 2. Registrele pentru scrierea actelor civile se pregătesc de guvern, prin
Ministerul de Interne (Direcţiunea, oficiului statistic). -

CAP.

II.

Despre personalul însărcinat cu ținerea actelor civile.
Aut. 4, Persgnele însărcinate cu ţinerea și înregistrarea actelor stării civile
se numesc oficiari ai stării civile,
,
Art, 5, În comunele rurale, îndatoririle oficiarilor stării civile se îndeplinese
de către primari și în casuri de lipsa acestuia, de către cel însărcinat de din
sul, asistat de către secretarul
primăriei (notar).
Art, 6. În comunele urbane, se vor numi înadins oficiari pentru înscrierea
casurilor în actele stării civile.
Art. 7. În comunele urbane cai ai o populaţiune preste trei-deci mii locuitori, se pot numi mai mulți oficiari ai stării civile, fără însă a putea trece acest
număr peste trei,
|
Art. 8. Ofieiarii frebuineioşi în fie-care comună, urbană, conform art 6, se
numese de către primarul urbei, către care sunt şi direct, responsabili, pentru
indeplinirea îndatoririlor lor,
t
-.
Art. 9, 'Tâte comunele urbane, în dioa promulgării acestui regulament, vor
faze de îndată împărţirea circonseripțiunilor ce se cuvine a avea potrivit art. 7,
şi vor hotări retribuțiunea ce trebue a se da oficiarilor, care apoi se va trece
tegulat ps fie-care an în budgetul Comunei.

Art. '10.

Primarii comunelor rurale sunt direct responsabili pentru ţinerea în

Asemenea

și primari!

regulile prescrise de legi, a actelor stării civile,
comunelor

i

urbazs sant responsabili

pentru ținereaînre-

gulile preserise de lege a actelor stării civile d» către ofieiarii numiți de dinșii
ai dreptul a le face revisiuni, și în casuri de abateri, ai denunța Ministerului
public.
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CAP, 10,
Despre registrele stării civile,
Art. 14. În comunele a căror populaţiune este de 15,000—20,000 suflete, va
fi un singur registru împărțit în trei părți.
În comunele a căror populaţiune trece de 20,000 suflete, vor fi trei registre,
din care unul pentru nascere, altul pentru căsătorii i altul pentru morţi.
Art 12, Registrele de acte civili se daă pe fie-care an în număr înduoit
fie
căria comune rurale, și fie-cărei cireonseripțiuni din comunele urbane,
Art.

13. Ministerul

de Interne va adresa

la 1. Septembrie spre a le parafa,
prin

Prefecturi

comunelor

rurale

Tribunalului judeţian

Tribunalele le vor
și urbane,

aceste registre

transmite la 1.

Noembrie

Art. 14. Acum la început prin îngrijirea Ministerului de Interne ori-ce
primar de comună urbană saii ruală va trebui să aibă priimite aceste
registre cel
mult pîvă la 15 Junii viitor.
Aet 15. Preșidintele 'Tribunalului va pune pe cea d'ântâiă pagină
a fie-cărui
registru urimnătârea formulă de deschidere. Acest registru coprindător
de ... foi
destinat pentru înscrierea deelarațiunilor „de (nascere, căsăterie
saă morte), pe
„ănul. . , . în comuna ..... sa numărat şi Sa parafat de la
prima pînă la ul„tima foiă de noi Preşedintele tribunalului de ......:
„Preşidinte., , .....

Girefi erul.
“Anul luna, fioa, orașul.«
Art. 16.: La finitul fie-căruia an primarul va pune următârea formulă de
în->
d
pi an
ată
>
cheerea registrului y pe recto âl, paginii
care urmeză

îndată după cel după urmă
act îuscrig,
pâcest registru de (nascere, căsătorie și morte) al Comunei
....,. pe anul
pe -e + coprindător de .... acte de (nascere, căsătorie și
morte) s'a încheat de noi
„Primarul oficiax al statului civil, astăgi la 1 Ianvariu,
anul.,..
„Primariul. ...,,
!
» Anul, luna, dioa, comuna . .. districtul,“
Art. 17. Na se va face nici o menţiune în înscrierea
actelor de nascere, despre Qiformităţile fisiee ale pruncilor, nici despre circonstanța
că
În acest după urmă cas, se vor redacta act separat pentru ar fi gemeni.
fie-care g&măn.
Cel întâiii născut se va considera cel mai vîrstnie.
Art 18. În tâte cele-l-alte casuri nepresente anume
în acest regulament, se
va urina după modelele arătate în alăturatele
formulare.
Art. 19. Copii întocmai după actele civili se vor
da de primari celor interesați a le avea.
Ant. 20. Formularele de copii de acte civili se pregătes
c de Ministerul de Interne, după alăturatele modeluri.
Art: 21. Acest regulament din preună cu formularele
anecsate la dinsul, se
vor pune în esecutare de la 1 Juiiă viitor anul curent,

8
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Decret. 11 Iuniă 1865, Prom. 18 Lunii 1865.
Pentru văndarea de ecarete şi recumpărarea embaticurilor Statului.
(Legea promulgată prin Decret No.

1462,

da-la 30 Octomvrie,

şi inserată în Monitorul Oficial cu No. 244).
TITLUL

anul 1864,

1.

Despre vengarea immobililor.
V&ndarea

Ast., 1.

de prin

viilor, a locurilor virane

oraşe,

a caselor şi a pră-

văliilor Statului, autorisată prin legea de li 21 Octomvrie 1864, se va face conform principiilor stabilite la vale.
Art. II. Văndarea se va face prin licitațiune publică, la “Tribunalul compe.
tinte de judeţ, față cu un delegat al fiscului.
Art, III.

Ministerul

de

Finance

va forma

o listă de tote immobilile ce aă să

se vândă în fie-care judeţ. În astă listă se va face o descriere, pe căt să va
putea mai cu ainănuntul, după natura, calitatea, cantitatea şi alte împrejurări ale fie-cărui insmobil ce este a se vinde.
Lista va mai coprinde:
a).

Pentru imobilile din oraşe, strada, fiumărul saii calitatea unde sunt aşedate.

by.

Pentru cele din comunele rurale, numele comunei, localitatea şi arătarea

unuia

sali mai

mulți

din vecini

cu acel

immobil.

Art, IV. Lista descriptivă da obicetele destinate a se vinde, se va publica
în Monitorul Oficial, şi în alte foi de publicațiuni oficiali, în timp de trei-deci
gile cel puţin,

mai

'maintea

dilvi însemnată

pentru

vândare,

În astă publieațiune se va coprinde precis, fiua, Ora şi locul unde are a se
.
face licitațiunea.

(1)
.

Acest Regulament se referesce la aplicarea legii asupra vânzării unor
bunuri ale St=tnlui şi rescumpărârii embaticurilor, decretate în P. st. al
21 Octom. 1864, şi promulgată la 2 Noemv, 1864,
Bacă textuli acestei legi:

Art. ].
Art.
Ast.
Ast.
Art.

Art.

'[âte viile Statului şi locurile virane din oraşe se vorii pune în vân-

dare pe basele legilor de comptabilitate în fință,:
1]. Tâte casele şi prăvăliile Statului allă căror venit nu trece peste suma
de galbeni nna-sută cinci-deci, se vorii pune în vândare.
IJl. 'Tâte locurile Statului date cu enfiteosis (embaticii), embaticarii aă
drept de ale rescumpăra prin capitalisarea embaticului anuală pe timp de
treă-decă ani,
,
IV. Lista embaticurilorii se va forma de un membru allii consiliului distmictuală, de Preşedintele Tribunalului şi de Primaruli comunei, unde
sunt situate proprietăţile embaticariloră,
V. Formarea listei nu va împediea aplicarea Art. II], în casă cănd embaticarii se vor presinta ei însuși pentru rescumpărare la locurile determinate de Guvernii.
VI.

Sumele

provenite

din vEndarea

gerea, datorieloră Statului,

acestor

bunuri

se va afecta .la

.

stin-
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Art. V, Ministerul de Finance, va înainta fie-cărui Tribunal, de odată cn
publicaţiunile saii şi mai "nainte lista descriptivă a immobililor ce ai a se vinde
'a acel Tribunal.
Pe lîngă lista descriptivă, Ministerul de Finance, va trimite Tribunalului şi
o listă de estimarea

fe-cărui

immobil

coprius

în lista deseriptivă.

Axt. VI. Spre acest sfîrşit, acest Minister, tot în timpul cănd se va ocupa
cu formarea listă descriptive, va forma şi lista estimativă, adunănd tâte sciințeie
după eare să'şi fucă o ideă esactă sati aproesimativă despre valGrea reală a fiecărui in,mobil destinat a se vinde,
Acestă estimare se va face sai după contractele de arenduire şi închirieri
ale immobililor, oră pri. esperţi numiţi într'adins cure'ţi vor face raportul lor, în
care se va arăta basele evaluării lor.
_ Ministerul se va servi cu unul sai aitul saii cu sinăndouă aceste elemente,
ori și cu altele, spre a fiesa valdrea imobilului da vândut,
Art. VIL.. La diva însemnată pentru adjudeeaţie, Tribunalul față cu delsgatul fscului, va începe licitițiunea publică.
Acestă licitaţiune se va face oral, confor Art. 51, din legea comptabilității
şi cu uşile deschise,
,
Art.

VIII.

Preşedintele

saii

cal

însăreinat

in

parte'i

va

pune

în licitare

fie-care immwob'l, catind tâte cele coprinse asupra lui în lista deseriştivă, şi va
anunța cel întăi preț, aşa cum e coprius în lista de estimare.
Va putea concura la licitare ori-ce persână capabilă Wa contracta,
Art, IX.
Art. X. Zicitavea se va face prin strigări de trei-ori în aceaşi ședință. Imobilul se va adjudeca aceluia care la.a treia strigare va da preţul cei mai mare
pesta cel pus de Președinte.
Dacă prețul eşit la licitare va fi mai mic de căt cel pus de Preşedinte, sai
dacă numai un singur doritor va oferi un preţ, imobilul încă se va adjudeca aceluia care a oferit acel preţ.
i
Art, XI. Grefierul va ţine o listă de tite porsânele care liciteză şi de sumele ce esii,
Art, XII. Îndată ce se termină licitarea fie-cărui immobil, se va încheia în
audiența publică, procesni-verbal despre cele urmate, în care va subsetie şi agantul fiscului.
Adjudecăt „ul va subscrie acest proces-verbal, şi va fi obligat din acei minut,
Art. XIII. Asjndecâtorul va fi obligat ca a doua di după adjudecare, să
presinte Preşedintelui Tribanalului recipisa casicrului central, sai casierului general, despre suma preţului adjudecărei ce el a vărsat în măniie lor.
Art. XIV,
În timp da trei dile, după diua adjudecării ori-cine va Â liber a
se arăta la Preşedintele Tribunalului, pentru judeţ, cu o declarare înscris prin

care să arate că el dă un preţ cu o a-șesea parte cel puțin mai mare, de căt
prețul eșit la licitare.
Art. XV.
În giua a treia, după terminarea adjudecătii, Președintele în
şedinţa publică, va anunţ preţul dat peste licitarea trecută, sai dacă asemenea
supra-licitare nu s'a făcut, va întreba dacă este un ait amator,
preţ ca o a-şâsea parte mai mare de căi cel eit,

care

să dea unii
.

Dacă asemenea, prețuri se isesc, se începe o a-doza lieitare de la acest preţ
nai mare, şi imobilul se va adjudeca aceluia ce a dat mai mult la a-treia strigare,
Dacă nimeni nu va da cn o a-ştsea parte nn preț,msă mare, de căt primul
adjudecător, văndarea se va confirma pe pertâna primului adjudecăter.
Art. XVI. Dacă primul sai secundul adjudecător, nu va depune preţul adjudecării, în timpnl cerut, se va face o a doua aâjudecare în socotâla sa.
Art, XVII. Îndată dapă terminarea definitivă a fie-cărei adjuderări, şi depunerea banilor, fie-care Preşedinte de Tribunal, unde se vând imob.le, va trimite
Ministerinlui Financelor nn tabloii, subseris de Tribunal, de procuror şi de agenje
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tul fiscului, în care se va arăta obiectelg adjudecațe numele adjudecătorilor, şi
preţul adjudecaţiunei împreună cu o relațiune despre cele urmate,
Art. XVIU: Ia termen de şâse flile de la priimirea fe-cărui tabloă, Minis-

terul

va, fi liber a aproba

saii a nu aproba

jieitațiunea,

după cum

va

afa

că pre-

țarile eşite, sunt sai nu avantagise jeutru Stat,
În cas de a nu le aproba, el va putea proceda la alte licitări, sai în aceaşi
localitate sai în alte părţi, însă tot cu aceleaşi furmalități de publicaţie şi de
licitare.
Aprobarea adjudecaţiunilor se va face prin Decret Domnesc,
Art. XIX,
Atăt aprobarea căt şi ncaprobarea adjndecaţiunilor, se vor încunostiinţa îndată Tribunalului respectiv.
În cas de desaprobare, adjudecatorul după o ordine a Tribunalului, 'şi va lua
apoi de la easierui respictiv, prețul vândărei ce a depus prin anticipare.
În cus d: aprobare a licitaţiunii adjudecătorul este proprietaruiii
Art. XX.
obiectului ce a cuinpărat din momentul chiar al depunerii prețului.
Art, XXI,
constitue titlul

El va priimi de la Ministerul de Finance, un act tipărit, care
Ministrul de Finance
proprietăţii sale, şi care va fi subsuris de

şi de directorul.domenielor, având
Acest

act

vacopiinde,

și sigiliul Ministeriului.

descrierea lucrului

văncut, aşa cur

s'a adjudecat

și a

fost posedat, va menționa modul vâoglăsii, locul unde s'a adjudecat şi data adjudecaţiunii.
Art. XXII,
Aceste se vor transcrie atăt în registru Tribunalului, unde s'a
făcut adjudecarea,

căt și în un registru special,

de Finance.
Ele vor fi numerotate

şnuruit şi parafat,

al Ministerului

cu numărul de ordine al acestui din urnă registru.
TITLUL

li,

Despre rescumptrările

embaticurilov.

Art, XXIII,
Rescumpărarea locurilor Statului date cu embatie (besman) se
face prin capitalisarea embaticului sai bestaanului pe curs de trei-deci ani conform Art, 3 din lege, după regulele următâ:e.
Art. XXIV.
Se va forma căte o listă de embaticarile sati besmanurile urbane şi rurale în fic-care judeţ, de o comisiune compusă: din un membru al Consiliului județean, de Președintele Tribuna'ului și Primarul comunei, unde se va
afla situate imobilile cu embaticuri sai besmanuri.
Art. XXV.
Aceste liste vor conţine:
a) Numele, pronumele și domiciliul proprietarului actual,
b)

Lucrul

ee are

cn embatic,

comuna,

terminarea

acestor

suburbia

sai

plasa de

care depandă,

şi pre căt se va putea, întinderea locului cu embatie, precum şi suma ce plătesce
ca embatie pe fie-cure an
ec) Epoca de cănd posedă locul cu embatie “și actele ca posedă despre constituivea acestui embatia,
Art.

XXVI.

După

liste, Ministerul

Financelor,

va publi-

ca epoca de cănd ei doritori +'și rescumpăra embatieurile o pof face conformii
legii, şi fâră prejudiciul Art, 5. din lege,
:
Ant. XXVII.
Uurerile de râscumpărare împreună cu actele ce vor , sevor
adresa pentru Bucurescei și judeţul lifov, la Ministerul de Finance, pentra cele-

alte județe

la casieriiie

generale,

Art, XĂVIU.
Casierii generali vor înainta cererea împreună eu actele ce
vor fi, la Mivisterul Pinaneeier, însemnănd şi suma ce petiționarul se cuvine a

plăti spre rescumpărare,

|
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Ministerul va esamina

XXIX.

Art.

cum

siunea aşa

Art. XXX.

se află,

va regula

cererea și COPop m cu

Preţul rescumpârărei se va Ya

celor; saii la casierii

generali

suma,

Si

rescumpărarea

a se

actele sai poseplăti.

sui dire et la Ministeriul Finan-

de județe,

După piata pr ețuliă rescumpârării, Ministerui Financelor, va
„Arte XXXI.
libera proprietarului un act de tesumpă:are dat în forma preserisă la Art, 21.

RECULAMENT

Deoret. 17 Tunii, 1865, Prom. 24 lunii 1865.
de cheltuelile in n;aterie criminală.

Disposițiuni preliminare.
Art. I.

Casa fscului va înainta la Bucuresci prin Casierul

cele-alte Jocuri prin casierii de distuicte, cheltuelile de
actele şi procedurile care vor fi ordinate din oficiii sai
Public, remăvându'i dreptul de a urmări indemnitatea
cari nu sunt în sarcina Statului; tâte acestea în forma

prin regulamentul de faţă.
Art, II. Sunt coprinse sub numire
întră şi cheltuelile

de instrucțiune

şi de

central,

ră în

justiție criminală, pentru
după cererea Ministerului
sa de tâte acele cheltueli
şi după regulele întocmite

de cheltueli de justiție eriininală, în cari
wemărire

în materie

corecțională

și

po-

lițienescă :
1,
Cheltuelile de strămutarea preveniţilor sai acusaţilor, de stremutarea
procedurelor şi obiectelor cari ar putea servi in contra saă în favorea preveniților saii acusaţilor.
E
2. Cheltuelile de estradițiunea prereniţilor, acusaţilor sai condamnaţilorii.
3. Plata medicilor, hirurgilor, mâşelor, esperţilor şi interpreţilor.
4.

5.
6.

ce pot

Îndemnităţile

fi hotărâte

pentru

mastori

şi jarați.

-

Cheltuelile pentru paza peeeţiler, pentru secuestru,şi oborul de opilă.
Indemnitatea otărită, oficiaritor de justițiă şi judecătorilor penrru merge-

re în fața locului unde sa comis crima sai
torii necesare instrucţiunii procedurilor.

delictul, precum

şi pentru
Ai

alte călă-

7. Portul scrisorilor şi pachetelor pentru instrucțiunea criminală.
8.
Cheltuelile tipăririlor decisiunilor, sentinţelor și ordonanțelor de justiţie.
9.
Cheltuelile esecutârilor otărârilor criminali,
10.
Cheltuelile asimilate celor de instrucțiunea proceselor criminali și cari
vor resula,:
a)
din procedurile din oficii pentru interdicțiune,
'0)

din

e)
d)

din inseripţiunile ipotecarii cerute de Ministerul Public,
din stremutarea grefelor.

urmăririle

din oficiă

în materie -civilă,

|

Aa

Nu sunt coprinse sub numisea de «heltueli de justiţie criminală:
Art, III,
,
Plata consilielor sai apărâtorilor acusaţilor chiar bumiți din oficii.
4.
de servicii, ehiemați
Cheltuelila de drum ale militarilor în activitate.
2.
a
Spre mărţurie înaintea ori-căror jndecătorii sai Tribunale.

3.

Chettuelile afigerii decisiunilor,

4.

semeni

'Cheltuelile îngropării tutor caduviclur

în

lor, romăind

sarciua

comunelor,

dacă

de justiţie

sentințelor sai ordonanțelor

cari vor “& plătite de comune,

cadavrele

,

găsite ori în ce loc, cui sunt anu

sunt reclam=te

de

însă comunelor dreptul de recurs în contra moscepit: il re
a

familiele

12
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5,

Cheltuelile de transferirea condamnaților

de osândă

sanii de

coreeţiune,

cari vor remănea

pe la închisori
și de acum

şi

înaints

alt: locuri
în

sarcina

Stetului,.
6. Cheltuelile strămutârii tntor condamnaților scăpaţi din locul osăndei,
cari vor fi in sarcina Ministerului din Întru şi de Hesbel, în cea ce privesce pe
fie-care,

7.
sarcina
8.
ralui de
9.
litare și
sciişilo”

,

Cheltuiala închisorilor de pedâpsă şi de prevențiune cari vor remănea în
Ministerului din Întru.
Chettuelile stremutării desertorilor armați cari sunt în sarcina MinisteResbel.
,
Cheltuelile ocazionate prin urmăririle intentate înaintea 'Tribunalelor micheltuelile de procedură dinaintea 'I'ribunalelor militare în contra conrefraztori saii desertori cari sunt asemenea în sarcina Ministerului de

Resbel.

10,

'Fâte cele-alte cheltueli, de ori-ce

mărirea

descoperirei

natară ar fi, care p'aă de

a jadecăţii și a pedepsinii

crimelor,

obiect ur-

dalictelor sii contr::ven-

iunilor cari sunt da competinţa sai a Curţilor de Apel, Cusrţilor de juraţi, saii
a 'Fribunalelor corecționali, or polițienesci, afară din escepțiunile enunciate în
"Pitlui II, al acestui regulament.
TITLUL

Tuvif

de

1.

Cheltueli.

CAP. 1.

Despre chelimelile de strămularea preveniților sai “acusaților, de
strămutarea procedurilor şi obiectelor cari pot servi contra sad în
favărea preveniților sati acusaților.
Art. IV. Preveniţii saăacusaţii vor fi conduși pe jos de jandarmeriă, din brigadă în brigadă; vor putea cu tote acestea, în cas de circumstanţe estra-ordinari,
să fie transportați saă în trăsură saă călări după cererea motivată a oficiarilor
de poliție judiciară.
Acestă cerere se va alătura în orginal sati în copie, legalisată de aceia cari
vor da ordinea pe lingă fie-care stat sai memorii de cheltuele al celor ce vor f
- făcut twansportul,
|
Art. V. Când strămutarea în mod estra-ordinar va fi ordonată din oficii
saii

cerută

de prevenit

sai

da

acusat; din

causa

neputinței

în

cars

s'ar

afla de

a face saă de a continua călătoria pe jos; acestă neputinţă vafi constatată prin
cerțifcat de mnedie sati de chirurg, unde ar fi aceminea.
Acest certificat va f menționat în cerere și va remănea alăturat la dânsa,
Art. VI.
În casurile escepționali de mai sus strâmutarea preveniţilor sati
acusaților se va face prin îngrijirea oficiaritor municipali cu mijlocele obicinuite

şi pe prețurile cele mai moderate.

.

-

”

Art. VII,
Peeveniţii sai acusații, vor putea tot-d'auna să se strămute în trăsură cu cheitulla lor, supuindu-ss însă măsurelor de precauţiune e» va preserie

inagistratul,

care

esecuta.

”

Art. VIII,
resci,
v6rea

1X.

tot-Vanna

capul

escorte însărcinat

prin trăsuri închise,

Procedurile sa

preveniților

conducerea lor,

sait

a o

|

Strămutarea preveaiților saii acusaţilor, în întrul orașului Bucu-

se va face

At,

va fi ordonat strămutarea,

-

obiectele icari ar putea servi în contra

sait acusaţilor

vor fi transportate

de

jandarmii

ți

sai în fa-

însărcinați

cu
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Dacă din causa greutăţii, sati volumului, acele obiecte nu pot fi transportate
de jandarui, ele se vor transporta după ordinea înscris a magistratului care va
ordona strâmutarea lor prin îngrijirea autorităţilur comunaie pe preţuri economice, și cu precauțiunile

„Art. X.
sa

cnvenite

Alimentele

acusaților în timpulă

pentru

sicuranța

obiectelor,

și cele-alte adjutâre neapărat trebuineidse preveniţilorii
strămutârii lor, li se va procura

de castle

de închisore

sai de oprelă ale locurilor din drumel lor.
Acestă cheltuclă nu va fi considerată ca făcând parte din cheltuelile generali de justiţie, ci va intra în masa cheltuelilor ordinari ale caselor de închisdre
şi de op:6lă.
n locnrile unde nu suni cas: de închis6ra nici de oprâlă, primarii vor procura alimentele şi alte obiecte, și prețul se va întârce caselor comunală ca cheltuceli genevale de justiţie,
Maximum acestor cheltueli nu vor întrece un lei pe qi pentru fie-care om.
Art, XI. Jandarmii nu vor putea însoți pe preveniţi sai acusaţi dincolo de
reședința uneia din brigadele cele mai apropiate cu cea, din care face parte, fâră o ordină espresă a Căpitanului vomundant ai jundarmeriei districtului.
Art. XIL. Dacă pentru esecutarea de ordini superiori relative la s'rămutarea preveniţilor

sai acusaţilor,

este necesar

a

întrebuința

miji6ee

estraordinare

de transport, precum postă, diligență şi altele, cheltuelile acestui transport şi alte
cheltueli ce vor fi nevuiți jandarmii să facă pe drumă, se vor întârce celor în
ârept ca cheltueli de justiție criminală, după memorii detailate pe lîngă cari se
vor alătura ordinile în original saii în copie pentru facerea transportului în cestinne şi chitanțe particulara pentra cheltuclile cari sunt de natură a fi cu acest
modă constatate,
,
Dacă jandarmii n'aii mijlâce spre a face acele cheltueli de la dinșii, li se va,
libera un mandat provisoriă pentru suma presupusă necesariă de către migistratul care va ordina transportul,
Se va tace menţiune în ordinaa de transport, de suma coprinsă în acel mandat,
Avjungănd la destinaţiunea lor, jandarmii vor face să li se regulede defnitivii memoriul de către magistratul înaintea căruia prevenitul va trebui să se
înfăţişee,
Nu se va aloca jandarmilor nicio cheltuciă de îutârcere.
Axt. XII:.
Cănd în conformitate cu disposiţiunile Codicelui de instrucțiune
criminal, asupra falsuiui, depositarii particulă de hărţii atacate de false sa de
secte de comparaţiune vor fi obligaţi să se transporte la grfeă sai înaintea unui
judecător de instrucțiune ca să remită acele hărții sai acte, li se va aloca pentru fie-care vacaţiuni de trei 6re o indemnitaie de trei lei,
Acesti depositari vor avea tot-d'auna dreptul de a face în persână transportul și remiterea hărtielor sai actelor, fără să pâtă”fi îndatoraţi „de a le încredinţa la o a treia pers6nă.
”
Art. XIV.
În casul prevădut prin Art. precedinte sheltuelile depositarilor
pârticulari, se vor regula după cum se arată mai jos la Cap V, pentru medici,
chirargi, ete,
”
CAP.

Onorariele

și vacațiunele

medicilor,
A

II,

bi]

chivusg.lor

și înterpreţ:lor.

mâșelor,

3

espertilam

Ant, XV,
Onorariuie şi vaeațiunele medicilor, hirurgilur, n.Oșelor, esperţi»
lor şi interprețilr, pentru operaţiunile ce vor face dupe rechisiunea ofieierilor de

i
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justiție sai de poliţiă judiciară încasurile prevădute
la art
codicile
Art.

şi de plăşi va priimi:
1). Pentru fie-care visită
ment, dică cere trebuința,
La

Bucuresci,

și

Iaşi, Craiova,

In cele-alte orașe patru sfanți.
2).
La

42, 43, 146, 357 din

de instrucțiune criminală, se vor regula după
cum urmâdă :
XVI.
Fie-care medie saă hirarg afară de acei ds
judeţe,

raport

copriniăndu-se

Focşani,

Galrţi

și Brăila

Pentru autopsia cadavrelor, desgroparea sai
alte
Bucure:ci, Iași, Craiova, Focșani, Galaţi și Brăila

de

comisii

şi cel d'ântâii pansașese

sfanți,

operațiuni:

14 sfanţi.
In csle-alte oraşe 9 sfanţi.
At. XVII.
Visitile făcute de mâșe vor fi plătite:
Lu Bucuresci, Iași, Craiova, Focșani, Galaţi, şi Brăila. 4
sfanţi,
In cele alte oraşe

doui

sfanţi.

Art. XVIII.
Afară de taxele de mai sus, preciul necesarielor
furnimente
pentru operațiuni va fi inapoit.
:
Art. XIX. Pentru cheltuelile de îngroparea cadavre
lor,
30. sfanți,
Art. XX.
Nu se va aloca nimiea pentru
sai după cel d'ântâiă pansament saă după visitilecăutarea bolnavilor care ar urma
ordonate din oficiă.
Art.

XXI,
de trei ore:

Fie-care espert

saii

interpret

va priimi

pentru

La Bucuresci, Iași, Craiova, Focșani, Galaţi, și
Brăila,
alte oraşe 3 sfanți,
Nu se va putea aloca pentru fie-care di mai mult
de
una de nâpte.
Ant, XXII.
Traducţiunile înscris vor fi plătite pentru
deci rînduri pe pagină și şese-spre-gece până la
opt-spre-dece
urmedă :
pă Bucuresci, Iaşi, Focșani, Craiova, Galaţi, și
Brăila
In cele alte orașe un lei.
Art. XXIII. In cas de a se duce la o depărta
re de mai
metre de reşedinţa lor, medici, hirurgii mâşele,
esperții și

fie-care

vaeaţiune

5

sfanți; iar în cele

2

vacaţiuni de di şi
fie-care rol de treisilabe în rînd precum

lei 1 par. 20,
mult

de

două

chilo-

interpreţii vor fi indemnisați, pe lungă taxa mai sus hotăzită, de
cheltuejile transportului şi ale șederii lor în facia locului după cum se arată la Cap. YV.
Art. XXIV.
In tâte ceasurile când medicii, hirurghii, mâşele, esperții
şi interpreţii vor fi chemați saii înaintea judecătorului de instrucţ
iune, sai la desbateri
din motivul declaraţiunii lor saii raporturilor lor, indemnit
ăţile, de vor cere, li
se va plăti ca la martur:.
,

CAP.

IL.

Indemnităţile cari pot fi date martorilor și Juratil
or.
Art. XXV. Conform
<țiune sai la judecată,
cum urmâgă:
Art. XXVI.
Pentra
ca saă ufacerile sale i
ila lei 3.
In cele-alte

Art. XXVII.

oraşe

art. 79, din procedura criminale martorii avdiţi
în insteuvor primi dacă cer o indemnitaite care este regulat
ă prefie-care di în care marsorul va f fost distrus
de la
se va putea da: la Bucuresci, Iaşi, Focşani, Galaţi, munBră!

Lei

1,

.

Martorii de sex femeese primiți să dea mărturie
și copii de amândouă sexele, mai mici de cinci-spre-dece ani, amtiţi
în forpaă de simplă declarare vor primi;

1865, 24 IUNIE.
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La Bucuresci, Iași, Focşani, Galaţi
, Brăila Lei 1, par. 20,
In cele-l-alte oraşe lei f.
Art, XXVIII.
Martorii domiciliați în depărtare
de mai puţin de patru chilometre de locul de unde ai f
audiți
de călătorie dacă nu essiă din plasa , nu vor avea drept la nici o indemnitate
lor.
Cei
chema
ţi afară din plasa lor vor primi pentru cheltueli de drum doni lei,
Art. XXIXNu se va da nici o taxă militarilor
în activitate, eînd vor fi ehemaţi ca rartuii.
Ca tote acestea li se va putea
.
da o inmdemnitate pentru ședer
afară din garnisonă sai din locul
ea lor obligată
unde sant cantonaţi.
Ea se va rădica pentru ofiviarii
linea 2, 6ră pentru sub-oficiari şi de ori-ce grad la cifra arătată la art 46. asoldați va fi de jumătate.
Art. AXĂ:
,
"Poţi martorii care primesc I&fă,
pentru un servicii publice nu
avea dreptu de căt la cheltuieiele
vor
de
călâto
rie
care
li
se
va
regula, ducă se cuvine şi dacă cer, după cum se arată
la
Cap.
V,
Art. XXĂI.
Iudemnitatea cuvenită martorilor
nu se va îuainta
publie, fâră numai dacă vor fi
fost citați după cererea Ministerul din tesaurul
ui publice, sai
în puterea unei ordonanţe dată
din oficii în ceasurile precediute
prin Art 302 şi
323 din Procedura Criminal. .
Art, XXXII.
Martorii citați după cerirea saă
a acusaților sai a părţilor civile, vor primi indemnitățile mai
sus hotărite de la cei după a
cărora cerire a
fost chemată.
Art XXXIII.
Juraţii care vor fi îndatoraţi
să se ducă într'o
mult de două chilometre de la
reşedinţa lor actuală, ai drept depărtare de mai
de călătorie numai după cum
se regulăză de Cap V. Pentr a cere cheltuelile
u nici o altă causă
nu li se va putea da niraie,
Art. XXXIV.
In mandatele liberate martorilor
şi Juraților se va arăta că
taxa acolo coprinsă a fost cerută
, de acestia.

CAP.

1V.

Cheltuielile pentru paza peceţilor şi u anim
alelor din oborul de oprâlă,
Art. XXXV.
In casurile prevăgute prin art,
34, 36, 37, 86 şi 87 din Procedura criminale, taxa pentru paza
va fi găsit de cuviință a încredința peceţilor sa va da numai atunci când nu se
acea pază la 6menii casei unde
s'a pus peceți,
In acest cas fie-care păditor
de peceţ
La Bucureșci, Iasi, Craiova, Focşa i numit din Oficii, va primi pe tie-care di:
ni, Galaţi şi Brăila 3 lei.
In cele-l-alte oraşe 2 lei,
Ant. XXXVI.
In materiă criminale și corecţiona
le femeile nu pot fi numite
păzitâre de peceţi,
Art.

XXXVII.

Animalile

și. ori-ce

alte obiecte Supuse stricăciun
tea rămăne închise saii sub regul
ii nu vor puarea mai mult de opt dile.
După acest termin ele vor fi sa
resti
tuite
pa
cheză
șie
sai puse în vândare
după ordinea judecătorului
de plasă, sză a judecătorului
âs Instrucţiune.
Art. XXXVIII.
Bestituirea lor la cel în drept
de
a le repriimi se va face
când acesta va da chezășie pentr
u dânsele şi va plăti cheluelile
prelă saă ale secuestrolui.
oborulut de oArt. XXXIX,
cas contrariă obietele saă anima
lile se vor vinde, și din
preţul lor se va opri mai ântăiă
pretă cu privilegii şi mai înainte cheltuelile secuestrului suă ale oboruiui de ode ori-eari altele,. Restul se va
depune la casierul local al fiscului spre a se
întrebuințah după utărîrea Îndecăţii,

"1866, 24 TUNIU,

16

Art. XU. Văndarea se va face prin strigări publice în bâleiii (iarmaroc) cel
mai apropiat sait în dile da târg dnpă stăruința casierulnă local ai fiseului.
Vândarea va fi anunţată cu 24 ore mă înainta prin înseiinţari afipte în locurile principale ala bâ!ciului.
Acâsta formalitate nu se va îndeplini dacă aşa va fi dispus espres în ordonanța sa judecătorul de plasă sai judecătorul de instrucţiune luând de termin
mica însemnătate a vbiectului de vEndut.
CAP.

V.

Despre cheltuele de drum şi de șederea la care pâte da loc instruc-

Si

țiunea procedaurelor.

Art XLI.

Se acordă indemnități med cilor, ehirurgilor, moşelor, esperțior, mar-

torilor, juraţilor,

când

toți acestia

din causa

fanețiunii

ce

ai a îndeplini

şi iai

Criminale,
ales în casurile prevădute la Axt. 43 şi 44 din Codicele de Procedura
chilometri
doui
de
depărtată
nai
localitate
ver-o
la
transporta
se
a
sunt obligaţi
de la resedința lor, fie în district saii fie aiurea.
u de
Ar XLAL. Acâsta iîndemnitate se hotărâsee pentru fie-care miriametr
mers şi întrors după chipul următor:
miriamet:u.
1), Pentru mediei, chirurgi, esperți, întrepreți și juraţi 12 lei pe
2), Pentru mâşe, martori, 6 lei.
de niirizAxt, XLI LI. Indemnitatea se va regula ps miriametru și jumătate
metru.
miriametru Și
Fracţiunle de 7 saii 9 chilometre vor fi numerate pentru un
.
miriametru
de
jumătate
o
pentru
chilometre
7
la
cele de 3 pînă
Justiţiei
Art, XLIY,. Pentru a uşura regulurea aceştei indemnităţi, Ministerul și chiloe
miriametr
în
distanțe
de
tabloă
un
mult
cel
an
va face pînă într'an
ctură și pînă la
metre de la fie-care comună pină la fie-care tactii de sub-prefe
!
xesedinţa districtului,
Tribunalelor de priAcest tabloii se va depune la grefa Curţilor Apelative,
aceste tablouri de distanma instanță şi se va publica o edițiune oficiale de tâte
ţe în miriametre, în chilomatre pentr tâtă România.
cursul căArt. XLV. Când persânele enumerate la Art. 41 vor î oprite în
pentru fie-care di de
te
indemnita
drept
priimi
vor
ei
majoră,
forță
o
de
lătoriei
A
şedere sforțat:
Cei de la No. 1 (Art.) 10 lei.
Cel de la No. 2 (Art.) 6 lei
Ri vor fi datori a face a se constata,

de autoritatea

comunale

locale saii de

drum și de a pres nt"
autorităţile administrative, causa şederii lor forțată pe
de taesă.
certificatul constatator de acâsta, drept dovadă peutru cererea
găsi obligate d»
Art, XLVI. Dacă, acelâşi persâae, afară de juraţi, se vor
şi calor în orașul

nude

se va fuce instracțiunea

procedurcă

șederea
fie-care gi Ge şere oraș n'ar fi orașul domiciliului lor, li se va aloca pentru
nrimător:
modul
sce-îa
statornice
se
care
te
dere o indemnita
1). Pentru medici, chirurgi espezți și interpreți.
La Buacuresci, Iași, Peoşani, Craiova, Galaţi, Brăila doui sfanți.
în cele alte orașe un sfanții și jumătate.
2). Pentni mișe și martori:
da Bucuresci, lași, Focșani, Craiova, Galaţi, Brăila trei lei.
|
îm cele-alte orașe doui li
'Tacea de indemnităţi de drum și deg;şedere. va fi îndoită pruArt. VLYU.

a prelungi

1865, 24 IUNIU,
tra copii de sees bărbătese mai mici, de 15 ani,
ani,

cănd

acestia

vor fi chiaroaţi

ca martori

şi

şi vor

șederea lor de părinții, mumerle, tutorii şi curatorii.
mă să dovedească cualitateu lor,
CAP.

17
pentru fete mal mici de 21
ti îutovărăşiţi

la drum

şi la

Remâne însă acestor din ur-

VI.

Despre portul hârtielor, dosarelor sai al pachetelor.
sa de

Art. XLVIII,
Portul hârtielor, dosarelor sai al pachetelor, ce se vor adrediferite instanța constituite, se va socoti la finele procesului de grefierul

respectiv

al iastantei,

unde

remâne

dosarul

causei

sub

privighiarea

şi visa procu-

rorelui şi a Președinteiui prin închiure de proces-verbal, care se va alătura la fi„ole dosarului şi se va împlini de la partea ce a perdut după tariful postai în
totosul âscuiui.

CAP. VII.
Despre cheltueli de tipar.
Art. XLIX.
Nu se vor plăţi cheltueli de tipar asupra fondurilor generali a
„Justiţiei Criminale de cât pentru obiectele următâre:
i
1). Pentru tipărirea de afișe, estracte de hotăriri în Monitorul Oficiale şi
precu:a se legiuesee Ja Art. 34 al Codicelui Penale.
2). Pentru tipărirea în foile oficiali saii în placarde a semnalamentelor persânelor ce se urmărescă pentru a fi arestate.
3!. Pentru actele despre cari vre o lege sai deczet Dumnesc speciale cere *
a fi publicate,
.
Art. L. Numărul de esemplare al afişelor saă celor alte impresiuni se vor
hoţări de procurorii generali ai Curţilor de Apel după localităţi.
Art, LI. Fie-care Curte Apelativă va numi un tipograf care va face serviciuli ei şi al Tribnanalelor supuse jurisdicțiunei sale,
Procurori generali zi Cuvţilor de Apel vor înforma pe Ministrul Justiţiei
despre prețul și condiţianile de tipărire ce se va face cu tipografii Curţilor de
Apel.
Art. LII. 'Tipogruful este respundător ca tipărirea să se facă după modelul
trămis sub semnătura Preşedinţilor saă a Procurorilor Curţilor saă Tribunalelor,
Art. LĂII,
Procurorii vor ţin€ acte de tâte impresiunile ca se faci. Două
csemplare de pe fie-care tipărie se vur depune la pachet şi două alte se voră
trimite prin Procarur Ministrului Justiţiei.
|
Art. LIV.
La fie-care trei luni tipografii vor da procurorilor notele lor pen
tru a se verifica. Ei vor alătura pe lîngă note căte un esemplar de obiectul tipărit ca piesă justificativă.

Aceste note se vor face esecutorii prin orden:ţe date de Preşedinţii Cunţilor şi Tribunalelor asupra reenisițituilor Ministeziului Public. Ordonanţa va conAire arătarea Avticotelvs de lege snii a decretelor pe temeiul cărora s'a ordonat
impresiunea,
Casierii despre

cari

pă tratâză la art,

I, al regulumentului

«n donanțele Presediuţiior în termen de 36 '6re de la priimirea

de

față vor

lar.
3*

plăti
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IL.

TITLUL
Despre

cheituelele

asimilate eu acelea a le instrucţiunei
urocesclor criminale.
CAP.

LL

Despre înterăieţiune de uficită
Art. LV.
Afară de urmăririle ce se vor fuce acelor ce lasă liber nebunii
furioşii, pentru a se apiica del nenențilur penalităţile prescrise de Art. 289 şi

sui

„403 din

Codicele

tie rude,

penaie,

o va urmări

Ministariui

din

oticiă

nu

Pablie,

numai

câiid

interdicțiunea

la casurile

de

fuvoie

nu

$e

va protuca

ci şi la cusurile

de îmbesilitate şi da perderea minţit, dacă individul v'are nici soții nici suție,
nici rude cunosecte, în conformitate cu Art. 437 din Codicele civil,
Art. LVI. Cheltuelele acestei proceduri so vor uvausa de casierii arătați la

Art. Î, din Rogulamentul de tață, dupe ordonanţele
lelor, în urma recuisiţiunelor Ministeriulai public,

data

da Președinții

“iribuna-

Art. LVII. Dacă interdisul este solvabil, cheltuelele de înterdicțiuna se vor
face în sarcina sa şi împlinirea lor se va esenta «poi, ca privilegiul şi
preferinţa din bunurile sale și la cas de ne ajuusii din bunurile: talâlui, saii ale mumei,

ale soțului

saii ale soției,

”

,

,

Art. VIII.
Dacă interdictul şi rudele citate în Art. precedenţi vor fi într'o
stare de neavere. constatată prin certificat al Primarului, visatțși aprobat de sub
prefect şi Prefect, nu se vor plăti cheitueli de căt martorilor cari nu sunt
rude
saii aliați ai interdisului,
”
CAP.

|.

Despre urmăririle din oficiul materiei civile.
Art. LIX.

Cheltuielile de actele şi procedurele

făcute

asupra” urmăririi

din
oficiv! Ministerului Public la casuriie prevedute de
Codicele civil
și msi cu
stemă de Art. 36, 39, 67, 166, 173 şi 174 din Coficels civil,
relative la actele
stării civile se va plăti tacsa şi împlini dupe cum se leginesce
la capul precedent,
Arte LX.
Ss va urma în conformitate cu acesta, şi cănd Ministeriu
l -Publie
va urmări din ofciă rectificițiuuile actelor de stare
civilă.
CAP.

III.

Despre înseripțiună ipotecare cerule de Ministeriul Public.

Art. LĂI.
Cheltuelele da inseripținne ipotecară în conformitate cu Art, 194
din Codicele de Instrucţiune triminală se vor avansa de casierii
preseriși la Art,
], al regulamentului de faţă.
Acestea se.vor împliui apoi din banurile condamuaţilor la casurile și după formele jeginite.
Art. LXIL.
Sa va urma tot ast-teliă în tâte ceasurile uude Ministeriul Pubi este datară în conformitate eu legea şi cu decretele,
să facă iuscripțiuni
ipot -care din oiieiii, in interesul feiucilor, minorilor, tesnurului
și alte,
|
PITUUL

If,

Despre licuiduţiun:u şi despre înpiinirea cheltuelelor,
Art. LXUI.

ril. solidariii în

pers

Condemnaţiunea
contra

tor re spansuhile

inturor

ia cheiturii va fi pronunţată

autorilor

ejvila de delist,,

şi complicilor aceluiaşi

în tâte

procedu-

fapt, și în contra

„3865, 2 IULIU.
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Acei cari se vor fi constituit parte civilă, saii că vor fi perdut
Art, LXIV.
as nn, vor îi personalmente responsabili de cheltuelile Instrucţiunei, remănându-

le recurs contra preveriţilor saă acusaţilor
nelor responsabile civile de delict.

Sunt asimilați părţilor civile:

Art. LXV.
1.

urmărite,

Ori

după cererea sa saii din oficii şi în interesulii

pers6-

și contra

procesrle

ce privesce

publică în ceea

saii administrațiune

ce regie

sali

ce vor fi condamnați

ei,

cănd

ele

se

constitue parte civilă, conform Art. 6 din procedura Codicelui criminal.
Comunele și stabilimentele pubiice, în procesele instruit=, saîi după
9,

ce-

serea. lor sa din oficii, pentru crime sai delicte comise contra proprietăților lor.
tot conform Art. $ din procedura eriminelă.

Ori de căte ori va fi parte civilă în causă gi nu va justifica da
Art. LXVI.
scopetătiunea ei, dupe forma preserisă de Art, 420 din codicele de Instrucţiuu
putea hotări în
e iminală, esecuţiunile pentru «heltnieiele de Iastrueţiune se vor
sarcina ei.

Art, LNVII.
corecțională.

Ar. LXVIII.

A 6stă regulă se va urma şi în materiă de polițiă simplă ruii
şi

Se declară în ori ce cas în sarcina statului

recurri

fâri

contra condamnaților.

1).

Indemnităţile jaraţilor pentru strămutarea lor:

'Tâta cheltuieleJe peniru esecutarea decisiunelâr criminale.
2,
Se va face pentru fie-care afacere criminală, corecţiurală
Art. LXIX,

seil

shit
de simplă poliţă, un stat de l:cuidațiune de chcltueli, alte de căt acelea ce
Hi coprintă,
putea
va
nu
liruidațiune
acâstă
Când
precedinte.
Art.
în
menţionate

sai în ordonanța de punere în libertate saii în hotărîrea să
luţinne sai condemnațiune, judecătorul compeliute va ordina

decisiunea de 2bsoîmplinirea în conta

celri de dreptii chiar pe statul de licnidajiune,

Implinirea cheltuelelor de justiţiă avansate de casierii menţionaţi
Art, LXX.
ce sint
la Art. Î, al Regulamentului de faţă şi care n'ar & de catrgoria acelora
urmă,

chiar prin constringerea corporală.
Casierii vor da sema de împliririle
Art. LXXI.

le-l-iţe venituri ale Statului.
sa

dat ordine

de împlinire,

făcute

vor

fi scutiți

de împlivirea

de la acâsta, dând sâma de stăruințele făcute şi presentănd

scăpătaţiune, fără prejudițiă de urmăririle
persânele aretate ar deveri solvab'le.

Art, LXXII.
starea

lui Justiţiei

Art. LÎXIII.

precum

La cas de insolvabilitate a părților

casierii

ce se vor

put€

de pe

și în cele

fu sarcina statuii se va urmări prin tâte mij'6eele de dr-ptă,

şi pentru ec-

căror

ccutra

sumalor

cuvenit»

certificate legale +

esercita

la

căul

essă

La sfărșitul fie-cărnia trimestre, casierii vorii presenta Miristrude instrucțiune

a împlinirilor,

făcute

în cursul

trimestrului.

Tote disposiţiunile contrarii sunt ubrogate.

DECRET
P: St. din 30 Puii

(În
Pentru

ainivarea

punerei

1855,

Prom,

in lucrare

Art, I. Punerea în lucrare a noului Codice
+minată piră Ja | Drcemvrie fiitoră.

(3

Vegi Art, 1913 din Cod. Civil,

2 Iuliii 1865).

a Codicelui

Civile.

Civile Alecsandru

loan

(')
Î.

este

20

1865, 3 IULIU.

DECRET
(In P. St. din 21 Junii 1865, Prom. la 3 Iuliii 1865).
Pentru aminarea adunârei sinodului general. (:)
Art. |. Sinodulă generală allă biserieri romăne, va f convocati,
câstă una dată, la 1 ale lunei lui Decemvrie anul curentii,

DECRET

(In P. St. din 3 Iuliu

pentru a-

(

1865, Prom.

la 8 Iuliu 1865),

Pentru modificarea unor articole din legea Instrucţiunei publice.
Art.

IL.

Sunt

și râmăn

modifcate

Art.

49,

de la 25

luniv

pînă

50,

71,

15,

133,

265 şi 349 din legea Instrueţiei Publice, precum se arată mai jos:
1.
SeGlele vor ţine vacauță la epocels următdre.
a).

b).

Cele primare

mai mici

142,

965,

la 1 Septeuibre.

Cele primare urbane, de la 1 Iulie pînă la 15 Argust,

c). - Cele

d).
2,

rwale

134,

secondare

de la 1 Iulie pînă

li 1 S=ptembre,

Facultăţile şi alte scoli superidre de la 1 Inlie pînă la 15 Septembrie,
Afară de acâstă vacanţă imare sedlele de ori-cu grad, vorii ţine și alte
adecă:

Duminieile

şi serbătorile

Duminicale

şi Naţionale,

$ dile de eră-

ciun din giua de ajun pînă la cea de anul noă, şi 15 dile la Pasci din săptănâna mare pînă ia Duminica Toni.
Ă
3. SeGlele primare şi secondare vor ține două esa:nene pe anii şi anume:

a). Scâlele primare rurale un esamen de semestru de la 2 pînă la 5 Iannarie, şi altul generatii de la 10 pînă la 22 Iuniu,
.
b).
Cele primare urbane un esamen de semestru de la 2 pînă 1 5 Ianuarie,

şi altul generală de la 20 pină la 27 lunie,
,
c). Cele secundare un esameni de semestru de la 2 pînă la 12 Januarie,
şi altul general de 1a 10 pînă la 27 Iunie.
După cel d'al duoilea esamen sa va faca împărțirea premiilor. Feenităţile și
alte scoli superidre vor ține esumenile în sesiunile însemnate prin regulamentoie
lor speciale,

4.
pria un

Sesiunile pentru esumenele regulate de

regulament

special.

bacalanreat,

se vorii determina

5. Conferinţele ce sub-revisorii sunt obligaţi a ținea cu învățâtorii comunelor rurale, vor avea locul de 14 1 pină la 29 avgust.
Art. II. Sunt şi remân abrogate Art. 392, 393 şi 394 din acenti legiuire.

ȘI

DECRET

(In P. St. din 3 Iuliă 1865, Prom. 9 Iulii 18965.)
Pentru modificarea legei asupra monopolului tutunului şi tabacului.(3)
Art. ]. Legea asupra monopolului tutunuiui şi fabacului se va aplica de la
1 Augustă 1865, observându-se intervalele acolo presrise, preseripțiunile Art,
34 pină la 39 din acra lege,

(1)
(2)
(3)

Deeretaiii
vezi şi Art.
Veţi legea
Veși legea

organisă allă Sinodului, suplimente Codirelor pag. 211
8 all acellui decret."
instrucțiunei publice în suplim, Codicelor, prg. 173,
asupra monopolului tutunului suplim. Codicelor Pag, 240.

pari

a

1865, 9 IULIU.
Art. II. Pabricaţiunea tutanului şi tabacului

21
nu

se

va maă face de regie,

Statul îşi va esercita monopolul s5ă, numai
asupra comerciului „tutunului şi tabaculni; vânfând tutunul în stare brută prin agenţi speciali; cră țigările şi ta-

baenile, sa vor vinde de o cam dată, aşa cum sunt fabricate în
în țeră.
,
Art. i“i. Cumpărarea lutunului şi tabacului se va face de
virtutea, a;t. 45 din legea monopolului, după preţurile ce sunt
turata tabelă.
,
,
Art.

IV.

Modaktatea

plăţii preţului

tutunurilor

și

streinătate saii
_
către guvern în
fiosate prin alăĂ
Ă

tabacurilor,

în

ceea

ce

privesce negoţiarea prevădută prin art. 36 al legii monopolului, se va face precum urmgză:
Proprictarii de tutunuri şi t+bacuri, ce aii să priimescă o valre mai Îmi
mică de
10,000 lei vor priiini îndată după constatare 20 %, în numerariă și restul în bonuri.
Cei

ce

aă să priimâscă

o

valâre

de

la

10,000

let pînă

priimi 15 %, în nnmerariă şi restul în bonuri.
Cei ce aiă să priiintacă o valdre de lu 25,000 lei
priimni 10 2, în numerariăi și restul în bonuri.
Cei ce ai să priimesvă o valdre de la 40,000

la

lei, vor

|
,
la 40,000 lei, vor

pînă

Isi în sus,

25,000

Pa
priimi

vor

5 %,

.
în

numerariă şi restul în bonuri.
,
Art. V. Fie-care bon, nu va putea coprinde o valre mai mare de 10,000 lei.
“Termenul fe-cărui bon, va fi macsimum de an an,
Art. VI,
Bonurile vor produce o dobândă de 8 ,/ pe an. Posesorul de

bunuri, a căror valdre unită, trece peste 10,000 Iei, va
după trei luni de ln liberarea celui din urmă bon.

primi dobânda

cuvinită,
:

Art, VII. Peste prețurile ficsate pentru vânţătorii cu ridicata, se va mai
adinga eslor cu amăruntul, câte o decime la sută, asupra valârei tutunurilor şi
tabacurilor lor»
“Art, VI.
Debitanţii tutunurilor şi tebacurilor în socotâla Statului, vor avea drept a priimi ca comision de vândare, conform art. 16, din lege, 20 %, din
leneficiul reservat Statului.
Art. IX,
Pentru cătimile de tutun și tabac aduse pe apă spre vândare în
borto-francurii Brăila şi Galaţi. se va scădea proprietarului la achitarea dreptulai săă, dreptul vămii din preţul de plată,
i
Art. X. Ministrul Nostra de Finavţe va întocmi serviciul necesariă pentru

apliearea

legei asupra

monopolului

tutunului,

şi bndgetul necesariă spre acâsta, en scăderile
rhis pentru acesta,

în modul

vegulat mai

sus,

formână

cuvenite din creditul ce este des-

DECRET

Din 3. Tulu 1865, Prom. 9: Iulisi 1865.
Helativă la modificarea şi reducerea personalului esterior de
constatare

și percepție.

Art. Î. Serviciul de constatarea eontribuţiunilor dirsete, prevădut la Art,
unic Cap. 25 al budgetalui de cheltueli pentru esercițiul 1865, să se desființeze.
Art.

JI.

Să se

desființeze asemenea

cei trei

controlor

generali,

atașați pe

lîngă Derecţiunea contribuţiunei direere, pentru inspectarea agenţilor esteriori de
constatare,
Art HI. Asest surviciu să se îndeplinescă în viitor printr'un biuroi de conatarare ce se va institui în orașul de residență al fie cărui, district și care se
va compune

de

un

contolor

popuiațiunea distristulur,

asistat

de

un

număr

de

adjutâre,

proporționat

cu

2

1865, 9 IULIU.
Art.

IV.

Controlorii,

şefi ai

biuronlui

da

constatare,

să se împartă

clase după importenţa lucrărilor ce aii a îndeplini,
Art. V, Retribuţiunea controlorilor și adjntârelor, de fie care clasă,
reguleze în modul urinător:
P. ntru controlor: de
Clasa I câte lei 600 pe lună.
TI
— Ul

—
—

500
430

în trei

să se

—
—

Pentru adjutâre de:
Clasa I câte lei 100 pa lună,
—
II
—
250
—
MI

—

300

—

:

Art. VI, Impărțirea în clase a controlorilor şi adjntârelor precum și fiesarea
numărulri de edjit6re, co se etașeză pe lingă fie care biuroă de constatare, se
determină

prin

aiăturatul

stat lit A.

Art, VII. Biarourile de connstatara vor îngriji, a strănge de la percaptarii
comunali prin ajutorul snb-prefecţilor, tâte actele relative la scăderea sai adăogirea, contr:buabilor, după regulele şi cu observarea formalităţiior astădi în vigăre.
Șeful biuroului de constatare prin aijnt6rele sale, va face inspecții în districte, spre a se încredinţi de esactitatea acestor acte.
Art, VIII, Să se d:sfiinţeze tote postarile de casieri particulari; înscrise în
budgetul esereițiului 1865,
|
At. IX, Perceptorii enmunali însărcinaţi cu strângerea contribnţiunilor de
prin comunele : urale, vor vârsa snmele adunate la sub prefetul respectiv, de la
care va ptriimi reripise tăiate din condica ca matcă,
Recipiscle manuserise nu vor avea nici o valsre și eliberarea lor va fi pasi
bilă de penalităţile prevăzute de lege,
Se va da cea mai întinsă publicitate disposiţiunilor acestui articol spre a fi
bine

cunoseut

de

toţi pererptorii.

Art. X. Impositul funciar şi arend-le moșiilor Statului în tot coprinsul unui
distrit se vor vărss la casieria gen=rală a districtului.
:
Cu to'e acestea, impositul foneiar, se va putea stiânze de către sub-prefecţi
sai de percepteri, însă după o d-legaţie specială a casierului general dată pe repunderea sa.
Art, XI. Sub-prefzcţii în privinţa centralisării banilor de contribnții, să se
pue sub autoritatea, casierilor generali, și sub directa lor priveghere şi control,
Sub-pref-cţii să fie supuşi la depunerea de gararţii în bani saii ipotecă, eonform stipulațiunilor Art, 18 de mai jos, ecnivalertă cu '/, din venitul plăşii, pe
un trimestru,
Registrele ce sub-prefecţii vor fi dâtori a ţine, sunţ:
1.) Registre de irtrerea şi eşirea han lor;
2.) Registru de partide cu perceptorii, în care să t:€că la dchit suma ce perceptorul este însărcinat a strănge pe luvă și pe trimestru și la credit sumele ce
perceptorul va vărsa.

mult

în 48

ore ds

!a primirea

lor, cu borderou

pe venit şi comune,

Art, XII, Serviciul de p-rcepținne astă-di înființa prin orașe, să se desființeze.
Art. XIII. . Percepţinnea impositelor prin oraşele de residență, se va face
priu casierul general al districtului, prin adju'6rele ce are în diaposiţiunea sa,
“Aceste adjutre vor încasa impositele de la contribuabili, vor da chitanţe diu
condica cu matcă, vor urmări pe întărgietori, și vor da sâma dilnic casierului geperal de operațiunile ce vor fi efectuat în urma ordinelor sale.

ara

3.) Condică de recipise,
Sub prefecții nn vor face nici o operaţiune de r: spundere,
Banii ce vor centralisa de la perceptori "i vor înainta casierului general erl

1866, 8 IULIG,

,

23

Aceste adjutâre vor face şi ori-ca ult serviciă de cancelarie, la care casierul
.
general îi va chema.
Art. XIV.
Numărul adjutârelor fie cărnia casier general pentru percepţiuui,
prin oraşe se va specifica în reglemeutul re'ativ la acest servicii.
Art.

XV,

În orașele

şi târgurile

unde

aciualmente na es'stă Prefecturi,

Mu-

uicipaliratea locală va alege pe respuuderea sa. un prre-pior căruia i sa
vu plăti
de câtre Stat, o retribuţiune ficsă de ci 250 pe lună,
Art. XVI.
În tâte cele-l-alte tâ-gmi pero-pţiinea să se facă cu modul prescris
la Art. 9 pentru pereejțiunea prin comunele vurale,
Art. XVII.
Casierii generali de districte, să lie: obligați

anulogie ci venitul districtului pe
Acesie garanţii să tie Sti în
procent de 5%, sai în creanţe
privilegii, saii ipotecă şi prețuită
Art. XVIII. Aceste mnoditicații

a da o

gsrauță

în

15 dile.
numerar, pentru care Statală să plătâscă un
ale Statului, saă în immobile curate de ori-ca
conform legei.
se vor pune în lucrare de la 15 ale lunci corente,

LECE
(Decret d Iuliu 1865, Prom.

9 Iuliu 1865.)

pentru

orgauisarea judecătorescă.
TITLUL

|.

Disposiţiuni generale.
Art. 1. Justiția se dă în numele Domnului.
Art, 2.
Puncţionanii judecătoresti se numesc sai se întăresc de Doma.
Art. 3.
Justiţiu se va da:
.
a). De Judecătoriele de plăși,
b). De 'Tribunalele județiane,
c). De Curțile cu juraţii în materii criminale.
d). De Curțile de apel și de Curtea de Casaţiune.
Art, 4. Hotăririle judecătorilor de plişi, vor purta numele de „cărţi
de judecată“ ale Tribunulelor de jud: ţa, de sentințe; ale Cuiţilor
se vor numi decisiuni,
TITLUL

II.

Judecătoriele de plăşi.
Art. 5. În fie-care plasă, plaiă sa ocol seva institai un singur
sau județ de plasă cu un adjutor.
Art.

6.

Orașele

priucipale

se vor împărți

după

namărul

populaţiu

judecător

nei şi trebuinţele locale, în unul saă mai multe vcdle, având fie-care
ocol câte un judecătoră,.
Art. 7. Circonseripţiunea teritorilă a Juaecătoriilor de plasă
nele urale este aceaşi cu a sub-pret-etur: lor, iar aesa i Judecători pentru comuilor de orașe
va ti după determinarea ocdielor ce se va face conf.rm Art,
6,
Art 5. Residenţa judecătorilor de plasă, din comunele rurale,
va fi aned-tă
în comuna unde se află sub-prefectnra,

94

1865, 9 lULAU.

Art, 9. Judecătorii de plăşi sai ocâle, aii misiune de a impăcu pe părți, şi
de a judeca, în prima saii ultima instanță, t6ie causele căte Îi se atribuesc prin
!
procedura civilă.
Art, 10. Se va numi judecător de plasă, acela care se va distinge prin buncle sale purtări, va âvea Ore-care cunoscință de legi și etutea de 25 ani, cel puţin.
Dacă unul din pensionarii Statului se va uumi judecător de plasă saii de ocol,
ori adiutor, el va priimi, pe lingă pensiuue și jumătate retribuțiunea de judecător
de plusă.
Art, 11, Judecătoriile de plăşi sati ocâle se vor împărți în trei clase.
Clasa ântăiă va [i pentru oraşele Bucuresci, laşi, Craiova; Gahaţi, Bră'la,
Focşani,

Botoșani,

Giurgiu, Ismail,

Bărlad,

Ploesci,

'Fuarnu

Severiu.

Clasa a doua va fi pentru cele-l-alte residenţa de judeţe. — Clasa a treia
peniru cele-l-alte residențe de plăşi.
Art. 12. 'Pratamentela judecătorilor din fie-care aceste clase se vori regula
după cum se prevede în alăturatul tabloi.
Art. 13. În cas de bâlă, snii ori-ce altă lipsă a judecătorului, funcțiunile
ini se vor putea îndeplini de adjutorul sâă,
Art, 14, Adjutorul pâte Â trimis de judecătorii În cercetări la fnţa locului
oii de căte ori el va găsi de cuviință.
Art. 15. Adjutorul, nefiind trimis în cercetări va asista la tâte audienţele,
pentru lucrările de cancelarie.
TITLUL

UI.

Tribunalele de judeţe.
Art, 16. 'Tribnoalele de judeţe se ver compune în tâtă Homănia de
președinte, duoi membri, un supleant, un procuror şi un substitut.
Unul din membri este numit jndecător de instrucțiune.
Art. 17, Cireumseripţianea teritorială a judecătorilor de județe va
ca și a prefecturei judeţalui, afară de Tribunalul județului Ismail care va
de și circonseripțiunea prefecturei de Bolgrad.
Art, 15. 'Tribunaleie din Bucuresci, lași, Craiova, Galaţi și Ploesci
compune de mai multe secţiuni și anume:
din cinci secțiuni

Cel din Bucuresci,

din cari:

una

corecțională,

căte un
fi acea
coprinse voră
-

trei

civile

și' una comercială.
Cel din Iaşi, din patru secțiuni din cari, trei civile și una corecțională,
Una din secţiunile civile din Bacuresci și lași va fi însărcinată cu transeripțiuni, legalisaţinni, inscripţiuni, vinderi silite şi alte acre de procedură graţiâsă.
Cel din

de trei secțiuni,

Craiova,

din

care:

două

cu atribuțiuni

civile

şi co-

raeţionale şi alta comerțială.
Cel din Galaţi, de două secțiuni, din cari: una civilă şi corecțională, și alta
comercială,
,
Cel

din

Ploesci

din

două

secţiuni,

între

cari se vor împărți „tote luerăriie.

Art, 19. Fiecare din aceste Tribunale se va compune: de atăți pregediriți,
căte sunt secțiunile.
Unul dintre acesti preşedinţi se va numi prim-președinte.
De câte duoi judecători şi un supleant peutru fie-vure secțiune,
ie un prim-procuror eu atăția p:ocurori de secţiuni căte sunt sacțiunile.
Art. 20. 'Tâte cererile eivile, din nuoi intentate se vor adresa căire prunulpreședinte, cari le va împărți după rîndul întrărei între 'seețiunile civile, dacă usemenea secțiuni esistă,

sati dacă tâte naturele de causă se judecă de tâte secțiunile,

Celerl-alte ceresă ae vor adresa în pe:edinții respeetvi

a! secţiuuilur,

1865, 9 IULIU.
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Art. 21. Pe fie-care an, acolo unde Tribunalul este împărțit în
secțiuni, primul-preșe dinte îndată după terminarea vacanțiiloră mari,

mai multe
va împărţi

prin tragere la sorți pe membrii Tribunalului între diferitele secțiuni așa
un membru să nu servescă doui ani d'a rîndul, în aceaşi secțiune,

în

căt

Art. 22. Un Tribunal sai o secțiune va putea judeca şi da sentința sa și
cu doui membri.
Art. 23. În cas de lipsă a unui judecător, supleantul îi va ţine locul, în cas
de lipsă a preşedintelui îi va ține locul celii mai vechii numit judecător la acel
Tribunal, care nu va fi şi instructor,
Art, 24. Rudele pînă la vâr primar inclusiv, şi afinii (cuserii) pînă la acelaşi grad inclusiv, nu pot fi numiţi membri ori supieauţi la același Tribunal,
Art, 25.

Supleantul

cănd

nu

se află însărcinat

cu o misiune

afară din Tri-

bunal, vă asista la şedinţele Tribunalului având vot numai consultativ.
n sentinţa

ce se va da, se va menţiona presența acestuia, saă causa lipsei lui,

Art. 26. Acolo unde Tribunalul este împărţit în mai multe secțiuni, primul
preşedinte va împlini lipsele de judecători aflați în ori-care secţiune cu judecători
*aă supleanți traşi la sorţi în public, dintre membrii saă supleanţii presinți din
alte secțiuni.
Art, 27, Primul procuror va putea asista la audiențele ori-cării secțiuni și
va lua conclusiuni.
Art. 28. Judecătoriile de judeţe se vor împărți în două clase:
Cea G'ântăiă va fi pentru vraşele: Bucuresci, Craiova, Iaşi, Galaţi, Brăila,
Ismail, Giurgiu, Ploesci, Focşani, Bârlad, Botoșani şi Turnu-Severin,
Cea a doua pentru cele-lalte capitale de judeţe.
.
Art. 29. Tratamentele judecătorilor din fie-care aceste clase sunt regulate
conform cu alăturatul tabloă.
Art. 30. Fie-care judecătorie de judeţe își va face un regulament specială
spre u regula mai cu amăruut ordinea și modul serviciului seii.
Acest

regulament

deliberată

și de

Curtea

respectivă şi aprobat de Ministeriul

Justiţiei se va tipări şi se va urma întocmai,
Aceste regulamente vor fi, pe căt
se pote, mai uniforme pentru tâto Judecătoriile.
TITLUL

Tribunalele

1V.

Comerciale.

Art. 31, Causele comerciale se vor judeca de către Tribunalele de judeţe,
afară de judeţele arătate prin art. 18 unde se află anume o secțiune de Tribunal pentru causele comerciale.
Ant. 32. Cănd se judecă o causă comercială, se vor alătura pe liogă judecătorii civili de judeţ, doui judecători commercianți, eari împreună cu cei civili,
vor judeca și vor pronunţa sentința asupra tuturor causelor comerciale din eirconscripţiunea teritorială a Judecătoriiior de judeţ.
Art, 33. Pentru oraşele, reședințe de județe, care nu aiă o secţiune de Tribunal

pentru

causele

de comerciă,

Primăria

care doui ani, ln ântâiii August, o listă de
cita funcțiunea de Judecători comercianți.
Art. 84.
În acestă listă se va coprinăe
mâni, saii naturalisaţi români, domiciliaţi în
ani celă puţin, eari plătesc cea mai mare
ani împliniță,
Art. 35. Nu pot face parte din acestă
a) Accia cari nu sciii scrie şi ceti

b)

locală

va forma

şi va pubiica la fie-

comercianții ce pot fi chemaţi a eser-

numele tuturor comercianților roacel oraşii cari fac comerciă de trei
patentă şi cari ai ctate de treă-deci
listă.

Faliţii nereabilitaţi,

ge
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0) Aceia cărora li s'a interdis parte saă totul din drepturile politice, civile
sali de familie, sati cărora s'a interdis dreptul de a'şi administra starea.
d) Aceia cari aii fost condamnaţi la o pedâpsă criminală, sai la o pedepsă
corecțională pentru următâreie delicte.
1. Falsificare, spargere de peceţi, sustragere de acte depuse în locuri publice.
2. Furtişag.
nşelăciune (escrocherie),
„
Abus de încredere,
5. Atentate la bunele moravuri,
Art. 36. Cei în etate de 60 de ani se pot scuti, după cererile lor da fuce
parte din acâstă listă,
Art. 37. Primăria va afige și va publica acestă listă în timp de 15 dile.
Cei ce aii calitățile cerute,

pot forma

re-lamaţiuni,

saă

în contra, îaserierilor

celor fără drept, saii pentru înscrierea celor în drept,
Art.

48.

Reclamaţiunile

se vor adresa

mai

întâiii la

Primărie,

care

se va

pronunța asupra validităţei cererilor prin actă seris şi motivat.
Art. 59. Partea nemalțnmită pe hotărîrea Primăriei va apela la Tribunalul
local,

care

se va pronunța

de urgență

şi fără

apelă

saii recurs.

Art, 20, Lista care coprinde numele definitiv înscrise, se ra comunica de
către primarul Tribunalului local la 1 Septsmvrie.
Art. 41. Numele care în urma acestei epoce şi pînă la 15 Septemvrie, se
vor adăogi saii se vor escluda, se vor comunica din nucă Teibnnalalui local.
Art.

42,

Ori

de

cîte ori se va presenta

o causă

coimnereială, preș dintele va

chema pa rind fără a se putea strămuta, ordinea înserierilor, şi cu două dile îraîntea, înfățişărei, pe donă din personele înserise în listă spre a judeca causa.
Art, 43. Acești doui judecători comercianți vor lua parte împreună cu judecătorii Tribunalului la esaminarea causej.
Sentința

se va da după

majoritatea

voturilor.

.

Art. 44. Judecătorii comercianți, mai înainte d'a intra în lucrare voră depune jurământul cerut pentru judecători.
Funcțiunea lor este gratuită şi onorifică
Art. 45. Pentru oraşele unde Tribunalul judeţului este împărțit în mai multe
secțiuni,

dintre

care

una judecă

ciinți împreună cn un suplininte,
casurile

corierciale,

vor

casurile

comerciale,

cei doui judecători

cari se alătură pe

fi permanenţi

în timp

de doui

lîngă
ani,

comer-

judecătorie în
și funcțiunea

tâte
lor va

fi retribuită,
!
Asemenea vor fi permanenți şi retribuiți suplinintele și cei doui judecători
comercianți ps lîngă Tribunalul din Prăita,
.
Art. 46.
Aceştia se vor alege de către comercianții domiriliați în acel oraş
care plătese patenta de clusa I și II, și care reunese şi cele-i-alte condițiuni prescrise de art. 34, 35 și 36,
Listele alegătorilor se vor compune conform celor prescrise la art, 33, 37,
38 şi 39.
Art. 41. Pentru acele oraşe, Primăria va convoca în pretoriul seii în dioa
de 15 Septemvrie pe toți comereianții alegători cuprinşi în listă spre a proceda
la alegerea judecătorilor comercianți permanenți.
Art. 48. Alegătorii presinți sub direcțiunea primarului și a doi secretari aleşi dintre dinșii, vor procede prin vot secret, la alegerea a doi judecători
enui supleant,
Vor fi aleși, acei cari vor uni majoritatea absolută a voturilor.

și a

Cei ee nu vor căpăta actstă majoritate se vor alega la al doilea scrutin
prin majoritate relațivă.
.
Art. 49. Vorfieligibili acei cari unesc contiţiuniie necesarie spre a fi alegători.
Art. 50. Cei doi judecători aleși vor avea atribuţiunile preserise la art 43,

1865, 9 IULIU.

37

Supleantul va inlocui pe judecătorul comercial ce va lipsi și va fi însărcinat şi
cu alte lucrâri relative la cause comerciale.
Art, 51. Cei aleşi se vor face cunoscuţi de către primării, Ministrului Jusîntări prin decret

tiției care îi va

Domnesc:

Ei vor intra în fancţiune îndată ce a depus jurământul presoris judecătorilor.
Ei pot, fi Erăși alei după ce vor trece doi ani de la esprirarea fancţiunei lor.
TITLUL

V.

Curțile d: Apel.
Art,
Craiova
Art.
a).

52. Se menţin cele patru Curți de apel așegate în Bucuresci, Iași
şi Focșani.
53. Circonseripţiunea teritoriale a, fie-cărcă din aceste Curți va fi acesta,
Curtea din Bucuresci, va coprinde județele lifov, Vlaşea, Argeșii, Muscel,

'Peleorman,

b).
Nâcăţa,
c).
marcați.
d).
Ismail

Dâmboviţa,

Olt,

Prahova

şi Puzeu.

Curtea din Ligi va coprinde județile, Jași, Botoşani, Dorohoiii, Suceva,
Roman, Cahul, Vasluiă, şi Fâlciu,
Curtea din Craiova, va coprinde judeţele: Dolj, Mehedinţi, Gorj, şi Ro-

Curt a din Focşani, va coprinde judeţele Covurluiă,
cu Bolgrad, Brăila, Râmnicu-Sărat, Bacău și "Tutova.

Art,

Carţile de apel,

54.

apelurile

vor judeca

în materii

Putna,
civile,

'Tecuciii,
comerciali

şi corecţionali conform legilor în ființă.
Pie-care Curte se va împărți în mai multe secţiuni, compusă ficArt, 55.
care de câte cinci membri, între cari şi preşedintele.
Iași,
Curtea din Bictiresci va coprinde trei secțiuni. Cea din Craiova, cea din
şi cea din Focşini, va avea fie-care câte două secţiuni,
A t, 56. Fie-cnre secţiune a Curţilor de apel se compune:
De atâţi preşedinţi câte secțiuni sunt, Unul dintre președinți se va numi
priin-preşediute.

De un procuror general cu atâțea procurori de secţiuni câte sunt secțiunile.

De

câte

De
Art.
secțiuni
Art,
puţio a
Amt.

patra

membri

şi un

supleant.

câte un grefier pentru fie-care secțiune cu mai multe ajutore,
Nuinai primul preşedinte va primi apeluriie şi le va împărţi între
37.
după rondul intrărilor.,
53. Otăririle Curţii, nu se pot da de cât cu o majoritate de trei cel
.
membrilor sei.
59. Supleanţii când nu vor avea o altă însărcinare a Curţei, vor asista

la tote procesele

și vor avea vot

numai

consultativ.

În otărîrea

Curţii

se menţi-

ona presința supleantului saă causa lipsei lui.
Art. 60. Rudele sai afinii piuă la al patrule grad inclusiv, nu pot fi membri la aceaşi Curte.
Art. 61. “Trei din membrii Carţii vor forma Camera de punere în acusațiune în materii criminali, conform regulilor presciise de procedura criminală. Alţi
trei membri ai Curţii vor forma Curtea cu jurați pentru judecarea cestiunelor criminali.
Art. 62. Când primul preşedinte lipsesce va fi înlocuit de cel mai vechii
numit

dintre președinții

de secţiuni.

Preşedinţii secţiunilor lipsind vor fi înlocuiţi de cel mai vechii numit dintre membrii secțiunei.
Art. 63. Preşedintele Curţii de apel sai loco-ţiitoral, sei va însemna pe
membrii ce aă să formede Camera de punere în acusaţiune caii Curtea cu juraţi.
apelative
Elă va lua măsuri ca să nu se întrerupă lucrările ordinari ale Curţii
âă
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din causa lipsei de membri; și judecătorii ca ai să se pronunțe asupra punerii în acusaţiune criminală,și vor putea face acâstă lucrare fără ca să fie îupedica
ță pentru acâsta de a lua parte la ședințele Carţii de apel.
Art. 64. Pe fie-care an îndată după terminarea vacanţelor mari, acolo unde
sunt, mai

mult

de două

secțiuni,

primul

președinte

sai

loco-țiitorul

sei, în şe-

dință publică, față cu Ministerul publie şi cu membri Curţii, va trage la sorți
pe membri ce ai să compună în timpul anului secţiunile Curţei.
Preşedinţii

vor alterna

între

dinșii,

agea

în cât

fie-care să nu

rămână

doi

ani d'arândul în aceaşi secțiune. La Curțile unde sunt numai două secțiuni,
alternarea se va face pe fie-care au între membri Curţii de către primul pregedinte aşa în cât același membru să unu servâscă doi ani d'arândal în aceaşi
secțiune,

Art. 65.
decisiunile

Diferitele

unei secțiuni

secțiani

ala

unei

Curți

constitue o

ce se vor cassa, se vor trămite la o altă

singură Curte
Curte,

şi

conform

legii Curţii de cassaţiune,
At, 66. Când primul-preşedinte a luat da la o secțiune unul sai mai mulți judecători spre a forma Camera de punere în acusațiuae
sai Curtea cu juraţi,
el va complecta pe fie-care di o secțiune cu membrii luaţi din cea-l-altă, aşa în
cât în fie-care secţiune să rămînă cel puțin numărul prescris spre a pronunța o
hotărîre.
”
,
Art 67. Când un membru judecător de lângă Curtea cu jurați va lipsi,
primul preşedinte al Curţii de Apel îl va înlocui provisoriă cu un alt membru
al Curţii de Apel

:

tras la sorţi,

Art. 68. Membrii judecători cari conform art. 256 din procedura Codului Penal, formâză Curtea juraţilor pentru timpul vacanțiilor, vor fi competinţi a judeca singuri în acest timp şi apelurile causelor corecţionale,
At. 69. Grefa curţii cu juraţi se va ţine de greferul Curţei pe Apel sai
de un adjutor al săă.
Serviciul portăreilor se va face pe lângă Curtea cu Juraţi da portăreii
Curţii de Apel.
Se va alătura pe lăngă aceeaşi Curte cu juraţi un număr; otărit de aprogi
pentru serviciul Curţii şi mai ales pentru chemarea juraţilor.
Art. 70,
Circonseripţiunea fie-cărei Curți
cu juraţi va fi aceeași ca a Curţii de Apel respectivă,
Ant. 11. Fie-care Curte îşi va face un regulament prin care se va regula
mai pe larg ordinea serviciului săi, dilele când Curtea va judeca apelurile sentinţelor
corecționale, serviciul Camerei de acusaţiune şi al Curţii cu juraţi ete.
Acest regulament, deliberat de Curte se va supune la aprobarea Ministrului
Justiţiei care va face ca, regulamentele tuturor Curţilor să fie pe cât se pâte mai
unitorme,
TITLUL

VI.

Curlea de Cassajiune.
Art, 72. Fie-care din secțiunile Curţii de Cassaţiune va putea lucra şi cu
şse membri presenți, majoritatea, spre a se pronuncia hotărîrea remâind tot de
cinci membri.
TITLUL

VII.

Ministerul public.
Art. 73. Ministerul

şublie se compune

de procurorul general și cei-l-alţi pro-
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curori de secțiuni, așegaţi pe lingă Curțile de apel, din procurorii Tribunalelor
și secțiunilor lor.
Art. 6:;. Ministrul Justiţiei este capul Ministerului public.
Art. 75. Procurorul general de Curte este capul
tuturor procurorilor şi
substituților din ocolul Curţii, prâcum şi al celor-l-alţi agenți judecătoresi,
i
are dreptul de control şi de privighere asupra împlinirii datoriei lor.
Art, 16, Procurorul general al Curţiide Cassaţiune, are dreptul, conform legii
acestei Curți, de a utaca actele celor-l-alți procurori saii actele judecătoresci contrarii legilor.
Art 77. Dreptul de disciplină asupra tuturor membrilor Ministerului public,
se vu, esercita de Ministrul Justiţiei, după propria sa iniţiativă, saă după provocarea procurorului general saă a procurorilor de Tribunale.
Ari. 78. Procurorii generali ai același rang ca şi președinții de Curți, şi
procurorii de Tribunale ca și preşidenţii de Tribunale.
Procurorii însă sunt datori a da cel d'ântâiii esemplu de respect către preşedinți și către cei-alți magistrați însărcinați cu aplicarea legilor.
Art. 79. Când procurorul lipsesce se va înlocui de substitutul să,
Art 80. Procurorul general de la Curți pâte asista la ori-care din secțiuni
va voi, şi lua conclusiuni,
Art. 81. Procurorii de Tribunale vor raporta, la cas de trebuiață, procarorului general respectiv despre pedicele ce încârcă mersul lucrărilor Justiţiei din
judeţ, precum și despre observațiunile ce aii de fâcut asupra împlinirii datorielor
agenţilor judecătoresei şi asupra aplicării legilor.
Procurorul

generalii va putea

merge

însuși spre

a, ceresta

starea

lucrulilor

şi va esercita dreptul săi de disciplină prin preşedintele Curţii saii prin Ministerul Justiţiei.
Art. 82. Procurorii de Tribunale vor avea asemenea de aprâpe privighiere asupra judecătorilor de plăși, și vor raporta procurorului general, la cas de trebuință,
Art. 83, Substitutul sai procurorii de secţiuni lucrsză sub direcțiuuea procurorilor

sait primilor

procurori.

Cănd asupra unei cause, substituţul voesce a lua o conclusiune ce se desaprobă de procuror, acesta este îndrepta opri pe substitut şi a lua însuşi conclusiuni.
TITLUL

VIII,

Grefa şi agenți judecătoresci.
Art, 14. Pe licgă fie-care Judecătorie de judeţe se va afla căte un grefier.
Fie-care grefier va avea unul sai mai multe așutbre, La Curți va fi căte un grefier pentru fie-care secțiune cu mai multe ajutâre.
Art. 85. În judeţile uude Trib. este împărțit în mai multe secțiuni, va Â
un grafier pentru fie-care secţiune cu unul sai mai multe ajutâre, după trebuință.
Ant, 76. Pe lîngă fie-care Trib, şi fie-care secţiune de Curte sai de Trib,
se va afl căte nn registrator arhivar și un numer hotărît de copisti.
Ari, 87. Sa institue pe lîngă fie-care Curte sai Trib. de judeţ agenţii judecătoresci numiți portărei.
Art. Numeral acestor portărei, pe lîngă fie-care Curte sai Trib, su va hotărt
după trebuințele fie-cării localitaţi.
.
"Ei se numese prin Decret Domnesc, după recomandarea Ministerului Justiției,
Unul din portăreii fie-cărui Tribunal și fe-cării Curți se va numi capul
rtăreilor acelui Tab. saă Curte.
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Art. 68. Portăreii se vor nuuui dintre persânele cunoscute prin bunele purtări şi cu Ore-care învăţătură, preferindu-se aceia cari vor fi avut serviciuri în
Justiţie,
.
Art. 89. Se mai adacgă pe lingă fie-care Curta şi Judecătorie de judeţe
un nu:nur da aprodi şi 6meni de serviciă cari se vor însemna prin budgetul anual.
Art. 90. Greferii și portăreii sunt supuși a da cauțiune și a depune jurământ înaintea preşedintelui,
Art. 91. Grefierul, sai în lipsă ajutorul săă, va asista la tâte şedinţele şi va
lua nota, va redacta procesele verbale, și va contra-semna t6te actele încheiate
de Curte saii de 'Trib. ori ce act eşit de la o Curte saii Trib, şi necontrasemnat
do grefier saii de ajutorul seă se va sucoti cu nul.
Gietfierul este capul cancelariei sale, şi are dreptul de control și privighere
asupra impir gaților grefei.
i va păstra tote actele, procesele verbale, registrele și colecţiunile de legi.
V.: păstra asemenea, sub a sa respundere, tote actele şi documentele căte i
se vor încredința de portărei saii de particulari.
Art. 92. Gref+ va A deschisă în tote dilele afară de Duminici, sărbători şi
vacanţii, cel puţin şepte ore pe i.
Ă
Ari, 94. Portăreii aşedaţi pe lingă Curți şi Tribunale vor face tote actele
căto se impun de legi, agenților judecătoresci.
Vor fiece somaţiunile, comandamentele şi urmăririle, vor esecuta Mandatele
de arestare,

de depunere

saii de aducere.

Vor îndeplini protesturile de poliţe, de bileturi la ordine, Vor esecuta sentințele, decisiunile şi alte titluri esecutorii. Ei vor putea î însărcinaţi de președinte și cu chemarea părților în judecată, cu significarea, otărîrilor şi cu comunicarea actelor între părţi.
Art. 94. Poriăreii sunt puși sub ordinile și privigherea președintelui de Tribunal saii Curte.
Art. 95. Capul portărzilor de Curți ea cap al portăreilor din ocolul Curţii
are dreptul de conirol şi disciplină asupra lor.
Art. 96. Portăreii nu sunt retribuiţi, ei vor priimi de la părţi pentru actele
de procedură şi de esecuiare ce fac o tacsă otărită care se va ficsa prin un regulament special de administrațiune publică.
.
Acaste taese şi cheltuali de judecăți se. vor plăti cu privelegiă.
Art.

97.

Portăreii

de

Tribunale

vor opera

numai

în ocolul

judeţului

lor,

portăreii de Curți vor opara în tot ocolul Curţii.
Cu tâte acestea la cas de trebuință sati când este lipsă de portărei într'un
judeţ, capul portăreilor Curţii respective pâte însărcina pe un portărel de judeţ
ca să operede și în alte puneturi ale ocolului Curţii.
Art. 98. Portăreii fac actele de procedură ori de esecutare, sai după mitiunea directă ce ai primit de la părți, saă după însărcinarea specială ce li se dă de
preşedinte. Ei se vor conforma în lucrarea lor cu regulile prescrise de procedurile speciale.
Ast. 99. Când un pertârel de la Curte este însărcinat cu un act de procedură, de urmărire sai de esecutare în ocolul Curţii, el va face acâsta sai transportăndu-se însuși la fuţa locului, saă însărcinând cu acâstă lucrare pe un portărel al Tribunalului respectiv.
Art, 100.
Portăreii sunt respundători de actele şi documentele ee li se vor
îneredința de părți și pentru care ei vor da chitanță, la înapoerea lor ei vor lua
chitanțe de priimire,
.
Art. 101. Portăreii vor avea o cameră deosebită unde vor Imera actele lor
și vor conserva

Art. 102.

hărtiele

ce li se încredințeză.

Un regulament special va regula mai pe larg atribuţiunile şi mo-

dul împlinirei datorielor,
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TITLUL IX.
Despre înamovibilitate.
Art. 103. Preşedinţii, membrii şi supleanţii Curţilor de Apel şi ai Tribunalelor judeţene vor putea deveni înamovibili, tote Curțile s-ii Tribunalele de
o dată saă una, saii mai multe Curți, unul saii mai multe Tribunale prin legiuiră speciale.
Art. 104. Jadecătorii inamovibili nu vor putea înceta din funcțiunile lor de
cât prin demisiune,

saii în urmarea

unei

dec'siuni

de

destitnire,

date

în casurile

prevădute de legi, sai când a perdut calitățile cerute prin drt 1 şi 2 al legii
pentru admisibilitatea şi înaintarea în funcțiuni judecătoresci,
Art 105. Judecătorii inamovibili nu s> pot strămuta de la un loe la altul,
nici chiar sub cuvânt de înaintare, fâră a lor voință formal esprimată.
Când un judecător inamovibil va ajunge în etate de șepte-deci ani împiiniţi,
va putea fi obligat a'şi esercita drepturile la pensiune.
Art. 106. Când un judecător inamovibil, de ori c:trâptă, va cădea în o bâlă
cronică, incurabilă, ori în stare de smintire a minței va înceta din funcţiune, după ce se va constata sturea b6lei ori a miaței sale, prin un at medical, provocat de ministrul public, după ordinile Ministerului Justiţiei.
Acăstă încetare se va declara da Curtea de Casaţiune, secţiunii-unite în şedinţa secretă, care se va pronunța după o prealabilă, cercetare a actelor medi-

cale şi a împrejurărilor, şi după ce se va esecuta apărarea,
TITLUL

-

X.

Disciplina judiciară,
Ş 1. Jurămentul.
Art. 107. Preşedinţii, judecătorii, supleagţii, procurorii şi substituții Curţilor
şi Tribunalelor

vor

fi datori,

mai

înainte

de

a intra în

funcţiune,

a

depune

și

a subscrie în pretoriă şi în ședință publică, următorul jurământ;
„dur în numele lui Dumnedeii şi deelar pe onrea și consciința mea,
„Credinţă Domnitorului şi constituţiunei țărei mele.
„De a împlini cu sânţenie datoriele ce 'mi impun funcțiunea mea,
„De a aplica legile şi de a mă conforma legilor, întru tâte, și pentru toți,
fără pasiune, fără ură, fâră favore, fără cossiderațiune de persnă, fâră nici un
interes direct sai indirect.
Ă
„Aşa să'mi ajute Dumnedeii.*
„Art. 108. Același jnrământ se va săvârși de grefierii, ajutorii lorşi de portăreă,
”
„Art,

109,

Adyoeaţii,

ea

unii ce

fue parte

din

corpul judiciar,

vor

depuna

jurământul de credință Domnitorului şi legilor și constituțiuaci fErei, înaintea
Curţei d' Apel unde ei sunt înscrişi, sul înaintea Tribunaluhii,
dacă Curtea de
Apel nu este în acea localitate,
Advocaţii actuali trecuţi în tubloi, vor depune jurămâut după promulgarea
acestei legi; pe viitor advocaţii vor depune jurământul la îneeputul stagiului lor.
„Art. 110. Depunerea. jurământului este obligătore pentru toţi funcţionerii

judecătoresci

din

noii numiţi

saii înaintați,

!

„_
Actele de aatoritate publică făcute de acești faneționari mai înzinte de a
Jura, sunt nule fără prejudiciul penalităţilor prescrise de legea penală (Art, 163),
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Cel ce este permutat
depune jurământ,

1865, 9 IULIU,
întrun post de același

grad,

este dispensat de a mai

$ 2. Ordinea şedinților.
Art, ii. Tribunalele şi Curțile vor ţine şedinţe în tote dilole afară de Duminice, sărbători legale sai naționale și vacanții,
,
Art. 112, Bedinţele fie-carei judecătorii sai Curți vor ţine cel puţin şâse ore
pe di, saă şi mai mult dacă trebuința va cere,
Art. 113. Judecătorii se vor aduna în Bucuresci și Iaşi, cel mai târțiă la
flece şi jumătate ore diminâţa, şedinţa se va deschide la un-spre-dece ore. În
cele-l-alte districte, se vor aduna la 9 !/,, 6ră şedinţa se va deschide la 10 ore.
Art. 114. La fie-care Curte şi Tribunal se va afla un registru de presență,
șnuruit, numerotat și parafat de preşedinte.— Fie-care judecător saiă supleant,
va subsrie în acest registru presința sa. La un-spre-dece ore în Bucuresci și laşi,
la 10 ore în cele-l-alte districte, registru se va închide şi se va sub-scrie de preşedinte şi procuror, sau de locuţiitorul lor,
Ora, plecării membrilor se va subscrie tot în acest registru.
Judecătorul saii suplentul, care nu va fi subscris, saă care nuva fi justificat
legitima causă a lipsei sale mai inaintea închiderii registrului, va perde pe acea
fi onorariul săi în folosul fiseului de și a venit mai târdiiă şi ă luat parte la
judecăţi.
Grefierul și procurorul, vor forma, la finele lunei, proces-verbal de aceste lipse, spre a se regula statul lunar.
:
Art. 115, Anul judecătoresc, pentru Curțile de Apel se va deschide dupe

vacanțele mari printi'o şedinţă solemnă a tutulur secţiunilor-unite, În acâstă şe-

dință procurorul general va face un cuvânt asupra unei materii de drept, de jurisprudență, de disciplină judecătorâscă, saii de biografia fostilor magistrați, sai
6meni de legi.
Art. 116. Poliţia audienţelor este încredințată preşedintelui, care o va esercita conform regulelor prescrise de procedură.
Ant. 117, Diferitele hărţii şi acte se vor citi, înaintea Tribunalelor saă
Curţilor de către grefier saă de unul din portărei,

$. 3. Incompatibilitatea.
Art. 118. Ori-ce foneționar, sai agent judecătoresc este oprit de a pleda
sai de a representa pe părți înaintea justiției, afară de casul când va fi vorba
de propria sa causă saii de acea a celor puși sub tutela saii curatela sa, sati de

acea a soției, a ascedinţilor

saă

desceainților

sâi, sai a fraţilorii ori a surorilorii

sale.
În aceste casuri însă, cuusa nu se va înfățișa, la același Tribunal sai secțiunea Curţii din care face parte acel funcționar, ci va trece la altă secțiune a
Tribunalului saă alt 'Fribunal vecin, sai la cea-l-altă secțiune a Curţii, atară dacă
partea adversă va priimi a se judeca la același Tribunal saiă secțiuna a Curţii.
Art. 119. Nici un judecător, supleant, procuror sai substitut, nu pâte tace
comerciii, afară de judecătorii comercianți aleși în circonscripțiunea 'Tribunalului
saii Curţii din care face parte,
”
ii nu pot cumpăra sai priimi în dar, sai sub ori-ce alt titlu, procese străine în propriul lor folos. Se esceptă însă acelea cari le pot veni prin moscenire
sai legat. Tâte acestea fără prejudițiul Ast. 1309, din Codul Civil.

$. 4. Privigherea şi pedepsele disciplinarii.
Art. 120.

Ministrul Justiţiei are

tuturor Tribunalelor şi Curţilor,

dreptul

de privighere și disciplină asupra
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Art. 121, Fie-care Curte are dreptul de privighere şi disciplină asupra Tribanalelor din ocolul săă.
Art. 192, Fie-care Tribunal și Curte are dreptul de disciplină asupra membrilor ce le compune.
Axt. 128. Membiii Ministeruivi Public sunt supuși sub directa privighere și
disciplină a Ministrului Justiției,
”
Ant. 124. Pedepsile simple diseiplinarii sunt: prevenirea, censura, Mustranea, suspendarea provisorie, destituţiunea.
Art. 125. Prevenirea este o încunosciinţare fâcută verbal sai prin serisâre
formală, ori secretă, unui funcţionar saii corp judecătoresc spre a'l descepta asupra negligenței saă actelor carei compromit demnitatea.
Censura este o deciarare de reprobare adresată înscris unui judecător sai
corp judecătoresc. '
Mustrarea, pe lingă reprobarea ce coprinde, atrage cu sine perderea onorarului pe o lună.
Suspendarea provisorie atrage cu sine perderea onorarului pe căt timp ţine,
Timpul suspendării va ține de la cinci-spre-dece file, pînă la două luni.
Art.

126,

Cănd

un

judecător

se va

abate

de la împlinirea

datoriilor

sale,

caii va compromite demnitatea caracterului sei, președintele Tribunalului respectivii șa președintele Cunţii respective, îl pote preveni formal, mai "nainte de a
i se aplica pedepsa disciplinară.
Acestă prevenire se pote face, sai direct de către preşedinte, sai după inițiativa luată de Ministerul Public, saă de Ministerul Justiţiei.
Art, 127,
Dacă abutercn se va continua, chestiunea se va pune înaintea Tri-

bunalului sai
sscret și fără
din pedepsele
Otărirea
torul incuipat

Curţii respretive, care va judeca în Cameră de Consiliă, cu votă
presința inculpatului, și va pronunța după importanța casului, una
disciplinării sus citate.
însă se va pronunț, numai după ce mai ântăiă se va audi judecăşi conelusiunile

înscris

ale Ministerului

Public.

Art. 128. Dacă o hotărire da disciplină dată de un Tribunal va conține pedâpsă de censură, ea se va aplica îndată încunosciințându-se numai Ministerul
Justiţiei.
Dacă ea va coprinde o penalitate mai însemnată otărirea Tribunalului, mai
înainte de a veni esecutore, ss va supune prin procororulă Curţii respective la
chibsuirea Curţii.
Curtea, se va pronunţa în termin de opt gile cel mult, și hotărîrea sa se va
comunica de procuroru! Curţii, Ministerulni Justiţiei spre aprobare.
Art. 1929. Inculpatulă va avea tot-d'auna dueptul de apărare înaintea Curței, sati a Ministerului.
Art. 120. Cănd Curtea va pronunța asupra unuia din membrii sei pedâpsa
de mustrare saii suspendare, acâstă pedepsă va deveni esecutorie, numai după
ce se va aproba de Ministerul Justiţiei, care va asculta pe inculpat, cănd acesta
va cere; suspendarea se va pronunţa prin decret Domnesc,
Art. 131.
În cas de suspendare, judecătorul inculpat va înceta îndată din
fancţiunea

sa, pînă

ce va interveni

decretul

Domnesc.

Art. 132. 'Tâte aceste pedepse se pot aplica sai graduală, sai. ori-care
dintr'insele, şi fâră prevenire, după importanţa casului,
Procuror sai Ministerui Justiţiei pot provoca aplicarea lor.
Art. 133. Pedep eie disciplinării ce Curtea de Casaţiune va putea pronunța
conform

art,

42

din legea

sa organică,

vor fi: advertismentul,

mustrarea

care va

trage perderea onorariului de 14 o lună pînă la două luni, saii suspendarea provisorie de la o lună pină la patru luni.
n cas de delicte, relative la funcţiune, Curtea de Casaţiune va aplica pedepsele prevăgute prin legea penală.
3:
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Art, 134,
Avertismentul se vada îns=ris cănd Curta de
Casaţiune,
sat
după inițiativa Ministerului public, saii după plăngerile părților,
saă de la sine
în cursulă uuui proces, descopere neregularități
din partea vre-unni judecător
sai corp judecăto

resc,
Acest avertisment se va putea pronunța şi fără înfățișar
ea părței şi ânpă o
simplă încheere în Camera de Consilii a secțiunei
care si va afla în esaminarea
procesului.
Art,

135.

Curtea

de Casaţinne va judeca chestiuhile da pedepse
sai de
ds avertismente tot-d'auna de urgență.
Se vor publica în buletinul seă, tote pedepsele de suspendare sai de destituire, pronunțate de acestă
Curte, |

Art, 135.
sati Curtea de

În tâta cazurile de suspendare prouunțate de
Tribunale
Curți
Casaţiune, Ministerul Justiției va putea chema
pe una din pers6-

mele ce va poseda condițiunile de admisibilitate, ca să înlocussc
ă pe cel suspendat pe timpul căt va ţine pedâpsa.
Timpul suspendării nu se va ţine în sâmă Ia socotâla
anilor de pensiune.
Art. 137. Ministerul Justiţiei, ea cap suprem al Justiţiei,
va avea o rigur6să privighere asupra împlinirei datoriilor judecătorilor şi
agenţilor judecătoresci,
i va denunța la Curtea de Casaţiune, prin procurorul g=neral,
pe cei cățiuţi în
abateri de desciplină saă în delicte, spre a se judeca și
a'și la pedepsele prevădute de legi.
.
Art, 138.
Curțile şi Tribunalele, nu aă dreptul de disciplină asupra
membrilor Ministerului public.
Cu tâte acestea, cănd preşedintele Curţei saă Tribunalului,
va vedea că acesti membri se abat de la datoriile lor, saă le ne glije şi
compromită onsrea ş
demnitatea funcțiunei lor, va vesti de acâsta pe Ministerul Justiţiei.
Art. 139. Cuxţile și Tribunalele vor avea încă prin preşedinţ
ii şi procurori
lor dreptul de privighere asupra grefiezilor şi celor-l-alţi agenţi
judecătorescei, şi
asupra judecătorielor de plăşi, coprinse în ocolul lor, ei vor
anunța pe Ministerul
" Justiţiei despre abaterile ce se vor urma.
Art. 140, Pedepsele disciplinării se vor-apli:a atăt magistraț
ilor amovibili,
căt și acelor inamovibili,
Art. 141, Destituirea unui magistrat inamovibil nu se
va pronunța de căt
prin o sentință judecătorescă dată în formele şi în casurile
cănd legea pronunță
pedspsa destituirei,
Art. 142; Curtea de Casaţiune va esercita aceași disciplin
ă asupra membrilor sei, şi va putea a le aplica pedepsele prescrise prin Art.
133,
Art. 143. Pedepsele disciplinarii ce Curtea de Cusaţiune va
pronunța sai
în contra membrilor sei, saă în contra celor.l-alţi funcţionari judecător
esci, s»
vor esecuta fără altă aprobare a Ministerului Justiţiei, încunosc
iințându-se numai
acestui Minister, afară de casul de suspendare sai destituire,
care se va esecuta,
îu urina decretului Domnesc.
$. 5. Revisuirea.
Art.

144.

Pe

fie-care

an, în cele d'âutăiă

cinci. spre-dece

dile

ale lunei

Fevruarie, tote Tribunalele şi Curțile vor trimite Ministerul
ui Justiției un tabloii
despre operațiunile lor din anul trecută,
Acest tabloă va coprinde între altele: numărul causulor
intrate, natura lor,
acelea care
s'aii terminat prin împăvâciune, acelea
cată, numărul causelor ce mai râmăn a:se jadeca.

care

să

terminat

prin

jude,

Aceste tablouri vor servi Ministerului spre a forma statistice
judecătoresci
în ţără,
Ant, 145. Fie-care tabloii va f însoțit de o espnnere
a lucrărilor Tribunalului saii Curţei,

Pie

ii

1865,
însemna și

espuuere se va

În astă

9 IULIU.
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viciurile saă lipsele,

ce esperienţaa dove-

dit că se află în Procedură și în legile relative la justiție.
„Art, 146, Proeurorul general va înainta asemenea Ministerului un resumatii
de observaţiunile sale de p sta an, şi o statistică de numărul causelor criminale
şi corecţionale din ocolul Curţii,
Ant. 147, La fie-care şâse luni, fie-care procuror de lingă Tribunal a trimite procurorului general

respectiv,

un ra: ort despre

starea

lui en observaţiunile ce va avea să facă usupra aplicărei
datoriilor

agenților judecătoresc.

Resumatulii

acestor

şi lucrările Tribunalu-

raporturi

îndeplinirei

şi

legilor

se va trimite de

procurorul general Ministerului Justiţiei, împreună cu observaţiunile sale.
TITLUL

XI.

Congedii și vacanţii.
Membrii de Curți de Apel şi de Tribunale vor putea lipsi pentru
Art, 148.
cause bine cuvântate cu voia preşedintelui pînă în dece dile cel mult.
Preşedinţii îşi vor cere congedii de la Ministerul Justiţiei.
“Când cererea de congediii a judecătorilor va trece peste flece file, ea se va
da da către Miuisterui Justiţizi, dâcă acea cerere va fi însoţită și de daelararea
preşedintelui,

că serviciul

Art. 149.
procurorii

nu

va suferi,

Procurorul general își va cere congediii de la Ministerul Justiţiei,

de secțiuni

ai Curţilorii

își vor

cere

congediă

pentru dece

dile de la

procurorul general; peste dece dile congediulii se va da de Ministerul Justiţiei, dacă cererea de congediii va fi sprijinită de proeurorul general.
Art. 150. Proeuror.i de judeţ îşi vor cere congediă pentru cinci-spre-dece
gile de la procurorul generalii; de la cinci-spre-zece flile în susă congediul se
va da de Ministerul Justiţiei.
Substituiţii de Tribunale saii procurorii de secțiuni îşi vor cere congediulă,
pentru

două-deci

procuror,

dile, de la primul

ori de

la procurorul

lor respectiv;

congediul ce va, trece peste două-deci ile se va acorda de Ministerul Justiţiei,
după cererea sa sprijinită de procuror.
Art. 151. Judecătorii de plăși îşi vor cere congediii pină la cincă-spre-dece
dile de la președintele Tribunalului respectiv; de lu cinci-spre-dece dile în susii
!
congediul se va da de Ministeriul Justiţief.
Art, 152. Grefierii, portăreii, aprogii şi csi-l-alţi împiegați, nu pot lipsi fă-

ră voia "preşedintelui respectiv,

.

|

Art. 153. Cererea de ori-ce congediii cată să fie motivată și legitimată pe
o neapărată şi înființă trebuință.
Art. 154. Nici un congedii nu va putea trece peste o lună.
Congediile azor 'ate în curgerea unui an, î::simăndu-se, nu pot trece peste o lună.
La casuri estraordinare de Mmeapărată trebuință, Min steral va putea acorda
congedii şi încă pină la o altă lună, pentru care însă nu se va primi remunerarea, aiară de casul de bâlă legitimată.
Art. 155. Pcocurorii respectivi şi președinții de Curți şi Tribunale vor raporta Ministerului Justiţiei despre tâte lipsele cu congediu saii fâră congedii.
Art. 156. (lei ce vor lipsi fără a'şi lua congediii în formele hotărite, voră
perde remunerarea lor pe tot timpul lipsei.
Dacă acâstă lipsă va trece peste o lună, se va putea considera ca o dimisiune.
Procurorul general va putea însă, după dece dile de absenţă fără congediii,
a prevesti pe cei ce lipsesc să vie la postul lor, și ne fiindă următori el va raporta Ministerului Justiției.
Art. 157. Magistraţii inamobili ai Curţilor de Apel, cari vor lipsi două luni
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fără congeâiii vor înceia din funcțiune ca dimisionaţi,
dipă ce însă acâstă înectare se va pronunţa prin o hotărire a Curţsi de Casaţiun
e cată în secțiuni unite, după ascultarea părței, sai chemarea ei formal şi e
mclusiuniie Ministeruui Public.
At, 158. Vaeanţiile Tribunalului și ale Curţilor sunt cele
uimătore:
Vacanția marc de la 1 Iulie pînă la 15 Angusti,
Vaecanţii mici la Crăciun
opt dile cu începere din ajun; la Pasti două septămâni, a
patimilor şi
Pe lingă Duminici şi serhători Naţionale, vor maj fi vacanții cea luminată
în cele doug.
spre-dece sărbători dominicale.
Art, 159. În timpul vacanțiilor mari și mici va fi în permane
nță un membru la Tribunale și Curți, asistat de grefier saii adjutor,
pentru espedoivta Incrărilor corente și priimirea acţiunilor și apelurilor,
Art. 160. Curțile și juraţii nu aă vacanții mari, ci numai
vaeanții mici şi
Duminicile și serbătorile,
Art. 161, Judecătorii instructori și procurorii nn ati vacanții,
și se vor ocupa cu regularea, causelor criminale sati corecționale.
Art. 162. În ori-ce cas însă de congediă, basat pe o neapărat
ă trebuință,
în curgerea anului, căt şi în timpul vacanțiilor, judecătorul
instructor se va putea înlocui cu un alt judecător, prin Ministerul Justiţiei.

TITLUL XII.

.

Disposițiuni finule.
Art. 163. 'Tâte Legile, Decretele şi regulamentele anteridre
atingătâre de
materiile cuprinse în aocâstă lege, sunt şi remân abrogate; €ră,
disposiţiunile legei
Curţei de Casaţiune, cari nu s'aă modificat prin legea de faţă,
sunt și remăn în
vigbre.
TITLUL XIII.

Disposiţiună transitorii,
Art, 164.

Curțile criminale, ce se află în ființă,

vor înceta de a

foncționa,

de odată eu promulgarea legei de față.
Art. 165, Tribunalele polițienesci, acolo unde sunt, se vor
desființa de odată
cu înlocuirea lor prin judecătorii de ocâle sai plăşi,
Art. 166. Tribunaiele eu atribuţiuni de Jjuridicţiuui graci6se,
ce esistă astădi
în Bucuresci şi Iași sub numele de d 'ribunale: secţia III, se vor desființa
de odată
cu punerea îu lucrare acestei legi şi a procedurei civile,
Art. 167. 'Tribunalele da plăși saii ocâle so vor înfiinţa la
votarea bugetului annlui 1866.
Art. 168. Infeacţiunile comise în România de, peste Mileov,
sub imperiulă
Jegei penale vechi și care după legea panală din Romănia
de dincolo de Mil:ov
gunt de natura delictelor, se vor judeca de instanț--le
civile, remăind ase ndeca
de juraţi numai crimele.
|

STATUL JUSTIȚIEI.

a). Judecătoriile de Plăşi.
Pe fie-care Insă,
Judecătorul .

Adjutorele.

.

Clasa 1.
.. 7 500 lei.

. .-.[

300,

|
|

|

Clasa ii.
450 Isi.

250,

|

!
|

Clasa il.
400 lei.

20,
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d). Tribunalele de județe.
Pe fie-care lună.
Primul

Preşedinte.

.

,

Fie-care Președinte,
.
Fie-care Judecător.
,
Judec. de Instrucţiune,
Supleantul , ...
Prim Procuror
. . .
Procuror de secţiune sai
caror.
. . . .
Substitut
..
.

.

.
,

.0
e

.

. 4

.
. -Î
Pro.
.

(lasa

|.

Clasa

Ii.

1,200

lei.

|

1,100

lei:

1,100 ,
900 ,.
1,000 „
800 ,
1,000,
.
800 ,
100 ,

1,000
800
900
700
900

,
,
,
,

700
600

„.
,

,

c). Curțile de Apel.
fie-care lună.
-

lași,

Bucuresci.
Preşedinte.

.

.

2,600

Fie-care Preşedinte.
. . [| 2,400
Membru judecător.
. .
2.000
Supleant . . . . .
1,500
Procurorul general
. ,
[| 2,000
Procuror de secţiune . .1
1,500

şi
- Foeşani,

iei.

2,400

lei.

„
,

2,200
1,600
1,200
1,600
1,200

„

,
„

ss

Primul

Craiova

3

Pe

LECCE
Decret. 3 Iulie 1865—Prom.

13 Iuliu

1865

Pentru pensiunile şi ajutorele sub-oficerilor şi soldaților in
retragere.

Art, L. Sub-oficerii şi soldaţii cari vor servi sub drapel fără întrerumpere 25
ani, în care nu întră acei petrecuți în reservă, vor avea drept la pensinne.
Nu vor avea drept la pensiune în ceasurile în cari Codicile penal militar în
lipsesce de dânsa, întru cât însă va urma o sentință judecătorâscă.
Art. UI. Ori-care ar fi timpul serviciului, sub-oficerii şi soldaţii cari vor do.
bândi blesuri (1) grave, contusiuni şi ori-ce al-te infirmități ihcurabila în timp de
resbel, din causă de devotament către serviciă, sati pentru salvarea unvi cetățen
în pericol, și cănd acestea îi pun în imposibilitate da se hrăni, sai cănd prin
amputare (2) vor perde unul şaii mai mulți membri ai corpului, vor avea drepti Ia,
pensiune.
Art. IL. Su b-ofiicerit gi soldaţii cari nn în timp de resbel vor dobindi. din
causa

serviciului

blesuri

imbosibilituie de a se
Art, IV. Blesurile
rind in imposibilitate
momentul pornirei la

grave

sau

alte infirmități

incurabile,

ce'i

vor

pune

în

hrăni, vor avea drep la eouă treimi de pensiune,
şi infrnităţile, de şi incurabile, dar cari nu pun pe su fede a se hrăni dai dreptul la ua ajutoră plătitii odată în
vatra sa.

(1) Blesuri, stă pe romănesce răni
(2) Amputare: tăiere a unui membru

,
din

Ş
trupă.
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Art. V. Penzinnile şi ajutorele, menționate în articole
preedente, se hotărase precum urmâză:
a). Petru serviciul de 25, după art, I, lei 600 pe an;
b). Pentru casurile arătate Ja art, II, lei 600 pe an;
e). Pentru casuirle arătate la art, III, lei 400
de li,
d'. Pentru ceasurile arătate la art. IV, nu ajutor
de lei 690

odată plătit,
Art. VI.
Pensiunile și ajutârele acordate în virtutea legei de față,
sa vor
plăti de către casa ds dotaţiune a 6stei, pe cât fonduril
e acesti case vor perinite.
Ant. VII, Costatarea blesurilor şi a intirmnităților dânl
drept la pensiune
saii ajutor se va face:
1).

Printr-an

certificat da origină,

liberat

de

Consiliu

l de administraţie al
corpului din care face parte militarul.
2). Printw'un cartiăcat de visită şi supravisită lib-rat
cel d'ântâiă da către
medicul principal al corpului, esl d'al doilea da către
doi medici numiţi de inspectorul general al Serviciului Saniţar militar.
Piscle certificate vorii trebui să sa arate esact şi sub
respuuderea celor ce vor
sub-semna, dacă blesurile saă inârmmităţile sunt de catigori
a
art. II, III şi IV şi apoi se vor visa de inspectorul general celor prevădute prin
militar.
.
Art. VIII. Ministerul de Rasbel va complecta iustrueţia
prevădată prin articolul precedent apoi va libera un tiţlu de pensiune saă
în mandat de adjutoriă

militarilor

admişi ase

bucara

de una

sai

eca-l-altă

favâre.

Art. IX. Ori-ce militar pensionat, sub ori-ce titlu va £ precum
şi aceia căror sati dut numai ajutor pentru blesuri sai infimițăţi, conform
articolelor precedente, primese de ln Stat mijlâce de transport spre ase
îutârea la vetrele lor.
Afară de acâsta ei râmăn stâpăni pa efentele lor de mie
echipament,
Art, X. 'Tâte pensiunile arătate la art, I, LI şi ILse
sră vădavile ostașilor morți în răsboii, vor priimi jumătate voră socoti viagere,
pensiunea, pe câtă
vreme vor remănea
necăsătorite.

Disposiţiuni, transitoriă.
Art. XL
Răniţi aflaţi astădi peasionați, se vor înscrie la casa
de doiaţiuni
a 6stei cu dreptul acordaţ de legaa de faţă şi se
vor bucura pe viitor de pense
unea aci arătată,
.
Art. XII. 'Tta disposițiunile antariâre contrarie
acestei legi sunt și râmău
desființate,
RECULAMENT

(Decr. 9 Iulie prom. 17. Juli 1865.)
Privitorii

la inscrierea

de bună

voe

în

serviciulă

armatei.

Art. 1, Ori ce românii pâte cera să fe inscrisă de bună
voe în uuuli din
corpuriiorii armatei regulate,
”
Art. II. Pentru a puntea Â inssrisă trebue să izoplines .
că condițiile esrute prin
Art. 66 allă legei din 5 Dacemvrie 1864 adesă:
:
1.) Să aibă vârsta de 17 ani cel puţin şi 30 cel
mult.
2:. Să nu fs nici înasurată, nici văduv eu copii.
3). Să se bucura de drepturile sale civile.
”
1) Să aibă ua certificat de bună moralitate liberat
da Primarul comunei (rmodel No, 1).

(1) Vezi în Suple Cod. pag. 253.
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5). Să aibă cel puţin talia de im. 57
6). De uu va, fi inajor, să justifica consimțimântul
pului seă
Art.

II.

Pe

lingă condiţiile

însemnate

mai

tatălui. mumei siii al epitro-

sus, omul

care

cere” a se înseri da

buna voe, trebue să mai împliuâscă şi condiţiile următâre:
1).Să fie sănătos şi de o constituţie bună.
.
2). Să aibă, după arina la care se destină, și corpul la care cere să intre, cel
Puțin minimum și cel nui m.aximura taliei cerute (Decretul din 9 Ociomvris 1862
şi 17 Maiă 1865).
“
3). Să împlinescă condiţiile de aptitudine saii să cunâssă una din profesiile.
cerute (idem),
i
.
Ant. IV, Inscrierile de bună voe se priimese fâră deosebire de corp.și armă,
Ministerul de Resbel pâte să schimbe în ori ce corp şi armă pe militarii înrolați,
când interesul serviciului va cere.
Cu tote acestea, la înrolarea sa, trebue să se hotărască tot dauna va corp

pentru

care se destină.

Art. V. Omul ce voesce a se înscri se va presenta șefului corpului în care
voesce să se înserie sali la Prefectul districtului, conformii Art. 68 din lepgiuirea
recrutărei armatei,
Asesta, după ce s'a asigurat că împlinesce condiţiunile cerute pentru serviciul

militir şi arma lu care se destină,. face să se constate în presența sa omul, de
către un ofiţer sanitar al armatei saiă, în lipsă de acesta, de inedicul districtului,

dacă mare nici o infirmitate aparentă saă asc să și de este de » constituţie
sănătâsă.
|
Art. VI. După împlinirea acestei formalitâţi, şi dacă omul se recunndsee a fi
bună

de servicii,

ofițerul "i va libera ună

certificată

de priimire

(model

No.

2).

Art. VII. In conformitate şi spre esecutarea Art. 6; din legiuire, Ministerul
de Resbel, prin buletinuri periodice, va face cunoscut autoritâţilor militare și civile,
corpurile

pentru

care

se pot

priimi înscrieri

Art, VIII, Ofţerul, înainte de a

assigure

Dacă
la șeful

că corpul

în care cere

de bună

libera certificatul

a se înscri

omul

voe.

de mai sus, trebue să se

este trecut

îa

buletin.

eorpulă numit nu este trecut în buletin, ofiț-rul îrebue să se adresede

corpului

care, dacă

omul

ce voesce

să se

înscrie

este folositor

corpului

prin vre o profesie utilă, pe de o parte primesce angajurea. €ră pe de alta raporteză despre acâsta d'a dreptul Ministrului pe Resbel.
Art. IX. Înscrierile se fae de Prefect în capitala districtului sai da dreptul
de fie-care şef de corp (Art. 68 din lege).
Pentru acâsta omulii ce voesce să se înscrie, dupe ce a dobândită certificatul
care constată primirea sa de autoritatea militariă (despre care s'a voabită la Art,
6) se presintă cu dânsulă îuaintea Pref:ctului saă a șefului de corp în care voesce să se înscrie.
Actulă se vu face după modelulii ac: alăturat (model No. 3.)
Ari. X. Neîmpiiuirea unia din condițiunile impuse prin lege, putândiă să anuleze actul de înscriere, Prefectul sai seful corpului, după ce priimesce certificatolă autovitâţii militare, va trebui să se asigureze că omul care cere să se în
scrie împlinesce

condiţiile

cerute

prin

Art.

66 ală

legti, şi că

este

coprinsii în

nici unul din casurile- de escludere, prevădute la Art. 2 din acea lege.
Art. XI. Timpui servicialui peniru care şe! pâte înscrie cincva de voe este
de 4 eni minimum (Art. 67).
”

Art. XII. Timpul serviciului pentru înscrierea de bună voe începe din fiua

cârd a subscris actul de înseriere,
Art.

XIII.

Inscrişii

de

bună

voe

se vor

libera

definitiv la espirarea

al 4-le an al înscrierilor (Art. 71 al legei pentru recrutarea: armatei).

celui de
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Art. XIV.

În nici întruni

miși în congediă

nelimitat,

firă

22 IULIU.

casă înrolații, de bună
consimţimântul

voe uu vor

pute fi tri-

lor.

Art. XV. Certificatul şi cele-alte acte produse de înserisul da bună voe vor
xemânea anecsate la originalul actului de înscriere, spre a se căuta aceste acte
în cas când actul de înscriere ar îi atacat de înscris sai de administraţie şi a se
constata astfel legalitatea lor.
E
Art, XVI. Insezisulii de bună voe va priimi îndată. după subserierea actului
de înscriere o copie după acesti actii, cu care se va presenia la corpulii în care
sa

înscris.
Art. XVII.

Corpurile

vor

face

cunoseat,

|
d'auna

tot

sefului

Divisiei

teritoriale,

matrzeula Omenilor înserişi de bună voe, 6r5 şefii divisiilor teritoriule vor trămite
Ministeriţui, (Direcţia 4, Divisia 1) în diua 1 al fie căruia trimestru, însemnare
de

numărul,

numele

ete. a acestora (modei

No,

1).

RECULAMENT
pentru

espertaţia

sării.

(Decret. 16 Iulie 1865. prom. 22 Iulie 1865)
TITLUL

-

Despre

punctele

de esporiaţie

|.

Ă

şi transportul sării la malul Dunării.

Ant. 1. Guvernuiii are facultatea de a alege şi de a hotărt acele punete de
esportație după malul Dunării ce va crede mai avantagidse iutereselor Statului.
Ast, 2. Trausportul sării de la gurele salinelorii la punetele de esportaţie se
va efectua cu «plata chiriei în comptul Statului, prin cărănşi tocmiţi de buuă
voie

şi în două

moduri,

adică:

a

a), Cu cărăuși acomptaţi din timpul iernei

pentru cătimea sării ce voiesca
b'. Cu cărăuși peacontaţi,

a se angaja.

prin

avause o

:

jumătate

chiria,

Aat. 2. Tutulor cărăușilori ce vor transporta sare de la saline la punetele
de esportaţie, li se vor face un scăgemântă de 2 oca0/, din cătimea sării încărcate.
Art. 1. Cărăuşii care n'ar transporta la porturi întrega cătime de sare în-

căreată la salină, or fi supuși la despăgubire după prețul cu care se va vinde
sarea la salină, precum și ai acontulai priimit tot de acolo
Art. 5. Cătimele de sare ce se vor transporta
pentru vâudarea esportaţiei
pe la magasiile porturilorii dupe malul Dunării, vor fi tot-lVauns în /3
părţi de

Slănic, 6ră cea de la cele-l-alte saline, se va

distribui a 8 parte

cs se vor presenta,.

A

Despre văngarea sării

după

mijlâcale

pentru, esportație.

„Art. 6. Vândarea sării pentru esportaţia peste Dunăre,

cumpăra

tă din magasiile Statului este liberă, ea se va efectua de
către veri-care locuitor iîndien
x
a
3
.
sf
sau străin.
prin paza formelor presîrise
"o
.
> =
Art, 7. Preţul cn care se va vinde sarea .la
punctele pentru
esportaţie se
va regula şi publica de Ministerul Yinaneelor, tot-dW'a
una îu urma Ordonanţei
Domuesci.
|
:
Art. 8. VEndarea, sării se va fuce în: cătimi mari
şi cu mărunțigul pe b ani
gata şi pe credit.
„
Vânţiarea sării: pe credit nu so pa putea

efectua de cât
-.
7

aa

în arma

presentării

"1865, 22 TULIY

"ai

de câtre cumpărători a unei garanțe
ipotecare sai pe polițe saii pe bileţe
dinul teşaurului public, subscrise
la orde doui commercianți solvabili,
Terminele de plată pentru cătimele de
sare
luate
pe credit se va regula de
Guvern, după cătăţimele cerute a
se esport
Art. 9. Ori-ce esportatoră de sare estea.
dator
a justifica strejuirii legala ei
posedare prin actul de cumpărătâre
da la agenții însărcinați cu vândarea
sării
pentru esportaţie.
Art. 10. Sarea ce se va esporta este
.
scutită de ori-ce altă dare directă
indirectă din partea Principateloră-Unite
saă
,
ră
taesel
e
de
impor
t
în
statele unde
S'ar transporta, vor privi în greuta
tea, esportatorilor,
Art. 11. Preţul sării vândute pentr
u esportaţie se va priimi în cursul
ului publice.
tesauArţ. 12. Drept risipa sării, care fiind
depus
ă
în
magasii la porturi în înterval de un an fâră a eşi, se
va acorda

cu

acest mod se va urma

xeducția

un

scădemăntă

de unul

la

%,

de oca,*

pentru șederea sării maă puţin de us:după înaintarea timpului și pe viitor, €ră cât
ană, scăământulă de una la 4, se
în analogie cu timpul şederii pînă
va face
la minimum
de doue luni.

TITLUL

II, !

Art, 14. Administraţiile salin
are şi comisarii de porturi
cuta lucrările relative la esportaţia
sunt obligați a esesării în modul urmăţor:
a). Administraţiile salinare,
1. Acomptarea cărăuşilor,
+ Pornirea sării la porturi

3 Esecutarea

rămășițelor de acomptari şi a sării
remase pe drum. prin con-,
cursul acomptatorilor,
4. Justificarea, cheltuelilor,
conform art, 13 din legea
comptabilității,
b). Comisarii de porturi,

4. Priimirea şi conservarea

sări în magasii,
2. Vândarea sării în esportaţie
,
» Justificarea cheltuelilor,
Art. 15. 0 instrucțiune
specială şi detailată pent
venită va hotări:
r administrarea acestui
.
a). Modul acomptării cărăușil
or
şi
transportarea, sării la punctele
b). Modul primirei şi conservă
da esportație
c). Modul vângărei 'sării în rii sării în magasiile porturilor,
espo
rtaţ
ie,
d). Sistemul de comptabilitate
€). Atribuţiile fie-căruia funcţionce urmâză a se întroduce,
ar în parte şi garanţiile ce urmâ
fie-care,
ză a depune
Art. 16. Personalulă ce urme
*
ză a se înființa şi apuntame
a prumi se va regula pe fie
ntele ce vor avea
care an prin budgetul general
Arte 17. Acomptatorii,
al
Stat
ului
,
cantaragii, comisarii de port
uri şi în fine toţi agenţii serviciului salinar, cari
ar unelti abusuri, fie provenit
de prevedere sati rea cred
e din
igență, lipsă
ință
,
nu
numa
i că se vor destitui, ci negl
decată criminală, spre ași
se vor da în julua penalitatea după legi.
„Art. 18

Comisarii însărcinați cu primirea
și vndarea sării
îi cei-l-alți funcționari de la Salin
e, nu vor putea sub nici unăla porturi, precum
cărăuşi nedestăcuţi, de cât 24.
cuvănt ține pe:
ore la ori:ce dificultat
e,
Fine la Suplemenţulă Appe
ndicelui,

ze otita oa

i

tipa

auf

TABELA

OHRONOLOGICĂ
a

Materieloră din

Legile, Regulamentele,

Data

1865

Mai

28—Deec.

1865

Iuniă

2—Dec.

Lege .pentru numirea de Mltropoliţi și Episcopi eparhioți în România.
..
“Lege pentru regularea Qreptului de in20 Maii

11 Maiă

30

Mai

trare de la vitele păstoriloră străini.
Regulamenţă pentru punerea îu aplicațiune a Cap. 1, 2,3, 4, 5 și 6 de.la Tit, N

din Codicele civile, privitorii la actele stărei
civile. . 1 cc. . . |. . . . [| . ..
Regulamentă pentru vînzările de acarete
1865 luniă 18—Dee. 11 luniă
şi rescumperarea embaticurilorii Statului.
(Legea, în P. St. decr. 21 et, 1864,
prom. 2 noemb. 1864, pentru vînzarea unor
bunuri alle Statulni şi rescumperarea de
embaticuri),
. . . . . . . . .
1865 Lunii 24—Dec. 17 unii Regulameutii de cheltueli în materiă ceriminală.
e, o
1.
ch... .
1865 ulii 2—Dec, 30 unii Decretii pentrn amănarea punerei în lu„erare a
1865

lulii

3—Dee.

21

lunii

1865 Iuliii 8—Dee. 3 Iuliă
1865 Ioliăi 9—Dec. 3 Iuliă
1865

lulii

9—Dec.

3

ulii

codicelui civile.

.

.

.

Decretă pentru amânarea adanărei Sinodului generală.
. . . . . . . . .
Decretii pentru modificarea unor articole
din legea instrucțiune publice,
. . .
Decretă pentru modificarea legei asupra
monopolului tutunului şi tabaculoi.
.
Decretii relativii la modificarea şi reducerea personalului esterior de constatare și
percepție.
. . . .
. . . . .

3
1865 ulii 9—Dee. 4 Iuliă „Lege pentru organisarea judecătorâscă.
1865

Iuliă

13—Dec.

3.

Iuliu

1865 Tuliă'17—Dee, 9. Iuliă
[Ya

1865

Iuliă' 22—Dec.

Pag.

16 Iulii

Lege pentru pensiunile şi ajutorele sub
oficeriloră şi soldaţiloră în retragere. +
Regul. privitor Îa înscrierea de bună yoe
în serviciulă armatei.
. . + . . «

Regul. pentru esportația sării,
Si

.

.

e

i
19
20
20
20
21
23
37

pa

16—Dec.

decretele

o

1865 Maiă

suplimentulii Appendicelui

TABLA ALFABETICĂ
de
Materiele din Saplimentulă Appendicelui
at

A
Actele stării civile. —Regulamenti

din 2 Iunie 1365, privitoră la punerea|
in aplicațiunea Cap. 1, 2, 3, 4 »5 şi 6 de
la Tit. II din Cod. civile, priVitoră la actele
stărei

civile,

.

.

cc.

Pag.

o.

C.
Cheltueli în materii criminale, —Regulamentă din
24 Iuniă 1865.
Codicele civile.—Deer

crare

a

acestui

.

.|
et din
2 Tulii 1865 pentru amănaraa punerei în luY
codice.
,
.
.
[a
|. .

11
19

E,
Esportaţia, sârii.—Regulamentă din

22 Iulia

1865,

.

îi

a]

40

Iastrucţiunea public
— Decret
ă. din 8 Iuliă 1365 pentru modificarea unor
articoli din legea instrucțiunei publice,
.
„|
Inscrierea de bună voie în șerviciulă armatei
. —Regulamentă
din 47
Tal
1856,
a
e |

20

i

.

38

M,-

Mitropoliţi şi Episcopi.-- Lege pentru numirea loră, din
16 Maiă 1865.

.

1

0.
Organisarea judecătorăscă,

Lego din 9 Iuliă1865.

,

|

P.
„Lăstorii străini, — Lege din 28 Mată 1865 pentru regular
ea dreptului de
intrare de la vitele acestoră păstori, < .
.

.

.

.

.

[.

...

..

23

2»

4
Pag.

Pensiunele și ajutbrele sub ofcioriloră și solăaţiloră înîn retragere, —Lege

din 13 luliă 1865. . . .
.
. .
Personaluli esteriorii de constatare şi "percepţie. —Deeretit "din 9 Tuliăi
1865 relativă la modificarea și reducerea acestui personali,
. . e

37.
21

5.
Sinodul generalii. —Decretă din 3 lulii 18365 pentru amănarea adunărei
acestui sinodă (Vezi Supl, Codicelui p. 211 şi 213). . . . ..
. e.

20

T.
'Tutuniă și tabacii. — Decretă din 9 Iuliă 1865 pentru modificarea legei
asupra

«acestui monopol.

(V. Supl.

Cod. p. 240).

.

.

.

.

.

.

20

V.
Vinzările de acarete și resonmpărarea embaticurilorii Statului, — Regulament
din 2 luniă 1865
Vîndarea unor bunuri ale Statului și rescurapărerea embaticuriloră. —
Lege din 21 Octobre 1864, Î . |. |. |... |... ..
|

Finele 'Tabeleloră,

|

i
|
î

Spre a ajuta mai bine înțelegerea Procedurei civile, și a face să
se vază, într'unii modi sumarii şi esplicitii, planul acestei proceduri, spiritulă ei, sconulă ce şi-a pronusii, precum şi modulă cum s'a lucratii, publicâm aci atât raportulii câtre consiliuli
de stati, făcut de vice preşedintele sei, care a fost însărcinat cu
lucrarea, acestei proceduri, căt și raportulii făcut de raportoruli sec-

țiunilori către Adunarea electivă.

„_

Domniloră, consiliari,
Laând assupra-mi dificila misiune de a lucra Projectală de Uodice al Proesdurei civile pe care am onâre de a vi'lă presinta, am fost pătruns de doă considerațiuni : de greutatea misiunii cu care am fost însărcinat, de utilitatea practică
de a se lucra un projectă de lege mai întinsii de o singură pers6nă.
Amii căutatii dară, pe cât am putut, în scurtulă timp de caro am pututiă dispune pentru acâstă lucrare, a correspunde pe de o parte la importanța acestei
misiuni, iar pe d'alta a menține unitatea de idei, de principuri şi de forme ce
trebue să caracteriseze o legislațiune omogenă,
Codicele de procedură civile, unita cu legea assupra organisării judecătoresci,
de care mă ocup, şi pe care voii avea onsre a'l supune deliberațiunii D-vâstre
in scurtă

timpă,

constitue

îacoronarea,

ca să dică

ast-felii,

a sistemului

celui

noii al justiții nostre. Procedura este ânima legislațiunii unni Stat, este spiritul,
care mişcă şi pune în lucrare principiile Codicelui civile, alle sistemulă legislațiunei dreptului nostru privat. Prin legea civile s'a proclamat drepturile şi s'a

regulată raporturile

ce esistă între

dreptă şi datorie;

prin procedura

civile se

reguleză modul cum ajungem la dobindirea și conservarea drepturilorii nâstre,
ni se arată mijlâcele prin cari se menține armonia ce cată să esiste între raporturile de dreptă

şi de datorie,

.

Codicele civile, fără procedură, est= mai ca ună corpi fără ănimă, este ca o
bună și conplectă maşină cărea-i lipsesce puterea motrice. Trebuia dară să animămi sistemulă legislaţiunii nâstre civile, şi Consiliul de Stati, spre a pune în
mişcare buna legislaţiune civile cu care s'a dotat 'Țârra, trebuia ca, de o dată cu
punerea în lucrare a legii civile, să presinte, la timpă, după cererea Guvernului,
şi procedura sa.
Neceeitatea acestei proceduri este general simțită. Una din celle mai mari lacune ale legislațiunei nâstre, atâtiă aci cât şi peste Milcov, era lipsa unei complecte proceduri civile.
-

Accată lipsă avea cel mai funestă efect asupra întereseloră cetățeniloră; de aci

resultă confusiunea și arbitrariulii,

şi chiar

imposibilităţile de a

șicana şi prelungirea proceseloriă, dificultățile

se esecuta o

otărîre

care

avea

puterea lucrului

judicată,
Acestă însemnată şi regretabile lacună astați se împlinesce, Procedura, cea
nouă prevede tâte casurile căte se reguledă și de procedurile altori state civili.
zate.

Formele

ce ea prescrie

sunt simple,

puțină

numerâse

și espeditive.

Stilul

e facil, şi modulă de a se esprima e clară, simplu, așa cum să se pâtă le-ne înţelege prescripţiunile legei. 'Potă Procedura este somarie, aşa în cât nu am avut
"“trebuință a prescrie numai pentru unele casuri o procedură somarie.
„Neavândă
nici o tradițiune feudală, aflând chiar în veehile nostre proceduri o jurisprudență
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simplă și patriareală, am putut cu înlesnire depărta tite acele formalitâţi, complicate, contuse, grei de înțeles și prelungitâre ce se află la alte naţiuni Europene,
şi pe care spiritele emaneipate le critică cu dreptă cuvânt, fâră a put6, însă reeşi a le dărîme cu totul. Ast-fellă s'a putut uni esigințele sciinței cu consiliele
bunului simţă și rațiunei,
Spre acestă sfirşitii, pe lînga procedura judecătorilor de plăși, lucrată şi de D.
Consiliar Al. Creţescu, "mi-a servit de un minunatiă ajutor legea de procedură a
Genevei din 29 Septembre 1819. Poporulii genovesă, simplu şi laborios, cu moravuri republicane și patriareale, nu a putut suferi complicatele formalitâți alle
procedurei franceze ce'i impusese conquista.
Ellă a transformată, după emancipare, acâstă procedură într'ună corpă de legi
simple și espeditive, aşia cum ni'lă presezie şi seiința și rațiunea care nu e predominată de prejudițiuli tradițiuneloriă,
Ami urmată dară în multe părţi sistemulă legislaţiunii Genevei, căutândă însă
a naturalisa, ca să gică aşia, disposițiunile ei, a aplica la not numai aceea ce
se pâte aplica, a complecta lacunele, a modifica unele părți, a adăoga procedu rile diverse, a pune în fine în armonie procedura ca codicele civile.
Astfel,

Domnilor,

codiele ce am onâre a vă presinta, este împărțit în şspte

Cârţi.

Cartea 1 trateză despre procedura înaintea judecătorilorde Plăşi.— Cartea Il despre Tribunalele de judeţe.-—Cartea III despre curţile de apel.—Cartea IV despre
arbitri.—Cartea, V despre esacuţiunea silită. —Cartea VI despre proceduri diverse.
în fine Cartea VII coprinde mai multe disposițiuni generale, comune tutulor cări
ilor.
; Acest sistem complect, al projectului de Procedură ameliorindu-se prin discurtunele luminate alle DD-Vâstre, alle Adunarei Elective şi alle Senaţului, va do
veni o lege care aplicânduce fidel, va da peste puţin, sunt sigur, restitatele ce-

mai bine făcătorii, garantăndii interesele private şi asecurâudii creditul
1865, Maiă,
Vice președinte Basile Boerescu,

d:

,

publică,

Domnilor

deputaţi,

Proiectulă de lege, relativ la
procedura Codului civil, este
dispensabil al noului Cod civil
şi al nouei organisațiuni judecătorecomplementul ina regulat într'un mod savant
sei. Codul civil
şi compl
tre cetățeni; prin organisațiunea ect, diferitele raporturi civile care pot esista înjudee
ătorâ
scă,
s'a
determinat
cât in trecut, autorităţile cari
sunt chemate a statua asupra mult mai bine de
cănd sunt violate. Ac6sta
dreptorilor nâstre
însă nu era destul; trebuia
ca o nonă
a încununa marea operă a reorg
anisării justiţiei în Statul nostr procedură să vie
u.
La ce ne-ar fi putut folosi
, în
reorganisarea tribunalelor la cari adevăr, cunoscința esactă a drepturilor n6stre,
trebu
e
să ne adresăm în cas de conte
dacă n'am avea reguli bine preci
staţiune,
statăm aceste drepturi înaintea. sate cari să prescrie modal cum trebue să conmagis
traţilor, cum să atacăm hotăr
să le reformăm, când sunt vițis
irile lor, - um
e şi contrarii legilor, cum să
sa atribuit de justiţie?
realisăm acea ce ni
,
Noul Cod de procedură a respu
Regulile stabilite prin regulame ns la tâte aceste necesităţi,
îrivite cu starea nâstră de civil ntul organic în privinţa acesta, nu mai eraă poisaţiune, nici mai puteaă core
operate în justiție. Procedura
regulamentară era bună pentr spunde cu reformele
u o naţiuna care abia
începe a merge către progres,
ce atât de si:nplu, de elementa pentru o naţiune care era guvernată de un Codir
şi
de
inco
mple
ct ca legiuirea lui Caragea,
tădi însă, când fransacţiunile
Asnâstre sociale aii luat
tă, când

legislaţiunea

“ivilă,

sub

o desvoltare

aşa

de

însemna-

produsă după Codieile Staturilor imperiul căria vom intra peste puţin, este recelor mai înaintate, fie-cine
tea absolută în care ne aflăm
simte im posi bilitade a mai conserva regulile
în Regulament,
de procedură coprinse
Cualităţile esențiale ale unei
.
|
şi eficacitatea. Redactorii noulu bune proceduri sunt trei ; simplitatea, rapiditatea
i Cod de Procedură a fostă
continuii preocupaţi

Când vorbim îusă de simplitate
vilă trebue să coprindă un mie a nu înțelegem printr'acâsta că Procedura cinumăr de dispusiţiuni cari
casuri determinate, lăsână pe
să reguleze câte-va
git să fă simplă, dar în acela tâte cele-l-alte în uitare, Procedura trebue negre.ș timp complectă; legiuitoru
l cată să prevadă tote
împrejurările și să respundă
la tote necesităţile. Spiritul
reaoa credință, aă inventa
de injustiție, pasiunile,
mijlSce infinite pentru a încu
rca totul şi a scăpa astfel indirect de sub aplicarea,
legil
or;
era de datoria, legiuitorului
conbinaţiunile răă voitore, și
a dejuca tâte
a ne indica, într'un mod simp
lu dar complect, drumul cum le putem combate,
„Find că injustiţia a creat o
facerile, nu trebue 6re, dicea
arță de a încurca aFriderie, ca Justiția
curca?4

Ldeia rapidităţii nu implică

în sine prexipitarea.

să aibă o artă pentru
,

a le des-

Noul God are meritul d'a A
realisat pe cea d'âniâiă,
fără să sacrifice cu tâte
acestea interesele cele mai
cre printr'o grabă imprudin
sate, Terminarea contestați
unilor dintre cetăţeni într
mol rapid este negreșit un
'ună
bine

însemnat, dar descopirea adev
suprem, şi ideia care a predomin
ărului este bunul
at la confecțiunea noului Cod,
ad putut să coneiliese aceste
Redactorii nostri
două necesităţi, să combine
ce trebuesc observate în inţer
rapid
esul totulor pentru descoperirea itatea cu regulile
adevărului,

48

În fine, D-lor deputați, prin noul Codice sai luat măsurile
cele mai înțelepte
pentru ea aceia ale căror drepturi sunt amenințate, să
și le
gurauță, pentru ea acsia ale căror pretențiuni s'aă recunosc p6tă conserva cu sitinţe definitive să gi-le pâtă realisa neintărdiat. Eficacit ut fundaţe prin: senatea legii nu pote fi în.
doi6să după punerea în lucrare a acestui Codice, şi vom
scăpa în fine de incertitudinele, de străgănirile, de arbitrariul care resultaă
inevitabil din regulile incomplecte, neprecise' şi vagi ale Procedurii celei vechi.
Negreşit, ptin noua legiuire, mecanismul general al
Procedurii s'a mai com-plicat. Dar daca veţi observa cu de amănuntul fie-care
fitlu,
parte, vă veți convinge imediat că mulțimea regulilor coprinse fie-care secţiune în
în noul Codice, departe de a încurca pe judecător sati pe părti, sunt din
contră de natură a lumina imediat pe aceia care caută lumina. Ori cum ar fi,
comitetu
sit regulile şi formele cele mnuoi indispensabile pentru garanţiill D-vâstră a găe ce datorim să
procurămi, socinsâții intregi, „Dacă vom esamina, dice Montesqu
ieu, formalitățile jusfiției în raport ce dificultăţile ce întîmpină un cetăţian pentru
a face să i se înapoeze averea sa, vom găsi negreşită prea multe; dar daca
le vom considera în
raport cu libertatea și siguranța cetățenilor, vom găsi că sunt puține,
şi vom vedea că trudele, cheltuelile, perderile de timp, pericolile
chiar ale justiţiei, sunt
preţul ce dă fie-care cetățân pentru libertatea sa.“
Acestea sunt, D-lor deputaţi, ideile generale care aă
predominat la confecțiunea Proceduri celei nuoi, și după care s'a porăţuită şi
comitetul delegaților pentru a întroduce 6re-care modificări menţionate in alăturatu
l tabloă. Na vom inîra aici în cercetarea acestori modificări : când vom esamina
diferitele articole
în care se coprind, îmi voii permite a espune onor. Adunări
motivele care aii
determinat pe comitet să întroducă şi pe guvern să priimâsc
ă tâte aceste modi
ficâri, 'Tot cu ocasiunea acâsta vă voii face cunosent
şi amendamentele care s'aprodus,
1865 Iuniă.Raportor : O. Boerescu,
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