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CODUL CIVIL 
TITLUL IX. 

Despre mandat. 

"CAPITOLUL ']. 
Despre natura mandatului. . 

Art. 1532. — Mandatul este un contract în puterea cărui 
o persoană se obligă, fără. plată, de a face ceva pe seama, 
unei alte persoane dela care a primit însărcinarea. (Civ. 942, 
944, 948 urm., 987 urm., 991, 1294, 1533 'urm., 1539, 1549 urm.; 
Pr. civ. 74; C. com. 122, 162, 374—404; L. jud. oc. 73 urm;; 
L. Timbr. 18 $ 34,19 $24, 20 $27,42$ 3; Civ. Fr. 1984; Civ. 
Ital. 1737). | Ia 

Text. Jr. Art. 1984. —.Le mandat ou procuration est un acte par leguel 
une personne donne ă une autre le pouvoir de faire „quelque chose pour le 
mandant -et: en son nom. SN | 

Le contrat ne se forme que par Lacceptation du mandataire.: 
Text. Ital. Art. 1787. — || mandato & un contratto; in forza del! quale 

una “persona si obbliga gratuitamente o mediante un: compenso a compiere un 
afiare per conto di un'altra persona, da cui ne ha avuto.l'incarico. 

| Doctrină străină. 
AuBny ET RAU, IV, p. 635, 639; 

* Baunnr ET Wanr, Des Contrats aleatoires, mandat, etc., 310, 378 urm., 382, 384, 385, 387, 
398, 405, 411 urm., 419 urm;, 421, 443 urm., 461, 462; ” 

CAPITANT, De la Cause des Obligations,- p. 207: , 
Corax er CAPITANT, ed, 2-a, II, p. 704 urim., 707; | 
Darroz, Rep. Mandat, 1 urm., 179 urm.; Suppl. Mandat, 1 urm. 72; 
DEMAXTE ET COLMET DE SAXTERRE, VIII, 204 bis; 20% bis, X; 
DEmoGue, |, Sources des Obligations, II, p. 218; . 
Gur.ouARD, Zr. du Pret, elc:, 15, 17, 36, 39, 55, 60, 135; Depot n“ 18; 
LAURENT, XXVII, 105, 333, 391, 395, 396; | ă | 

_MOVRLONs, ed.. 7-a, III], p. 425; . 
Poxr, Pet. conir., 1, 819, 91; 
TRoPLOxG, Tr. du Pret, eic., 103. 

Doctrină românească. 

ALexAspResco, IX, p. 555 urm.; (III, part. II, ed. 2-a, p. 437 n. 4, 438, 869 n. 2; IV, part. 
I, ed. 2-a, p. 227 n. 3); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 18%, 185, 292 
nota, 2; Observaţie sub. Trib. Neamţ 403 din 6 Nov. 901. Curier Jud. 5/1902; Obser- 

--vație sub. Judec. Ocol. I.Urban Ploeşti, 16 Mai :1916. Tribuna Juridică 12-1371920; . 

65289. — Codul Civil adnotat. — 1V, — 1 — ! 1



Art. 1532 

CERBAN ALEX., 
DEGREA AL. (ALEXANDER), 
GeonGEan N., Notă sub. T 

„406 urm.; , 

„Natura juridică a contractului 
Curier Jud. 20/1925; , _ , 2 4q3z 

b. Râmnicul-Sărat, 801 din 30 Ian. 1925, Curier Jud. 15/1925; 

Nacu, III, 
RapaPoRT M., 

onorar al mijlocilorului“, 
TEODORESCU C., Notă sub. Tri Ă s 

Vinnascu L. AuREr, Notă sub. Trib. R.Sărat, 
7-8/1925. 

- DESPRE MANDAT 

Notă sub. Trib. Teleorman s. 1. 289 din 4 
i, 36 din 28 Ian. 190 00 

rib. Dorohoi, 92 din 14 Febr. 1924. Jurispr. Gen. 23/1924 No. 1343; | 
Notă sub. Cas. 

INDEX ALFABETIC 

Acţiune 2, 3, 4, 21, 27. 
Advocat 2, 3, 4, 7, 12, 21, 

22, 23, 24, 27. 
Amanet 16. 
Analfabet 22, 24. 
Apel 10, 24, 26. 
Apreciere suverană 8, 17 

bis, 21 
Asociaţie 20, 
Autentică procură 22, 23, 
Capacitate 17, . : 
Caracterul mandatului 43. 
Carte, neştiutor 22, 24. . 
Cereale (vânzare) 25, 
Comisionar 28, 
Comitent 5, 15. 
“Constituţie 20. . 
Contract de prâte-nom 11, 

15 
Creanţă 16. . 
Creditor gagist 16, 

- Delegaţiune 16, 17, 17 bis. 
Dotă 7, 
Dovadă, a se vedeă „Pro- 

e“. ” 
Drept Roman 6. 
Executarea obligaţiei 20, 
Gaj 16.. 
Garanţie 5. 
Gestiune de afaceri 9. 
Gratuitate 6. 
Întermediar 19, 27, 
Interogator 18, 
Lepalizată procură 10. 
Legca advocaţilor, a se 

vedeă „Advocaat“, 
Locaţie 18. 
Locaţie de servicii 6,7, 

2, 13, 
Mandat, a se vedea „Pro- 

„_ cură“ şi 1-28, 
Mandat în alb 4, 18 
Mandat ocult 1. -   

Mandat prtte-nom 11; 14, 
5 

Mandat verbal 23, 24. - 
Mandatar „in rem suam* 

2. . 
-Mandatari mai mulţi 26. 
Mărturisire 18. 
Misit 19, 27. 
Morală persoană 17, 17 bis. 
Obiect 21, 
O norariu 2, 6. 
Persoană morală 17, 17 bis. 
Prepus 5, 15. 
Prete-nom 11, 13, 15. 
Probe 11, 
Procedură, acte 22, 24. 
Proces, a se:'vedeă sAcţi- 
une, . 

Procură autentica 22, 23. 
Procură legalizată 10, 
Procură prin telegramă 

, 23. 
Procură sub semnătură 

privată 24, 22, 23, 24. 
Procură verbală 23, 24, 
Procurator „in rem suam* 

Revocare 12, 16. 
Roman drept 6. 
Salar 6. 
Samsar 19, 27, 
Sechestru judiciar 8, 
Semnatură 10, 17, 18. 
Simulaţie 14, 15. 
Stipulaţie pentru altul 9. 
Şuverană apreciere 8, 17 

bis, 24. NR 
Taxe de timbru şi înre- 

gistrare 1, 
Telegramă 10, 23. 
Tranzacţie 25. 
Vânzare-cumpărare 1, 25. 

J urisprudență. 
1. Nu este de esenţa mandatului ca 

numai de cât mandatarul să lucreze în 
mod văzut în numele mandantelui ei 
poate să lucreze şi ocult pentru man- 
dant, destul ca aceasta să reese din con- vențiunea părţilor. In acest din urmă 
caz, dacă mandatarul lucrează în nu- mele său propriu, şi cumpără pentru mandant un imobil urmează că o nouă - mutaţiune de proprietate de : datar către mandant a avut 00 Da tiune care atrage și plata unci noui taxe de timbru şi înregistrare. (Lrib Suceava, 120, Sept. 7/89. Dr. 63/89). _2. Convenţiunea prin care un klient însărcinează pe un advocaț a face toate diligințele posibile Spre a ajunge pe - 

realizarea dreptu--- 
cale de judecată la 
rilor sale, în schimbul unui onorariu care i se va plăti chiar când clientul Sar impăcă cu adversarul. fie chiar inainte de începerea procesului, con- stitue un contract nenumit. de natură 

Codul ciril 

Nov. 920. Curier Jud. 1/921; 
1900. Dreptul 19/1900; 

de mijlocire în raport cu dreptul de 

SOL din 30 Ian. 1925. Justiţia Oltenici 

aleatorie. care să aseamănă întru 
cât-va cu mandatul, şi care stabileşte 
a priori emolumeniele cuvenite advo- 
catului drept preţ al muncei sale şi a 
eheltuelilor ce va face până la termi- 
narea procesului la o sumă determi- 
nată. care prin natura afacerii şi prin 
înfăţişerile la care ar da naştere ju- 
decata şi executarea hotărirei ar pu- 
teă fi sau mai mari sau mai mici de 

-cât cea fixată de părţi, prin urmare 
şi o parte şi alta dacă au şanse do 
câştig. au şi de pagubă. Şi o asemenea 
convenţiune, care stabileşte drepturi 
pentru ambele părţi contractante. nu 
poate fi 'nimicită numai prin faptul 
uneia din părţi. (Apel Craiova, II Oct. 
12/90, Dr. 76/90). 

3. Din sensul arţ. 94 pr. civ.. rezultă 
că numai actele judecătoreşti şi ple- 
dările la judecată nu pot'să fie înde- 
'plinite de cât. ori de către părţi per- 
sonal, ori de către: advocaţii declaraţi 
la audienţă sau cu procură; dar fap- 
„tul de a declară Ia audienţă pe un ad- 
vocat, ca reprezentant a unei părţi, 
sau de a da procură unui advocat din 
partea unei părţi, se poate negroşit în- 

„deplini şi de către un mandatar care 
să nu aibă calitatea de advocat, pe 
câtă vreme nu există în această pri- 
vire nici o derogaţiuna la principiile 
“generale, relative la drepturile maun- 
datarilor de a lucră în numele man- 
danţilor.. art. 1532 urm.). (Cas. I, 182, 
Dee. 16/91, B. p. 1363). ” “ 

4. Odată ce una din părti a fost re- 
prezentată în justiţie primtrun mau- 
datar cu procură. având nume deschis, 
nu sa poate ea la înfăţişările ulterioare 
să se prezinte un alt avocat în numele 
acelei părţi, în virtutea aceluiaş man- 
dat. (Cas. I. 207794 5 p. 647). 

. Cel ce pretinde că nu s'a obligat: 
pentru sino ci numai în calitate de pre- 
pus pentru comitenţii săi trebue când 
este chemat în judecată, să cheme pe 
șomitenții săi în zaranție şi să discute 

u aceștia, natuna obligati i sale. (Cas, 2207001, B. p 1790). Fatiunei 
- In privința mandatului, legiuito- 

rul român a păstrat, în parte, tradi. 
țiunea, dreptul roman unde mandatul 
nu avea un caracter reprezentativ. iar 
gratuitatea era de esenţa lui. In drep- 
tul român, spre deosebire de cel fran- 
cez. de asemenea. mandatul n'are ca- 
racter reprezentativ, dar pratuitatea 
e numai de natura, nu de esenţa aces-



  

„Codul civil 

tui contract. Aşa, fiind, ideea de repre- 
zentare. -posibilitatea îndeplinirei unui 
fapt juridie pentru altul. nu mai dis-. 
tinge mandatul de locaţiunea servi- 

- ciilor; singurul criteriu, după care 
putem deosebi aceste două contracte, 
fiind caracterul plăţii, prezenţa sau 
lipsa onorariului la mandat: existenţa 
imperioasă a salarului la locaţiunea. 
serviciilor, (Trib. Neamţu C. Jud. 

7. Actul făcut de un avocat prin care 
se angajează să scoată zestrea unei 
femei, este un.adevărat contract de 
mandat, iar nu o închiriere de servi- 
ciu, de oarece avocatul în această ra- 
litate lucrează nu numai pe comptul, . 
dar chiar în numele clientei sale. pe 
care o reprezintă în toate afacerile 
relative la acea zestre. (Cas. 1 116/904 
B. p._351). - | 

8. Nu se poate sustine că s'a violat 
prescripțiile art, 1532 : cod. civ., când 
instanţa de fond constată în fapt şi 
deci în mod suveran că mandatul, în 
baza căruia, o persoană a lucrat ca 
mandatară i-a fost dat după ce i-a în- 
cetat calitatea de sequestru judiciar şi 
în care calitate contractase cu per- 
soana,. în numele căreia a lucrat mai 
târziu. (Cas. I, 559/904, B. p. 1789). 

9. Stipulaţia făcută în profitul unei 
terte persoane fără mandat din par- 

„tea acesteia, constitue o gestiune de 
afaceri. (Cas. I, 385/904, B. p. 1227). 

10. Spre a se face un apel valabil. 
prin mandatar nu se ere ca mandata- 
rul să aibă o procură'legalizată ci nu- 
mai o.procură după care să depună 

" copie la dosar; de unde rezultă că pro- 
cura poate îi dată chiar prin tele- 
gramă sub rezerva dovedirei că sem- 
mătura este a mandantului.. (Cas. 1, 
160 şi 163 din 4 Maxtie 1911. Jurispr. 
17/1911). . 

Îi. Contractul de mandat propriu 
zis, cât şi mandatul sui generis, cu- 
noscut sub numele de prâte-nom şi care 
mandat este permis nefiind interzis 
prin nici o dispozițiune legală afară 
de dol şi fraudă. se dovedese, ca orice 
contract consensual după dreptul co- 
mun, atât între părţile contractante, 
cât şi faţă de cei; de al treilea, regulele 
de probaţiune fiind generale. (Cas. II, 
18/3912 Curier Jud. 31/912). 

12. a). Raportul iuridic ce se stabi- 
leşte între un client şi avocatul său, 
când acesta din urmă este însărcinât 
cu reprezintarea şi susținerea intere- 
selor clientului. nu constitue o locaţie 
de servicii, ci un adevărat mandat 
care se poate revocă, | 

b). In deosebire de locaţiunea de 
servicii, unde locatarul de servicii, 
deşi lucrează pe comptul patronului, 
însă nu lucrează în numele lui şi nici 
nu-l reprezintă, avocatul în îndepli- 
nirea însărcinărei date din partea 
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clientului său, lucrează în numele şi: 
pe comptul acestuia şi îl reprezintă pe 
acesta cât timp îşi păstrează man-. 
datul. , | „ 

c). Când mandatul este dat atât în 
interesul mandantului cât si al man- 
datarului, adică când acesta din urmă, 
este un prociirator în rem suam. man- 
datul nu poate fi revocat de către. 
mandant fără consimţimântul man- 
datarului. pe când atunci când man- 

' datul este dat numai în interesul man- 
dantului, mandatul poate îi -oricând 
revocat exclusiv de mandant, fără a 
putea ridică vreo pretenţiune manda-_ 
tarul. decât numai dacă mandatul i-a 
fost retras în .mod' intempestiv şi o- 
fensător pentru dânsul. (Apel Buc. I, 
No. 123, 1913; Dreptul 1914, p. 29).. 
„13. Caracterul esenţial al contractu- 

lui de mandat este că el poartă asupra. 
obligaţiei mandatarului de a îndeplini 
un act juridic, iar nu o simplă presta- 
ţie de servicii materiale, implicând 
astfel reprezentaţia juridică a man- 
dantului de către mandatar cu opoza- 
bilitatea tuturor actelor făcute -de a- 
cesta în limitele puterilor primite. 
(Trib. Meleorman s. 1. 289 din 4 Nov. 
1920, Curier Jud. 1/921), _ 

14. Contractul: de prâte-nom e un 
contract deghizat sui generis în. care 
elementul simulaţici poartă în prim 
loc asupra persoanei care contractează 
şi numai în mod cu totul secundar 
asupra naturii intrinseci a actului 
juridic şi care nu este în ultimă ana-: 
liză de cât o variantă a contractului 
de mandat, de care nu se deosebeşte 
je cât prin împrejurarea interpozi- 
țţiunei de persoane care creează rapor- 
turi juridice directe între intezpus şi 
terţ. (Trib. Teleorman s. I. 289 din 4 
Nov. 1920. Curier Jud. 1/921). | 

15. Pentru ca să poată fi vorba de 
un contract de prâte-nom se cere ca 
interpoziţiunea de persoane să. fie de- 
terminată de un interes al comitentu- 
lui, Acest interes este un element esen- 
țial pentru caracterizarea juridică a 
convenției. - - 
Când simulaţia prin interpunere de, . 

persoane, este determinată printrun 
interes al prepusului mandatar, în a- 
cest caz contractul este o simulaţie 
ordinară ce ascunde o altă convenţie 
şi care nu poate constitui în nici un 
caz un contract de prâte-nom. (Trib. 
Teleorman s. 1, 289 din 4 Nov. 1920. Cu- 

„Trier Jud. 1/921). . 
. Ideea, de mandat poate interveni 

în situaţia juridică a creditorului ga- 
gist fără ca, prin aceasta să se opereze 
o schimbare a caracterului convenției 
de pai, ori de câte ori creditorul pagist 
primeşte în gaj o creanţă contra unui | 

„tert, devenită exipibilă înaintea pro- 
priei sale creanţe pe care o încasează 
eşi nu are în principiu acest drept, 
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„Art. 1532 

în temeiul unei clauze exprese în care . 

te vedeă fie conceptul unui man- 

SEP revoeabil, fie al unei delegaţiuni. 

(Trib. Teleorman s, I. 289 din 4 Nov. 
1920: Curier Jud..1/921). act 

17. Când pentru validitatea unui act 
legea cere în :termeni pur şi simpli 
:semnătura unei persoane urmează a 
se aplică principiul general în virtu- 
tea căruia orice persoană capabilă 
“poate semnă actele, juridice cu carac- 
ter patrimonial. atât personal cât şi 
prin mandatar sau — fiind vorba de o. 
„persoană juridică — prin reprezentan- 
tul ei legal sau autorizat, care la rân- 
-dul său şi întru cât o dispoziţiune ex- 
pres contrarie nu există, poate da unei 
alte persoane procură sau delegaţie în 
acest scop. (Cas. III, 1384 din 14 Dee. 

1921. Jur. Rom. 2-3/922,. Pand. Rom. 
1922, III, 139). - AIE 

17 bis. Chestiunea de a se ştii dacă 
persoana semnatari a avut sau nu 
mandat sau. delegaţie din partea re- 
prezentantului unei persoane morale 
de a semnă în locul său şi în numele 
mandantului principal este o chestiune 
de fapt care se rezolvă în mod suveran 
de instanţele de fond. (Cas. III. 1384 din 
14 Dee, 1921, Jur. Rom.. 2-3/922, Pand. 
Rom. 1992, III. 139).. 

18. Hixiştenţa unui mandat în 
(blanc seizne) poate 'să rezulte: 1) din 
declaraţiile făcute la interogator de 
mandatar, declaraţii prin cari se re- 
cunoaşte validitatea contractului în- 
cheiat de mandatar şi a primirilor de 
chirii făcute de acesta; 2) din condi- 

„ţiile materiale în eari se prezintă con- 
tractul încheiat de mandatar şi cari - lasă a se vedeă că semnătura mandan- 
tului a fost pusă! anticipat pe o coală 
de hârtie albă. pe care apoi mandata- 
rul cu propria, lui sriere a complec- tat-o stabilind clauzele şi condiţiile convenției împreună cu terţul cu care a tratat; 3) din faptul că mandatarul mai înainte de a încheiă contractul, a înfățişat terţilor o coală de hâxtie pur- tând numai semnătura, în alb a man dantului. (Frib. Ilfov s. IV 189 din 12 Martie 1921. Curier Jud. 16/9292). 19. Nimie nu împiedică pe un man- atar ca în exercitarea mandatului: său, să se comporte față de un te misit, rămânând totuşi mandatar cu mandantul său şi în consecință, sitia primiţă nu poate influentă, asu- pra obligaţiilor ce mandantul contrae- siazi dată de jerti pentru convenţiu- ate: de mandatar în lim; puterilor conferite. dib. Dogimitele din 29 Febr. 1921. Jur. Gen. 1924. No 541). 

” * 20. In virtutea. d 

faţă 
mi- 

i reptului prin art. 27 din Con 1 recunoscut n , stituţie, se - soc:ă mai multe per tie, pot a mit scop şi:să deă 
mai multora din ele 

DESPRE MANDAT: 

alb , 

(Trib. Dorohoi. 4. 

soane întrun anu- , mandat uneia sau - „ Pentru a face di-. 

Codul civil. 

ferite acte în interesul scopului urmă- 
pi asociaţiune. AR 

rit de poi CARI conferit în astfel de 
condițiuni nu îndritueşte pe mandatar 
să ceară ulterior în numele său per- 
sonal îndeplinirea oblizatiuinilor, con- 
actate de cl, în numele acelora - 

trac mandat. (Cas. S. U. 180 din 14 Sept, 
1922. Dreptul 5/923). E 

21.a). Dacă e adevărat că potrivit 
art. 36 legea nouă a advocatţilor, ad- 
vocaţii pot reprezentă în Justiţie pe 
clienţii lor şi apără interesele acestora, 
chiar pe baza unei procuri sub 
semnătură privată şi certificată de 
dânşii, nu este mai puțin, adevărat, că 
legea; corpului de advocaţi nederozând 
dela dispoziţiile dreptului” comun cu 
privire la condițiunile po care trebue 
să le îndeplinească un act pentru a 
aveă caracterul unei procuri. urmează 
că -o asemenea împuternitire pe care 
legea permita a oda chiar printr'o 
scrisoare adresată advocatului trebue 
să cuprindă numele şi pronumele păr- 
ților, domiciliul lor, obiectul manda- 
tului, drepturile conferite advocatului, 
pentru că numai în acest mod partea 
potrivnică poate să cunoască şi ca în- 
tinderea și limitele: puterii mandata- 
rului, evitându-se abuzurile ce se pot 
face şi care o pot preiudiciă. 
.b). Chestiunea de a se sti dacă scri- 

soarea dată unui advocat cuprinde 
sau nu aceste date singurele care pot 
conferi caracterul sus arătat, este 0 
chestie de apreciere care scapă contro- 
lului Înaltei Curți de casație. (Cas. |, 
dec. civ. 1101 din 7 Noembrie 1993. Jur. 

om. 9/924, Pand, Rom. 1924, III, 9%, 
Pand. Rom. '1924, FII, 31. Dreptul 7/924). 

22. Art, 36 din legea avocaţilor pre- 
vede că avocatul poate atunci când 
este autorizat prin o procură sub Ssem- 
nătură privată. certificată de el să 
a orice măsuri cu caracter judiciar 
ŞI procedural chiar dacă nu se speci- 
fică toate drepturile în procură, iar în 
privinţa nestiutorilor de carte acest 
artţicol „dă drept avocatului să facă - chiar fără procură serisă numai actele: 
de procedură ce le-ar fi“ folositoare. 

ntinderea drepturilor derivâud din 
acest mandat peste conţinutul siiu ex-: 
pres in cazul ştiutorilor de carte poate 
îi verilicată de partea adversă ŞI cxer- 
ciţiul-ei controlaț de mandant, 

cntru cei neştiutori 'de carta legrini- 
toru „in protecțiunea acordată, res- trângând dreptul: avocatului fără pro- gură de, a face numai acte de proce- 
cură, a înţeles prin aceasta să. facă loc unor garanţii de mai mult control, în scopul ca acel ce. : 
să Du fi nu se poate apăra I e expus vreunei sancţiuni nei: neaşteptate [ juridice, a unui: contract - Judiciar de care este cu. totul strein. eci, pentru reprezentarea: în i; 
„Deci N area: în in-. stanță,. neştiutorii de carte nu pot 'da: 

— Mo



  

  

gani: 

“curențului. (Cas. I 

Codul civil 

decât procuri autentice. (Trib. Boto- 
urnalul No. 2415 din 13 Martie 

1994, Jur. Gen. 1924 No..702). 
23. Mandatul fiind un contract con- 

sensual, poate fi dat prin orice formă 
proprie de a se manifestă consimţi- 
mântul cum. ar fi printr'un act auten- 
“tic, prinir'o scrisoare sub semnătură 
privată sau chiar verbal. 

Deşi.este constant admis că manda- 
“tul poate fi dat şi prin telegramă .to- 
tuş dacă partea adversă contestă în 
instanţă că originalul telepramei ar îi 
semnat de către mandant. mandatarul 
care se prezintă cu telegrama este da- .- 

„tor să dovedească că ea emană 'de la 
- mandant, chiar dacă-mandatarul ar fi 
advocat, de oarece el nu poate să cer- 
tifice semnătura de pe o asemenea te- 
legramă întrucât originalul ei se află 
Ja biuroul telegrafie de transmitere. 
(Trib. Dorohoi, sent, No. 92 din 14 Fe- 
bruarie 1924, Jur. Gen. 1924, No..1343). 

24. Potrivit art. 36 din legea pentru 
organizarea corpului de avocaţi, pro- 
cura, dată în scris unui avocat chiar 
fiind sub semnătura privată şi certifi- 
cată de el, îi acordă dreptul de a în- 
deplini orice acte cu caracter proce- 
dural, chiar dacă nu s'ar indică în mod 
special un anume act. iar pentru cei 
neştiutori de carte, avocatul are câpa- _ 
citatea a face chiar şi fără procură 
scrisă, orice act.util de procedură. 

Din această din urmă dispozițiune 
rezultă lămurit că legea nu aâmite pu- 
tinţa: de a xeprezentă în justiţie pe 
baza unui mandat verbal decât per- 
soanele analfabete şi.prin urmare nu- 
mai față de acestea, 

„dreptului comun din art. 316 pr. e. se 
păsese abrogate în această privinţă. 
“In cauză constant fiind că recurentul 
nu eră analfabet şi că nu s'a făcut do- 
vadă că avocatul care a contrasemnat 
apelul aveă un mandat seris la. acea 
dată din partea recurentului, urmează . 
că în conformitate cu legea. Tribunalul 
refuză a consideră contrasemnarea. a- 
vocatului făcută pentru satisfacerea, 
cerințelor: din art. 40 din lege, ca o 
dovadă a existenței unui mandat de a 
face şi introduce elul în numele re- 

dec. 845 din 19 Mai 
1924. Jur, Gen. 1924, No. 1456). 

25. Contractul care prevede obligaţia 
pentru una din părţi de a încheiă tran- 
zacțiuni de vânzări şi cumpărări „de 

„cereale, în comptul celeilalte părţi, în- 
truneşte caracterul unui contract de. 
mandat, cu drepturi şi obligaţii bine 
„definite de la mandant la mandatar. 

Prin urmare, când instanta, de fond,: 
interpretează acest contract, în sensul 
că el conţine tranzacţiuni sau ope- 
raţiuni de vindere- cumpărare, denatu- 

DESPRE MANDAT Art. 1532 

rează convenţia. (Cas, III. 1645 din 1 
„Oot.: 1924, Jur. Rom. 19/924). | 

26. Dacă mandatul este dat la mai 
mulţi: fără să fie cumulativ,-fie care 
din mandatari este împuternicit să 
„semneze apelul. (C. Apel Buc. s. I, 338 

--din 26-Noembrie 1924, Bul. C. Apel 
„6/925). . 

- 21. După art. 35. din legea. corpului 
de advocaţi din 1923. numai advoeaţii 
înscrişi, în tablou au dreptul de a re- 
prezentă pe altul la autorităţi, iar art. 

„45 din aceiaşi lege, consideră ca inter- 
mediari de procese, pe acela care fără 

-a aveă calitatea de advoeat, -obţine 
procuri de reprezentare în justiție. 
Art. 45 nu face:nici o distincţie, dacă 
acesta obţine o: singură procură sau 
mai multe în scopul de a trage profit, 
plasând procesele acceptate. 

Actuala lege a corpului de advocaţi 
deci a abrogat dispoziţiunile art. 1532. 
1559 din codul civil privitoare la pro- 
curatori sau: mandatari şi aceasta re- 
zultă clar şi din desbaterile de la Se- 
nat unde autorul legii a dat relaţii în 
sensul. acestei interpretări. 

Prin urmare, în specie, procuratorul 
" neavând calitatea de advocat şi nefă- 
„când parte din corpul de advocaţi, el 

- nu se poate prezentă în instanţă ca 
procurator din partea creditorului re- 
clamant. (Trib.R.Sărat 801 din 30 Ian. 
-1925.—Curier Sid. 15/1925). 

28.Poirivit art. 406 C. com. comi- 
„sionarul este direct obligat către per- 
soana .cu care a contractat ca şi cum 
afacerea ar îi fost a sa proprie. 
Această responsabilitate a comisio- 

dispoziţiunilei. narului încetează însă din momentul 
ce dânsul contractează nu în numele 
său personal ca comisionar, ci în ca- 
litate de. mandatar. făcând cunoscut 

- nuniele mandantelui De socoteala că. 
ruia a lucrat, 
Prin urmare, în speaie intimatul ca- 

re este comisionar al Societăţii „Ma- 
nufactura, Tossy“: făcând cunoscut; re- 
curentului în nota de comandă că, măr- 

furile le vinde fără angajament şi nu- 
"mai în aşteptarea confirmării de către 
Societate, mandatara, sa. urmează că 
cu această ocaziune dânsul a lucrat „ea 
mandatar pe seama acelei. case, iar 
nici decum în calitate de comisionar 
pur şi simplu al'ei şi de aceea bine a 
fost apărat de instanța de fond de 
orice responsabilitate personal. (Cas. 
III Dec. 379 din 23 Febr. 1915. Jur. Gen. 
"1925 No. 1609). 

29. A se vede: art, 368, nota 2; art. 
401, nota 20; art. 1108 notele 3, 4; arte 

1182 notele 33, 36; art. 1252, nota 4; art. 
.1470.nota 2; art, 1491 nota 6; art. 1534 
cu notele respective: art. 1537, „notele 
9,12; art. 1546 nota 31,



Art, 1533 | DESPRE MANDAT. | Codul civil 

33. — Mandatul poate fi expres sau tacit. 

SI. mira mandatulue poate să fie tacită ȘI 'să rezulte 

“din executarea lui din partea mandatarului. (Civ. 944, 987 urm., 

991, 1190, 1191 urm., 1197, 1203, 1206, 1532, 1539, 1540; C. 

com.. 374, 384, 402; Civ. Fr. 1985; Civ. Ital. 1738). 

Text. fr. Art. 1985. — Le mandat peut ctre donn6-ou par acte publice 

ou par erit sous seing priv6, mâme par Jettre. Il peut aussi ctre donne ver- 

balement; mais la: preuve testimoniale n'en est regue que conformement au 

titre des Contrats ou des Obligationa conventionnelles en gentral. 
Lacceptation du mandat peut n'âtre que tacite, et resulter dejl'exceution 

qui lui a 6t€ donnte-par le mandataire. : , 
Text. Tal. Art. 1738. — Il mandato pud essere espresso o tacito. 
Anche accettazione pub essere tacita, e: risultare dall'esecuzione che 

vi ha dato il mandatario. 
Doctrină străină. 

.AuBny ET RAU, IV, p. 636, 638; VI, p. 399, 411; , 
Baupnr Er WaAnr, Des Contrats alealoires, mandat, etc., 466 urm., 469, 471, 472, 416, 47, 

480, 481 urm., 490, 497, 509 urm.; ! 
-BurxoIR, Propriâle et contrat, ed. 2-a, p. 405, 475; 
Cor ET CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 66; II, p. 273, 704, 708; ed. 1-a, III, p. S%; " 
Daroz, Rep. Mandat, 14% urm.; Suppl. Mandat, 56 urm.; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, V, 349 bis, III; 
DemoavE ], Sources des Obligalions, I, p. 299; II, p. 216, 218; 
DemoLouBE, XIV, 356; AV, 14 | 
GUILLOUARD, Zr. du Pret, etc., 10, 36, 38, 39, 40, 41, 4% urm. 66; 
LAURENT, XĂVII, 378 urm., 446, 447, 453; : 
MOURLOy, ed. 7-a, III, p. 426 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2241, 2243; 
Ponr, Pet. contr., I, 845, 863, 867, 876; 
“TROPLOSG, Fr. du Prit., etc., 11% urm. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, IX, p. 550, 559 urm.; (IV, part. 1, ed. 2-a, p. 227 n. 3; 1V, part. Il, ed 
2-a, pr 349, 35%; V, p. 42, 43, 318; VI,p. 458, şi n. 3: VIII, part. |, cd, Ba, „ 623 
n. 2); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 84, 420 nota 6: Observaţie sub. Cas. III, 164 din 18 Sept. 1906, Dreptul 80/1906; Ovservaţie sub. Cas. III, 25 din 2 Febr. 1909, Dreptul 24/1909; Observaţie sub. C. Apel Buc. s. 1. 32 din 8 Mai 1901, Curier Jud. 62/903; Observaţie sub. Judec. ocol. 1 Urban Ploești, 527 din 16 Mai Mai92i na Juridică 1213/1020: Observafie sub. Trib. Civil Anvers (Belgia), 22 i 1921. uridică24-27/1922 ; Notă „Tri „Rei 2 

a Jurispr Gen. ins gpridici rail tă sub. Tribun. Reims (Marne), 9 Sept. 1921. 
ERBAN AL, Volă sub. Trib, Olt, 224 din 13 Iulie 1923. Curier Jud. 10/1924. „CODREANU S. Iox (Iscon), Observaţie sub, Cas. Fr. 1 Julie 908. Curier ie îi 000; Obser- vație sub. Cas. III, 248 din 8 Iunie 1911, Curier Jud. 53/911; - ” DEGREA AL. (ALEXANDER), Notă sub. Cas. 1, 36 , G Scrieri Juridice, vol. ], p. 491 urm.; din 38 an. 41000, Dreptul 19/1909 și EORGEAX N., Notă sub. Trib. Dorohoi 92 din 14 Febr. 1924. Juri 23/1924, N 

S ă L i 92 ebr. 12. Jurispr. Gen. 23/1924, No. 1343; Nacu i D Și, Potă sub. Trib, Dolj s. II], 60 din 21 Mart. 1911. Pagini Juridice 87/1912; 
E N „IL. / i i 

: Rp GE: | (IPER), Notă sub. Trib, Ilfov s. IV,:180 din 12 Mari, 1921. Curier 
LASTARA GEORGE, „Teoria jurisprudențială a probei m i i 
: > 7 andal “ 7 ; RĂDULEsCU Srtao, ( Qiseronție sub. G. Apei Rouen, 20 Dec. 913. Du uzier ud. 7513; ANU G., ) - C. Apel Lidge, 16 Febr, 1923. STOENESCU D: Dat. Notă sub. Judec. 1 Craiove: 1784 dis eta 908 na ERMEULEN H. JEAN, „Puterea probatorie a scrisorilor misive în civil“. 

INDEX ALFABETIC | 
A Ă % 2 Asia, 56, 3,70, 16 [A 

+ Rom. 1924-111-46; 
urier Jud. 78/1906; 
Curier Jud. 37024, 

Concordat 33. 
Curte de Casaţie, lege 6, * 

Atentie mandat 3, 8, 29, 
tentificarea actelor, ]e- pel 1, 2, 4, 5, 7,9 e - ' 12, 16, 17, page 2 îl ge 16. A . - Cambie 37 | Dată SSrtă 10, , i Fă ova . Advocat 2, 4, 5, 9, 11, 18, | "3203534 "3erană 20, 26, Chea i gater 100 12, aa , 35, | Drepturi câştigate 2, 5, 
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Codul civil : 

Exces de putere 3, : 
Executarea mandatului 23, 
Faliment 33, 
Femee măritată. 40, 41, 42. 
Forţă majoră 12, 17, - 
“Gestiune de afaceri 17, 43, 
Inceput de dovadă scrisă 

21, 24, 
Inginer 22. . 
Aatentare de acţiune, a se 

vedea „Acţiune“, 
Interogator 32, 
dpotecă 3. 
„Judecătorii de ocoale 16. 
Legalizat mandat 3, 5, 8, 

16.- 
Licitaţie 8. 
Locaţie 40. . 
Mandat 1-43." 
Mandat .autentic 3, 8, 29. 
Mandat cu plată 22, | 
Mandat legalizat 3, 5,8, 

DESPRE 

Nulitate 6, 11, 19. 
Opuziţie 5, 10. 
Partaj 36. . 
Petiţie 6, 10, 19, 
Plată 22. - 
Prepus 32, 
Preţ 22, 
Prezumpţiuni 15, 20, 22, 24, 

25, 30, 38. 
“Probe, a se vedea „Mar- 

turi*,' „Prezumţiuni” şi 
15, 20-25, 27, 28, 30, 31, 
37, 38, 39. 

Proces, a se vedeă „Ac- 
țiune€, 

.|] Procură, a se vedeă „Man: 
atf, 

Punere de deget 10. 
Ratificare î, 2, 4, 5, 6,7, 

9, 12, 17,18, 19, 41. 
Recurs 6. î.. 
Retroactivitate 2, 5, 

a
 

CE
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16, - | Semnătură 6, 10, 11, 12, 
Mandat tacit 1, ?, 11,15, 13, 17, 19. . 

20, 22-34, 36-43. >» Suverană apreciere 20, 26, 
Mandat verbal 17, 21. 32, 33, 34, 36, 40, 
Martuyri 13, 21, 22, 24, 25,| Termin 29, 35. 

28, '29, 30, 31, 32, 38. Terţe persoane 33, 
Mărturisire 32, Urmărire 8, 14. 
„Notificare 1. Vânzare publică 8, 14.   

" Jurisprudenţă. 

1. Persoana care face apel în numele 
alteia cată să aibă o procură specială 
din parte-i, mandatul tacit în interjec- 

- tarea apelului ne fiind admisibil, afară 
numai dacă partea n'a notificat înăun- 
trul termenului apelului, apelul făcut 
de o persoană autorizată țacit, şi acea-. 
sta pentru că altfel s'ar eludă dispo- 
ziţiunile legii în privința duratei ter- 
smnenului apelului. Şi în privinţa a tot 
ce concerne intentarea de acţiuni şi 
continuarea lor, regulele de procedură 
urmează a fi strict observate ca atâtea - 
stavili puse la judecăţi, care nu tra- 
bueso să aibă loe de cât matur chib- 
zuite;. or, interjectarea unui apel adu- 
când, străgăniri şi cheltueli părţii ad- 
verse, nu trebue-ca apelantul să-l 
poată ratifică după bunul plac şi ori 
când fără nici o imputare din parte-i, 
şi toemai de aceea s'a admis ca rati- 
îicarea să se facă înăuntrul termenu- - 
lui apelului. (Apel. Buc. II, 265. Nov. 
1/19, Dr. 2180). - | 

2. Ratificaţiunea unui apel trebue să 
fie dată înăuntrul termenului de apel, 
căci o .ratificaţiune peste acest termen 
echivalează unui apel tardiv. şi rati- 
ficaţiunea are efect retroactiv numai 
între o.parte şi advocatul său, nepu- 
tând. vătămă dreptul câştigat al celui 
de al treilea. (Cas. 1, 420/Nov,. 29/72, B. 
p. 334). Ra | 
„3. Ori de câte ori legiuitorul a avut 
intenţia a cere procură autentică a a- 
rătat aceasta. anume în lege, cum este 
de exemplu art, 1781. relațiv la modul 
înscrierii unei ipoteci. Deci este vala- 
bilă procura legalizată de un comisar: 
de poliţie, când este vorba de a re- 
prezintă pe cine-va în justiţie într'o 
“chestiune pentru are legea nu cere. 
expres procură -autentică, ;şi instanta 

MANDAT . Art. 1533 

care o respinge comite un exces de pu- 
tere, (Cas. II, 137/Nov. 3/82, B. p. 1091). 

4. Deşi advoeatul n'a avut procură: 
de a face apel, totuşi din faptul că a- 
pelantul a doua, zi sa, prezintat la por- 
tărei şi a plătit taxele pentru titațiuni, 
rezultă că el a ratificat apelul făcut, 
şi această ratificare, făcută înăuntrul 
termenului de apel. echivalează cu un 
mandat expres dat în acest scop. (Apel 
Iaşi. II, 1631, Dee. 17/31. Dr, 12/82, 

5. Un terţiu nu poate să facă -opozi- 
țiune fără mandat din partea. celui 
condamnat în lipsă. Şi -opoziţiunea fă-. 
cută de o persoană fără .putere, nu 
poate să fie ratificată după expirarea 
termenului de opoziţiune, căci se ad- 
mite în general, ca un principiu eon- 
stant, că ratificarea nu poate să atingă 
drepturile câştigate. în interval de alte. 
persoane, al. căreia drept. de a opune 
neadmisibilitatea opoziţiunei:nu se pu- 
teă mieşoră prin o. ratificare tardivă. 
Restricţiunea ce se caută a se deduce 
din art. 94 pr, civ,. nu e întemeiată pe: 
nimic; scopul acestei legi, care hotă- 
răşte că părţile se vor înfățişă sau 
înşile sau prin advocaţi declaraţi la 
audienţă, ori având procură legalizată, 
este de a.înlătură deficultăţile ce ar 
puteă să aducă cu sine o procură .nele- 
galizată. şi acest scop nu sar putea 
atinge complect dacă rerința unui 
mandat legalizat nu sar întinde şi la 

" facerea de opoziţiune sau apel; acest 
scop general ce-l urmăreşte legiuito- 
rul, în materie de mandat ad litem, 
pune în evidenţă adevărul că art. 94 
citat cuprinde nu o normă restrânsă 
la cazul înfățişerei sau al pledărei. că 
o aplicare specială a unei regule pe- 
nerale în materie de mandat ad litem, 
(Cas. I. 289/Sept. 17/84, B. p. 684). 

6. In ce priveşte formele relative la 
modul cum are a se face recursul în 
casaţie, are a se observă principiile 
relative la petiţiuni, după care prin- 
tipii, arătate anume în art. 69 pr, civ., 
petitiunea trebue să cuprindă, între 
enunciaţiuni, şi aceea a numelui şi 
pronumelui reclamantului, formalitate 
prescrisă sub pedeapsă de nulitate a 
petiţiunei; și chiar din cuprinderea, art, 
41 legea organică a curţii de casaţie, 
care cere ca declarația de recurs să fie 
făcută în scris, .reese că în ce priveşte 
recursurile. în casaţie, trebuese serise 
și subscrise de recurent, singurul mii- 
loc din care se poate constată persoana 
care a făcut recurs; şi iscălitura pe- 
titiunei de recurs, fiind o formalitate 
substanţială, căci prin ea se arată _per- 
soana care a, făcnt rocurs, spre a i se 
putea, da. curs, omisiunea ei atrage nu- 
litatea recursului, afară -de cazul când 

» Tecurentul înăuntrul termenului de re- 
curs ar. veni să iscălească sau ar face 
o declaraţiune că acel recurs, care a 0- 
mis a-l iscăli, este al său şi că şi] în-. 

— 7 — 
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suşeşte. (Cas. I, 114/Mart. 19/84, B. p. 

7.. Chiar de sar admite că facerea a- 
pelului e un act de conservaţiune şi e 

suficient ca persoana care a făcut a- 
pelul să aibă un mandat tacit ca el să 
fie valabil, pentru ca aceasta să fie 
exact. urmează a apelul săvârşit în a- 
semenea condițiuni, să fi fost ratifi- 
cat în termenul util, termenul de apel. 
(Cas, I, 301/Sept. 21/85, B..p. 657). , 

8. Legea nu cere în materie de vân- 
zare publică. precum cere în materie 
de judecată pentru ca părțile să fie 
considerate «ca bine reprezentate, o 
procură autentică; o procură legalizată 
tiind suficientă pentru ca cineva să se 
prezinte cu ocaziunea. unei vânzări în 
numele fie al creditorului urmăritor, 
fie al debitorului. urmăritep; fia al ori 
cărei persoane ce are un interes la 
"vânzarea ce se face, nu este nici un 
motiv legal a se cere'o procură auten- 
tificată: pentru ea cineva să poată fi 
-admis a concură în numele şi pe comp-. 
tul altei persoane. (Cas. II, 69/lun. 
17/86, B. p. 558). : , 
„9. Mandatul de a se presintă în în- 

stanță, e un mandat deosebit de acela 
care trebue să-l aibă o persoană ca să 

„facă apel. Astfel, dacă apelul a fost 

7 

făcut de advoeat. fără procură şi rati- 
ficarea sa urmat după expirarea ter- 
memnului de apel. tribunalul declarând 
valabil apelul, nesocoteşte principiul 
că dreptul de apel nu-l poate aveă de 
cât însăşi partea, sau un anume împu- 
ternicit. (Cas. I, 188/Iun. 4/86, B. p. 481). 
"10. Codul de procedură civilă nu re- 
.gulează formele sub cari trebue făcută 
petițiunea de opoziţiune în kontra unci „sentințe judecătoreşti. şi dacă în: acea- stă privință ne raportăm la formele 
prescrise pentru petiţiunea introdue- 
tivă de instanţă (art. 68 şi urm. pr. 
“civ.), vedem că nu se cere, ca condi- tiune esenţială a validității sale, ca 
petitiunea prin care se intentă o ac- iune să fie subscrisă de reclamantul 
care ştie să seria cu propria lui mână. 
Prin urmare, o peliţiune prin care. o persoană face opoziţiune în contra u- nei “sentinte judecătoreşti. este vala- bilă deşi oponentul, cara ştie să serie, ma subseris-o cu propria lui mână, acă subserierea în petițiune cu Pro- pria mână a. oponentului care ştie să Scrie sar cere ca probă că dânsul a făcut opozițiunea în termen, şi daca de câte ori oponentul care ştie să scrie “este subscris în petiţiune de o: altă -persoană, ar trebui să se considere a- -ceastă opoziţiune ca făcută de un man- datar, pentru validitatea căreia ar trebui să existe un. mandat cu dată „certă, apoi, în aceast: i inevitabil la” pisat teorie, so „cari nu știu să scrie nu poţ să intenteze acţiuni sau să facă 

DESPRE MANDAT 

x 

p. 992 

Permite” dovada cu 

„aceste mandate nu pot fi pr 

Codul. civil 

prin petiţiuni autentificate de un tri- 
bunal competinte, şi că actiunile, opo- 
siţiunile, apelurile, cererile da recurs şi 
revisuire făcute de persoane cari un 
ştiu să serie, prin petitiuni în cari suut 
iscălite prin punere de deget, ar trebui 
declarate inadmisibilo de către instau- 
ele iudecătoreşti, pe când din contra 
„asemenea cereri făcute instanțelor iu- 
decătoreşti prin petiţiuni iscălite prin 
punere de deget, sunt considerate ca 
xalabile. (Apel Buc. 11, 236/Nov. 4/86, 
Dr. 36/87). , , 

vi. După lege. ori ce declaraţiune de 
apel în contra unei sentinte corecţio- 
nale urmează a fi. subserisă de către 
partea care a făcut apel în contră-i 
sau de un anume împuternicit pentru 
aceasta, Este dar nul aneclul făcut de 
către advocalul inculpaţilor care ştiu 
carte, dacă nu a avut un mandat spe- 
cial pentru a face deelarațiunea de a- 
pel. (Apel Buc. III, Dos. 76/87), 

12. Apelul, ca orice act sub semnă- 
tură privată, trebue, pentru; a putei fi 
valabil, să fie semnat de însăşi persoa- 
na nemulțumită pe sentinta atacată cu 
apel sau de un mandatar al său având 
o procură pentru aceasta. Singura de- 
rogațiune ce prin forța lucrurilor tre- 
ue a se aduce la oblizaţiunea ca însăşi 

partea să semneze actul de apel, este în 
“favoarea celor ce nu ştiu semna sau 
când o' cauză de forță majoră a îm- 
piedicat pe parte a putea însă-şi semna 
petițiunea de apel. Şi art. 318 şi 320 pr. 
civ.. fixând un termen în întrul căruia 
numai partea nemulțumită pe sentința 
tribunalului poate face apel. urmează 
neapărat că şi procura dată unui man- 
datar precum şi ratificarea părţii a unui apel neregulat făcut trebue să fie 
dată în întru! termenului prevăzut 
pentru apel. Ast-fel fiind, când curtea 
de apel admite un apel de si nu semnat 
de parte chiar şi se întemeiază pe de- 
clarațiunea, făcută de apelant, de şi ea 
e făcută An urma expirării termenului 
de apel, violează sus citatele articole 
de procedură. (Cas. I, 347/Dee. 18/87, B. 

13. Dacă, partea cere să se. cheme ca 
martor chiar persoana care a subseri- 
s-o an apelul făcut. pentru a dovedi că. ca ia dat ordin de a-i iscăli numele, 
und in neputintă de a fate această operațiune, în specie nu poate fi vorba de dovedirea unui contract de mandat, e oarece nu resultă ă pentru persoana care a subscris pe “reptur 

e : Ti: apelant nici drepturi nici îndatoriri; ecea ce voeşte numitul ă dovedească cu martori, e faptul ma- al a] subserierii, pentru care. legea 
S/Atari, S/87. BB p. găjartori. (Cas, 1 "De si legiuitorul, prin art, 1532 și 1533, vorbeşte şi de mandatele tacita: dar 

imite de cât N casuri.de.materie ordinară, iar nu şi 

— 8 — 
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la vânzările silite, unde importanta şi 
gravitatea lor în faţa ordinei publice şi 
a creditului general, mandatul trebue 
să fie expres, neîndoelnie, îngrădit cu 
toate formele cerute de lege pentru a- 
semenea autorizaţiuni, ca să nu se frau 
«lcze cei interesaţi. şi să nu se zădărni- 
«cască îndeplinirea atâtor grele şi cos- 
zisitoare formalităţi. (Cas. II, 153/Nov. 
15/89, B. p. 975). 

- Legiuitorul român. admitând un 
siiiri mai larg de cât legiuitorul fran- 
cez, prin art. 1533 dispune, în mod elar 
şi explicit, că mandatul poate fi expres 
Şi tacit, dispoziţune care diferă de le- 
gea franceză, care nu prevede de cât 
mandatul expres, O dată admis man- 
„datul tacit în legislaţiunea noastră, nu 
rămâne îndoială că probațiunea unui 
asemenea mandat se iate în ori-ce mod 
die prin acte, prin [apte suu prezump- 
țiuni concludente în cauză şi care-l in- 
dică în mod neîndoios, Si e neexact a 
:se susține că dovada unui asemenea 
mandat, care ar trece peste 150 lei, 
trebue să se facă în scris, căci din mo- 
mentul ce sar cere un înscris, nu ar 
mai putea îi vorba de un mandat tacit, 

<i de un mandaţ expres, adică în mod 
explicit în înscrisul cc s'ar cere, (Apel. 
Buc, II, 20/Ian. 24/91. Dr. 1591. 

16. Dreptul de a reprezeulă și a stă în 
Justiţie pentru cineva cuprinde atât 
dreptul de a pleda, cât şi acela de a 
face toate actele de procedură pentru 
a aduce procesul în justiție şi a-l pune 
în stare de a fi judecat; şi de nicăeri 
nu rezultă că legiuitorul, prin art. 3, 
alin. D, din legea autentificărei acte- 
dor a voit să facă distincţiunea că ju- 
decătorii de ocol au dreptul de a lesa- 
liza, procuri, pentru a reprezenta şi sta 
în judecată, iar nu şi de a face apel, 
dând..un înțeles aşa de restrâns expre- . 
siunei „a repreeeuta în justiție“, (Cas. 

ă, 283/Iun. 19/91, B 139). 
"17. În principiu iplul peniru a îi va- 
labil. trebue să fie semnat de partea ne- 
mulţumită pe sentința atacată cu 
apel, său de un mandatar al său, având 
mandat special în această privinţă. 
Prin forţa lucrurilor însă. în cazul 
când există o cauză de forță majoră, 
trebue a se aduce o derozaţiune la obli- 
Baţiunea ca însăşi pariea să semneze 
actul de apel. Deci, nu e valabil apelul 
făcut de altă persoană, când partea ştia 
semna şi nu alegă nici o cauză de forță 
majoră, care l-ar fi împiedicat de a 
semnă apelul; şi e neîntemeiată  pre- 

„tenţiunea apelantului că persoana ce a 
făcut apelul, i-a semnat numele în vir- 
jutea mandatului verbal ce-i dăduse şi 
în 'ori ce caz, făcânduii o gestiune de 

î 
afaceri, de oarece în primul, cazi 
pentru ca apelul să poată fi opo- 
abil : adversarului, trebue în. timp 
„util :să întervină o 'ratificaţiune şi de 
oarece în secundul caz. față cu dispo- 

DESPRE MANDAT 

„cererea făcută de advoi 

Art.. 1533 

zițiunile art, 987, care presupune necu- 
noştința apelantului, nu poate fi vorba 
da o gestiune de afaceri. când apelan- 
tul mărturiseşte că el a pus pe acea 
persoană de a făcut apelul. (Apel Buc. 
II, 33/Febr. 24/93, Dr. 19/93). | 

18. Dacă curtea de apel, respingând 
catul apelan- 

tului de a se amâna procesul pentru ca 
mandantul său să se poată prezinta în 
persoană înaintea curţii de apel, spre 
a tatifica apelul făcut de advocatul său 
îşi motivează  deciziunea pe conside- 
rentul că ratificarea trebue făcută înă- 
untrul termenului de apel, termen ex- 
pirat în momentul când se cere amâ- 
narea, prin aceasta motivează în destul 
pentru ce respinge cererea de amâna- 
re. ((Cas. I, 291/Oet. 16/93, B. p. 735). 

9. Petiţiunea de apel. ca şi orice alt 
ad spre a puteă îi valabilă, cată să 
emane de la însăşi persoana care vo- 
eşte a uza de acest drept, sau de la un 
împuternicit al său special; de unde 
urmează că semnătura ei constitue o 
formalitate substanţială a actului, a 
cărei lipsă atrage nulitatea lui; şi dacă 
este adevărat că această nulitate poate 
îi acoperită prin ratificare, o atare ra- 
tificare însă nu poate Îi valabilă decât 
dacă ea a fost făcută în mod expres şi 
în lăuntrul termenului în care se puteă 
intoricota apelul. (Cas. II, Ml/Apr. 
17/93, B..p. 417). 

20.Proba mandatului tacit poate 'să . 
rezulte din diterite acte, fapte sau pre- 
zumpțiuni care să-l indice în mod ne- 
echivoe şi pe cara instantele de fond 
au să le aprecieze. (Cas, I, 991/9% B. 
p. 1212. 

21. Proba testimonială nu este admi- 
sibilă pentru dovedirea unui mandat 
verbal expres, fără un început de do- - 
vadă scrisă, când valoarea este mai 
mare de 150 lei. (Cas. I, 11/97 B. p. 20). 
22.Mandatul tacit se poate dovedi cu 

martori. si prezumpţii şi când este 
vorba de. un lucru de o valoare mai. 
mare de 150 lei, dacă existenta lui poa- 
te rezulta din fapte şi împrejurări 
care să o învedereze. Mandatul e după 
natura lucrurilor chiar, cu plată. a- 
fară de o anume convenţiune 'contra- 
rie, iar plata este presupusă tacit sti- 
pulată Şi promisă în însăreinările Te- 
Jative la lucrări ce intră în profesi- 
unea aceluia ce le-a făcut, când de 
exemplu un inginer. ca mandatar, face 
lvarări de spec: alitatea sa, (Cas. LA 

_36/900_B. p. 36). 
23. După art, 1533 din codul civil 

mandatul putând îi expres: sau tacit, 
existenţa, acestui din urmă 'se poate 
dovedi prin orice acte de executare vo- 
luntară. (Cas. 1. 262/901, B. p. 957). « 

24. Mandatul poate fi dat în mod ta- 
cit, şi dovada existenţei unui asemenea 
mandat poate fi făcută prin martori şi 
presumpțiuni, chiar în cazul când 'obi- 
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Art. 1333 

ectul depăşeşte suma de 150 lei și înce- 
ut de dovadă scrisă nu.există, (Cas. 

_18 Sept. 1906, B. p. 1478)... 
25. Potrivit art. 1533 codul civil, man- 

datul putând fi şi tacit, fără nici o res-. 
tricţiune, proba existentei .acestui 
mandat, atât în ce priveşte conferirea 
cât şi acceptarea lui, poate să. se facă . 
prin, martori şi presumpțiuni, chiar 
când suma trece peste 150. lei, căci nu 
Sar mai înţelege ce ar însemnă un, 
mandat tacit, dacă pentru constatarea 
lui sar cere o probă scrisă. (Apel, 
Craiova, ], Dr. 32/908 p. 259). 

26. După art. 1533 din codul civil, 
mandatul poate fi nu numai. ex- 
pres, dar şi tacit, atât în,privinţa ac- 
ceptării cât şi a conferirti lui. Man- 
datul tacit poate să rezulte din: fapte 
sau acte cari îl dovedese într'un mod 
neîndoelnie. 
Aprecierea întinderii unui: atare 

mandat este o chestiune de fapt. lăsată. 
la suverana apreciere a instanțelor de 
fond. (Cas. III, 2 Febr. 1909, B. p, 203). 

7.In principiu mandatul poate fi 
dat sub orice formă chiar tacită, partea 
care il învoacă fiind obligată numai să dovedească existenta mandatului. 
prin mijloacele permise de lege, princi- 
piu dela care.nu se poate deroga, decât 
numai în cazurile anume prevăzute de 
lege. (Cas, TI, 160-şi 163 din 4 Martie 1911 
B. p. 289. Jurisprudenţa 179), : 28. Este în-afară de orice îndoială 
că, legiuitorul nostru, - spre a evită 
controversa din dreptul francez a pre. văzut categorie prin art. 1533 din codul civil că mandatul poate fi şi tacit, | „Prin urmare, din chiar faptul că ie- &luitorul a admis existența mandatu- lui tacit, rezultă că a înțeles să permită ca dovada unui asemenea mandat să se poată face prin martori chiar pentru o sumă mai mare de 150 lei, de oarece, dacă s'ar admite că dovada nu se poata face de cât printr'un act seris.. atunci nu se poate, înțelege pentru ce legiui- torul a admis şi mandatul tacit pe lân- ză acel șxpreg, - (Cas, IpS2din 28 No- mbrie »B.p. . vi . 
18/1915, p o, urier Jud 
„ 23. Mandatul pentru a scoate citați- uni și a cere fixare de termen trebue să fie autentic. Deci un mandat tacit - nu poate avea această. putere, 

reptul civil român recunoaşte exis- tenta mandatului tacit. Totuşi pe baza unui mandat tacit, cine-va nu poate scoate citaţii nici a primi termine în cunoştinţă căci aceste sunt acte ce de- pășese o simplă: administrație, fiind acte grave şi de natură intimă fiecărei persoane. De aceea mandatul în aceste cazuri trebue să fio expres şi constatat Printr'un act soris. E , . Yrin urmare proba testimonial; inadmisibilă spre. a stabili că lă este a avut un mandat tacit pe baza căruia 

DESPRE MANDAT Codul civil 

s'au scos citaţii. (Trib. Dorohoi 442/9114 
Curier Jud. 15/1912). N 
30.Din moment ce legiuitorul a ad- 

mis prin art. 1533 cod civil că manda- 
tul poate fi şi tacit, existența acestui 
mandat poate să fie dovedită pirin 
martori şi presumpțiuni, chiar dacă va- 
loarea lui trece; peste suma do 150 le:. 
(Apel. Buc, L Dr. 54/912 p. 496). .. . 

31. Din moment ce legiuitorul. ro- 
mân a admis în art, 1533 din codul ci- 
vil alături, dar distinct de mandatul 
expres, şi pe cel tacit, rezultă că dovada 
mandatului tacit se poate face prin 
toate. mijloacele de probaţiune si în 
special prin martori, întrucât manda- 
tul supus unei probe szrise nu mai 
poate fi tacit, ei. expres. i 

Prin urmare, regulele de probatiune 
stabilite de art. 1191 din codul civil si 
următorii, pentru dovedirea contrac- 
telor şi obligațiunilor în genere nu 
sunt aplicabile mandatului tacit. (Cas. 
I, 446 din 29 Mai 1919, B. p. 938 şi Curier 
“Jud. 56/912. In acelaş sens: Cas. II. 121 
din 7 Mai 1912. Curier Jud. 44/9143: 'Prib. 
com. Ilfov, 7358/912.. Curier Jud. 68/9129). 

32. După art. 394 e. com, şi art. 1533 
e. civ., mandatul putând fi expres sau 
tacit, atât pentru conferirea lui cât şi 
pentru acceptarea lui, ol poate să-ro- 
zulte din acte sau fapte care îl indică 
in _ mod neîndoios. PI 

Prin urmare, dacă instanţa de fonă 
se întemeiază pe interogatorul părţilor 
pe scrisorile dintre ele şi pe prestări 
de martori şi stabileşte în fapt şi deci 
în mod suveran că o persoană eră pre- Pusul şi omul de afaceri al altei per- -soane spre a-l e spre, reprezentă şi încheia pentru şi în numele lui cumpărături de cereale. prin aceasta instanţa de fond “nu violează art. 396 si 105 e. com. (Cas III, 485 din 10 Dee. 1913, B. p. 2359 Jur: Rom. 1914, p. 171). P 33. După art. 1535 e. civ, mandatiil putând fi şi tacit şi deci rezultând din diferite împrejurări de fapt lăsate la Suverana apreciere a instanței de fond, stabilirea unui asemenea: mandat, întru cât aste suficient motivată, scapă con- trolului. Inaltei Curți de Casaţie, iar instanța de fond stabilina astfel vala- bilitatea mandatelor în virtutea cărora anumite persoane au. luat parte la de- liberările concordatului nu a violat nici un text de lege şi nu a comi > de putere. ((Cas. III. dec, No. 262 din 19 Pont, 1914. Jurisprudenţa Rom. 1914, p. 5 

; 
34. Mandatul sau procurațiunea pu- 
în care legea cere anume procuri au- tentice —chiar şi din consimțământul “tacit al părţilor, potrivit art, 1533 . "tiv, rezultă de aci că chestiunea. de î se şti dacă mandatarul a:avut sau nu imputernicire de a lucră în numele persoanei pe care o reprezintă, e o ches- 

* 
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Codul civil: 

tiune de fapt, care fiind suficient mo- 
tivată de instanţa de fond, scapă de 
controlul Curţii de Casaţie. (Cas. III, 
Ne. A 1915; Jurisprudenţa Rom. 1915, 
» 

35. Când prin procură! s s'a dat:procu. . 
ratorului dreptul de a primi citaţiuni, 
implicit i sa conferit şi dreptul de a 
luă eunoştintță de termen, căci scopul 
pe care a voit legiuitorul să-l. atingă 
când a cerut ca partea să fie citată în 
instanţă este toemai ca ca să fie încu- 
noştiinţată de ziua care sa fixat pen- 

“ru judecarea pricinei sale. (Apel 
. Constanţa, 1915; „Dreptul” 1913; p. 430). 

36. Intw'o acţiune prin care moşteni- 
torii de sânge ai soţului cer ca soţia 
defunctului să fie obligată a aduce la 
masa, succesorală o sumă de bani, con- 
semnată la Casa de depuneri şi pe care 
soţia a ridicat'o după moartea soţului - - - i 

-Madatul este tacit când rezultă din său, instanţa de fond este în drept să 
examineze termenii în care. s'au făcut 
diferitele declaraţiuni de depunere şi, 
constatând că acele depuneri au fost 
făcute da soţ pe contul şi la dispoziţia 
soţie sale,-să deducă că soţul eră un 
mandatar, al soției sale, pentru a de- : 
pune, Schimba şi ridicavefectele ce a-: 
parţineau acesteia. 

O asemenea interpretare a de 
ţiunilor de depunere, spre a stabilă exis- 
tența unui mandat tacit, nu poate fi: 
supusă controlului Inaltei Curți de ca- 
saţie, dacă prin âcea interpretare fu s'a, 
denaturat vointa: părţilor, (Cas. s I, 
543/915: Curier Jud. 20;916). 

37. Mandatul netăcând parte inte- 
grantă din cambie şi el putând fi ex-: 
pres sau tacit, în ipoteza semnării cam. 
biei printr'un mandatar, dovada man- 
datuluii urmează a, se tace după regulele 
dreptului comun. (C. Apel Buc, s.: IV, 

„59 din 5 Oct. 921. Dreptul 41/921). 
38. Mandatul tacit prevăzut de art. 

1533 C. civ. fără nici o distincție, atât 
în privinţa acceptării cât şi în pri-: 
vinta, conterirei lui poate fi probat de 
către terţi prin orice dovezi, admise de 
lege, chiar prin martori şi prezumptți- 
uni, de oarece ei. sunt în imposibilitate 
de a-şi procură act seris. (T'rib. Dorohoi 
4 din 25 Febr. 1921. Jur. Gen. 1924 No... 
541). 

39. Pentru a exista mandatul“ tacit; 
nu se cere un acţ, scris; el poate rezulta 
şi din diferitele împrejurări ale cauzei; 

“a pretinde un act scris este a nu: recu- 
noaşte existenţa lui prevăzută de aut. 
1533 din Codul civil. (Trib. Prahvyva s. 
i it din 15 Nov. 1922. Curier Jul. 33 

DESPRE MANDAT 

declara-. 

- există mandat. tacit. (C. 

Art. 1334. 
E 

- 40.Este de principiu ca femdea. mări- 
tată, neseparată de bunuri, nu are drep-, 
tul de a închiria un apartament pentru 
locuința, comună; 'dar bărbatul poate 
să-i dea mandat, fie expres, fie tacit, de . 
a închiria un imobil în acest scop; în 
caz de lipsă a bărbatului. de la domi- , | 
ciliu, femeia este chiar presupusă a. 
aveă pentru aceasta un mandat tacit 
dela dânsul. 

+ Prin urmare, în speţă, din moment 
ce instanța, de fond arată că soţia, în-, 
chiriind în lipsa soţului său, un îmo- 
bil pentru. locuinţa comună, a lucrat 
în numele acestuia în baza mandatului 
tacit dat, şi că astfel ea nu se poate pre- 
vala de titlul de chiriașă, n'a, violat le- 

„geă şi n'a comis exces de putere. (Cas. 
- II, dec. civ. No. 2558 din 24 Dec. 1993, 
Jur, Gen. 1924 No. 521). 

&1.: Mandatul poate îi epres sau tacit. 

fapte, acte şi prezumpţiuni preexistente 
şi concomitente actului cum este: în 
specie că soțul a avut cunoştinţă de 
actul. făcut şi nu a ridicat nici o 0- 
bieeţiune timp de cinci ani, deci în mod 
implicit l-a ratificat. (Trib Olt. 224 din 
13 Iulie 1923. Curier Jud. 10/9924, Drep- 
tul 23/994). 

42. Bărbatul este dator să plătească 
* furniturile cumpărate de soţie pe da-: 
torie de la un comerciant în proporția 
necesităţilor casnice, avându-se în ve- 
dere condiţia socială a soţilor cum şi 
buna. credință a comertiantului. 
Obligaţia aceasta naşte din împreju- 

rarea că femeea măritată este presu. * 
pusă că are un mandat tacit din par. 
tea: bărbatului său pentru a cumpăra 
cele necesare pentru copii săi şi sus- 
ținerea menajului. (Trib. Buzău s. II 39 
din 12 Dee. 1923. Dreptul 14/924, 
43.După codul nostru civil, care tir- 

. mând părerea lui Maread6, a modificat. 
art. 1372 din Codul civil francez. pen- 

:tru ca să existe gestiune de afaceri, 
trebue să fi avut loc fără unoştinta . 

" proprietarului. (Art. 987 C. civ, român). 
Ir: consecinţă quasi-contractul. gesti- 

unei de afaceri, nu există acolo unde 
-e o convențiune un consimţământ al 
proprietarului al celeilalte părţi, căci. 
dacă proprietarul cunoaşte gestiunea, 

Apel Con- 
stanţa, 576 din: 16 Octombrie 1924, Jus- | 
tiția Dobrogei 9-10/924). 

44. A se vedeă: art. 196 nota 15: art. 
199; Index. alfabetic şi notele respea- 
tive; art. 390 nota 8; art. 1], Index 
alfabetie „Mandat”, „Procură' şi n0- 
tele respective, 

i 

“Art, 1584. — Mandatul este fără plată când nu s'a stipulat 
contrariul. Civ. 21413, 1540; C. com. 374; Li; Timbr, 42 $ 3; 
Civ. Fr. 1986). 
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Art. 1534 DESPRE 'MANDAT 
Codul civil, 

Text. fr. Art. 1986. — Le mandat est gratuit, s'il n'y a conrention 

contraire. 

AuBar ET RAU,.1V, p. 923, 635, 649; 

Doctrină străină. 

Bunny Er Wanr, Des Contrais aleatoires, mandat, ctc., 727-731, 137, 138, 742, 749, 745, 

750, 753; + 
CapIrAxT, De la Cause des Obligalions, p. 201; 
Com ET CAPITANT, Ed. 2-a, II, p. 705; ed. 1-a, III, p. 897 
Darroz, Rep. Mandat, 66 urm., 269; Suppl. Mandat, 38 

, 
urm. ; 

DEMOGUE, |, Sources des Obligations, |, p. 282, 292; 
GARSONNET, ], p. 411, 412, $ 103, no 30, 31 
GUILLOUARD, 7r. du Prâl, etc. 11-13 146, 163, 164%, 160, 108; 
Daune, ÎXIV. 60; XXVII, 311; XVIII, 27; D 
Lyxox-CAEN ET RENAULT, Zr. de dr. comm.,, Il, 412; 
MoURLOX, ed. 7-a, III, p. 431: urm.; 
PLANIOL, Il, ed. 3-a, No. 2233;. 
Ponxr, Pet. contr., 1, 885, 1106, 1109; 
TaoPLoxG, Fr. du Pret, etc.,.229, 632,-G4i urm. 

| Doctrină, românească. 

ALEXANDRESCO, IX, p. 5%9, 558, 559; (III, part. II, ed. 2-a, p. 438; IV, part. 1, ed. 2-a, 
p. 227 n. 3; 1V, part. II, ed..2-a, p. 352; V, p. 350); Droit ancien et moderne de la 
„Roumanie, p. 185; Observaţie, sub. C. Apel Gand, 17 Jan. 1907. Dreptul 29/1909; 

DEGREA AL. (ALEXANDER), AWotă sub. Cas. ], 36:din 28 Ian. 1900. Dreptul 19/1900; 
Nacu, Il, p. 407 urm. o 

Jarisprudență.. 

1. In principiu, mandatul este gra- 
tuit, conform art. '1534.. Gratuitatea este 
de natura contractului de mandat, ast. 
fel că o remunerare nu poate fi ceru- 
tă de către mandatur de câtţ dacă anu- 
me Sar fi stipulat; Nu tot aceasta se 
poate zice când e vorba de un mandat 
conferit unei persoane a cărei profe- 
siune e de a face acte de acelea ce-au, 
format. obiectul mandatului, cum ar fi: 
casul când un advoeat sar însărcina a 
pleda vreun proces sau a face acte re- 
lative la protesiunea sa, In asemenea 
cas se poate zice că plata. unui onora- 
iu, e tacit stipulată de către. părțile 
contractante, căci nu e de admis că ci- 
ne-va ar fi putut să însăreineze pe un advocat de profesiune şi că acesta 
ar îi primit a pleda fără a presupune 
că voinţa „Părților, contractante, : a mandantelui şi a mândatarului, a fost de a da și de a primi un remunerariu. Prin urmare. nu se .poate susține că mandatul conferit unei persoane care face. profesiune din. îndeplinirea ace- lui fel de mandat, ar fi gratuit. de cât numai. dacă gratuitatea ar îi fost stipulată întrun: mod expres. (Caz. 1 296/Oct. 11/93. B. p. 257; Cas. 1; 10jlan' 121, B. p. 12; Cas. I. 2571ieb! 336, B. pi: 18 rib, Brăila, Martie ? p] 28/83, ' Dr. 

2. Gratuitatea aa : este de natura i ] a iar nu de esența mandatului; şi stipulaţiu- nea de onorariu este sub-_înțeleasă în cazul când se di mandat ne în ae i cercul şi” limitele profesiunei rin urmare chiar dacă părțile 

at unei persoa. -.: 

nu au fixat cuantumul onorariului, 
instanțele de fond sunt în drept săk 
determine, având în vedere atât natu- 
ra serviciilor prestate cât şi pozitiu- 
nea părţilor contractante. (Cas. I. 110 
11/Mart. 1890 B. p. 295; Cas. I, 441/Dec. 
20/78, B. p. 415), 
„3. Mandatarul arc acţiurea de man- 
dat pentru plata onorariului în contra. 
mandantelui, dacă el, executând mân- 
datul, a isbutit să întocmească actul 
dorit de mandant şi de care acesta se 
foloseşte; împrejurarea că actul a fost 
întocmit abia după trecerea termenu-. 
lui stipulat, este absolut nerelevantă 
atunci când mandantul îşi însuşeşte printr'o execuţiune voluntară actul * 
târziu şi peste termen făcut, nu recla- mă daune-interese rezultând din 'ne- executarea la,timp a mandatului (art. 1539), şi renunță ast-fel implicit la, ter- menul stipulat. Când dar statiează că mandantul, care profită de actul” în- tocmit de mandatar, poate totuşi să o- pună. acestulia, că el wa executat man- atul în termenul tocmit și să refuze onorariul reclamat, curtea violează. Principiul că execuțiunea voluntară. ține loc de renuntare în privinta execp- țiunilor ce pot fi opuse : (art. 1167): (Cas, L. 332/0et. 13/84, B. p. 780). „4. Fiind dovedit că cineva a lucrat: şi pledat în calitate de advocat al păr- ţii, clientul care pretinde că a plătit onorariul cuvenit trebue să probaze- pretonțiunea sa. (Cas. 1, 296/Oct. 11/93, B.._p. 873 

, se vedea: art: 966 not ] | : art. 1309. Index! alfipeţi” Notele 4.8: quota litis“; art, 1uiabetie peaetul „de 
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Codul. civil Art, 1535 DESPRE MANDAT 

Art. 1535. — Mandatul este special pentru o afacere, sau 
pentru oarecari anume afaceri, ori este general pentru toate 
afacerile mandantului. (Civ. 1536 urm.; Pr. civ. 70, 94, 316; 
C. com. 118, 162, 375, 395, 404, 523, 6%; Lege pentru or= 
ganizarea şi unificarea, corpului de advocaţi (Mon. ofic. 251/9923), 
Art. 36; Civ. Fr. 1987). 

Text. fr. Art. 1987. — Il est ou spieial e et pour une affaire ou certaines 
affaires seulement, ou gentral et pour toutes les affaires du mandant. 

“Doctrină ştrăină. 
AUBRY ET RAU, IV, p. 641; 
BAUDRY ET WAHL, "Des Contrats alâatoires, mandat, ete., 515 urm.; 
Com ET CAPITANT, ed. 2-a, II, P. 710; 
Darroz, Rep. Mandat, 76 'urm.; Suppl. Mandat, 45.urm.; 
„GUILLOUARD, 7r. du Pret, etc., 717; 
MouURLON, ed. 7-a, III, p. "484; 
PLANIOL,' Il, ed. 3-a, No. 2297, 9238; 
Ponr, Pet. 'Contr. ], 903. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, IX, p. 550, 571 urm. (Y, -part. |, ed. 2-a, p. 227 n. 3); Droit ancien et 
- moderne de la houmanie, p. 150; „Mandatul. general şi special“. Dreptul 57/1909 ; 

DEGRE ALEXANDRU, Scrieri Juridice, vol. ], p. 487 urm. „Procurațiunea sub semnătură 
' privală sau legalizată numai în aceea ce priveşte identitatea iscăliturei, indri- 

tueşte ea pe mandatar - de a:face: actele. cari trebue să fie făcute în formă 
autentică ; 

Nacu, III, p. 413; 
RĂDULESCU Sina, Observaţie sub. Cas. 1, “92 din 11 Febr. 1914. Dreptul 24 401%; 
TAZLĂUANU G. D., „Câteva cuvinte asupra art. 4535 şi 1536 cod. civil“. Dreptul 50/1901. 

“INDEX ALFABETIC 

"Acţiune 3, 4, 6,8, -Mobilizare 5, 6. 
Administrator provizor | Nulitate 5, 

, 6, Opoziţie.. 3. 
Ad ctat 4, 9, 10. Perimare 4, 8. 
Apel 3. Proces, a se vedea „Ace 
Apreciere suverană 3, 4. : ţiune€, 
Autentic mandat 1, -Procură, a se vedeă „Man- 
Autorizaţia tribunalului 5. dat“, : 
Consiliu de familie 6. Răsboi $, 6. 
Femee măritată 1, 6. Recurs 7, 
Imprumut 1. Ă |] Redeschiderea . procesu- 
Ipotecă 1. lui 4, 

Revendicare 6, 8. 
Suverană apreciere 3 3, 4, 
Termin 9, 
Tranzacţie 10. 
Vânzare» cumpărare 5, 

"Licitaţie 2, 
Mandat 1-10. 
Mandat autentic Le, 
Mandat general 2, 

u Mandat special 1, zi 8, 10, 
- Militar 5, 6. 

J arisprudenţă. 

1. Mandatul autentic dat de soţie so- 
țului prin care îl împuterniceşte să 
ipoteceze orice avere a sa, putând con- 

“tracta în orice condilii, pe orice ter- 
men, cu orice procente şi să facă tot 
ce va fi necesar peniru a putea ipotecă 
averea ei parafernală, întocmai ca şi 

„dânsa, este un mandat special în sen- 
sul art. :1535, pentrul că prin el se acor- 
dă dreptul la o anumită afacer2, care 
depăşeşte limita unei admiustrații or. |. 
dinare şi anume se dă mandatarului 
dreptul de a se împrumută, în numele 
mandantei. îpotecând, imobilele ei pa- 

- rafernale pentru garantarea 
__ mutului. Mandatul prin care manda- 

> 

tarul poate să-l facă, (Cas. 1 

împru-! 

tarul este însărcinat să contracteze un 
împrumut în numele.şi pentru man- 
dant, nu încetează de a îi un mandat 
special, chiar dacă în el nu se speci- 
fică numele ereditorului şi cifra îm- 
-prumutului, căci legea necerând aseme- : 
nea condiţii, pentru existența manda- 
tului special, este suficient indicarea 
actului de dispoziţie, pe caro manda- 

» 28]903 .B 
2, 42), 

2. Pentru a putea participă la lici- 
tație ca mandatar trebue o procură spe- 
cială. Mandatul general în care se dă 
şi dreptul de a luă parte la licitatie, 
nu învesteşte pe mandatar cu acest 
drept. (Cas. II, 286/905, B. p. 924). 

3 Interpretarea dată de. instântelo 
de -fond conţinutului unei procuri, cum 
că mandatarii erau împuterniciți de a 
se judecă până la sfârşit în proces, de 
a face apel, și orice ar crede necesar, 
fără nici o rezervă, astfel că aveau 
dreptul de a face şi opoziție, fiind o 
interpretare a imtenţiunii 'şi vointei 

„părților, de suveranul atribut al jude- 
cătorilor, de fond, scapă controlului 
“Inaltei Curți. de = pasate. (Cas. 1, 20 
YPebr, 1908, B. p. 2 

4. en paz întinderei mpulerilor 
conferite mandatarului este o chestiu- 
ne de fapt, de atributul suveran al 
instanţei „de fond, întrucât nu se. coBs- 
tată că s'a “denaturat actul, 

8



Art. 1536 a DESPRE 

Prin urmare, dacă instanta de fond, 

examinând termenii şi cuprinsul unei 
procuri dată unui avocat, constată că 
el nu. aveă alte drepturi decât de a re- 
prezentă pe parte în instanţă şi a pro- 
pune orice mijloe de probă în susţine- 
rea acţiunei iar nu şi de a semnă o ce- 
were de redeschidere a procesului. cu 
-drept cuvânt decide că o asemenea 6e-. 
rere de redeschidere făcută de acel a- 
vocat nu a putut aveă de efect să în-. 
trerupă cursul perimărei acțiunei. şi 
în consecinţă declară perimată acţiu- 
nea. (Cas. s. III, 177/9139, Curier Jud. 

37/1019). , 
5. Decretul. lege din 14 Aug. 1916 

veferitor la măsurile de luat faţă de 
cei mobilizați, prevede în art. 6 că da- 
că cei mobilizați nu au lăsat un pro- 
curator, justiția poate să-i numească 
un administrator provizoriu, fie pe so- 
ţia lui, fie o altă persoană cu atribuţii 
generale sau speciale. 
Tribunalul încuviinţând întimatei să 

vândă fondul comercial al soțului său, 
nu a comis.0 violare a art. 6 din De- 
cretul.lege sus menţionat. care să în- 
târzie anularea vânzării. Pa 

In specie intimata având această âu- 
torizare de la, tribunal, vânzarea e va- 
labil făcută. (C. Apel Buc, s. [, 23 din 
29 Mai 1990. Curier Jud. 2/91. Pand. 
Rom. 1922, III, 23). 

„6. Soţia unui mobilizat care pleacă 
la război şi care este numită adminis- 
tratoare provizorie asupra averi 
sotului său în baza legii, autorizând 
uarea de. măsuri în “vederea stării de 

război, cu privire la familia şi averea, 
celor mobilizați, publicată în Monito- 
rul Oficial No, 221 din 93 Decembrie 
916, nu are nevoe de autorizaţia consi- liului de familie pentru a intenta. în virtutea art. 6 din acea lege, acţiune în revendicarea unui imobil aparţinând 
sotului său. de oarece acest drept îi este | conferit de lege, fără u cere formalita. 
fea, pviznlui : consiliului de familie, +AT1b. Dorohoi, jurnal 7766 di 1920, Jun! Gen! '1923 No. Izzpja 26 Oct. 

2. Mandatul conceput în. : ii 
tormepț cat Put în: următorii 

„Art. 1536. — Mandatul conceput, în 

„27/1925), 

cu puteri 'de reprezen-. 

MANDAT - Codul civil 

tare nelimitate pentru apărarea drep. 
turilor (mandantului) în toate ches- 
tiunile procesuale, legale şi judecăto- 
veşti, fără nici o rezervă. cuprinde. în 
mod natural şi dreptul du-a face re- 
curs îu Casaţie de outcee pa această 
cale, mandatarul nu face de cât să-şi 
exercite delepația nelimitaiă de a apă- 
xa drepturile mandantului în chestiu- 
nile procesuale. delepgaţiunile cari i sau 
acordat expres fără nici o rezervă. 
(Cas, III, 226 din 30 Martie 1921. Pand. 
Tom. 1922. III. 59). 

8. Dacă întrun mandat se prevede 
că mandatarul are drept să revendice 
un imobil determinat, „putând uză de 
toate mijloacele legale peniru apăra. 
rea drepturilor  mandantului, servin- 
du-i această procură şi chiar specială 
în eazurile neprevăzute de ea, urmea- 
ză că mandatarul poate intentă în nu- 
anele mandantului acţiune în perimare 
relativ la procesul de revendieare peu- 
tru care obținuse mandatul. ('rib. 
Dorohoi 103 din 19 Mai 1921. Jur, Gen. 
1924 No. 378). ! „ 

9. Avocatul mandatar al contestato- 
xului putea luă valabil cunoştinţă de 
termen. potrivit, legii avocaţilor în vi- 
oare, care prin art. 36 împuterniceşie 
-pe avocat să ia, în numele clientului 
său şi în baza procurii date de acesta, 
orice măsuri. eu caracter judiciar sau 
procedural, chiar dacă nu se indică în 
mod special, în procură, toate dreptu- 
rile de mai sus. (Cas. I, dee, 78 din 95 
Ianuarie 1924. Pand. Rom. 1924. III, 55. 

» 10. Când advocatul uncia din părțile 
litigante, prezintă înaintea unei in- 
stante, un act de tranzacție consimțit 
chiar de partea pa care o reprezintă 
„Printr'o procură generală şi cure pro- nunţarea unei hotăririi de expedient, nu 
înstrăinează nimic, ci face un simplu „act de administraţie şi prin urmare nu e necesar ca în acest scop să aibă o procură specială. (Cas. II. 4 din 9 Ia. nuarie 1925, Jur. Rom. 8/925, Dreptul 

11. A se vedea: art 1536 cu 
respective; art. 1546 of i 3, cu notele 

| 6, 
termeni vali cu: prinde numai actele de administraţiune. 1. generali ou „_?.- Când e vorba, de înstrăinare. j ă!), sau de -facerea unor. acte ce trec peste administraţiunea ord trebuie să fie special. (Civ. 36 1537, 1546; C. com. 375; L 

Civ. Ital. 1741 

  

1) Din. eroare se zice aci 
Pa 

înstrăinara ipotecară:, în prin virgulă a vi , e ge eră în 1 
& mândouă cuvintele, după cum este şi sensul ve de 

ou d'hypothequer.a.. 

rdinară, mandatul 2, 427, 1268 urm, 1533, 1535 e e. enty . 3 9 , 

corpului de Advocaţi, (Mon of. 251/9299 sani 
zarea şi unificarea 

Art. 36; Civ. Fr. 1988; 
. 

înstrăinare, ip a, adi ul din textul” france Mare, ipotecare“, adică despărțite zice: „Sil s'agit d'alid 
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Codul civil “DESPRE MANDAT Art. 1536 

- “ . „0 

Tezi. fr. Art.- 1988. — Le mandat congu en termes gentraux n'embrasse 
que les actes: d'administration. 

Sil s'agit d'aliâner ou hypothequer, ou de quelque autre acte de proprict€, 
le mandat doit &tre exprăs. Ie 

- Text. Ital. Ari. 1741. — Il. mandato concepito: în termini generali non 
“ comprende che gli atti di amministrazione,. 

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la 
„ordinaria amministrazione,-il mandato debb'essere espresso. . 

Doctrină străină. 

AuUBRY ET RAU, IV, p. 640, 642,659; | - 
BAUDRY ET WAuHL, Des contrals alcatoires, mandat elc., 521-524 urm., 527, 529, 531-538; 
Corix ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 710; ed. 1-a, III, p. 135; 
DaALLoz, Rep. Mandat, 77 urm.; Suppl. Mandat. 46; | 
GUILLOUARD, Fr. du Pret, etc., 37, 16, 79 urm, 82 urm., 85, 87-91, 93, 94; 
LAURENT, XXVII, 419 urm, 427, 429, 431; . 
MOoURLON, ed. 7-a, III, p. 434; 
PLANIOL, ÎI, ed. 3-a, No. 2237, 2238; . 
Poxr, Pet. contr., [, 912, 914, 017, 920, 027, 932, 933; 
TROPLOXG, Tr. du Pret, etc., 288. 

S 
Doctrină românească. | 

" ALEXANDRESCO, IX, p. 550, 571 urm.; (II, part. II, ed..2-a, . 869 n. 2, 870 nota; 1V, 
part. |, ed. 2-a, p. 211 n. 1, 228 nota; VI, p. 458 nota; VII, p. 53, 382; VIII, 
part. ], ed. 2-a, p. 22 n.1, 58,80 n. 2,:527 n. 3, 629; X, p. 202, 341, 590, 650; XI, 
p. 59); Droit ancien et moderne de la Noumanie, p. 177, 420; Observaţie sub. C. 
Apel Buc. s. III, 31 din 25 Ian. 1907. Dreptul 28/1907; „Afandatul general şi special“. 
Dreptul 57/1909; 

IoxEscu I. IOAN, Dota 
Nacu, III, p. 413; 

sub raportul înstrăinării, p. 207; 

TAZLĂUANU G. D., „Câteva cuvinte asupra art. 4535 şi 1536 cod. civil“. Dreptul 56/1901 ; 
„“TOxEANU N. C., Notă sub. Trib. Prahova s. II, 49 din 18 Iunie 1919. Pand. Rom. 1923-11-16+%. 

INDEX ALFABETIC 

Acte de administraţie 3, 
4, 5,9, 11 

„Acţiune 8. 
Administrator 7, 9. 
Advocat 4, 11. - 
Citaţie 8. 
Conservator 7, 9, 
Contencios 10. 
Delegaţie 10, , 
Hotărire de- expedient 3, 
41. 

Înterpretare 2, 8. 
Jurământ 1. ÎN 
Limitele mandatului, 2, 8. 
Locaţie 7, 9, 10. 
Mandat 1-11. , . 
Mandat convenţional 7. 

- Mandat general 3, 4, 5,7, 
9, 11, - 

Mandat legal 7. . 
RMandat special 3, 4, 5, 10, 

11. i   

Mandatar, puterile, sale 1, 

| Militar 9, 
Mobilizare 9, 
Nulitate 7. 
Opoziţie 2. '? 
Perimare 5, 
Primar 40, 
Proces 8. 
Procură, a se vedea „Man- 

dat“, 
Paterile mandatarului î, 

Răsbui 9. 
Ratificare 7, 
Reziliere 9, 
Termin 8, . 
Tranzacţie 3, 4, 11. 
Urmărire 1,6,7. 
Uzufeuct 7. Da 

Jurisprudenţă. 

1. Mandatarul ne putând eşi din li- 
mitele mandatului său, chiar dacă ar 
fi făcut o promisiune debitorului ur- 
mărit pentru amânarea vânzărei, nu . 
poate oblisa pe mandante care singur 
e în drept a.cere amânarea, vânzărei 
dacă, voeşte. Deci jurământul _: asupra 
acestui punct dat unui mandatar cu 
puteri limiţate, iar nu însuş credito- 

rului e un jurământ care, de şi perso- 
nal, însă nu poate avea mici un efect 

juridice. (Cas. II. 57/Mai 11/82. B. p. 
588) 

2. Judecătorul. care, cumpănind ter- 
menii unei procuri, declară că opozi- 
tiunea făcută de procurator trece pes- 
te limitele mandatului său, departe de 
a comite o abatere, din contră îşi în. 
deplineşte datoria sa, căci misiunea de 
căpetenie a judecătorului este de a'in- 
terpreta legile şi contractele. (Cas. II, 
119, Nov, 27/85, B. p. 875). . 

3. In virtutea urt, 1536, procura ge- 
nerală nu dă drept mandatarului de a 

" face de .cât acte de administraţiune, 
şi de câte orii este vorba de acte care 

- tree. peste administraţiumea ordinară 
acest articol cere un mandat special, 
Or, prezentarea transacţiunei în îns- : 
tanță şi cererea hotărirei de expedient 
având de efect autentificarea acelei 
transacțiuni şi stingerea ijudecăței ce 
mijlocea între: părţi nu este un sim- 
plu act de administraţiune, pentru 
ca un mandatar, “căruia nu i se dă 
de cât acest din urmă drept. să o poa- 
ja, tace. (Cas. I, 376, Dec, '2/87, B. p. 

4. Legea distinge între actele de ad- 
ministraţie şi actele de proprietar, pre- 
cum sunt actele de vânzare, de ipote- 
care şi în genere de înstrăinare. Art. 
1536 cere procură specială advocatului 
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Art. 1536 
x? . 

numai când-e vorba de înstrăinare sau 
de facerea unor acte de proprietar 
cari tree peste administraţiunea, ordi- 
nară, iar nu şi pentru producerea îna- 

„intea instanţelor judecătoreşti a ac- 
telor de dispoziție făcute de chiar 
mandantele său; a admnite că mauda- 
tul trebue să fie special şi în acest din 
urmă caz este a adăoga la cerinţele 
legiuitorului. Deci dar advoeatul care, 
în puterea unei procuri. generale, pre- 
sintă înaintea  judecătei un act de 
transacţie, consimțit de partea. chiar 
care o reprezintă, iar nu de dânsul, şi 
cere pronunţarea unei hotăriri de ex- 
pedient nu înstrăincază nimic ci face 
un simplu act de administraţie care 
intră în limitele procuraţiunei cu care 
eră învestit de a recunoaşte actele ema- 
nate de la clientul său. (Cas. 1, 44, 
YFebr, 22/88, B. p. 127). 

5. Cererea de perimare a unei jude- 
căti este un act util de administrare şi 
deci, poate să fie făcută de un manda- 
tar cu o procură generală; nu e nevoie 
in acest caz de o procură specială. 
(Cas. I, 39/94, B. p. 1198)... : 

6. Mandatul dat .de cineva procura. 
torului său, ca să-l reprezinte în ur- 
mărirea, debitorilor săi, nu poate să 
serve şi pentru urmărirea îndreptată 
de alţi creditori în contra "mandantu- 
lui. (Cas. II, 81/9%, B. p. 722), 
"2. a). Dreptul de administraţie al con: 
servatorului imobilului urmărit nu cu- . 
prinde, ea acela al uznfructuarului le- gal, dreptul de a consimți la închirieri pe termen de cinei ani (art, 534 şi 1268 . Civ.) deoarece nu există nici o ana- logie între conservatorul şi uzufrue- tuar; cel dintâi conservă veniturile pentru un altul şi este îndatorat să dea socoteli, pe când „cel de al doilea înca- sează veniturile în profitul său fără să fie ţinut de nici o socoteală. Ase- menea nu se poate susţine că mandatul conferit conservatorului. prin art. 519 pr. clv., cuprinde un mandat general de a administră, deci şi dreptul de a închi- ria până la cinci aui. căci dispoziţiile art, 1536 C, Civ. sunt aplicabile numai mandantului convenţional, iar nu şi mandatului legal, care nu poate cu- Prinde alte puteri decâ rii iti: 
arătate de ce. ri decât cele limitativ 

Prin urmare, Curtea de apel n'a in- terpretat, greşit art. 519 pr. st EAI Comis nici o violare de lege, când a „decis că- conservatorul a, depăşit limi- tele. mandatului său, când a, închiriat Via urmărită pe termen de 4 ani şi a redus acest termen numai la un singur 
" -b), Conservatorul imobilului i câpifalizând veniturile atât n tari sul debitorului cât şi. mai ales, al. cre- ditorilor, este consideraţ ca manda- iarul tuturor şi deci satisfacerea din 

  

DESPRE MANDAT 

- rului, 

Codul civil 

partea debitorului urmărit a contrac- 
tului de închiriere pe termen de 5 ani 
nu poate fi opusă cereditorului, care 
a cerut anularea acelui contract, ca 
excedând puterile conservatorului. 
(Cas. Î. No. 335. 1915; „Jurisprudenţa 
Rom.“ 1915, p. 467). 
_.8. a). Când prin procură s'a dat pro- 
curatorului dreptul de a primi. citaţi- 
uni, implicit i sa conferit şi dreptul: 
de a luă cunoștință de termen, căci 

„scopul pe care a voit legiuitorul să-l 
atingă când a cerut ca partea să fie 
citată în instanță este tocmai ca ea să 
fie îhcunoştiințată de ziua care s'a 
fixat pentru judecarea pricinei sale. 

b). Intinderea prin echipolenţi a pu- 
terilor unui mandat este permisă, când 
nu ne găsim în fața unei dispozitțiuni 
în forma specifică. precisă, clară și 
imperativă. adică când maudantul nu 
a avut grija ca odată cu operația ce 
prescrie în mandatul său, să arate şi 
modul de executarea. r 

ec). Mandantul care nu a luminat în 
deajuns pe terțele persoane asupra în- 
țelesului întinderri mandatului său fă- 
cându-le să creadă, după aparenţă. că 
măsura ce s'a luat de mandatar este în 
limitele mandatului. rămâne răspunză- 
tor faţă de ele,-când acesia, a excedat 
puterile ce i sau dat şi în totdeauna în- 
doiala se interpretă contra mandantu- 
lui. (Apel Constanta, 1915; „Dreptul”, 
1915. p. 430). 

3. Delegaţiunea admin:stralorului nu” 
„mit de tribunal pentru a conservă, ad- 
ministră şi încasă veniturile averii mo- 
bilizătului aflat pe. front, echivalează 
în drepturi şi: obligaţiuni cu mandatul 
conceput, în termeni generali şi prin urmare nu îmbrățişează decât actele 
de administraţune iar nu şi pe cele de 
dispoziţiune, cum e acela de a înstreină 
sau renunță la drepturile mandantului. 
rm urmare, un asemenea administra. 

tor nu poate reziliă un contract de în- airiere şi nici de a reduce chiria con- statată prin el ca drept al mandantu- lui. (Cas. I, decizia No, 4 din 16 Ian. 1919. Jurispr. Rom, 8--9/1919 p. 572). 10. Delegaţia dată de Primăria Capi- 
talei unuia din ajutorii săi, să facă şi să semneze actele întocmite la Direcţia ontenciosului, privitoare la orice în- străinări şi achizițiuni do imobile se referă la toate lucrările contenciosului, as că deşi acest mandat are carac- erul de special. pentru că priveşte nu- mâi 0 ramură din atribuțiunile prima- rului, cu toate aceste se referă nu nu. mai la aetele arătate în mod emuncia- IM în mandat, ci la toate cari sunt în sortul Direcţiei Contenciosului şi cum . Cererea de spor de chirie făcută de un Droprietar al unui i il î iri oprieta i imobil rimăriei închiriat face parte, din lucrările " Direeţiunii Contenciosului, mandatul 
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Codul civil 

dat ajutorului de Primar delegat, îi 
conferă acestuia şi calitatea să rezolve 
cererea de spor. (C. Apel Buc. s. I, 344 
din 26 Nov. 1924, Bul. G. Apel 9/925). 

1. Când advoeatul uneia din părțile 
Jitigante, prezintă: înaintea unei în- 
stanțe, un act de transacţie consimţit 
chiar de partea pe care o reprezintă 
printr”'o procură generală “şi cere pro- 
nuntarea unei hotăriri de expedient, nu 

DESPRE MANDAT Art. 1537 

" înstrăinează nimic, ci face un simplu 
act de administraţie şi prin urmare nu 
este necesar ca în acest scop să aibă 
o procură specială. (Cas. IL. 4 din 9-. 
Ianuarie 1925, Jur. Rom. 8/925, Pana. 
Săpt. 6/925). 

12. A sevedeă: art. 1533 cu notele res- 
pective; art. 1535 cu notele respective; 
art. 1546 nota: 3 

Art. 153%, — Mandatarul nu poate face nimic afară din 
limitele mandatului său; facultatea de a face o transacţiune *) 
cuprinde pe aceea de a "face un compromis. (Civ. 987, 1533, 
1545, 1546, 1704 urm.; Pr. civ. 339; C. com. 123, 18, "207, 
315 urm., 381, 405; Civ. Fr. 1989). - 

Text. fr. Art. 1989. — Le mandataire ne peut - rien faire au-delă de ce 
qui est portt dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui 
de compromettre. 

AuBnY Er RAU, IV, p 
BAUDRY ET WAHL, Les conirals aleatoires, mandat etc., 

Doctzină străină, 
„642; 

COLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, 1, LI 7! „11; 
WDauuoz; Rep. Mandat, 102 urm. : Suppl. Mandat, 47 urm 
GUILLOTUARD, Fr. du Pret, etc,, 96, 97; 
LAURENT, XXVII, 438; 
MoOURLON, ed. 7-a, III, p. 43%; 
PLANIOL, “1, ea. 3-a, No. 9237, 2238, 2305; 
Poxr, Pet.contr.„], 94, 950; 
TnopLose, Tr. du Prăl, ete., 322, 

"ALEXANDRESCO, IX, p. 550, 571 urm. 

545-547, 553-558; 5 

Doctrină românească, 

(VIII, part. L, ed. 2-a, p. 527 n. 8, 625, 640); 
„Afandului general. şi special. Dzptul 51]1009; "Observaţie sub, C. Apel laşi s. Il, 

20 Dec. 1922. Pand. Rom. 1923-11-23; 
Nacu, II, p.:4l3, 

INDEX ALFABETIC 

Act de administraţie 8, 13, 
Acţiune principală 5. 
Administrator 13. 
Advocat 7, 12, 
Apel 12, 
Apreciere suverană 6, 
Arbitri, a se vedeă „Com- 

promis. 
“Capacitate 4. 
Compromis 2, 3, 4, 44, 
„Comptabilitatea Statului 

A 
Comună 2, 4. 
onservator 13, 

Consiliu comunal 2. . 
Contestaţie 5. 
Delegaţie 13. 

- dnterpretare 6, 
Licitaţie 1, 5. 
Limitele mandatului, 1,2, 

5, 8, 11. 

Locaţie 13. 
Mandat 1-14, 
Mandat general 12, 13, 

KMandat special 7, "2. 
Militar 43, 
Ministru 1, 
Alobilizare 13, 
Oaorar 11, 
Puterele pandatarului 1 

2, 5, 78, 
Răsboi 13, 
Ratificare '8. 
Reziliere 13, 
Stat 1,7. 
Substituire 9,10, 12, 
Suverană apreciere 6. 
Tranzacţie 2, 3, 4 11, 14. 
Urgenţă î, 
Urmărire 5. ” 
Vânzare-cumpărare 8.   

Jurisprudenţă. 

1. In regulă generală, toate tocmelele 
în numele Statului trebuese să fie făcute 

prin concurenţă 'şi publicitate, conform 

1) In textul art. francez cor 
„nu“, carc nu există în nici unul di 

7 

art, 45 legea comptabilităţii, şi numai 
prin excepțiune se permit tocmeli prin 
bună învoire în oare cari cazuri anume 
determinate prin art. 46 citata lege, în 
care intră şi toemeala pentru lucrările 
„acelea ce în caz de urgenţă .evidentă, 
„provocată de împrejurări neprevăzute. 
nu pot suferi 'adestarea termenilor de 
Jicitaţiune. Intr'un asemenea caz, pen- 
iu ca tocmeala făcută de ministru prin 
bună învoire. să poată obliga pe Stat, 
urmează ca urgenţa, în modul prescris 
de lepe, să fie constatat că a existat în 
vealitate. Iar când se contestă existenţa 
ei, tribunalele sunt chemate a aprecia 
circumstanțele în cari s'a făcut toc- 
'meala şi să constate, dacă a existat sau 
nu urgenţă, ca în orice caz când se con- 
testă puterea unui mandat dat în oare- 
car agonditiuni, (Cas. I, 210 Oct. 5/70, B. 
p. 

2. Deşi, conform primei părti a: art. 
1531, mandatarul nu poate fuca nimie 

espunzător 1989, se găseşte pus înaintea cuvântului „cuprinda“, negaţiunea: 
in textele oficiale ale Cocului Civil Român. Această omisiune, schimbăcu . 

desăvârşire senzul art,' 1537, Cod. Civ. Român, după care „fransucțiunea* implică „Compromisul“, “pe, când 
la francezi este contrariul, 

65269, — Codul Civil adnotat. — IV. — 1       
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Art. 1537 

afară din limitele mandatului său 
totuşi legiuitorul, voind a întinde oare 
cum acest principiu, a adăogat în par- : 
tea a doua a acestui articol că faculta- 
tea de a transige 'conţine pe acosa 
de a face comproinis, de unde dar ur- 
mează că mandaftarul, care are putertu 
de a transige, poate face şi un compro- 
mis. Iar cauza diferenţei. ce există 
între art. 1537 român cu art. 1989 tran- 
ecz, nu se poate atribui de cât voinței 
legiuitorului nostru de a introduce o 
inovaţiune. Deci consiliul 

comunală are dreptul de a transige, are 
şi dreptul de a face un. compromis, 
(Trib. Ilfov, LV, 227, Sept 2/8, Dr. 
65/83). Aa : 

3. Deşi după legislaţiunea noastră fa- 
cultatea de a face o transarţie cnprin- 
de pe aceea, de a face un-compromis (art. 
1537), totuşi raţiunea -refuză a admite 
o asimilaţiune perfectă între ambele 
aceste acte, căci prin tranzarcțiune se 
poate cunoaşte mai dinainte ce sacri- 
ficii îşi impune cineva pe când supu- 
nându-se unui. arbitragiu se referă la 
o deciziune necunoscută şi fără a'şi pu. 
teă da seamă exact de întinderea sacri- 
ficiilor ce-şi impune. (Apel Buc. I, 45, 
Febr, 22/84, Dr. 28/84), 
„4. Dreptul de a face compromis fiind incontestabil, unul din cele mai impor- 
tante în ordinea civilă de oarece prin 
el părţile înlocuese pe judecătorii de . rept comun daţi de lege prin judecă- tori de echitate aleşi de ele, scurtează 
sau suprimă formalităţile protectoare, . renunţă la garanţia: celor două: Jjuris- dicţiuni şi de multe ori chiar la orice re- curs in contra sentinţei, de aceea legiui- torul a avut precauţiunea dea dispune prin art. 339 pr. civ, că, numai acele per- soane pot valabil compromite, care au libera dispozițiune a drepturilor lor, fiindcă compromisul derivă din dreptul de a înstrăina. Or, capacitatea juridică a comunei se află restrânsă în privința drepturilor şi a obligaţiunilor care se referă la patrimoniul ei. Această res- trictiune, bazată pa consideraţiuni de interes publhe, se găseşte înscrisă chiar în legea ei organică; de unde rezultă . că ea nu poate să reguleze prin arbitri judecata contestaţiunilor sale, fără o violare flagrantă a art. 339 pr, civ. Si nu: se poate deduce din acea că art. 950 c. cIv. nemenționând printre incapabili şi comunele, ele. au plenitudinea dreptului Or, şi aceasta pe motiv că acel articol 

înstrăinări de câţ în limitele i legi şi numai eu. îndeplinirea toazestei tăților intrinsece şi extrinsece cerute de dânsa. Şi deşi art. 1537 dispune că fa- cultatea de a transige, cuprinde şi pe acca de a face compromis, totuşi rezul- 
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” DESPRE MANDAT 

comunal. 
care în virtutea art. 71 al. 14 din legea. 

Codul cișil 

_tatul cert şi prevăzut al transacțiumei 
pune mare distanță între acest act şi 
compromisul al cărui rezultat incert, 

“ca în toate hotărârile, ar puteă angajă 
foarte grav, interese care au trebuință 
de o protecțiune_ specială, Apoi, art, 
1537 nu face decât să indice printr'o- 
„presupusă interpretare a voinţei părţi- 
lor, care este întinderea mandatului, 
independent de condiţiunile genurale 
de capacitate cerute de art. 339 pr. civ. 
Astfel, în virtutea acestui principiu, 
legiuitorul prin art. 413 acordă tutoru- 
lui dreptul de a transige po când îi re.. 
fuză pe acela de a face compromis. 
(Apel, Focşani, II, 164, Noembrie 15/84, : 
Dr. 10/85).. , 

5. Chestiunea întinderii mandatului 
unei părţi de a concură la o licitatțiune 
publică nu poate formă obiectul unei 
contestaţiuni care să poată fi judecată 
de Tribunalul de urmărire, ci aceasta 
iormează obiectul unei acţiuni prin- 
cipale ce aveă a fi judecată cu două 
grade de jurisdicție. (Cas. II, 19 Apr. 
1906, _B. p. 755). 

5. Interpretarea . termenilor dinti'o 
procură pe temeiul -unor acte este o 
chestiune de fapt de atributul suveran 
al instanțelor: de fond, şi deciziunea 
pronunțată în această privință, nu poa- 
te cădeă sub cenzura Curţii de Casaţie, sub cuvânt de violarea, art. 1537 din co: dul civil sau de denaturarea acelei 
procuri, (Cas: IL 6 Mart, 1907. B. p. 443) 

Conform art. 1537 din codul civil, mandatarul nu poate face nimie pesie limitele mandatului său. 
„„ÎdLin urmare, când instanta de fond ia in consideraţie o declarațiune a avocatului Statului, făcută fără man- dat special şi în afară de drepturile ce-i conferă legea, violează art, 14 şi următorii din legea pentru adminis trarea, Domeniilor Statului şi art. 1537 
din codul civil. (Cas. III, 13 Ianuarie 1909, B. p. 90). : E ati 

8. După.art, 1537 combinat cu art. 1546 codul civil, mandatarul nu poate obligă pe mandant în afară de lnitale mandatului său, afară numai dacă „mandantul. nu a, ratificat expres sau acit; 
Astfel, din: momentul ce se constată că un mandat a, fost dat limitat nu- mal fa cumpărarea şi. administrarea, unei moşii.. vânzarea unei case şi unui a li jiezen făcurţă de r datar, nu cra I mei acelui z special. (Cas. 1, 3 Dee. 1913, B, poat 

în principiu. mandatul fiind dat în ve. | ndatarului, trebue șa oința mandantului de a fi repre- zenit i şi prin alteineva de cât persoa- n aleasă de dânsul ca mandatar, şi nume prin aceea pe care o va alege 

+



Codul civil 

mandatarul să fie manifestată în mod 

formal, (Cas. I, 52,din 21 Tan. 1918, Jur. 

Rom. 10[913 şi Curier Jud. 22/1913). 
10. In baza unei procuri prin care se 

conferă mandatarului drepţuri nelimi- 

tate şi nu se opreşte dreptul de a-şi 

substitui pe alt cineva, mandatorul 

poate substitui pe altul în drepturile 

sale. (Prib. Dorohoi. Jurnal 3949 din 

5 Mai 914, Curier Jud. 44/914; In acelaş 

sas C. Apel Galati 30/7914. Curier Jud. 

1i. Conform art. 1537 e civil manda: 

tarul nu poate face nimic afară din 

limitele mandatului său.. Procura prin 

care cineva e autorizat de a reprezentă, 

în justiţie pe mandante şi care con- 

ține clauza că terminarea procesului 

„fie pe orice cale“ conferă mandataru- 

lui drept la onorariu, nu cuprinde şi 
dreptul de a transige. (C. Ap. Buc. £, 

*159/915,. Curier Jud. 14/1916). 
12. Legea nu cere ca procura prin 

care un avocat substitue în drepturile, 
<e_i sunt conferite de diferiţii săi eli- 
enţi pe un alt avocat, cu care colabo- 
vează, să fie speciâlă procesului sau 
<lientului pentru care l-a. substituit, 

Prin urmare dacă procura de sub- 
stituire dată de un avocat altuia este 
generală şi nelimitată, pentru a face 
“orice acte şi a-l reprezentă în justiţie . 
în toate drepturile clienţilor săi, în 
baza unei asemenea procuri avocatul 
substituit are dreptul şi calitatea de 
a face apel în numele clienților avoca- 
tului ce i-a substituit, chiar dacă pro- 
cura, dată acestuia, de către client este 
posterioară aceleia de substitnire, însă 
anterioară introducerei apelului. (Cas. 

DESPRE MANDAT Art. 1538 

i, decizia No. 615, din 15 Decembrie 

1914, Jurispr, Rom. 15/1915, p. 227, Cu- 

vier Jud. 92/1915). : | 

13. Delegaţiunea 'administratorului. 

“numit de tribunal pentru a conservă, 

administră şi incasă veniturile averii 

mobilizatului aflat pe front. echivalea- 

ză în drepturi si obligaţiuni cu man- 

datul conceput în termeni generali şi 

prin urmare nu îmbrăţişuază decât ac: 

tele de administraţiune iar nu şi pe 

cele de dispoziţiune. cum e acela de a 
înstreină sau renunţă la drepturile 

mandantului. Prin urmare un aseme- 

nea administrator. nu poate reziliă un - 

contract de închiriere şi nici de a re- 

duce chiria constatată prin el ca drept 

al mandantului. (Cas. Î, decizia No. 4 
din 16 Ian. 1919; Jurispr. Rom. 1919, p. 

- 572), 
14. Spre deosebire de codul francez 

unde dreptul de a face o tranzacţie nu 

implică; pe acela de a face un compro- 

mis, după art. 1537 e. civ. român, drep- 
de a face o tranzacţie iîmplică'din 

contră pe acela de a face un compro- 
mis şi această deosebire de redacție 

între. ambele texte, nu se datoreşte u- 
nei greşeli sau, unei inadvertente a le- 

giuitorului, după cum sustin unii. ci 
unei modificări intenţionate a legei 

xomâne, (C. Apel Iaşi s. II, 20 Dee. 
1922, Pand. Rom, 1923, II, 273; In acelaş 

sens: Cas. III 398 din 23 Mart, 19%, 
Jur. Gen. 1923, No. 848). 

15. A“ se vedea: art. 1535 cu notele 
vespective; art. 1536 cu notele respec- 

tive; art. 1542, notele:1, 2, 3; art. 1546: 

cu notele respective, , 

Art, 1588. — Femeile şi minorii emancipaţi pot fi aleşi man- 

datari; mandantul însă nu are o acţiune contra mandatarului 

minor decât după regulele generale relative la 'obligaţiunile 

minorilor; iar în contra femeei măritate care a primit man- 

datul fără autorizaţiunea, bărbatului, decât după regulele sta- 

bilite la- titlul despre contractul de căsătorie și drepturile 

respective ale soţilor. (Civ. 199, 201, 427 urm., 950 urm., 959 

urm., 1157 urm., 1164,.1993 urm.; Civ. Fr. 1990). : 

Text. fr. Art. 1990. — Les femmes et les mineurs €mancip6s 'peuvent 

âtre choisis pour mandataires; mais le mandant m'a, d'action contre le manda- - 

taire mineur que d'aprts les rogles genârales relatives aux obligations des 'mi- 

neurs, et contre la femme marite 'et qui a accepte le mandat sans autorisation 

de son mari, que d'aprs les răgles &tablies- au titre du Contrat de mariage et 

des Droits respectifs des Epouz. 

: Doctrină străină, 

AuBni ET RAU, IV, p. 639; ” -. 
Bauony Er WaAnr, Des contrats alentoires, mandat, elc,, 417; 
Count ee CAPITANT, €d. 2-a, IL, p. 90, 439; II, p. 710; ed. 1-a, III, p. 659, 8%; 
DaLoz, Rep. Mandat, 57 urm.; Suppl. Mandat, 33 urm.; Aa 
DEMOGVE, |, Sources des Obligalions, IL, p. 182: II,.p. 437; IIL,:p. 122; 
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Art. 1539 DESPRE MANDAT Codul civil - 

GUILLOUARD, Tr. du Pret. etc., 56; 
LAURENT, XXVII, 397; 
MouRLoy, ed. 7-a, III, p. 430, 431 ; 
Praxror, II, ed. 3-a, No. 2240. 

- Doctrină românească. e 
Si XI, p. 569 urm. 59% n. 3; (IV, part. II, ed, 2-a, p. 855, 357; VI, p. 156; Aer pnesoo, I, zk 2-a, p. 527 n. 3, 632); Droit ancien et moderne de la Joumunie, p. 53, 57, 219; a , o /oa , 39/1920. ALEX., Aolă sub. C. Apel Buc. s. IV, 52 din 24 Mart. 1920. Curier Jud. 38-39/1920; Cent + su Trib. Olt, 224 dir 13 Iulie 1923. Curier Jud, 10/1924; "Nacu, III, p. 407 urm. 

. 

CAPITOLUL II. 
Despre îndatoririle mandatarului, 

Art. 1539, — Mandatarul este îndatorit a execută mandatul: atât timp cât este însărcinat, şi . este răspunzător de daune- interese ce ar putea derivă din cauza neiîndeplinirei lui, „Este asemenea îndatorit a termină afacerea începută la: moartea, mandantului, dacă din întârziere ar puteă urmă pe- ricol: (Civ. 970, 987 urm., 1075, 1084, 1539 urm., 1552, 1556, 9; C. com. 376, 379, 381, 405, 508; Civ. Fr, 1991). 
Tezi. fr. Art. 1991, — Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat: 

tant qu'il en demeure chargt, et r&pond des dommages-intârets qui pourraient 
resulter de son inexâcution  * * 

Il est tenu de mâme d'achever la chose commence au dâcts du mandant, 
sil y a ptril en la demeure. | 

a Doctrină străină, AUBRY Er RAU, IV, p.124;. BAuDRY Er WaAnL, De contrats alcatoires, mandat, etc,, 564, 854, 855; - 
COLIN BT CAPITANT, ed. I-a, p. 41, 717, 792; DALLoZ, Rep. Mandat, 187 urm. ; Suppl. Mandat, 73 urm. ; DEMmoGUE, I, Sources des obligalions, 1, p. 204; III, p. TI; DEMOLOABE, XXV, 60; 

- GUILLOUARD, 7r. du Pret, etc. 223; MovRLoN, ed. 7-a, III, p. 435; - „ PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2245; TROPLONG, Zr. du Pret, etc. 408, 

-- Doctrină românească, 

; 
-a, p. 35%, 385; v, p.. 325, 320, 

348; VIII, part, I, ed. 2-a, p, 527 n. 3, 624 6. > o) 

ALEXANDRESCO, LX, p. 582 urm. 632; (IV, pari. 1], ea. 2 62; Nacu, III, p. 

Jurisprudență, | rulni, cu privire la actele făcute -în li_ 
| Ă UR 

jujtele mandatului. se obligă mandan.- 
ii roprietarul, ? în drept, pentru tele fată de terții, tot astfel şi jurămâni 

"s ă phietateu sa, de a exer- este doferi i ului 

cita actiunea fie în contra mandataru. ae i gualabil ou puntarului, 
când este dat asu ra 7 t- 

ui. fie în contra acelora cari au sus. sonale săvârşite de el aunot fapte per 
: 

arşite de el în margini .. 

tras lucrul de la, mandatar, de oare ce  terilor ce ia ginile nu 
Prin fantul că a dat un mandat, nu se fo fost 1 pedintate, 

_b , î- 
poate zice că sia d osezisat al dat? agpalul Iov! 1914; Dreptul 1914 p- 
5 de proprietar, (Cas, 1, 154, Mai 6/87 4. Lepea nu cere ca procura prin, 

„a P. 404). _ » căre un advocat substitue în. eptu. 
ca: Mandatarul rămâne răspunză ton vile, ce-i sunt conferite de difere 

re ma. dantele său, întru cât nu do- clienţi pe un alt advocat, cu care cola_ 

vedeşte îndeplinirea Saroinei ce.și - rează. să fi i . : 
Se(Qas. 1, 7I- Mari. 19jes, [3 p“sibjlub- — borează, să fie speciali Procesului sau 

6, PB, p. A clientului pentru care la substitui 

acă prin măriurisires, mandata. - Prin urmare, dacă procura de tb 
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Codul civil | DESPRE 

stituire dată de un avocat altuia este 
generală şi nelimitată. pentru a face 
orice acte şi a-l reprezeniă în justiţie 
în “toate drepturile clienţilor săi. în 
baza unui asemenea procuri avocatul 
substituit are dreptul şi calitatea de a' 
face apel în numele clienţilor avoca- 
tului ce l-a substituit, chiar dacă pro- 
cura dată acestuia de către client este 
posterioară aceleia de “substituire, 
însă anterioară introducerii apelului. 
(Cas. I. No. 615, 1914; Jurisp. Rom. 
1915 p. 227). 

5. Actul Juridic prin care o persoană 
însăreinează pe cineva să-i găsească 
Dani cu împrumut şi să negocieze 

_cu cei dispuşi a împrumută, până când 

MANDAT Art. 1540 

părțile cad de acord, este un mandat 
salariat, - | 

Obligaţiunea unui asemenea man- 
datar constă în a găsi pe cel dispus. 
să împrumute, a pune în legătură păr-. 
țile doritoare de a contractă, a mijloci: 
pentru înlăturarea dificultăţilor, a stă- 
rui, în fine spre a se ajunge la în- 
cheerea convenţiunei. EL. îndeplinin- 
du-şi obligaţiunea, are dreptul la pla- 
ta cuvenită, afară de rea credință şi 
fraudă; altminteri, el ar îi lăsat la 
bunul plac al mandantului, care l-ar" 
puteă priva de plata muncei sale. ceeace- 
este contra; echităţei. (Trib, Iltov I 
No. 176, 1915; „Dreptul“ 1915. p. 356). 

6. A se. vedeă art. 1534 mota 3. 

Art. 1540. — Mandatarul este răspunzător nu numai de dol, 
dar încă şi de culpa comisă în executarea mandatului. 

Pentru culpă, când mandatul este fără plată, răspunderea. 

se aplică cu mai puţină rigurozitate decât în caz contrariu. 
(Civ. 989, 998, 1308, 1508, 1534, 1539; Pr. civ. 145; C 
C: com. 381, 506; Civ. Fr. 1992). 

„pen. 323;; 

Tezt. fr. Art. 1992, — Le mandataire r&pond: non-seulement du dol; mais- 
encore des fautes qu'il commet. dans. sa 

Nâanmoins la responsabilit€ : relative aux 
gestion. _ 

fautes est appliquâe moins_ri- 
goureusement. ă..celui dont l6 mandat est gratuit quă celui qui reșoit un salaire.. 

Doctrină 
AUBRY ET RAU, 1V, p. 156; 
BAuDpRY ET VWVAHL, Des contrals aleatoires, man 
"606, 608, 609, 611, 612, 616-618 urm., SE 
BUFNOIR, Propriele et contrat, ed. 2-a, 

străină. 

dat, ete., 595, 596, 598, 601-603, 604 urm., 
636, 638, 64, 643 urm, 666,668; - . 

Corax ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. $, 502; 141; ed. 1-a, III, p. 455, 903; 
DarLoz, Rep. Mandat 213 urm.; Suppl. Mandat 77 urm.; 
DemoauE, |, Sources des Obligations, V, p. 529; 
DemoLoMBE, XXXI, 539 urm.; 
GUILLOUARD, Tr, du Prât, etc., 104, 105-107, 
LAURENT, XX, 516; XXVII, 479; XĂVIII, 2%, 
LyoN-CAEN ET RENAULT, Il, 457; 
MoURLON, ed. 7-a, III, p. 435; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2245; 
Poxr, Pet. 'contr., 1, 995, 998. 

ALEXANDRESCO, IX, p. 585 urm.; (V, part.:] 
385; V, p. 826, 327, 349, 350 
et moderne de la Roumanie, p. 52, 191; 

CANTACUZINO MATEI, p. 44; - : 
Nacu, III, p. 416. 

-Jarisprudenţă. .....- 

1. Axt, 1540 consacră principiul că. 
- mandatarul este răspunzător de culpa 

„comisă în executarea mandatului; şi - 

simplul fapt .al remiterei efectelor : 

cumpărate de mandatar în .mâinile 
mandantului, nu constitue:o ratificare 

şi nu descarcă pe mandatar. de răspun- 
dere când în urmă mandaritul - 

pere că prin executarea mandatului 

— 2 s 

desco-.. 

109, 110, 169, 492 bis, 202; - 
6i, 62; 

Doctrină românească. 

, ed. 2-a, p. 243;1V, part. II, ed. 2-a, p. 384, 

; VI, p. 320; VIII, part. ], ed. 2-a, p. 625); Droit ancien 

i s'a cauzat un prejudițiu.. (Cas. :I, 
287/Nov. 21/88, B. p. 975). 

2. Dolul şi culpa de care. după art. 
1540, răspunde un mandatar în exe- 

_cutarea mandatului. său, chiar pe cale 
civilă, sunt delicte şi. quasi-deliete, 

" pentru a căror probare maridantele 
este 'autorizat de art. 1198 a produce 
martori. (Cas. 1. 13 Ian..14;81, B, p. 19)- 

'3. Este de principiu că mandataril 
nu este răspunzător de daune :către 

l —



Art. 1541-1542 

mandantul său, decât în caz când se 
dovedeşte cel puţin o greşală din par- 
tea sa, în îndeplinirea mandatului cu 
car a fost însărcinat. Aşa dar man- 
dafarul nu răspunde 'de daunele ce 
au rezultat pentru mandant din cauza 
constituirii unei ipoteci ineficace, dacă | 
judecătorul fondului stabileşte prin 
decizia sa, în mod suveran, cum că 
nu găseşte în persoana mandatarului 
nici o greşeală în executarea manda- 
tului. (Cas. I, 228/94 B. p. 672). 

4. Mandatarii unui judeţ, în specie 
membrii comitetului permanent, sunt 
răspunzători către mandantul lor nui 
numai de dol, ci şi dacă, prin culpa 

Şi neglijenţa lor, au făcut ca mandan- 
tul să fie condamnat la: repararea dau- 
nelor. provenite din această culpă sau 
neglijenţă. (Cas. I, 16/95 B, p. 13). 

DESPRE MANDAT Codul civil 

5. Expeditorul autorizat a scoate 
marfa de la vamă şi a o expediă des- 
tinatarului, este responsabil de daune 
către mandant, dacă, prinitr'o greşită 
declaraţie ce face la vină asupra măr. 
furilor ce conţin coletele, dă loc la 
Gozitiscarea lor. (Cas. II, 54/9%, B. p. 0 A 

6. Din combinaţiunea art. 1514, 1540 
şi 1508 din codul civil rezultă că aso- 
ciatul însărcinat cu administrarea res- 
punde faţă de coasociaţii săi nu numai 
de dol, dar încă şi de culpa sa, do oarece 
dispoziţiile speciale relativa la socie- 

tătţi nu conţin nici o derogaţie la prin- 
cipiile generale în :naterio de răs- 
pundere, (Cas. I, 728 din 4 _Noem- 
brie 1911, B. p. 1262, Curier Judiciar 
12/1912). 

Art, 1541. — Mandatarul este dator, ori când i se va cere, 
a da seama mandantului de lucrările sale, și de a-i remite tot 
aceea, ce. ar fi primit în puterea mandatului, chiar când ceea- ce ar fi primit nu sar fi cuvenit mandantului. (Civ. 992. 1540, 1944, 1619; C. com. 378, 380; Civ. Fr. 1993). 

„Zezt. fr. Art. 1998. — Tout mandataira est tenu' de rendre compte de să gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a regu' en vertu «de sa procuration, quand mâme ce qu'il aurait recu n'eft point €t&' dâ au manâant. 

Doctrină străină. 

BAUDRY. ET WAnL, Des contrats alcatoires, mandat, etc.. 670, 672, 673 urm, 636 urm 679, 693, 695; Me , ” ” "Com Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 713; - : : Darroz, Rep. Mandat,:234 urm,, 248; Suppl. Manaat, 96 urm. ; DEMoGuE, ], Sources des Obligalionis, III, p. 13, 74, 166; GUILLOUARD, Tr. du Pret, ete., 132, 133 urm, 141, 148; LAURENT, XXVII, 496, 498, 509, 524; . MounLon, ed. 7-a, II], p. 435; : 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2241 ; 
Ponr, Pet. contr. |, 1003, 1008, 1014; 
TROPLOSG, Fr. du Pret, ete., 420. 

| Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, IX, p. 587 urm.; (VIII, part. 1, ed 2 p. 504: 2 5 i "ancien et moderne de la Rou e, „SP ; Mn Of n. 1, 025); Droit 

No d Pe manie p 8; , , | . Sai 

Jurisprudenţă. 
1. Mandatarul însărcinat Î- 

ai cu _ admi area unei averi succesorale este - 

dator să dea so ] , 
şi să remită s coteală de lucrările sale 
mit în puterea 
I. 13 Iunie, 1907. B. p. 1979) 

"Art. 1549. — Mandatarul este 7 

uceâsiunei, ceeace a pri. 
mandatului său (Cas; 

A ăspunzător | care a substituit în gestiunea sa... E zator” pentru acela pe 1 Când nu i s'a conces facultatea de a- 2. Câna i sa Conces 0 atare faculia 
de dânsul eră cun 

soanei, şi” cea aleasă 
"ŞI nesolvabilă. . . 

Şi substitui pe cineva; 
te fără arătarea per- 
oscută de nâcapabilă 
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Codul civil DESPRE: MANDAT Art, 1542 

In toate cazurile mandantul poate să intenteze direct ac- 

tiunea contra, persoanei ce mandatarul şi-a substituit. (Civ. 

1000, 1488; Pr. civ.:611; C.. com. 381; Civ: Fr..1994).. : 

“ Tezi. fr. Art. 1994. — Le mandataire rponă de celui qu'il sest substi- 

tm6 dans la gestion, 10 quand il n'a pas regu le pouvoir de se substituer quel- 

quwun; 20 quand ce pouvoir lui a &t& confers sans dâsignation d'une personne, 

et que celle dont il a fait choix 6tait notoirement incapable ou insolvable. 

Dans tous les cas, le mandant peut agir .directement contre: la personne 

que le mandataire s'est substituce. 

Doctrină străină. 

AugaY ET RAU, LV, p. 645, 647; 
BAunRx ET WAHL, Des contrais aleatoires, mandat, elc., 569-571, 574-581 urm., 587, 592; 

Cora Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p, 712 

Darroz, Rep. Mandat, 280 urm., 799; 'Suppl. Mandat, 106 urm.; = 

DemoGuEg, |, Sources des Obligations, |, p. 237; UI, p. 19%; III, p. 61, 2%; 

GARSONKET, ], p. 408; 
GUILLOUARD, Trail du pret, elc., 120, 124-124, 126 urm, 198-130, 149; 

LAURENT, XXVII, 482 urm., 487-489, 49%; XSVIII, 1 urm. 

MouURLON, ed. 7-a, II], p. 435; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2246; 
Poxr, Pet. contr., 1, 1016, 1020-1023, 1082, 1110; 

TaoeLosa, Trail& du pret, etc., 416, 4th, 465 urm. 640. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, IX, p. 596 urm.; (IV, part. II, ed. 2-a, p. 253 n. 3; V, p. 214, 328, 329, 

530; VI, p. 40%); 
Lizănescu EM. ALEXANDRU, Despreidea de subrogațiune, Pp. 66;. 

Nacu, III, p. 418, 419; 
ScniBaN ŞTEFAN, Aolasub, Trib. Dorohoi, 3949 din 5 Mai 1914. Curier Jud. 44/1914; 

SroganovicI C., „Despre contractul cumulativ de transport“. Curier. Jud. 38/924, 

Jurisprudenţă. 

1. Axt, 1542 declară că mandatarul 
este responsabil pentru 
său când nu i s'a acordat expres fa- 
cultatea de 'a'şi substitui pe cineva, de 
unde rezultă în mod virtual că manda- 
tarul poate să-şi substitue pa altul în 
locul său. Că această substituţiune este 
valabilă, mai rezultă şi din faptul că 

„Jegea- prin acel. articol face pe man- 
datar răspunzător pentru substituitul 
său. şi chiar acordă mandantului o 
acţiune directă. contra substituitului, 
ceea, ce însemnează că substitutul o- 
bliză pe mandant, deci că substituţiu- 
nea e valabilă. (Apel Iaşi, I, Dec. 4/85, 
Dr. 31/86). 

- 2. Când .mandantul acordă mandata- 
rului său dreptul de substituire fără 

a-l limită şi fără; nici o rezervă sau 
restricţiune în alegerea persoanelor, 
este cert că mandatarul va puteă au- 
toriză pe substituitul său să-si substi- 
Tue şi cl un altul, căci acesta din urmă 
odată ales, reprezintă pe mandă 

prim ca şi când ar. fi fost deadreptul - * 

substituitul lui; tot ce va urmă de 

aci va fi că mandatarul va putea. îi 

declarat responsabil de alegerea fă 

cută, fie în persoana primului substi- 

tuiţ, fie în persoana celui, de al doilea, . 

substituitul. 

dar nu se poate susţine că substituirea 

n'a fost valabilă şi că „actele subștitu- 

iţilor vor putea fi declarate nule. (Apel 
Iaşi II, No. 128, 1913; „Dreptul“: 1914, 

„ 301). ” 
3. Dacă după principiile generale 

consfinţite prin art. 19 e. civ. plata 

ca să fie operantă, trebuie să se facă 

creditorului, sau împuternicitului său, 

nimie nu împiedică însă -pe acesta din 

urmă ea în lipsă de stipulațiuni contra- 
rii, prin care sar interzice substituirile 

cu saufărăarătare de nume, să substi- 

tue .în locul său.pentru primirea su- 

.melor o altă persoană de care — po- 
trivit art. 1542 a civ.—rămâne răs- 
punzător față de mandant şi în contra 
căruia mandantul. însuşi poate exer- 
cită, acţiune în daune, fără ca terțiul- 

debitor, care sa liberat în acest mod 
: de obligaţiunea sa să sufere. conse- 

ciuțele neglijenței sau . neprevederii 
creditorului' sau “mandatarului ace- 
stuia în alegerea persoanelor auto- 
vizate să lucreze în numele sau în 

] : locul''lor. 
Prin urmare, când instanta de forid 

constată în fapt că mandatul dat unei 

„persoane de a primi—pentru man- 
dant, sume da bani dela debitori, nu 
conţine nici o restricliune cu privire la 

substituiri, cu drept cuvânt decide. ca 
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Art. 1543-1544 

suma primită de mandatar, pentru. 
mandant, şi printr'o persoană, substi- 
tuită este valabil primită şi liberează 
pe debitor. (Cas. 1I[l, No. 100, 1915; 

„Art. 1543, — Când prin un 
mandatari sau procuratori, nu 

DESPRE ' MANDAT Codul civil 

„Jurispr. Rom.“: 1915 p. 110.; Curier 
Jud. 3/916). 

UA. ARIS) ea: art 1587, notele 9, 10, 
12; art, 1546 nota 13, a 

act sau constituit mai mulţi 
există solidaritate între dânşii, 

afară numai când anume sa stipulat. (Civ. 918, 998, 1039, 1041, 
1069, 1515, 1555; C. com. 42, 389; Civ. Fr. 1995). 

Text fr. Art. 1995. — Quand il y « « 
par le mâme acte, il n'y a de solidaritâ entre eux qu'autant mandataires €tablis 

qa'elle est exprimee. Ne 
„i ă Doctrină 
AuBnY ET RAU, IV, p. 644, 6%; 
BaupnY ET WaAnL, Des contrals alâatoires, mandat, etc.; 651, 653, 657, 659; 
Com Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 713; 

a plusieurs fondes de pouroir ou 

străină. 

Dacroz, Rep. Mandat, 293 urm.; Suppl. Mandat, 115; 
s, DemoauE, Il, Sources des Obligations, II, p. 7 . 

; 

GUILLOUARD, Traite du prât, ete., 112, 116-118; 
LAURENT, XXVII, 467, 469, 473; 
Lyox-CAEN ET RENAULT, III, 38; 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 436; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2245; 
Ponr, Pet. contr., L, 1036, 1038. ” 

Doctrină românească, 
ArexAnpnesco, IX, p. 550, 502 urm.; (IV, part. II, ed. 2-a, p. 386 n..5; V, p. 329); 

! . Ă A Nacu, II, p. 420, 

Jurisprudență, 

1. Mandatul fiind indivizibil atunci 
când 'printrun act sau constituit: mai 
mulţi mandatari sau procuratori şi nu 
s'a specificat că fiecare din mandatari 
poate lucră, şi singur în numele tu- 
turor, mandantele nu poate fi bine re- 

__Prezintat înaintea instanţei judecăto- 
reştii. pentru actul pentru care a numit 
procuratori de cât prin toţi mandatarii 
săi. (Cas. I, 115, Mart. 23/92. B. p. 2%; 
In acelaş sens: Cas. III, 371/915, Curier 
Jud, 66/915), ”- 

2. Chiar dacă sar admite că manda- 
tul. dat de cineva mai multor persoane, 
pentru a'l reprezentă în Justiţie, este, 

Art. 1544. — Mandatarul e 
sumele întrebuințate în folosul 

sume. (Civ. 1079, 1088 urm., 
„383; C. pen. 323; Civ. Fr. 1996 

„Text. fr. Art. 1996. — Le mandataire employtes ă son usage, 

AvBRY Er RAU, IV, p. 644; 
BAunnir ET WaAuc, Des contrals 
Com: Er CAPITANT, ed. 2-a, 

ă dater de cet emploi;-et de e i 
loy _usag t elles taire, î compter du jour qu'il est mis en demeure, dont îl 

“după obiectul său, un mandat indivi- 
zibil, aşa că mandatarii nu pot lucră 
de cât în mod conjunctiv, apoi cu atât 
mai mult consecinţa logică şi natu- 
rală este că împedicarea în care sar 
găsi: unii din. ei:do a se prezintă la 
înfăţişare, justifică  necesarmente şi 
impedicarea celorlalţi, odată ce aceştia "au aveau capacitatea, de a reprezentă 
Singuri pe mandante în instanţă, s, 1. 112/Mart, 22]94, B. p. 74), tă. (Ca 3. Când mandatul este dat la mai mulţi, fără să fie cumulativ, fie care din mandatari este împuternicit să semneze apelul. (C. Apel Buc. s. 1.338 din 26 Nov. 1924. Bue, C. Apel 6/995), : 4. se vedeă art, 1516 nota 3, 

dator a plăti dobânzi pentru Înta său, din ziua întrebuințărei lor: lar dobânzile sumelor rămase, din ziua cândi r ele Sau cerut acele 250, 1586 urm.; C. com. 380, 

doit lintârât des sommes qu'il a 
est reliqua- 

Doctrină străină, .. 
alântoires, mand e. 648 E I, p. 518; 11, p. 7 ge ete, 68 , 685, 688, 690; - 13 
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Codul. civil 

DALLOZ, Rep. Mandat, 266 urm.; Suppl. Mandat, 9% urm.;. 

DEMOGUE, ], Sources des Obligations, III, p. 70 

DESPRE MANDAT Art. 1545 

bă 

GUILLOVARD, Traită du pret, ete. 140, 142, 144, 145; 

LAURENT, XXVII, 510,512, 515, 516; 

MOURLON, ed. 7-a, III, p. 437; 

PLASIOL, II, ed. 3-a, No. 2247: 

Poxr, Pet. contr., 1, 10%5, 10%, 1049, 1052; 

TnopLosG, Zraile du prit, elc. 499, 50%. 

Doctrină românească. -. 

ALEXANDRESCO, IX, 'p. 590 urm.; (II, part. II, ed. 2-a, p. 391; V, p. 392, 334; X,p.27; 

NI, p. 497, 531 nota); : 
CANTACUZINO MATEI, p. 447; ” 

Nacu, |, p. 657; II, p. 490, 631; III, 417. 

Jurisprudenţă. 

1. Reţinerilo făcute funcţionarului de 
primărie, fiind proprietate a funcţio- 

harului întru cât el dovedeşte că acele: 

Primăria nu poate fi considerată de 

cât o mandatară, şi 'în această cali- 
tate, conform art. 1544, e datoare de 

a plăti dobânzi pentru sumele între- 

buinţate în folosul ei, din ziuă între- 

reţineri au fost administrate de Pri- buinţării lor. (Cas. L, 236, Sept. 5186, 

mărie în folosul său, prin acest fapt B.p. 663). 

Art. 1545. — Mandatarul care a dat părţei cu care a con- 

tractat, în asemenea calitate, o îndestulă notiţă de puterile pri- 

mite, nu e ţinut a garantă aceea ce sa făcut afară din mar: 

ginile manâatului, afară numai când s'a obligat pe sine însuşi 

în numele său. (Civ. 1537, 1538, 1546; C. com. 384 ; Civ. Fr. 1997). 

Text. fr. Ant. 1997. — Le mandataire qui a donne ă la partie avee 

laquelle îl contracte en cette qualite, une suffisante connaissance de ses pouyoirs, 

n'est tenu d'ancune garantie pour ce qui a 66 fait au-delă, sil ne sy est 

personnellement soumis. - i 

E Doctrină străină. 

AuBRr ET RAU, IV, p.65l; | : ERE 

Baunny ET WAnHL, Des conlrals alcatoires, mandat, etc. 804-806; - 

"Coran ET CAPITAST, ed. 2-a, JI, p. 716; ed. 1-a, III, p. 15î; P; 

Dauroz, Rep. Mandat, 303 urm.; Suppl. Mandat, 116 urm;; 

Demoaue, I, Sources des' Obligations, I, p. 193, 197; - 

GUILLOUARD, Z'rait€ du pret, elc., 209; e 

LAURENT, XXVIII, 47; | 

MOURLoy, ed. 7-a, III, p. 437; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2256; 

Ponr, Pet. contr. 1, 1057. - a 

| Docţrină românească... 

ALEXANDRESCO, IX, p. 611 urm.; 
Nacu, II], p. 420, 421. 

J arispradenţă. | 

1. Dacă mandatarul nu a făcut cu- 

* noscut terţiului care a fost puterea 

înținderei mandatului său şi dacă în- 
tr'o asemenea situațiune terțiul acor- . 

dându-i. credința pentru o calitate ce 

mandatarul' şi-o însuşise peste man- 
datul său, aceasta nu poate îi impu- 

tată celui de al treilea, ci mandataru- 

2. Nu incumbă terţiului sareina dea 

probă necunoaşterea, întinderei man- 

datului ce aveă mandatarul, de oare ce 

mandatarul o obligat a. nu lucră peste 

limitele mandatului ce are. (Cas. |, 

212, lun. 1281, B. p. 494). A 

3.: Mandatarul, după art. 1545 nu e 

obligat faţă cu cei de al treilea de cât 
în lizaitele mandatului, şi mu 19 d 

lui care a usurpat o asemenea cali- toreşte personal nimie de cât. dac se 

„tate peste ja întinderei manda-  Obligă în numele său personal. (Cas. 

tului şi care deci devine responsabil IL, 66, Febr. 21/89, B. p. 180)... , 

-de daunele ce a cauzat terțiului prin 4. a) Potrivit art, 1549 e. otv. manda. 

aceasta, (Cas. 1, 212, lun. 12(81, B. p.. tarul carea dat părtei cu care a.con- 

493). , _tractat în asemenea calitate o îndestulă 

— 93 —



Art. 1546 

arătare de puterile primite, nu: mai: 
oate fi ţinut a garantă ceeace s'a fă- 

Lat Sit din marginile mandatului. 
b). Dacă printr'un act al Statului ca 

autoritate tutelară se împedică în ur- 
mă consecințele unei vânzări, făcute. de 

o autoritate supusă lui, nu poate fi de. 
clarat răspunzător pentru aceasta nici 
zeprezentantul legal al a : to. 
torităţi, nici autoritatea însăşi. (Trib. 
Ilfov 1, 1914; „Dreptul“ 1915, p. 6). - 

DESPRE "MANDAT. 

acestei; auto- . 

Codul civil! 

"5. Deşi'comisionarul este direct obli- 
"gat către persoana cu care a lucrat, 

ca şi cum afacerea ar îi fost a sa pro- 
prie, totuşi această responsabilitate în- 
cetează când se constată. în fapt că el 
a: contractat în calitato de mandatar, 
făcând cunoscut numele mandantului 
pe socoteala căruia a lucrat. (Cas. III, 
579 din 23: Iebr. 1925, Pand. Săpt. 
11/1925). 

6. A so vedcă: art, 1532 nota 1. 

CAPITOLUL III. 

Despre obligaţiunile mandantiului. - 

Art. 1546. — Mandantul este îndatorat a îndeplini obliga- 
ţiunile contractate de către mandatar în limitele puterilor date. 

„Nu este îndatorat pentru tot aceeace mandatarul ar fi 
făcut afară din limitele puterilor sale, afară numai când a 
ratificat expres sau 'tacit. (Civ. 991, 1167, 1190, 1532, 1537, 
1542 urm.; C. com. 381 urm., 393, 402, 405 urm.; Civ. Fr. 1998). 

Tezt. fr. Art. 1998. — Le mandant est tenu d'exceuter les engagements „contractâs par le mandataire, 
Il n'est tenu de ce qui 

-express6ment ou tacitement. 

conformement au pouvoir qui lui a 6t6 donne. 
a pu ctre fait au-delă, qu'autant qu'il la ratifi6 

- Doctrină străină. 
-AunRY ET RAU, IV, p. -261, 650, 651, 655; VIII, „p.: 221, 259; 
Baunar Er Waur, 

789 urm., 793, 793 bis, 800, 801, 803; 
“Corin Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 1145; 

Des contrals alcatoires, mandat, etc., 772.774, 710, 780, 782, 78%, 

Dacroz, Rep. Mandat, 383 urm.; Suppl. Mandat, 136 urm.; i "DeMoGuE, I, Sources des Obligations, 
DemoLomar, XXIX, 362, 516; 
“GARSONNET, ], p. 369 $ 9%; 
"GUILLOUARD, Traite du 
LAURENT, XIX, 301: XA VIII, 43, 52 
-MOURLoN, ed; 7-a, III, p. 437 urm.; 
PANIOL, II, ed. 3-a, No. 2251, 2254 urm.; “Ponr, Pet. contr, ], 1064, 1071, 1075. 

Doctrină românească. : 
4 urm., 611; (V, p.: 333, 343 n, 2, 344 i derne de la lioumanie, p. 191; „Teoria mandatului res 

de iucru judecat“. Curier Jud. 
Gen. 15/1924, No 

sub. Trib. Prahova 

-HLEXANDRESCO, LX, p. 604 

/ imperfecte în materie 
! 7 Mart. 1920. Jurispr. 
Nacu, III, p. 423, 424; 
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Codul civil 

| __ Jurisprudenţă, i 

"1, Precum, după art, 1546, mandan- 
tele nu se obligă pentru tot ceea ce 
mandatarul său a făcut peste limitela 
puterilor sale,. şi precum şi pe minore 
'mu-l obligă toate actele făcute de tu- 
torele: său peste puterile acordate de 
lege şi, formele prescrise la secțiunea 
VII, titlu X, cartea I, asemenea şi 
toate actele făcute de guvern, adminis- 
tratorele bunurilor publice, care ar 
trece peste limita unor acte de simplă 
administraţiune, nu obligă națiunea si 
averea ei.. (Cas. I. 139, Apr. 14/71. B. 
p. . Ă 

2. Sub raportul efectelor civile! ale 
actelor săvârşite de funcţionarii pu- 

__ blici, aceştia nu sunt de cât mandatari 
ai statului; de unde rezultă că în ge- 
neral, raportul dintre stat cu cei d'al 
treilea. pentru actele încheiate cu func- 
ţionarii publici în numele statului şi 
răspunderea statului trebue a se de- 
termină după regulele comune ale 
mandatului. Astfel, o toemeală făcută 
de un ministru în numele statului, obli- 
să direct pe stat faţă cu cei d'al treilea 
când s'a îneheiat cun observarea for- 
melor preserise de art. 45 al legei comp- 
tabilităţii, căci toemeala numai astfel 
făcută, se poate zica că o făcută în 
limitele puterilor date; din contra de 

' Sa făcut o convenţiune în numele sta- 
tului, fără observarea formelor legale 
a publicităţii şi a soncurenței pres- 
crisă de art. 45, convenţiunea va avea 
a, se consideră ca făcută afară de Ii- 
mitele puterilor ce avea acel funeţionan 
publice. Aşă fiind, nu sar puteă zice că, 
precum un-minor mare, în cât pri- 
veşte actele făcute de tutore fără ob- 
servarea  condiţiunilor şi formelor 
prescrise de lege, de cât acţiunea de 
nulitate, asemenea, şi statul n'ar aveă 
altă facultate de cât aceea de a exer- 
cită acţiunea de nulitate spre a ob- 
ține anularea concesiunii încheiată 
fără observarea formelor speciale pres- 
crise de lege, căci dacă actele încheiate 
de un tutor în numele minorelui se 
consideră ea făcute de acesta, şi dacă 
această regulă se aplică chiar la ac- 
tele încheiate fără îndeplinirea eondi- 
țtiunilor şi formalităţilor special carute 
pentru validitatea lor, în acel sens cel 
puţin: că minorele nu poate să nu le 
recunoască pur şi simplu ca unele ce 
ar fi săvârşit de un al treilea lipsit 
de un mandat (argument tras din art. 

390) putând numai să exercita actiu- 
„nea de nulitate pentru aceasta, în vir- 
tutea principiului art, 952: aceste T&- 

'gule excepţionale ale codului. aivil, ni 
se pot aplică prin natura lor de cât 
numai la minori şi nu pot fi aplicate 
rin analogie'la stat. Fiind aşa, regu- 
ele mandatului trebuese a servi €x- 

clusiv spre a regulă raporturile dintre 
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stat fată cu cei de al treilea, în cât 
priveşte actele făcute cu aceştia de că- 
tre funcţionarii publici în numele sta- 
tului. Statul ca 1randante nici nu are 
trebuinţă a cere mai întâiu anularea 
actelor, făcute afară. de limitele man- 
datului, căci “ele fiind res inter alios 
acta, fată cu statul mau nici.0 exis- 
tenţă şi de aceea, nici nu poate îi vorba 
de exerciţiul acţiunei de anulare. Ase- 
menea mu sar puteă invocă că formele 
publicităţii şi ale concurenţii nar fi 
preserise sub pedeapsă de nulitate, căci 
precum toate dispozitiunile din legea 
comptabilităţii, mai cu seamă . aceste 
formalităţi, au de scop a protege fis- 
cul, statul, contra abuzurilor, ele sunt 
de aceea de ordine publică, încât din ne- 
observarea lor rezultă virtual, o nu- 
litate a actului respectiv, fără ca să 
“fie trebuinţță ca această nulitate să se 
enunţe întrun mod formal prin dis- 

_poziţiunea -legii. Tot atât de puţin se 
poate susţine că art. 45 al legei de 
comptabilitate şi-ar aveă sancţiunea. 
numai în responsabilitatea ministe- 
vială, iar toemelile făcute în numele 
statului, fără îndeplinirea formelor le- 
gale "prescrise, ar obligă totuşi pe stat, 
căci dacă se poate zice că; sub rapor- 
til juridice, miniştrii sunt răspunză- 
tori de câte ori violează constituțiunea 
sau. legea, această responsabilitate ju- 
ridică a miniştrilor poate da loc la 
'o plângere din partea corpurilor le- 
giuitoare şi în consecinţă la schimba- 

"rea lor precum. şi la darea lor în ju- 
decată, dar aceasta nu poate exrcită - 
vre-o influență asupra efectelor civile 
ale unor acte făcute cu violarea înrmne- 

lor prescrise de lege, eare faţă cu sta- 
tul se consideră a nu fi avut vre-o dată 
o existenţă juridică. (Cas. I, 360. Sept. 
25/13,_B. p. 155). , , 

3. După art, 1546 alin, I, actele ju- 
ridica făcute de un mandatar în limi- 
tele puterilor date şi în numele man- 
dantelui, au a se consideră ca fiind 
făcute de mandante personal. în care 
caz e personal obligat față cu terţii. 

“Din. contra după art. 1546 alin. II, 
actele juridice făcute în numele man- 
dantelui: afară din limitele mandatu- 
lui au a se consideră ea fără nici o 
existenţă faţă cu acesta. (Cas. I. 360, 
Sept. 25/73, B. p. 165). , 

4. După dispoziţiunile legii compta- 
bilitătei generale a statului, de câte ori 
“este vorba de încheierea unui contract 
prin un delegat al- ministerului, un a- 
tare contract e supus la aprobarea mi- 
nișternlui care a dat delegațiunea şi 

„este în drept, după lege,.de a refuză 
“aprobarea acelui contract, când crede 
„că nu corespunde eu interesul statului. 
(Cas, I, 408, Dec. 18/81 B. p. 938). 

Nu este şi nu poate fi nimic de 
comun între ratificațiunea art. 1190 și 
watiilicațiunea articolului 1546, cu 
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“Art. 1546 

toată identitatea de expresiuni, căci 
e suficient a se citi art, 1190 pentru 
a 'se convinge că el nu se aplică la, 
“ratificaţiunea art. 1546, ne fiind vorba 
în specie de o convenţiune -anulabilă 

în contra căreia legea. admite acţiunea 
în nulitate (art. 1190), ei de nişte acte 
afectate de exces, în aceea că acel de 

„la care emană m'avea, destule puteri 
pentru a consimţi. Deci pentru ca vi- 
ţiul să fie reparat, este suficient ca 
acela a cărui voinţă a fost necunos- 
cută să vie a recunoaşte actul, a şi-l 
apropiă, precum ar fi fost făcut de el 
însuşi; si această ratificare nu are ne- 
cesitate pentru a produce efectul său 
de a fi însoţită de menţiuni şi enun- 
ţări la cari numai ratificarea obliza- 
ţiunilor este supusă prin art. 1190. Ra-: 
tificaţiunea.-de care e vorba în art. 1546 
al. II este regulată numai prin acest 
articol, eare nu o supune la nici o 
formă specială, Deci minorul ratificând .- 
astfel faptul tutorului care escede pu- 
terile sale, atunci faptul tutorului este 
faptul minorului. (Apel Iaşi. I, 165, Dee 
8/82 “Dr. 41/83, p. 337). 

6. Actele juridice făcute de manda- 
tar în limitele mandatului său trebuese 
considerate ca făcute de însuşi mandan- 
tul si prin urmare, creanțele şi da- 
toriile contractate de mandatar iau 
naştere direct şi se sting asemenea în 
patrimoniul mandantului. (Apel Buc, 
Î,_174, Oct. 15/83, Dr. 85/83). 
"4. Art. 1546 prevede în mod clar că. 
mandantul nu răspunde de faptele 
mandatarului său, cari ar fi făcute a- 
fară din limitele puterilor ce i s'au 
acordat prin mandat. Astfel, curtea nu 
so poate întemeiă pe o deeclaraţiune din 
partea advocatului statului, făcută la 
tribunal, prin care recunoaşte de bună, 
hotărnicia prin care se prevede că au- 
tarul intimaţilon avea drept asupra . 
unor stânjeni de moşie ce pretind, căci 
advocaţii statului nu au mandat de a 
face asemenea recunoaşterii. (Cas. LI, | 
93, Martie 7/84, B. p. 231). 

Fată cu expresiunile clare şi pre- 
cise ale mandatului dat de soţie so- 
tului pentru afaceri anume determi- 
nate, cumpărătoarea unui imobil cu 
bani dotali sau darea lor împrumut eu 
asigurare de ipotecă “întrun imobil, 
mandatul este special, conform art. 1535, 
In cazul: unui asemenea mandat, man- 
datarul nu poate faco mimie afară din 
limitele mandatului, şi mandantul nu: 
este îndatorit pentru ceea ce manda- 
tarul ar îi făcut peste aceste limite 

“art, 1537 si 1546), Astfel, mandatul 
fiind. special, nu poate să oblige pe 
mandant la convențiunea făcută de 

“mandatar. afară din limitele mandatu- 
lui, convenţiune cara aveă de scop a 
transformă o vânzare piiblică prin lici- 
taţie_ într'o vânzare simulată. (Cas. I, 

- 400, Nov. 30/84. B. pp. 935). 

DESPRE MANDAT Codul civil 

3. Din momentul ce se stabileşte că 
intimatul era mandatar al guvernului, 
după principiile generale ale manda- 
tului prevăzute de art. 1537 şi 1546, man- 
“dantele (Statul) e răspunzător pentru 
toate cheltuelile necesare şi utile fă- 
cute de mandatar cu consimţimântul 
său şi în limitele puterilor ce îi acor- 
dase., Deci, e de datoria ministerului 
care a însărcinat pe mandatar cu orga- 
mizarea secţiunei române la expoziţia 
universală şi a încuviințat facerea 
chelțuelilor ocazionate cu îndeplinirea 
ei, să sa pună în regulă cu legea comp- 
tabilităţei şi să ceară deschidere de 

- credite; mevointța sau neglijenta Sta- 
" “tului nu se poate restrânge asupra 
mandatarului, care nu a făcut de cât 
să execute ordinele guvernului. (Cas. 
I, 65, Febr. 21/89, B. p. 172), 

10. Contractul de mandat se poate 
exercită în două moduri: 1) mandata- 
xul poate să lucreze în mumele man- 
dantelui, şi atunci trebuo să încunoş- 
tiinţeze pe terțile persoane că tratează 
cu ele în numele mandantelui pe care-l 
reprezintă; în acest caz tot coca ce 
mandatarul zice, face, semnează, în ]i- 
mitele puterilor sala, e: presupus că 
mandantul le zice, face sau semnează: 
în. fapt terțiul tratează cu mandatarul, 
în drept cu mandantul contractează, aşă 
că îndată ce contractul este încheiaţ, 
mandatarul dispare şi toate efectele le- 
gale active sau pasive ale contractului 
se realizează în persoana mandantelui, 
ca şi cum cl însuşi ar fi contractat; 
2) mandatarul poate încă să lucreze 
pe socoteala mandantelui, dar fără a-l 
tace cunoscut, tratează în numele său 
propriu; in acest caz terţiul nu cu- 
noaşte pe mandant ci numai pe man- 
datar, care singur este creditor sau 

" debitor; fără îndoială, în virtutea con- 
tractului de mandat, rimas secret pen- 
tru terțiu, mandatarul rămâne răspun- 
zător către mandant, dar între terțiu 
şi mandant nu este nici o legăură ju- 
ridică; cu toate acestea mandantul 
poate să silească pe mandatar ca să-i 
cedeze drepturile şi acţiunile ce a con- 
tractat cu terțile persoane. (Apel Ga- 
laţi, I, Febr. 8/90, Dr. 23/90). 

î1.. Mandatarul ne fiind responsabil 
de obligațiunile ce rezultă din acţiu- 
nile executate de dânsul în puterea 
mandatului. urmează că pentru ori ce 
raport juridic ce rezultă din acele ac- 
țiuni, poate să fie urmărit şi acţionat 
numai mandantul, iar nu mandatarul 
personăl (art, 1545 și 1546), Şi acest prin- - 
cipiu, este aplicabil şi pentru turbu- 
rările de posesie ce s'ar comite de un mandatar, căci legea nu face mici o 
excenţie în această privire. (Cas.-I 109 Mart, 191, B. p. 285). 

, n general, manda: aş 
ie, obligat atât către neo, Do ate, să 
către cei de al treilea cu 'cari a intrat . 
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mandatarul în relaţii, întru cât re- 
Ilatiile contractate: rezultă din eoprin- 
sul mandatului, ceea ce art. 1516 pres- 
arie că dacă cei de al treilea substi- 
tuiţi de mandatar pentru executarea 
mandatului sunt sau de rea credinţă. 
“în executarea mandatului, sau comit 
o preşeală care le este imputabilă, pe 
-mandantele nu pot privi consecintele 
prejudiţiabile - şi actele săvârşite de 
:substituitul mandatar, în aparenţă cu 
ocazia executărei mandatului, dar în 
vealitate în contra puterilor conferite - 
prin mandat sau în contra cuprinsului 
“formal şi precis al mandatului nu pot 
fi opuse mandantelui, şi nu pot privi 

„pe mandante. In aceste împrejurări 
nnandantele nu poate să răspundă, în 
virtutea art. 1546, pentru că numai 
actele săvârşite în limitele: mandatului, 
fie de mandatar, fie de substituitul 
anandatar. pot obligă pe mandante. 
Această soluţie nu constitue nici o 
violare a art. 1542, fiindcă acest articol, 
aflător sub titlul de „îndatoririle man- 
datarului“, are de obiect a indică dacă 
şi în ce grad mandatarul este răspun- 
zător pentru a-şi îi substituit pe alt 
cineva, nu rezolvă însă chestiunea efec- 

“telor ereşelei impoutabilă substitutului, 
care are şi trebue a se rezolvi, nu prin 
art. 159, ci prin art, 1546. (Cas. II, 
209, Dec. 15/92, B, p. 1156), 
„13. După art. 1537 combinat cu art. - 

„1546, mandatarul nu poate face nimic 
“afară din limitele mandatului său; prin 
urmare mandantele nu este îndatorat! 
pentru tot aceea ce mandatarul ar fi 

"făcut afară din limitele puterilor sale, 
„afară numai când -a ratificat expres 
sau tacit. (Apel Buc. III, 141, Mai 30/94, 
“Dr, 48/94). - . 

14. Când într'o acţiune în revendi- 
“care se cere dela o persoană delăsarea 
imobilului stăpânit pe nedrept şi dela 
“alte persoane daune interese pentru a- 
ceasta, trbunalul este în drept să con- 

“statea că în această acţiune sunt două 
acțiuni diștinete una de alta şi să le 
-disjunge, judecând numai una din ele. 
In acest caz, dacă mandatarul recla- 
mantului declară 'că voeste a judeca 
una Qin cele două acţiuni. prin acea- 
:sta mandatarul nu a renunțat .la drep- 
turile mandantului asupra celeilalte 
-acţiuni. (Cas. IL 44/99 B. p. 113). 

15. Ratiticarea dată de sotie pentru 
primirea banilor. de către bărbat, nu 
este. relativă  la- o, nulitate a ipotecei. 
spre a îi se puteă aplică art, 1255 Cod. 
ivil, ci este relativă la mandatul dat 
soţului de a: primi banii. primire pe 
“dare soţia este perfect capabilă să o 
facă ca însăşi, sau prin mandatar Şi 

„ca atare urmează să i se aplice dis- 
pozițiile dela mandat din art. 1546 Co- 
dul civil. (Cas. TI, 17/7903 B. p. 27). , 
„15. Numai dacă este dovedită exis- 

“tenta mandatului. cei de al treilea, pot 

. cînțăi, 

MANDAT Art. 1546 

avea acţiune în contra: mandantului, 
pentru toate - obligațiunile luate de 
mandatar în limitele puterilor date. 
(Apel Buc. III Dr. 22/904).. 

172. Mandantele este îndatorat a în- 
deplini oblimaţiunile contractate de că- 
tre mandatar în limitele puterilor da- 
te; el este de asemenea obligat şi pen- . 
tru tot ceeace mandatarul ar îi făcut 

afară din limitele puterilor sale, dacă. 

a ratificat expres sau tacit actele îi- 
cute peste acele limite. (Cas. I, 23 
Mart. 1907. B. p. 415), - 

18. Deşi preşedintele unei corpora-. 
ținni față eu statutele nu are putere 

generală de a angajă cu contract un a- 

vocat- pentru corporație, totuşi. întru 
cât este constatat că după angaJjamen- 
tul făcut .de preşedintele corporației 
peste limitele mandatului său atât 
avocatul cât şi corporaţia şi-au înde- 
plinit mai mult timp obligaţiile reci- 
proce la care se anaajaseră prin con- 
tract, prin aceasta eorporația a rati- 

ficat tacitamente ceea ce preşedintele 
făcuse peste limitele mandatului. aşa: 

că corporaţia nu mai putea nesocoti 

acel contract cu dela sine putere, ci 

era în drept. numai de a cere rezilie- 
vea, lui dacă dovedeiă culpa avocatului. 

(Jud. Ocol. IL Buc. :3143/911, Curier 

Jud. 9/1912). , 
13. Instanţa de fond. este suverană 

să interpreteze actul seris care cons- 

tată un mandat pentru a stabili cari 

sunt puterile conferite mandatarului 

prin acel act, fără, ca hotărîrea sa în 

această privinţă să poată îi supusă 

controlului  Inaltei Curți, (Cas. |. 

$96/1911._ Curier. Jud. 3/912; In acelaş 

sens: Cas. III, 510/9141, Curier 'Jud. 
8/912). 
20.Numai atunci o persoană ar de- 

păşi limitele mandatului când actul fă- 

cut de dânsul ar fi contrar mandatu- 

lui dat. Prin urmare: dacă mandatarul 
a. luerat în limitele mandatului, man- 

dantul este ținut conform art. 1546 e. 

civil. să îndeplinească obligațiunile 
contractate de el. (Trib. Roman 8 Mart. 
1912. Curier Jud. 80/912). 

21. După art. 1546 din codul civil; 
mandantul este obligat a aduce la în- 
deplinire toate obligaţiunile contracta. 
te de către mandatarul său în limitele 
puterilor conferite prin mandat. In- 
stanţa de fond este suverană să con- 
state, examinând şi interpretând o pro- 
cură, că mandatarul n'a depăşit limi- 
tele mandatului dat, şi că, în consa- 

obligaţiunile contractate _de 
mandatar angajază pe mandant, (Ca. 
III, 70 din 7 Pebr. 1912, B. p. 395, Curier 
Jur. 33/912). ” | 
__22.După art. 1537 combinat cu art. 
1546 codul civil. mandatarul nu poate 

-obliză pe mandant în afară de :limi- 
tele mandatului său, afară numai dacă 
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mandantul, nu a ratificat expres sau 
tacit. Ş 

„ Astfel, din momentul ce se constată 
că un mandat a fost dat limitat numai 
la cumpărarea şi administrarea . unei 
moşii, vânzarea unei case si unui alt 
teren făcută de mandatar, nu era va- 
labilă pe temeiul acelui mandat spe-: 
cial. (Cas. 1, 3 Dec. 1913, B.-p. 2255). 

23. Ratificarea din partea mandan- 
tului a actelor făcute de către manda- 
tar peste limitele mandatului este va- 
labilă, chiar dacă nu ar întruni con- 
dițiunile cerute de art. 1190 cod. civil, 
fiind suficient să fi fost făcută în eu_ 
noștință de cauză. (Trib. Bacău, I, 
246/915. Curier Jud. 16/1916). 

24. Moditicările ce mandâtarul pro- 
prietarului ar fi adus planului peste 
limitele mandatului ce îi s'a dat, nu o- 
“bligă pe mandant faţă de antreprenor 
care a executat acele modificări, dacă 
nu există o ratificare în privința lor 
din partea mandantului iar. tăcerea a- cestuia nu implică o confirmare a lu. 
crărilor făcute în afară din planul statornicit, fără un act care să mani. feste din parte-i în mod clar vointa sa în această privință. : (Cas. III, decizia No. 195, din 30 Maiu 1914; Jurisp. Rom. 1914, p. 598). 3 
„25. Pentru ratificarea prevăzută de art. 1546 e, civ. nu se cere observarea dispoz. art. 1167 şi 1190 e, civ. Această ratificare poate rezulta din orice fapte SI impreJurări din care să reiasă în mod _ sigur voinţa, maândantelui de u aprobă actele făcute de mandatar pesto limitele mandatului. (Trib. Ilfov 1, No. 696, 1914; Curier Jud. 5/1915, p. 42), » Delegatiunea.. administratorului numit de tribunal pentru a conservă, administră şi încasă veniturila averii mobilizatului aflat pe :front, echivalea- ză în drepturi şi obligaţiuni cu man- datul conceput în termeni generali și prin urmare nu îmbrățişază decât ac- tele de administraţiune iar nu şi pe cele de dispoziţiune, cum e acela de a instreină sau renunță la drepturile mandantului. Pri 

Jurispr. Rom. 1919.-p. 575). Lă Când puterea OoQupantă impune 

a sustrage comunitatea de la extorsiu- | nile si violențele la cari ar fi ş dacă inamicul ar face direct. Sus, , 

| 
Acest mandat care intră ţ d art. 1546 şi 1549 c. civ. dă naştere aul 

DESPRE MANDAT Codul civii 

datorii civile - în sarcina comunei, ca 
fiind ţinută de obligațiunile luate de 
mandatarul ei, (Primarul) prin remite- 
rea bonurilor de rechiziţie. (Cas. I, 270 
din 10 Nov. 1919, Pand. Rom. 192, I, 
170). 

0); Potrivit art. 1546 e. civ., maudan- 
tul nu e îndatorat să respecte obliga- 
țiile contractate de mandatar, peste 
limita puterilor ce i s-au conterit, afa_ 
ză numai când l-a ratificat expres sau 
tacit. Ratificarea tacită rezuttă din în. 
ienția părţii dedusă din împrejurările 
cauzei apreciate de judecată în caz de 
contestaţie şi negreşit mai ales din 
executarea voluntară în total sau în 
parte a obligaţiei făcută cu bună ştiin- 
ță de acela în contra căruia se invoară 
convenţia. 
„În specie apelantul deşi a semnat 

primirea chiriei îr: josul contractului 
încheiat de mandatar, peste limitele 
date, însă nu se poate trage concluzia, 
că a înteles să ratifice întreaga con- 

„Vvenţie, căci tăcerea lui nu poate îi in- terpretată ca o voinţă de a ratifica şi 
obligaţia co depăseă puterile manda- 
tului său că chiria ce o primea era 
datorită pentru timpul când convenția cră opozabilă si nu aveă motiv să o refuze prin faptul că nici nu: expirase termenul contractului cât i. se dăduse puteri mandatarului să contracteze cu chiriașul. (C. Apel Buc. s, I. 201 din 15 Oct. 1920. Curier Jud. 21/921, Pand. Rom. 1922. III, 97). 

23. Mandatul în alb nedând posibili. tatea terţilor de a cunoaşte puterile acordate mandatarului, lasă a, se crede că aceste puteri. sut nelimitate şi ca consecinţă, obligă pe mandanţ pentru actele încheiate în numele său, chiar când acesta ar fi depăşit puterile cei fuseseră acordate, (Lrib. Ilfov. s. IV. 189 :din 12 Mart. 1521 Curier Jud. 16/9922). . 
30. Chiar, dacă mandatarii societăţii au depăşit limitele mandatului dat, a- tunci când au lucrat în numele socie- tății, aceasta poate ratifică. pe temeiul art. 1546, c. Clv. aatul lor; ratificarea poate să reiasă şi din faptul că în pro- cesul care pune în discuţiune validita. tea acestui act, societatea n-a invocat vre-o depăşire a mandatului; — aceas- ta cu atât mai mult în specie, de oare ce actul nu s'a, încheiat cu partea care îl contestă, (C. Apel Buc. s. III, 144 din 15 Iunie 1921. Pand. Rom. 1924, II, 194). '3 „După legea din 21 Decembrie 1916, privitoare la familia şi averea celor | chemaţi sub arme, Tribunalul, în lipsă 

rin urmare, atunci când. Tribunalul 
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 Goăal civil 

dă ' administratorului  autorizațiunea, 
fără nici o rezervă, de a reprezentă 
pe mobilizat întwun -proces de împăr- 
țeală cu un co-moştenitor, această au- 
“torizaţie cuprinde implicit şi dreptul 
de a uză sau de a renunţă la orice 
-cale. de atae contra hotărârilor date 
“în acest proces, şi când aceste hotărîri 
'xămân definitive, prin vânzarea sau 
renunţarea lor la căile de atac, ele sunt 
-opozabile, ca lucru judecat şi moşte- 
mitorilor mobilizatului, de oarece şi ei 
au fost reprezentaţi în proces prin ad- 
-ministratorul numit de Tribunal. (Cas. 
TI, 1119 din 97-lunie 1924. Jur. Rom.- 
17/9294). . 
32.În virtutea, efectului reprezentării 

în actele juridice, contractul încheiat 
“ Ade mandatar, în limitele puterilor sale 

legale sau convenționale, obliză pe 

DESPRE MANDAT Art, 1547 

mandant pentru toată durata contrae- 
„tului încheiat de mandătar, iar nu nu- 
mai pentru timpul cât durează man- 
datul, aceasta pentru siguranţa celor 
de al treilea, cari tratează cu un man- 
datar. 

Prin urmare, contractul de locaţiune 
de servicii, încheiat de un administra- 
tor sechestru cu un funcţionar al unei 
fabrici puse sub sechestru, trebue să 
dureze pe tot timpul conveniț, chiar 
dacă fabrica a fost scoasă de sub se- 
chestru înainte de expirarea contra 
tului, (C. Apel Buc, s. LV, 100 din 29 
Oct, '1924, Bul. C. Apel. 6/955). ” 
33. A se vedeă: art. 199, Index alfa- 

betie şi notele respective; art. 390 nota 
8; art. 401 nota 1; art. 415 nota 1; art. 
1166 nota 3; art. 1190 cu notele respee- 
tive; art. 1537 cu notele respective. - 

Art. 154%. — Mandantul trebuie să desdauneze pe mandatar 
„de anticipaţiunile şi-spesele făcute pentru îndeplinirea mandatu- - 
lui şi să-i plătească onorarul, 
“968, 991, 1190, 1534, 1540, 1545, 1548, 1550 urm.; 
385—387 urm.; Civ. Fr. 1999 $1). 

dacă i sa promis. (Civ. 966, 
C. com. 

Text. fr. Art. 1999 $ 1. — Le mandant doit rembourser au mandataire 

les avancestet frais que celui-ci a faits pour execution du mandat, et lui payer. 
-ses salaires lorsqu'il en a 6t6 promis. | 

4 

„AuBnY ET RAU, IV, p. 649, 651; 
BaupRr ET Waunr, Des contrats aleatoires,' mandat, etc., 105 urm, 

863 urm.; 

Doctrină străină. i _ 

107, 115 urm, 

“CapITANT, De la Cause des Obligations, p. 51, 52, nota 3, 267; 
-CoLIN Er CAPIPANT, ed, 2-a, II, p. 706, 714, 723; E 
Darroz, Rep. Mandat, 318 urm.; Suppl. Mandat, 122 urm.; 

-GUILLOUARD, Traile du pret, ete. 153-156, 158, 159, 167; 
LAURENT, XX VIII, -8, 10, 21 928; 
MOuURLON, ed. 7-a, III, p. 439; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2249 urm.; 
Ponxr, Peț. contr., 1087, 1100. 

Doctrină românească. 

„ALEXASDRESCO, IX, p. 558, 600 urm., 608, 699 UV, part. II, ed. 2-a, p. 380); Notă sub. 

Cas. Fr., 7 Mari. 1920. Jurispr. Gen. 15/1924, No. 838; 
'Borez CORNELIU, „Despre c:cperți şi onorariul lor“. Curier Jud. 44/1903; 
Nacv, II], p. 421; 
PLASTARA GEORGE, „heducțiunea salarului excesiv al mandatarului“. Curier Jud. 10;914, 

„19/1914; 
RănuLEscu SILiu, Observaţie sub. C. Apel Alger, 31 Dec. 1908. Dreptul 50/4911. 

INDEX ALFABETIC 

„Advocat 7, 8, 9, 11.. 
Apreciere suverană 1, îl. 
Autentificare 6. 
Comerciale uzuri 3, 4. 
“Comision 10. : 
*Culpă 2, 5, 6. 
Desdaunare 1, 2... .. Probă 8, 9, 
„Desfiinţare 5, ! „Revocare 2, 3, 5. 
Despăgubiri, a se vedea | Salar, ase vedea „ Onorar*, 
»Desdaunare€. Samsar 3, 10. ” 

Dovadă 8, 9. Spese 1,25. . 
Fraudă 6. Suverană apreciere 1, î1. 
*Gratuitate 7, Uzuri comerciale 3, 4. 

Imprumnt 6, 9. 
Locaţiune de serviciu 9, 
Mandat 1-11. 
Misitie 3, 4, 10. 
Onorar 2-11. 
Prezumpţie 7, 9. 
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Jurisprudență. 

1. Mandantele trebue să desdauneze 
pe, mandatarde spezele făcute în înde- 
plinirea mandatului său. Curtea care. 
nu uzează de dreptul său suveran de 

„a apreciă cuantumul acestor desdau- 
nări sub motiv că mandatarul nu a 
produs acte justificative, violează prin- 
cipiile de lege asupra mandatului, (Cas. 
I, 86, Febr. 16/73, B. p. 24). .



Art. 1547 

2. Deşi după dispozitiunile codului: 
civil mandatul poate fi revocat, totuşi 
legiuitorul .dintr'un sentiment de, echi- , 
tate a prevăzut prin art. 1547 şi 1548 
cod civil, că mandantul trebue să des- 

*rpăpubească pe mandatarul său de an- 
“i ticipaţiunile şi spezele făcute pentru 

' îndeplinirea mandatului „şi să-i „plă- 
“: tească onorariul dacă i s'a promis, şi 
; de această desdaunare mandantul nu 
; poate să se scutescă, chiar când afacer 
„rea nu'a reuşit, dacă nu se poate im- 
!. pută mandatarului nici o culpă. (Trib. 
| “Ilfov Com. Dr. 78/913 p. 619). = 
i 

1 8. Legiuitorul român nu a voit, să 
' deă putere de lege uzurilor comerciale 
: şi această intenţiune a sa xeese în mod 
învederat atât din faptul că în redac- 
tarea art. 1 din codul comercial a su- 
primat alineatul corespunzător din art, 
1, din codul comercial italian, cât şi | 
din desbaterile ce au avut loe în par. 
lamențul ţărei cu ocazia votărei acestui 
cod, din care rezultă că comerţul ţărei . 
noastre fiind de dată recentă şi nea- 
vând uzuri constante, ar fi un adevărat 
pericol admiterea lor cu putere de lege. 

rin urmare, Curtea de apel violează 
art. 1 din codul comercial şi interpretă 
şi aplică greşit art. 1547 şi 1548 c, div. 
dela mandat, când stabileşte că între 
părți s'a încheiat un contract de misi- 
tia-care conform uzului ar fi revocabil 
şi nu ar conferi dreptul de onorariu 
misitului decât numai când afacerea sa făcuț prin mișlocirea lui. (Cas. III, 
decizia No. 490, din 13 Decembrie 1913; 
„Jurispr. Rom. 1914, p. 10). 

4. Legiuitorul român nevrând să dea putere de lege uzurilor comerciale, a suprimat din art. 1 din cod com. rom. ineatul corespunzător din art. 1 al. cod. com. italian, astfel ca contractul de misitie fiind un contract nenumit ar având natura unui contract asemă- nător cu al mandatului salariat, trebue să i. se aplice regulele de la acest mandat; prin urmare conf. dispoziţiilor art. 1547 cod. civil, mandantul trebue să plătească onorariul stipulat atunci când misitul a făcut toate demersu- rile pentru îndeplinirea mandatului său, aducând pe părți până la desă- vârşirea juridică a unui contract. (C. Apel Bua. s. II, 173 din 13 Nov. 1914. „Jur. Gen. An. I No. 396) 
1: 5 Desființarea contractului de man- "dat de către mandante, fără să se poată ! impută vreo culpă mandantului, care * Si-a îndeplinit: în totul însărcinarea ; dată, nu poata atrage pentru dânsul „ Pierderea, onorariului şi a speze] : a făcut. (Cas. III, 353/914, Curi: Tu 114/915). 

» 6. Actul juridie prin care o persoană insăreinează pe cineva să-i găsească ani Cu imprumut şi să negocieze cu cei dispuşi a imprumută, până când 

DESPRE MANDAT Codul civil 

părțile cad de acord, este un mandat 
salariat, | 

_ Obligaţiunea unui asemenea manda- 
tar constă în a găsi pe cel dispus 
să împrumute, a pune în legătură păr: 
ţile doritoare de a contractă, a mijloci 
pentru înlăturarea dificultăţilor, a stă- 
rui, în fine, spre a se ajunge la în- 
cheerea, convenţiumei. EL, îndeplinin- 
du-şi obligaţiunca. are dreptul la pla- 
ta convenită, afară de rea credință şi 
fraudă; altminteri, el ar fi lăsat la 
bunul place al mandantului, care l-ar 
-puteă privă de plata muncei sale, cecace 
este contra echitătţoi. + 
” Partea care nu mai vreă să se pre- 
zinte Ja autenfiearea unui contract de 
împrumut ipotecar fiindeă nu i-ar mai 
conveni procentele, este în culpă şi, 
trebue să plătească onorariul interme- 
„diatorului. (Trib. Ilfov s, I, 176 din 1915. 
Dreptul 1915, p. 356). 
„2. Atât jurisprudenţa, franceză cât 

şi cea română recunose unanim că 
mandatul dat unei persoane a cărei 
profesiune este de a face de acele acte 
cari formează obiectul mandatului — 
cum e avocatul — nu este gratuit, afară * 
numai dacă gratuitatea a fost expres 
stipulată, cu alte cuvinte este o pre- 
zumpție ca plata unui onorar a fost „tacit stipulat între. părţi. - Rațiunea care a determinat instan- țele judecătoreşti să se pronunțe în „ acest sens, se explică foarte uşor prin „aceea că nu e adm is ca cineva ar fi primit să facă afaceri de advocat, fără a presupune că în intenţia părților con- tractante — a mandantului şi a man- datarului— a fost de a da şi a primi um onorar. (C. Apel Buc. s. III, 8 din 24 Ian. 1920, Curier Jud. 28-29/920), - Din moment ce un advoeat a fă- cut dovada că „Şi-a îndeplinit manda- . tul, proba plății onorariului încumbă mandantului. (Judee. ocol. Târgovişte 364 din 1 Nov. 1921, Gurier Jud. 12/92), 3. In fapt:. Intimatul în calitate de avocat, a ceruţ obligarea recurentului: la plată de onorar; pentru servicii pres- tate cu ocaziunea, unui împrumut îpo- tecar., 
tența unei obligaţiuni din partea sa, pretinzând că intimatul a fost avo- catul creditorului ipotecar, instanța de fond a admis acțiunea motivând că, atunci când un debitor contratează un - împrumut ipotecar este Sigur că el trebue să suporte taxele, eheltuelile, onorariul „de avocat, el iar nu cre- ditorul având interesul să complecteze actele pe care acesta i le pretinde. Re- curs pentru violarea art, 1169 şi 1203 C _civ,. Admitere - - In drept: Intimatul  reclamând prin 

iată de dânsul, pentru serviciile ce îi le-a prestat ca avocat, stabileşte ast- 
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eşi recurentul a contestat exis-.  



Codul civil 
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fel legătura juridică dintre el şi -ve- 
curent pe baza unui contract de, lo- : 
caţiune de servicii, a cărui dovadă urmă 
să.o facă conform regulilor de drept 
comun, prin act scris, din moment ce 
„onorariul depăşiă suma de 55 lei. 

Prin urmare numâi violând art. 1169, 
1191 şi 1203 e civ. Tribunalul a putut 
stabili obligaţiunea _recurentului la 
plata, onorariului de 15.000 le, pe care 
acesta îl contestă, bazându-se numai 
“pe o simplă prezumpțiune, de altfel ae- 
justificată că, actul de împrumut ipo- 
tecar serveşte exclusiv numai interesele 
debitorului. (Cas. I, dee. 84 din 25 Ia- 
nuarie 1924, Jurisprudența Generală 
1924, No. 823). - 

10. Comisionul este datorit din mo- 
mentul ce acordul de voințe s'a stabilit, 
fără ca intermediarul să garanteze şi . 
executarea convenției... (C. Apel _Cra- 
iova s. I, 195 din 23 Sept. 1924. Justi- 

DESPRE MANDAT Art. 1548 . 
= 

sia (Craiova) 13-14/924, Bul. C. Apel 
15/924), : 

11. In cazul când o persoană se adre- 
scază unui advocat pentru a-i conduce 
şi susține un proces fără să se fi pre- 
cizat onorarul advocatului, fiecare din 
aceste părţi se poate adresă instanțelor 
judecătoreşti pentru ca ulterior să se 
fixeze cuantumul, In lipsa unui tarif 
unitar pentu onorariile advocaţilor, 
instanţele fixează acest onorar, apre- 
ciind asupra sumei pe care advocatul 
a adus-o în patrimoniul clientului său, 
asupra, naturei. juridice a. chestiune: 
susţinută, cât şi asupra diligențelor 
pusc de advocat în executarea manda- 
tului. (Drib. Fălticeni 46/1925, Jur. Gen. 
1925 No. 896). 

12. A se vedeă: art. 966 notele 4, 8; 
art. 991, nota S; art. 1309 notele 11, 12, 
19; axrt.:. 1534 cu notele respective; ar 
1546 cu notele respective. . . 

Art. 1548. — Când nu se poate impută mandatarului nici ! 
o culpă, mandantul. nu poate să se scutească de asemenea 
desdaunare şi plată, chiar când afacerea n'a, reuşit, nici să 
reducă suma cheltuelilor sau a anticipaţiunilor pe cuvânt că 
ar fi putut fi mai mică:- (Civ. 991, 1190, 1534, 1540, 1547, 

„1550 urm.; Civ. Fr. 1999$ 9). | 

Text. fr. Art. 1999 Ş 2. — Sil n'y a aucune faute imputable au man- 
dataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paie- 

ment, lors mâme que Laffaire n'aurait pas râussi, ni faire reduire le montant 

des. frais et avances sous le prâtexte qw'ils pouvaient tre moindres. 

Doctrină străină, . 

BAuDnt ET WAnL, Des contrals aleatoires, mandat, etc., "i 04 urm., 714 urm., 726 urm., 865; 

“ CAPITANT, De la Cause des Obligations, p. 51, 52, nota 3, 267; 
"COLIN ET CAPITANT, €d. 2-a, II, p. 706, 714, 723; 

Danroz, Rep. Mandat, 318 urm.; Suppl. Mandat, 122 urm.; 

" MouRLoy, ed. 7-a, III, p. 439; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2249 urm.. 

Doctrină românească. 

ALExANDRESCO. IX, p. 558, 600 urm., 608, 699; (V, p. 348); 
Nacu, Il, p. 422. 

 Jurisprudenţă. 

1. Dacă mandantele are dreptul a 
revocă mandatul, învederat că manda- 
țarul are dreptul la salariul stipulat, 
pentru că salariul trebue să fie plătit 
când s'a promis, conform art, 1547 însă - 
mandatarul -n'are dreptul la salariu 
când i se poate impută.o culpă, pre- 
cum declară art, 1548, adică atuiici-când. 
nu face_ceeace el B'a-obligat-a- face sau: 

| —când face rău; mandatarul îu. poate 
reclamă salariul atunci mai cu seamă 
când i. se impută dol sau fraudă. (Cas. 

1 37, Apr. 17/84, B. p. 365). pu 
2. Chiar în caz când revocarea. .man- 

65239, — Codul Civil adnotat. — IV. 

* 

datului a avut loc prin.culpa manda- 
tarului, acesta însă are drept la des- 
păgubiri pentru lucrările făcute, dacă 
aceste lucrări au profitat mandantului. 
(Cas. I, 504/95 B-p—4495). E 
-3. Legiuitorul român nu a voit să 

deă putere de lege uzurilor comereiale 
şi această intenţiune a sa reese în mod 

- învederat atât din faptul că în redac- 
tarea art. 1 din codul comercial a su- 
primat aliniatul corespunzător din art. 
1 din codul comercial italian cât și din 
desbaterile ce au avut loe în Parla- 
mentul ţărei cu ocazia votărei acestui 
cod, din care rezultă că comertul ţă- 
rei noastre fiind de dată recentă și



Art: 1549-1551 

neayând. uzuri coristante, ar, îi un ade- 
vărat pericol admiterea lor cu putere 

de, lege. = sut o fii lu 
„Prin. urmare, Curtea, de apel bleăză, 
art, 1;din.codul „comercial şi, interpretă 

DESPRE; MANDAT, 

- 

Codul civil 

părți ..sa, încheiat;:un : contract, : deymi- 
sitie care. conform. uzului ar fi „revo-, 
cabil, Si nu,ar. conferi; dreptul 'de, ono-, 
rariu, misitului, decât, numai când a fa- 
cerea. s'a făcut prin. mijlocirea lui. „(Cas,, 

şi aplică. greşitiart,c11547 şi 1548 e civ., III, e. „490,19185; „urispe. Rom. , 1914, 
dela; mandat,. când, „stabileşte; că între p, 310). Plai fii tree aul 
zori e ine ap met stiiabiii foruri SEA stie. i pia a ici ia DPI 

tur Ati 11549, — Mandantulţrebuie “asemenea : Săi desdnulneză 
p6, mândatăr, d8 pierderile; suterite, cu ocăviunea'îndeplinirei 
insăreinărilor. saler: dacă: nui se-:poate : impută nici O: culpă, 
(Civ. 1991184051146 185,0. comm, 109; Ci: Fr, 2009). piata 

IV; FI ea PI i 

poor lib puna i Tia ati foc e „rii iiduti 
butei, “fi dr, 20002 Te inăadant | doit aussi jinăsuiniser,: Je silite 

des! 'pertes qua celui-eci; a” osstiyes, i oceasion de sa gestion, sans, (timprudenee 

        

qui lui „Soit, impațable, L. „betia O esti “Di nt jiole f mite Iu nu oii) GI 
Ac oa ia iz Diitriar ch lui perdu 

„ci AT an a] hu Pi jest Doctrină străină tie e Vera Doar rată 

BAUDRY ET Vaii, Dag 'contiiaÎs: “algatbiris,! manilăt) pie; 120; 728,41 Ta pri n amintiri ai: 
Conu er CAPITAxTI ed. 2-a, 11 pi 565, 7154 ii et cpt E ih Ca roi 
DaALLoz, Rep. Mandat, 361 urm.; Supl. Mandat, 131. 
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„Codul civil „DESPRE MANDAT . Art. 1559 

Tei. fr. Art. 2002..— Lorsque le mandataire a &te constitut paz "păi 
siturs personnes pour une affăire commune, chacune d'elles est: tenue,solidaire= 
ment envers lui de tous les effets du mandat. E 6-6 ad 
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DALLoz, Rep. Mandat, 373 urm.; Suppl. Mandat, 132 urm.; 
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DEMOLOMBE, XXVI, 258; 
GUILLOUARD, Du prât, etc., 177, 178; 
LAURENT, XXVII, 35, 37 urm 4l; 
MoURLON, ed. 7-a, II], p. 440; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2250; | 
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Doctrină românească. 

_" ALEXANDRESCO, IX, p. 594% urm., 59%; (V, p. 349; X, p. 1%); 
CANTACUZINO MATEI, p. 530; | , 

LĂZĂRESCU EM. ALEXANDRU, Despre idea de subrogațiune, p. 69; 
"Nacu, II, p. 490, 566; UI], p. 423. . 

-2. Convenţia făcută de un clienti:ci 
un avocat ca să-i apere interesele în- 

Jurisprudență. 

1. Principiul solidarităţii consacrat 
în materie de mandat de art. 1551 Cod. 
civil nu este aplicabil şi în materie, de 
sechestru judiciar, căci responsabilita- 
tea, regulamentată de dispoziţiile ace- 
stui articol prevede ipoteza unui mandat: 
voluntar şi nu se poate aplică prin 'ana- 
Jogie la mandatul judiciar, pentru care; 

trun proces în schimbul unui onorariu, . 
conţine un mandat dat acelui avoeat. 
Prin urmare, când se constată că con- 
vemţia este făcută între mai mulţi 
clienţi, cari au interese comune de o 
parte şi avocatul de cealaltă parte, 
această comunitate de interese atrage, 
pentru plata onorariului avocatului, 
solidaritatea prevăzută de art. 1551 din 

Trib. Ilfov codul civil. Cas. I, 11 Iunie 1908, B. 
p. . , | 

“legea nu a decretat responsabilitatea 
solidară a mandanţilor. ( 
II, Dr. 9/900). 

| CAPITOLUL IV. 

Despre diferitele moduri după cari mandatul încetează. 

"Art, 1552. — Mandatul se stinge: 
1. Prin revocaţia mandatarului; | 
2. Prin renunţarea mandatarului la mandat; 

3: Prin moartea, interdicţiunea, nesolvabilitatea şi fali- 

mentul ori a mandantului, ori a mandatarului. (Civ. 447, 448, 

“988, 1514, 1539, 1553 urm., 1557, 1559; Pr. civ. 254; C. com. 

390 urm.; Civ. Fr. 2003). E | 

- Text. fr. Art. 2003. — Le mandat finit: 

Par la revocation du mandataire; -. , 
Par la renoneiation de celui-ci au mandat ; 

Par la mort baturelle ou civile, interdiction on la deconfiture, soit du 

mandant, soit du mandataire. 

- Doctrină străină. 
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Art. 1552 DESPRE MANDAT Codul civil 

1 s i 245-947: GUILLOUARD, Du Pre etc., 231, 232, 237, 240 243, 245-247; 
LAURENT, XĂ VIII, 82, 88, 9%; , 
MOURLONy, ed. 7-a, III, p. 440, 441; , 
PLANIOI,, II, ed. 3-a, No. 2261, 2263) - 
Ponxr, Pet. contr., 1, 1137, 1138, 1153; 
TaoPLosG, Du prâl, etc,, 141, 143, 759, 160, 765, 825. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, LĂ, p. 612 urm., 618, 624; (IV, part. II, ed. 2-a, p. 349, 352, 388, 390; , V, p. 320; VIII, part..I, ed. 2-a, p. 50, n. 1, 625); Droit ancien et moderne de lu 
Roumanie, p. 186, 219; 

CANTACUZINO MATEI, p. 46%; 
Nacu, III, p, 425. ” 

Jurisprudenţă. 

1. Principiul neretroactivităţii are de 
scop conservarea drepturilor dobândite, 
De aceea când legea nouă desființează 
o persoană morală creată de. legea, 
veche, încetează şi mandatul celui ce 
o reprezintă, căci, aci nu se vatămă nici 
un drept dobândit. _(Cas. I, 195, Mai. 

5 18/71, B. p. 9), 
2. Intre alte cazuri mandatul se des- 

fiimţează şi prin consumarea afacerii 
de către mandatar, conform mandatu- 
lui ce a avut 
și mandantele nu mai poate fi supus 
la vre-o răspundere pentru faptele pos- 
terioare ale fostului său mandatar. 
(Cas, 1, 347, Oct. 24/75, B. p. 280). 

3. Mandatul încetează prin revocare 
din partea mandantelui, fie mandatul 
gratuit, fie mandatul salariat, pentru că „în această privință legea nu distinge 
între mandatul gratuit şi mandatul sa- lariat, ccea ce rezultă din art. 155 al. I şi apte, 1858, (Cas, II, 37/Apr, 17/84, 

„D. 865), . 
4. Mandatârul nu este în drept a cere ca mandantul să-şi execute pe viitor obligaţiunea, luată, când prin reaua sa credință a provocat-_revocaţiuinea, niări- „datiliii. El este însă în drept a cers des. păzubiri” pentru cheltuelile şi muncea sa, dacă .mandantul..a. realizat, un. be= | nei:ciu. Mandatarul poate dovedi cul: "martori acest drept, oricare ar îi suma, dacă mandantul priu faptul său l-a i privaţ de cielo. necesare. “(Apel Cra- 

3). 1 1ova II. Dr, 36/ 
” ;_ 5 a) Raportul juridic ce se stabileşte între un client şi advoeatul său când acesta. din urmă este însărcinat cu re- prezmtarea şi susţinerea intereselor clientului, nu constitue o locaţie „de servicii, ci un. adevărat mandat care. se poate revocă. 

D) In deosebire de locaţiune de ser- vicii, unde locatarul de servicii. deşi lucrează pe contul patronului, îns lucrează în numele lui şi nici ji Prezintă, advoeatul, în îndeplinirea în- sărcinărei date din partea ' clientului său, lucrează.:în - numele. şi pe contul acestuia şi îl reprezintă po acesta câţ timp îşi păstrează mandatul. 

de la mandantele său, - 

„tului sau mandatarului, 

„ dantului, motivele fiind acele 

ec) Când mandatul este dat atât în in- 
teresul mandantului cât şial maridata- 
vului, adică atunei când acesta din urmă 
este un procurător în rem suam, man- 
datul nu poate fi revocat de - către 
mandant fără consimţământul manda- 
tarului, pe când atunci când mandatul 
este, dat numai în interesul mandan- 
tului, mandatul poate fi oricând revo- 
cat exclusiv de mandant, fără a putea 
ridică vreo pretenţiune mandatarul, de- 
cât numai dacă mandatul i-a fost re- 
tras în mod întempestiv şi ofensător 
pentru dânsul. (Apel Buc. 1, No. 123, 1913, Dreptul 1914, p. 29)... 

« Drepturile administratorului se- 
questru, numit conform legei referi- 
toare la supuşii statelor cu cari Ro- 
mâmia se găseşte în stare de război, : 
nu sunt aceleaşi ca ale mandatarilor 
numiţi de părţi. 

Astfel, nu se poate susţine că hotă- Yîrea de rezilierea contractului de în- chiriere, obținută de proprietar, în con- tra unui administrator-segquestru al a- verii unui supus străin, dispărut din «imobilul închiriat, ar fi nulă, de oarece - supusul străin se află încetat din viaţă la data intentării acţiunei, şi deci man- datul sechestrului încetase, conform art. 1592 e. civ. Chiar de Sar admite în mod ipotetice că drepturile acestor "două feluri de mandatari sunţ aceleaşi, încă, în speţă, nu sa pretins cel putin că administrâtorul-sechestru a avut cu- „Noştinţă de încetarea din viaţă a supu- sului străin, pentru ca actele secehes- trului să nu mai poată fi opozabile mandantelui sau. moștenitorilor  săj conform art. 1557 e. civ. Cas. I. No. 58, 1920; Jurispr. Rom. 1920, p. 219), 7. Legea, dispunând prin art. 1552 al. 3 cod civil, fără distincţiune că man- datul se stinge prin interdicţia mandan: and se înțelege prin aceasta atât interdicţia legală cât şi aceă judiciară, astfel că aceiaşi solu. tiune trebuind să fie întinsă la orice schimbare â stărei şi capacităţii man- 
E] a » aşi şi în- runcaz şi într'altul, urmează că prin căsătoria femeiei mandante, ea fiind atrasă de o incapacitata legal ală şi man- datul dat de dânsa, se stinge prin 
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O odul civil DESPRE MANDAT! Art. 1553 

8. A se vedeă: art, 991 nota 8; art. 
1553 cu notele respective; art. 1557 cu 
notele respective, 

schimbarea stărei civile şi a capacităţii 
“sale. (Cas. II, 544 din 9 Dee, 1924. Jur. 
Rom. 6/95, Pand. Rom. 1925, III, 62). 

Art. 1558, — Mandantul poate când voeşte, revocă, man- 
datul, şi constrânge, la caz, pe mandatar de a-i remite în- 
scrisul de împuternicire. (Civ. 1514, 1555; Pr. civ.'74; GC com: 
399; Civ. Fr. 2004). 

Tezit. fr. Art. 2004. — Le mandant peut rEvoquer sa, procuration quand 
bon lui semble, et contraindre, sil y a lieu, le mandataire ă lui remettre, soit 
Veerit sous seing priv6 qui a contient, soit original de la procuration, si elle 
-a &t6 dlivree en brevet, soit Pexpdăition, sil en a, tt garde minute. 

Doctrină străină. 
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818, 820 urm., 852; 

Darroz, Rep. Mandat, 493 urm.; Supnl. Mandat, 163 urm.; 
- DEMOGUE, Î, Sources des Obligalions, IV, p. 3%; 
GUILLOUARD, Du pret, etc., 167, 
„LAURENT, XĂVIII, 86, 97, 104, 105; 
“MoURLOX, ed. 7-a, III, p. 440; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 9257; 4 
Poxr, Pet contr. I, 719, 1107, "1159, 1163; 
“TROPLONG, Du prăt, etc., 119, 718, 766. 

- 

215, 216 urm., 322, 925, 228; . 

4 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, IX, p. 613 urm,, 626; (VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 025); 
ANTIM: Sr., Notă sub. Trib. Iifov s. TI, G12 din 4 Tan. 1924. Pand. Rom. 1924, II], 200; 
“ErrAs R., Nola sub. Cas. 1, 656 din 13 Mart, 
NACU, III, p. 495; 
Rânurescu SILIv, Observaţie sub. Cas. Belg, 

Jurisprudenţă. 

1. Dezretul de destituirea unui fune- 
“ționar nu poate îi invocat de minister 
«cu, putere vetroactivă în privinta po: 
prirei lefei unui funcţionar pe timpul 
trecut cât dânsul a lucrat în aceă ca- - 
Titate. (Cas. I, 8, Ian. 14/76, B.p.8). 

2. Mandatul are de obieet principal 
interesul mandantului, şi stipulaţiunea 
unui salariu nu face ca mandatul să - 
fie considerat legalmente şi în intere- 
sul mandatarului. Prin urmare, man- 
datul: salariat poate întocmai ca şi man- 
datul gratuit să fie revocat după vo- 
ința mandantului, şi în acest caz man- - 
dantul nefăcând alt de cât a-şi exercită 
un drept ce i se confere de lege, nu 
“datoreşte mandatarului nici o indem- 
unitate, de oare ce cine uzează de drep-.: 
ul său: nu se poate zice legalmente că 

vatămă pe altul. O asemenea indemni- 
tate nu s'ar datoră mandatarului de cât 
în virtutea unei convenţiuni exprese 
sau tacite, legea ne oprind 'ca părțile 
:să stipuleze o indemnitate oarecare în 
caz de revocaţi une întempestivă a mau” 
datului, Numai în cazul când manda-. 
tul este dat în executiunea unei con- 
vențiuni în care amândouă părţile au 

— 3 

„1925. Pand. Rom. 1925.1-175; 

26 Febr. 1909. Dreptul "19/7909. 

interes identice, mandatul urmează a fii 
vevocat prin comunul acord al părţilor | 
(arg. din art. 1514). (Trib. Ilfov, com. 
Iun. 20/83, Dr. 59/83). 
3.0 bancă care angajează pe un re- 

prezentant al. său în condițiuni deter- 
minate şi se 'obligă a nu-l revocă de 
cât în cazuri anume determinate, dacă 
îl revocă în afară din acele cazuri e res- 
ponsabilă de daune, care daune con- 
form art. 1084, cuprind  perderile su- 
ferite si beneficiile de care a fost lipsit: 
Insă nu sa poate susţine că daunele ce 
a suferit şi. beneficiile de care a fost 
privat ageiitul se ridică la întreaga 
sumă ce dânsul aveă fixată ca salariu, 
ci la o sumă ce rămâne a se_apreeiă 
de instanța de judecată. (Apel Focşani, 
IT Noembr. 29/84, Dr. 3/84 

â. Revocaţiunea Dr titi poate să 
„fie expresă, adică făcută direct de man” 
dante şi adresată mandatarului deela- 
rând că-i retrage puterile ce i-au fost 
conferite; poate să fie şi tacită, adică 
manifestată prin acte sau fapte cari im- 
"plică din partea mandantelui voinţa de 

a revocă; art. 206 dă un exemplu de 
revocaţiune: tacită. In ori ce ipoteză 
însă trebue ca schimbarea de voință 
să rezulte fără echivocitate din actul



„Art. 1554 

de revocaţiune, ceea ce va îi totdeauna 
recunoscut fără dificultate în actele de 
revocaţiuna expresă, dar nu va fi ast- 
fel când se va găsi în prezența unor 
acte susceptibile prin ele însăşi a pre- 
zumă mandatul tacit, (Apel Iaşi, I, 34, 
Mart. 22/84, Dr. 68/84). Ă 

5. Faptul menţionărei clauzei de ire- 
vocabilitatea în: un mandaţ nu ridică 
acestui act caracterul de mandat, de 
oarece revocabilitatea mandatului e de 
natura, iar nu de esenţa, acestui con- 
tract. (Cas. IL, 372, Dee. 1/89, B. p. 1013). 

6. Mandatul înserat întrun contract 
sinalaematic de locaţiune de servicii, în 
interesul mandatarului, tocmai în sco- 
pul executării acestui contract, face 
parte integrantă dintr'însul şi prin ur- 
mare încetează de a fi revoeabil prin 
voinţa numai a părţii de la care emană, * devenind irevocabil ca şi convenţiunea 
în care e înserat, ale cărei condițiuni le urmează în totul. (Trib. Ilfov s. III, 
15 din 4 Ian. 1924, Jur. Gen. 1924 No. 

+ 

DESPRE MANDAT Codul ciril 

; 7. Mandatul prin. esența lui este revo- 
teabil. Retragerea lui din partea mandan- 

; tului, chiar arbitrară, nu îndreptăteşte 
| pe mandatar de cât să ceară daune, iar 
j nu să pretindă, fie şi prin acţiune prin- 
! cipală — cu atât mai puţin pe cale de 
i r6fâr6 — a fi reintegrat în situaţiunea 
“ de mandatar. (Cas. T, 656 din 13 Martie 
1925, Pandectele Săptămânale 711925, 
Pand, Rom. 1925, I, 175, Jur, Român, 
13/925), 

7 8. La baza ori cărui mandat existând 
| captat sufletese al încrederei po care 

i mandantul o acordă mandatarului, de 
| aci urmează că, mandatul chiar retri- 

buit, este esențialmente -revocabil, el 
neputând fiinţă de cât atât timp cât 
există, încrederea, mandantelui, — iar 
mandatul retras pe nedrept, dă drept. 

la o acţiune în 
daune. (Cas. I, 187 din 27 Ianuarie 1925, 
Curier Jud. 28/1925). 

9. A se vedeă: art. 1552, notele 3, 5. 

Art. 1554. — Revocaţiunea, mandatului, notificată numai mandatarului, nu se poate opune unei alte persoane care în neștiinţă de aceasta, a contractat cu dânsul cu bună credinţă; în acest caz mandantul are recurs contra mandatarului său. . (Civ. 973, 1539, 1546, 1553; Pr. civ. 70, 94; L. jud. oc. 74; Civ. Fr. 2005) 
Tezi. fr. Art. 2008. 

âtre opposte aux tiers qui 
— La, rvocation notifice au seul mandataire ne peut ont trait€ dans lignorance de cette rGvocation, sauf au mandant son. recours contre le mandataire. 

Doctrină străină. 
BAUDRY ET Wanr, Des contrals alâatoires, mandat, etc., 869, 870; Corn: ar CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 717 DaLLoz, Rep. Mandat, 431, 432, DemoauE, ], Sources des Obligalions, I, GUILLOUARD, Du pret, etc., 212 bis, 220; LAURENT, XAVIII, 413; PLANIOL, II, ed. 3:a, No. 2259, 

ALEXANDRESCO, ÎI, p 
PErIT EUGEN, Nota sub. Cas. II, 544 din Srănescu P. IoAx, Notă sub. Cas. 11, 544 

Jurisprudenţă. 
1.: Revocaţiunea mandatului din: i di - “tea mandantului nu noa 

revocaţiunei, necunoscută de 'terți mărginește între mandant şi mat se andatarul rămâne -Yesponsabil către revadant de lucrările făcute î vocațiunei mandatului „219/95, B, p. 1084), mă său. 

446 urm.; Suppl, Mandat, 176; - p. 260; 1, p. 193. 

Doctrină românească. 
„616, 617 urm.; VIII, part. 1, ea. 2-a, p. 625 ; ţ 9 Dec. 1924. Jur. Sa. 1000 3 din 9 Dec. 1924. Jur. Gen. 1925, No. 588, 

Gen. 1925, No. 858; 

2. Revoeaţiunea unui mahdat nu poa- . „te avea Nici un efect contra unui terțiu care, neavând cunoştiinţă de aceasta, a pontractat de bună credinţă, n acest caz, mandan i îi â 
ntre CE Caz II tului îi rămâne 
datarului care s? 
revocat, potrivit art, 
Tutova, 17 Mart. 1909. 3. a) ivi 
rea mandatului 
datarului nu se 

1954 e. civil. (Trib- Dr, 15/910, p. 121). 
notificată numai man- poate opune altor per-. 
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Codul civil . | DESPRE MANDAT Art, 1555-1556 

soane cari în neştiința de această re- - terţii contractanţi şi mandantul trebue 
vocare au contractat cu un astfel de, să facă dovadă în fapt că acel ce a con- 
mandatar. : : traetat cu fostul-său mandatar a avut 

b) Publicarea revocărei mandatului  cunoştiinţă de revocarea mandatului. 
prin Monitorul Ofic., nu creează o pre- (0. Apel Buc. s. INI, 212 din 1 Oct. 921. 
zumpție legulă din care să se deducă Dreptul 171992) 
cunoaşterea. acestei revocări de către 4. A se vedeă: art. 1558 „nota 2 

Art. 1555. — Numirea unui nou mandatar. petru aceeaşi 
afacere, cuprinde în sine revocaţiunea mandatului - dat celui 
întâi, din ziua în care i sa notificat. (Civ. 922, 1202, 1554 
urm.; Civ. Fr. 2006). | 7 

Tezi. fr. Art. 2006. — La 'coastitution d'un nouveau mandataire pour la, 
meme affaire, vaut r&vocation du premier, ă compter du jour ou elle a €t€ 
notifite â celui-ci. 

Doctrină străină, 
AuBnY ET RAU, LV, p. 655. - 
BAUDRY ET WALL, "Des rontrats alealoires, mandat, ete., 323, 825, 26; 
DALLoz, Mep. Mandat, 435 urm. Suppl. A Mandat, 173; 
DEMoGUE. Î, Sources des Obligulious, ] » p. 200 
GUILLOVARD, l)u pre!, etc.,.219, 220; , . 
LAURENT, SAVIII, 102; a N «fit rii 
MouURLON, ed. 7-a, II, p. 440; 

ut Bz PDL 
* PLANIOL, II, cd. 3-a, No. 2258: „eat ft 2 Titu 
Poxr, Pel. con'r., |, 1161, 1162; a UT rii tried 

„“TROPLOSG, Du prât, etc., 787, 788. a 5 ÎGSD îs no „urla 

| Doctrină românească. a. ! 
33 Dub bulz Lâi Ki __ EG ă AL , , 

Aupenarasoo, DX p- 616, GT uri: „spa sui 425 Sent) MR ADs 

a POST Be ru :D_louur pimoia 
bilita ea îl care hu o Dusasi în vedere, 
etentului lă ângăjanăciitul ce luasc:tsi 

1. Dacă prin contract, advocatul sa | cum nici--prin—convenţiunea” formată 
obligat: de:a apără-nişte.procese' ce avea: |: Siiţi părți: nici 'prinlegerelientul_iu __ 
clientul, înaintea. taturor... instanțelor,.i „eră-proibit de a luă atâți -adyocaţi :câţi 7 
primind plata totală în sumă de, fără a -găseâ_ necesar” îi apărajea . „proceselor, 
îndepl.ni această obligațiune, de oarece, |- că dânsul, mai luând un alţ.: ad: 
fiind chemat de el:ent de aapără:' unul“ ixocăt prin, „Aceasta, nâ resocat_manda:, 
din acele procese înaintea curţiideapel [tul ce. aveă. dat „primului, de oarece. ]- za bl 
în anirecu alt a dvocat; âdvocatul. prin învitaț, a veni: îri. “apărarea” „ptocesi lui, 
epistolă refuză întrun mod expres de! Niar' nu căi noţifică' "numai nuinirea 
a merge după angajament să ; apere: pro=! . unui: alt: mandatar: în! "locui; căz: când 

ecsul sub motiv că nu voeşte a pledă  mumaiarfi putut, intiă'sub previziunile 
alăturea cu un alt advocat, suscepti- — art, 1595, (Cas: 1, 26/Iari. 23/14, 'B.'p.'25). 

vaca Enir3 90 
Art. 1556. — Mândaiățiăi poate, Fenunţă la, mandat, „MoLifi- 

când' niandantului renunţareâ“'sa. '" Se a pai La arati 

In așa, cuz,  mandatarul, rămâne Către inandani6. „răspuns 
zător..de-'daune::dăcă 'renunţărea, sa; le 'căşunează,, afară, NU ii 

mai "când el se: află, în neputinţă de a-şi, „Continua, mandatul 
fără'0 dăună!, îăsempătoăre; (Civ. 978 uril."*987"irm., 998, 
108 1539,: 1652 ;.Ghcom. 391/1399; Civu: Epiâ007)id - ; 5 tii 2 ii pi ia Nord bit) 2 into ulro SO cc a Piz ip 

ho - Teazt. fiu Art 2007: La iata pet rerioiicăr "at “nabidat, „E, Boti 
si au! niandant să, “renonciation 2 po gelu sau axini arabo 919% ni 
weruN€anmoins,j ii 'pette xenonciațion prâju ieie-aunmandaritavil devraven'iâtre 
indemnise, parile, inandataireșă: inoins:que celui-ci-ne:să: vErouye « dans „Liinpossibilit& 
de ebntinugu le lmândat siny eii, “âprouver“ lui-insine in + “Drâjudice“ consideră ble. 
25 Oruati Ii iritboao Îi vb Ditriă 

„LUGi fi îSoniuilăai |  Jurisprudenţăi 
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Art. 1557 DESPRE MANDAT Codul civit . | 

Doctrină sirăină. 

AUBny ET RAU, 1V, p. 653; 
TAL, Des contrats alealoires, mandat, etc., 828-830; , , 

BAuRE EC NANE d. 2-a, II, p. 598, 716, 717, 722: ed. 1-a, III, p. 898, 903; 

DaALLoz, Rep. Mandat, 480 urm.; Suppl. Mandat, 192 urm.; 

DEMOGUE, ], Sources des Obliqgntions, JL, p. 70; 
GuUruLoUARD, Du pret, elc., 227-229; 
LAURENT, XĂVIII, 107; 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 439, 440; 
PLANIOL, II, 6d. 3-a, No. 2260. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, IX, p. 618 urm.; (IV, part. II, ed. 2-a, p. 351); Droit ancien el moderne 
de-la loumanie, p. 186; 

CANTACUZINO MATEI, p. 360; 
Nacu, III, p. 496. 

Jurisprudenţă. | 

„1. Simpla declaraţie a mandatarului 
unei părţi litigante, cum că nu mai este 
mandatarul acelei persoane, nu poate 
face să înceteze de a fi considerat ca a- 
tare faţă cu partea protivnică, pe cât 
timp dânsa n'a fost încunoştiințată de 
această renunțare la mandat în timp 
util. Astiel, comunicarea unei câpii de 

„hotărîre făcută în persoana mandata- 
rului, care eră în drept a primi aseme- 

nea câpii, este bine făcută, dacă partea: 
adversă, care a făcut această comuni- 
care, wa fost încunoştiintată la timp, 
adică înainte de această comunicare, că 
s'a retras procura mandatarului sau că.. 
mandatarul a renuntat la acest mandat» 
Şi, ca consecinţă, recursul făcut peste 
termen dela această comunicare a 
copiei după hotărîrea : atacată cu re- 
curs este neadmisibil, fiind tardiv. 
(Cas. I, 319/900, B. p. 1095). 

Art. 1557. — I valid aceeace tace mandatarul în numele: 
* mandantului, atât timp cât nu cunoaşte moartea lui, sau exi- 
stenţa unei din cauzele ce desființează mandatul. (Civ. 1539, 
1558; Civ. Fr. 2008). 

„. Tezi. fr. Art. 2008. — Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou 
Pune des antres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette 
ignorance est valide. 

Doctrină străină. 

Baunnr ET. WAuL, Des conirats altatoires,. mandat, elc. 49, 861; - Dauoz, Râp. Mandat, 466 urm.; Suppl. Mandat, 178; 
DemoavE, I,.Sources des Obligations, |, p. 200; II, p. 193; 

2 . 7 MOURLOy, €d. 7-a, III, p. 44; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2264. 

ALEXANDRESCO, IX, p. 515 
DusmrrnEscu A. M., ÎI, 97 
Nacu, III, p. 428; . 
PETIT EuaEy, Nota sub. Cas, II, 544 

Jurisprudenţă. 
1. Din combinaţiunea Şi apropierea, . art. 1557 şi „1558 rezultă evident că le- giuitorul a înţeles a declară de valabile nu numai contractele, ci şi toate actele în genore petrecute între mandatar şi terții de bună creaință, când ei au ig- norat moartea sau interdieţiunea man- 

dantelui. (Apel Buc. II, 1 
Dr. 68/81). ue. 92, Aug. 25/81, 

Doctrină românească, 

nota, 616, 627 urm.; (VII, part. 1, e, 2-a, p. 606 n. 3); 

1 din 9 Dec. 1924, Jnr. Gen. 1925 No. 58: SrâxEescu. P. IoAx, Aotă 'sub. Cas. 11. 544 din 9 Doc: 27 pen 925 Mo: 858; 1924, Jur. Gon. 1925, No. 588, 

2. Interdicţiunea, | moartea, 
mandantelui face în adevăr 
mandatul, dar numai d 
când cauzele care fac să 
mandat (moartea, interdicţiunea, etc.) au fost cunoscute de mandatar şi mai cu seamă de cei de al treilea contrae-. tanţi de bună credinţă. Prin urmare, sunt valide toate actele făcute de. man- datar şi contratările lui cu cei de al treilea de bună credinţă, atâţ timp cât 

„ete. a 
ir să înceteze 
in momentul 
se stingă acel 
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Codul civil 

“ei au iemorat cauza desființărei acelui 
mandat (art. 1557 şi 1558). (Apel Bue 
TI 192, Aug, 25/81, Dr. 68/81) 

3. Art, 1557 şi 1558 De validi- 
tatea, mandatului şi contractările fă- 
“cute de mandatar cu cei de al treilea 
în cazurile când nu s'a cunoscut în- 
„cetarea mandatului. Astfel fiind, orice 
„acte petrecute între mandatar şi cei de, 
al treilea fără osebire, prin urmare şi 
actela de procedură sunt valabile în 
-cazurile prevăzute de pceste articole. 
(Cas. 1, 184/Apr, 24/82, 495), 

4. Funcţionarii, în "B.D dză atribu- 
“iunilor ce le conferă funcțiunea lor, 
sunt consideraţi ca nişte mandatari ai 
Regelui şi prin urmare li se aplică 
prine:piile generale ale mandătului, 
Şi dacă funcțiunea, - ca şi mandatul, 
“trebue să înceteze prin revocaţiune, 
-de oare ce ambele depind de voința 
.constituantului, totuşi este .de prinei- 
piu că revocaţiunea nu face să înce- 

“teze mandatul de cât atunci când ac- 
tul de revocaţiune a parvenit la cuno- 
stința măndatarului; până atunci re-- 
vocaţiunea este fără efect, şi dar tot ce 
-mandatarul a făcut în necunoşţinţa re- 
“vocaţiunei puterilor sale este valabil. 
(Cas. I, 92/Apr. 5/88, B. p. 327). 

5 Contractările: făcute de un man- 
-datar sunt valide, pe cât timp dânsul 
mu a avut cunoștință de moartea man- 
dantului şi când a fost încheiat cu un 
terţiu de bună credinţă. (Cas. Î, 44/97, 
BB. p, 137). 

6. Potrivit dispoziţiunilor art. 1557 
-din codul civil, e valid ceeace face 
-mandatarul 
atât timp cât nu cunoaşte moartea lui. 

Prin urmare, hotărîrea obţinută deo 
parte de bună credință contra manda- 
“tarului este opozabilă moştenitorilor , 1920; Jurispr. Rom. 1920, p. 219). 
mandantelui. (Cas, I „17 Martie 16, 
B. p. 500) 

DESPRE MANDAT | 

în numele mandantelui. 

Art, 1558 

7. Atat timp cât mandatarul nu cu- 
noşteă existența cauzei care, desființă 
mandatul, toate actele făcute în.;numele 
mandatarilui . precum şi contractările 
făcute cu cei de al treilea de bună. ere- 
dință sunt valabile. (Apel Iaşi II, 1914; 
Dreptul 1914, p. 388). 

8. In principiu este cunoscut că man- 
datul încetează prin moartea mandan- 
tului, 'dar această încetare nu are loe 
de drept ci mandatul continuă atât în 
ce priveşte pe părţi cât şi pe terți con- 
form art, 1557 e. civ., până ce „se cu- 
noaște moartea mandantului şi chiar 
până la terminarea afacerei în curs. 
(aa ip. Roman 13 Iulie 1920, Dreptul 31, 

9. Drepturile administratorului 'se- 
questru, numit conform legii referi- 
toare la supuşii statelor cu care Ro- 
mânia, se găseşte în stare de răsboiu, 
nu sunt aceleaşi ca ale mandatarilor 
numiţi de părți. 

sticl, nu se poate susţine că hotă- 
rîrea de rezilierea contractului de în. 
chiriere, obţinută de proprietar, în 
contra unui administrator-sequestru al 
averii unui supus străin, dispărut din 
“mobilul închiriat, ar fi nulă, deoarece. 
supusul străin, se "află încetaţ din viaţă 

„la data intentării acţiunii şi deci man- 
datul sechestrului încetase, conform 
art. 1552 e, civ. Chiar de sar admite în 
mod ipotetic că drepturile acestor două 
feluri de mandatari sunt. aceleaşi, încă, 
în speţă, nu s'a pretins cel puţin că ad. 
ministratorul-sechestru a:avut. cuno- * 
ştinţă de încetarea din viaţă a supu- 
sului străin, pentru ca actele sechestru- 

* lui să nu mai poată îi opozabile man- 
dantelui'. sau moştenitorilor păi con 
form art. 1557 ce. civ. (Cas. IL, No. 

A se vedei: “art. 1558 nota 2. 

Art. 1558. — In cazurile arătate în articolul precedent,. 
“sunt valide contractările mandatarului cu al treilea persoane 
cari sunt, de bună credinţă, (Civ. 1544, 1554, 1557, 1898; Civ. 
Fr. 2009). 

Text. Jr. Art. 2009. — Dans les cas „ci-dessus, les engagements du man- 
Aataire sont ex€cutâs ă l'Egard des tiers qui sont de bonne foi. 

Doctrină străină. . 

Baunnr Er Wanr, Des contrats alcaloires, mandat, elc., 869, 870; 
Darroz, li€p. Mandat, 431, 492, 446 urm.; Supl. Mandat, 116; 
DemoGuE, |, Sources des Obligations, I, p. "932; 
«GUILLOUARD, Du prât, ete. 212 his, 220; 
LAURENT, XXVIII, 113; 
MOURLox, ed. 7-a, p. 442; 
'PLANIOL, TI, ed. 3-a, No. 2264. 

II, p. 193; 

Li 

Doctrină românească, 

AALEXANDRESCO, TĂ, p. 515 nota, 616, 627 urm.; 
“Nacu, II, p. 428; 
PETI Eva Not sub. Cas. II, 54% din 9 Dec. 1924. Jur. Gen. 1925, No. 858; 
SrâsEsGu p. loa, Notă sub. Cas. II, 544 din 9 Dec. 1924. Jur. Gen. 1925, No. 588; 
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Art. 1559-1560 DESPRE 

Jurisprudenţă. 

1. Potrivit art. 1558 codul civil sunt 
valide contractările. mandatarului cu 
cai de al treilea, cari sunt de bună cre- . 
dință şi mau cunoscut încetarea man- 
datului. - 

Prin urmare, cel ce aleagă că cum- 
părătorul ştiă că mandatul procurato- 
rului vânzătorului încetase prin moar- 
tea mandantelui, este dator să dove- 
dească aceasta înaintea, instantei de 
fond. (Cas. 1, 5 Aprilie 1910, B. p. 588). 

2. Deşi din faptul că art, 1558 se re- 
feră în această privinţă la art, 1557, 
care cere pentru validitatea actelor în- 
cheiate cu terţii de bună credinţă, ca 
mandatarul să fi contractat în necuno- - 
ştinţa încetării mandatului, s'ar păreă 

COMODAT Codul civil 

că şi mandatarul trebue să fi fost da 
bună credință; totuşi din combinatia 
art, 1558 cu 1554 codul civil, rezultă că 
contractele încheiate cu terții. de bună 
credință sunt valabile si, deci opozabile 
mandantului, chiar dacă mandatarul 
ar îi cunoscut cauza încetării manda- 
tului, de oarece singur mandantul este 

- vinovat de a fi înectredințat puterile sale 
unei persoane caro a abuzat de ele, pe 
când terţii, de vreme ce n'au cunoscut 
cauza încetănii mandatului, nau nici o 
culpă și nu pot îi prejudiciaţi în inte- 
resecle lor, -pentru culpa altora. (Cas. 
TI, 544 din 9 Dee. 1924. Jur. Rom. 6/95, 
Pand. Rom. 1925, III, 62). 

3. A so vedeă; art. 1557 cu notele res- 
pecti've. 

Art. 1559. — In caz de moarte a mandatarului, erezii lui 
trebuie să înştiinţeze pe mandant, şi până atuncea să înari- 
jească de ceeace împrejurările reclamă pentru interesele ace- 

„stuia. (Civ. 369, 653, 987, 988; C. com. 391; Civ. Fr. 2010). 

Text. fr. Art. 2010. — En cas de mort du mandataire, ses htritiers doi- 
vent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, ă ce que les cir- 
constances exigent pour lintertt de celui-ei. e | 

, Doctrină străină. 

BAuDRYr Er WauL, Des contrats aleatoires, mandat, etc., 836, 857; 
Con Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 717; ed. 1-a, III,.p. 897;. : 
DaLLoz, Rep. Mandat, 483 urm.; Suppl. Mandat, 195; 
DemoaueE, 1, Sources des Obligations,], p. 204; E 
Guasson, II, p. 292; 
Guicovanp, Du pret, etc., 238, 239; 
LAURENT, XXVIII, 85; 
MouURLON, ed. T-a, III, p. 41; 
PLANIOL, II,.ed, 3-a, No. 2262; 
Ponr, Pet. contr. 1, 1485. 

Doctrină românească. 

ALEX ÂNDRESCO, IX, p. 623 „3 2. ; Nacu, II, p. foi.” Pr e NTEi (IV, pari, II, ed. 2-a, p. 380); 

TITLUL 5. 

_ “Despre comodat. 

CAPITOLUL, 1. 

Despre natura comodatului. 
____ Art, 1560, — Comodatul este un contract 'prin care cineva. imprumută altui un lucru spre a se servi de dânsul, cu în- datorire de a-l înapoiă. (Civ. 1 bu 
Timbr. 19 $ 18; GE | r,100 urm. 1561 urm., 1570; L 

Tezt. fr. Art. 1875. — Le pret 'ă lequel Lune des parties livre ung chose par le preneur de la rendre aprts s'en 

usage ou commodat est un contrat: * Lă 
. ă Vautre pour s'en servir, ă la eh 

ctre servi, 

par 
arge 
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Codul civi! o DESPRE COMODAT Art. 1561-1563 

Doctrină străină 

AUBRY ET RAU, 1V,. p. 595, ş 391, n 6; . 
BAUDRY ET WAUuL, "De la sociele, du pret, etc, 615 urm. 618, 630 urm.; ; 
“COLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 261, 636 
DaLroz, Rep. Pret, 10 urm.; Suppl. Pret, 5; | : a 
DeEmoGvE, |], Sources des Obligations, II, p. 68; | 
-GUILLOUARD, Du pret etc., 10, 12, 19, 20, 22; CE 
Huo, XI, 154%; 
LAURENT, XXYI, 458, 462; 
MoURLoy, ed. 7-a, III, p. 361, 36% urm.; 
Por, Pet. contr., ], 30, 55, 56; . 
"TROPLOSG, Du pret, etc., 55 urm., 58 urm. 

Doctrină românească. 

ALEXAKDRESCO, IX, p. 637 urm. 663, 664 n. 3, 683; (VI, p. 491 nota); „Obligaţia împru- 
mutatului de a restitui lucrul împrumutal:. Dreptul. 79/1909; Observaţie sub. Cas. 1, 
633 din 10 Dec. 1920. Pana. „Rom. 1923-1-270; | 

Nacu, III, p. 431, 432. 

Art. 1561. — Comodatul . este esenţial gratuit. (Civ. 946, 
1411, 1587; Civ. Fr. 1876). | 

Text. fr. Art. 1876. — Ce prât est essentiellement gratuit, 

Doctrină străină. | 

BAUDRY ET WAaHL, De la sociele, du prăt, etc, 606; 
“COLIN ET CAPITANT, ed, 2- -a, | I,p.6 
Daroz, Rep. Pre!, 22 urm. 
MouRLOx, ed. 7-a, III, p. 364 urm. ;- 
PLANIOL, 1, ed. 3-a, No. 2054. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, lX, p. 637 urm., 663, 66+ n. 3, 683; (V, P: 330); Observaţie sub. Cas. 1, 
633 din 10 Dac. 1920. Pand. Rom. 1923- I-270; 

Nacu, III, p. 317, 431, 432. 

Art, 1562. — Imprumutătorul rămâne proprietar lucrului dat: 
împrumut. (Civ. 1564 urm., 1567, 1577; Civ. Fr. 1877). 

Tezt fr. Art. 1877, — Le prâteur demeure propritaire de la chose prâtâe. 

Doctrină străină, 

Baunay, ET Wanr, De la socicte, du prât, ete. 620, 676 urm.; 
Danroz, Rep. Pret, 25, 39 urm.; . 
MouRLoy, ed. 7-a, III, p. 31, 364 urm. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, IX, p. 637 urm., 663, 604 n. 3, 683; Observaţie sub. Cas. I, 633 din 
10 Dec. 1920. Pand. Rom. 1923- 1-270; 

Nov, III, p. 431, 492. 

Art. 1568. — Obligaţiunile ce se formează, în . puterea CO- 
modatului trec la erezii comodantului şi ai comodatarului. 

Dacă, însă împrumutarea, sa făcut în privinţa numai a 
comodatarului și numai persoanei lui, erezii lui nu pot să 
continue a, se folosi de lucrul împrumutat, (Civ. 1560; Civ. 
Fr. 1879). 
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Art, 1564-1565 | DESPRE COMODATE Codal civil 

Text fr. Art. 1879. — Les: engagements qui se forment par le commodat, 
passent aux heritiers de celui qui prâte, et aux hritiers de celui qui emprunte. 

Mais si l'on n'a prât6 qu'en considration de lemprunteur, et ă lui. per- 
sonnellement, alors ses hâritiers ne peuvent continuer de Jouir de la chose prâtte. 

Doctrină străină. 

BAupRY ET Warr, De la Societă, du prâl, ele. 6718080; - 7 
BUFNOIR, Propricte et contrat, ed. 2-a, p. 756; . 
DaLLoz, Rep. Pret, 31 urm.; Suppl. Prel, 6; 
GUILLOUARD, Du pret, elc., 13, 23,29; 
Huc, XI, 156, 157; | , 
LAURENT, XAXVI, 455; | : 
MouRLoN, ed. 7-a, II], p. 36% urm. 

| 
Doctrină românească, 

"ALEXANDRESCO, IX, p. 637 urm.,.663, 664 n. 3, 68; Observaţie sub. Cas. I, 633 din 16 
Dec. 1920. Pand. Rom. 1923-1-270; . 

Nacu, III, p. 433. | 

CAPITOLUL II. -. 

Despre obligaţiunile comodatarului. 

Art. 1564. — Comodatarul este: dator să îngrijească, ca un 
bun proprietar, de conservarea lucrului împrumutat, şi nu. 
poate să se servească decât la trebuinţa determinată prin na- 
tura lui, sau prin convenţiune. sub -pedeapsă de a plăti daune inte- 
rese, de se cuvine. (Civ. 970, 1084, 1429, 1565 urm.; Civ. Fr. 1880). Se 

Tezt. fn. Art. 1880, — I/emprunteur est tenu de veiller en bon ptre de- famille ă la garde et ă la conservation de la chose prâtee. Il ne peut s'en servir qu'ă usage dâtermin€ par sa nature gu par la convention; le tout &. peine de dommages-intârâts, sil ya lieu. 

| Doctrină străină, 
Baunnr Er WaAuL, De la Socicle, du prât, etc,, 635 urm., 648, 6%; CaArITANT, De la Cause des Obligations, p. 336; » CoLix Er CAPITANT, ed. 2-a, Ul, p. ; 
Darroz, Rep. Pret, 63 urm.; Suppl. Prât, 12; DEMOGUE, |, Sources des Obiigations, 1, p. 281; Guirouanp, Du prât, etc., 28, 32,34; . Huc, XI, 159; , 
LAURENT, XXVI, 467; 

“ MOURLOS, ed. 7-a, III, p. 367, 370; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2055 ; 
Poxr, Pet. contr. 70; 
TaoPLoxs6, Du prât, ete, 98. 

Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, IX, p. 047, 648, 653, 654 " Dee, 1920. Pana. Rom. 1923-1-270; CANTACUZIXO MATEI, p. 441; 

; (VI, p. 322); Observaţie sub. Cas. 1, 633 din 10 
Nacu, III, p. 434 

| | 

„Art, 1565, — Dacă comodatarul se serveşte! de lucru la o. altă, trebuinţă, ori pentru un timp mai îndelungat decât se cuvine, atunci rămâne răspunzător de pierderea căşunată. chiar prin caz fortuit. (Civ. 1089 a Civ. Fe. 1851), ( v. 1083, 1083, 1102, 1156, 1430, 1564; 
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Codul civil | DESPRE COMODAT Art. 1566 

Tezt. fr. Art. 1881. — Si Pemprunteur emploie la chose ă un autre usage, 
ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la pertearri- 
vte, mâme par cas fortuit. | „. 

Doctrină străină. 

- AUBRY ET RAU, 1V, p. 5%; | . 
Baupnr ET Wanr,:De la Sociele, du pret, etc., 64%, 646, 658; 
CAPITANT, De la Cause des Obligations, p. 336; 
CoLIx ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 638; | 
DauLoz, Rep. Pret, 74 urm.; Suppl. Prât,:13 urm.; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 81 bis, II-III; 
DUFOURMANTELLE ROGER, Force majeure; ! 

„GUILLOUARD, Du pret, etc., 30, 31, 40, 49; 
Huc. XI, 115, 158, 159; . 
LAURENT, XĂVI, 469, 410; 
MOouURLoNy, ed. 7-a, II], p. 371; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2056; 
Ponr,. Pet. contr. ], 73; - 
TaoPLoxG, Du prât, etc. 101. 

| Doctrină românească... 

ALEXANDRESCO, IX, p. 651 urm.; (V, p. 417; VI, p. 353 n. 3); Wotă sub. Trib. Nancy, 
9 Aug. 1920, Jurispr. Gen. 22/1924 No. 1285; . 

CANTACUZINO MATEI, p. 441; 
Nacu, III, p. 434. 

Art. 1566. — Dacă lucrul împrumutat piere prin un caz 
fortuit dela care comodatarul l-ar fi putut sustrage, subro-. 
gându-i un lucru al său'), dacă el neputând scăpâ?), unul 
din două lucruri, a preferit3) pe al său, atunci este răspun- 
zător de pierderea celuilalt. (Civ. 1082, 1083, 1156; Civ. Fr. 
1882; Civ. Ital. 1810). | a 

Tezt. fr. Art. 1982. — Si la chose prâtce ptrit par cas fortuit dont lem- 
prunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pou- 
vant conserver que Pune des deux, il a prefere la sienne, il est tenu de la 
perte de lautre. : 

Doctrină străină. 

Baunny Er WAnc, De la Socicte, du pret, ete., 640, 642, 043; 
CoLin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 8, 262, 638; 
Darroz, Rep. Pret, 85 urm.; Suppl. Pret, 14 urm.; 
DEMANTE ET COLMET DE SAXTERRE, VIII, 82 bis, II, II; 
DeEmoauE, ], Sources des Obligalions, III, p. 238;  ? 
LUFOURSMANTELLE ROGER, Force majeure ; 

" GUILLOUARD, Du pret, etc., 37, 39; 
Huc, AI, 160; . 
LAURENT, XĂVI, 474; 
Mounoy, ed. 7-a, III, p. 32; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2056; 
Poxr, Pel. contr., I, 95; 
TaopLoxG, Du preț, etc., 117. 

. . Doctrină românească. 

ALEXAN „IX, p. 649 urm.; (|, ed. 2-a, p. 493 nota; V, p.330; VI, p. 318,322; 

A DRTER0 0 asr Brie Sub. e de Comerţ din Berlin, 8 Aus, 1919. Tribuna Ju- 

ridică 24-27/1922; Observaţie sub. Cas. 1. 633 «din 10 Dec. 1920. Pand. Rom. 1923-1-270; 
Nacu, IL, p. 618, 62; Ip: 

1, 2, 3) Credem că din eroare de copist fraza s'a alcătuit altfel cum figurează în acest articol; ca 

ar fi trebuit să fie astfel: „sau dacă el neputând scăpă decăt unul din două lucruri, a preferit pe al său", 

cum e în textul francez şi în acel italian corespunzător. 

— 45 —



Aria 1567-1569 î - „DESPRE COMODAT , „Codul civil 

apa Artis 1561, —uDacăoluerul s'a prețuit când sa împrumutat, 
ătunei, “pentruapierderăa.lui, căşunată chiar prin caz fortuit, 
rămâne răspunzător comodatarul, întrucât. nu sa stipulat 
contrariul. (Civ. 969, 10834::1245, 1509, 1562; Civ.-Fr. 1883). 

Tezt. fr. Art. 1883 Riu laschose a te estimâe en! a prâtant, la perte 
qui arrive mâme par cas fortuit, est: pour l'emprunteur, sil n'y a convention 
contraire. 

 Docţiiiiă străină. 

BAuDRY Er WaAuL, De la Sociâts, du pret, etc., 639; 
Corin ET CAPITANT, ed. 2- -a II, p. 13,03; : . 
Darroz, Rep. Pret, 90 urm. ; Suppl. Pră, 16; - 
MovRLOy, ed. 7-a, III, p. 3 e. 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2056. : 

” Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, IX, p. 91,648, 6%; Observaţie sub. Cas. ], 633 din 10 Dec. 1920. Pand. 
Rom. 1923.1-270; „da san utom buri, 

NACU, III, p. 436. 
pita fat P abuz of Su EC „ AI TI „i 7) 

| “At, 1568. — Dacă - lucrul:! sg” dăteriorează cu ocaziunea 
întrebuinţărei pentru care sa dat cu împrumutare, şi fără, 
culpă din partea comodatarului, acesta nu e răspunzător, (Civ. 
998 urm!;:1102 1884), "Îrrisul 
Oz Sere TETĂTItţ nl ÎN Shoe [e rţr Tezi, Zr „Art te 159 4 Si la chose. se dettriore par le seul effet de l'u- 
sage' pour "leguel! elle! a €tâ „empeuntâ, ei. sâns Aueune faute de. la part de 
I'euipruiteuz îl mesi, pus tenu “de! la: “dâteriorationi| : iz UE SOL cet zi o iurlo 

Doctrină străină, 
„Baunnr Er Waanr, De la Sociale, du pret, etc., 637 urm.; 
DartLoz,: Rep: :Pret, 94-urm; te [ii motto plin — MOURLON, ed.,;7„a, Ill,. “pi 370. "i inrolereaă zei mitua PLANIOL, 11, ed. 3 No. 2056,, a AI ! 

   
- 1 a 
iub aut d li 

otita” româneas că. 

ALEXANDR 13 .? . A auih€( - | păi ES00, Ă p. 91, 648, 04 19; Obsen vaţie) sub; Cas, I, 633 din 10 Dec. 1920. Pand. 
NAcu, III, p. 433. Ş: ii i hi „zi , 

2 RA pt isi i 
Art. 1569, — Comodatarul' făcând” 'Spese: necesare la uzul 

lucrului împrumutat, nu oate: să le 156 Civ, Fr. 1886), p „le repete,!).. (iv 1601, 1574; 

  

pă aă ue 
1 

  

: i TU mu 

Tezt. fr, Ant. 1856. — Si, pour user de 1 | quelque dâpense, îl ne peut pas L rGpăter. i core, rampranenr a fait 
Doctrină străină, 

Baupnr Er Wanr, De la Socidle, d Cori Er CAPITAxT, ed. 2-a, II „p. du prăe SiS? i Tis Dati, - DALLoZ, hip. „Pret 133 urm. 
i 

  

star 

        e i ti Doctrină: roiănească, n. în ti 

ALEXANDRESCO, IX; pi a ra e TADI IE p. 660. oi: “Ohizioa “vajie sub câ Ii 1633 re 10, Di 1936, Pand. 
NAcU, III, p. 434. 

, EINER Ec aa pirat aia îi Ă 

     

  

, sul 
E Îz Sodusil sira n > ui 

Lă 

  
 



Codul civil “DESPRE: COMODĂT 0 CATE ADTO-A5TI 

Art. 1510. — Comodatarul.inu“);:poate să reţină lucrul sub 
cuvânt de compensaţiune.„pentru:„creanţai ce are asupra „CO- - 
modantului. (Civ, 1145 1d4, 1974, 41649, 1730; Civ, Fr, 4885). 
PU 995 DL pr NI LI II LOI e a e 

(i „ni fLezt: frivArt:51685,45+ Demprunteurine: peuty pâș! retenir) a;chose:| par 
jsompensation, ide jee, que Ie;-prâteuz, Iniodoit: iri oruiinoy nod ob Baci 
“LES Gt vrut SOL Dostrinăi străină si irrii 519 15 2 9189 

    
    

AuBRY ET RAU, IV, p. 59%; DODI pre Co emo Pi 

Apa Er RAD i” Bi la octet, du prăt CUC 060,070, 710 PL sl ati09 ad 
„Coum, Er Caprraxr,.ed. 2-a, 14, p. 121,.640,.783, nota.16 __ co ia ci ut 
DaLroz, Itâp. Pret, 417 urm. Suppl. Pre, 2150 i 
CDENANTE 52 Corsei DEISANTERREI VIII! 85 bis) Iu îi ne „aeenoa tus vi 
GUILLOUARD, Du prâl, etc., 52, 53, 61; „sicrie îti a pila leupol aug 
Huc, XI, 165; - SIR Ă 
LAURENT, XXVI, 480; „lăaie jinintooil 
PLANIOL, IL, ed. 3-a, No. 2059; ACE ap ZI cal ra ca 

Ponr, Pet. contr., |, 98 Urme Căii 039 Abig Ss sita, ss cat ana 77 na cenaunil 

TaoeLose, Du prâl, etc., 128. „ „30 ip ll io bo TA O TI 70) 
TI zi „us Doetrinăi românească. uri E DT ass 

nt TIP EZ rece pct mp Am e 

ALExANDRESCO, IX, p. 661, 662; (V, p.'342;3481 VI, 1p735/ inf "VIII: part“, "ed. 
2-a, p. 30 t. şi n. î); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 214,497, Obser- 
vaţie sub. Cas. I, 633 din 10 Dec. 1920. Pand. Rom. 1923-1270; poz z aril 

CANTACUZISO MATEI, p. 548; o ai e Ro 7 9 ir 
Nacu, III, p. 436; o A eturi 
RacEA: IL. Dew., Wala sub. Judec. ocol rural Bârcă-Dolj, 25% „lin 24 Thlid 19295; 'Jur:-Gen. 

195, No. 1721. | - | ara Dia : ei SA era Iau 

E „oanonarot ăniriool 
__* Jarisprudenţă. _- două datorii, cari deopotrivă au de o- 

bust OE8I 050 bici Et d en) ana v»iwubieet o'sumă de: bani sâiu .o'cantitate-de 
1. Conform -art. 1570 codul civil, eo-. - lucruri fungibile deVacdiăşil! speeib. 

modatarul nu poate reţine lucrul dat * Esenta comodatului. fiind! restituția 
în comodat sub cuvânt de compensație, aceluiaşi lucru care a fost dat ca atare, 
pențruyre-o icreanţă ce-ar aveă, contra restituizea ;unni-alt lucan:de aceiasi na: 
comodântuluis 1010: i biv tură at exclude „existență, eoiitriiciului 
-Oln adevăr] comodatul avââd de obiedb'i ide:coriiddaț îișusi sar datziaștert unui 
dun ;£0rD p:Serta pun lucru, nefunsihila a«mutuuim. „(Judec. ocol;zur, Bârca;Doli 
Comisia Vibe trap DU ta are SI 4 Tuli€ 1995/cJiizi Ge" :1995, 
ee axtoriliă codulitivilijestățucază ce Nos:172))17103599b1i| „10 1996 
compensaţia nt operează; de câteînțre -710) oriinlilzor si 1cishorri0o 

sl vu ATi L5TLsiu4 Dacă mai, multespersoanezau „luat împreună 
Cuiimpruniutitot acelaş lueruș"elei sunt: solidar:obligate către 

comodânitzi(iv:""1039%1047: 1061% +102;1065-Giv:: Fr.1887), 
să | ? . dbnoi incl sl 5 aus) 

- Tezt. fr. dt. 1887. — Si plusieutsriontc€onjointement- empruntă la mâme 

chose, ils en sont solidairement,„zesponsablea, en yersyle „preteur. „cr "ir NOI 
: sc iataăinăi „b9 Adnan 30 dibireoti noul ină: : Oe tă 

| , , „ Doctrină stră Ca Ap ll tt DO IPAD Ta Lao) 
Buna Er WAuL, De la Soriâte, du pret,: ete. 602 ;.ise. în CUL „tii ajuti sos ati 
Com Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 181, 638; Dă d 00 Ag VO cip oITuz) 
DaLLoz, Rep. Pret, 97 urm.; ! PT PLZ prirauasl 

    

GUILLOUARD, Du prâl, elc., 4%; | | Pai pl pt „DD ronoli 

MouRLON, ed. 7-a, II, p. 378, 37%; . PENE 0 ati bora 
PLARIOL, II, ed. 3-a, No. 2055; . ” SEL imun A rol 

Ponr, Pet. contr., I, 106. ati Mi do ia n nzaaaont 
Eee | Doctrină roinâpească, 

z 2 ne SOLO SUL 
ALEXANDRESCO, IX, p. 657, G5BSSELD ABIA Btiltlde îi 

GArAcuzr:o, MAREI, 3503. dia săntaitO 200 caruta CCI ei ZE OZ AIA d 

„Ac0, Ip. 480, a 
Cpt ni „bal 

TO In colecțiile ic PE ZE Ioa 4 
- 4) In colecţiile de legi: Boerescu şi Gheţu, acest „nu“ lipseşte schimbând senzul art. 1570, EL există 

însă atât în textul publicat în „Monitorul Oficial“, cât şi în ediţia oficială, precum şi în colecţia Șerbescul; 

de alfel! textul art. .1885 francez.după care e luat, cuprinde această particulă: „L'emprunteur „Re „peut pas 

retenir la chose 'paricompehsalion de'ce'qua le prâteur lui doit! n 
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Art. 1572-1573 i DESPRE COMODAT | Codul civil 
7 

. CAPITOLUL II, 

Despre obligaţiunile comodantului. . a . 

Art. 1572. — Comodantul: nu poate să ia îndărăt icrul 
împrumutat, înainte de trecerea, termenului cuvenit,!) sau, în 
lipsă de convenţiune, înainte de a fi servit. la trebuința, pentru 
care sa dat cu împrumut. (Civ. 969, 1022 urm., 1573, 1581; 
C. com. 713, 714; Civ. Fr. 1888). 

Tezi. fr. Art. 1888. — Le prâteur ne peut retirer la chose prâtce qu'aprts 
le terme convenu, ou, ă dâfaut de convention, qu'aprts qu'elle a servi ă Pusage 
pour lequel elle a 6t€ empruntte. 

e Doctrină străină. 
AuBRY Er Rau, IV, p. 594; | SR 
Baunne ET VVAnr, De la Societe, du pret, etc., 652-655; 
CoLIn ET CAPITANT, ed. 2-a, II; p. 638; ! i DaLroz, Rep. Pret, 96, 99 urm., 123 urm... 431 urm.; Suppl. Pret, 17; DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 75 bis; | A GuiouARv, Du pret, etc., 21, 46, 55; : ! Huc, XI, 1%; ” , ! 

- LAURENT, XXĂVI, 4560, 478; 
MovRLon, ed. 7-a, III, p. 367; . 
Poxr, Pet. contr., ], 115; r 

" “TaoPLoxG, Du pret, etc., 28, 

Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO; IX, p. 654, 655, 658; Observaţie sub. Cas. 1, 633 din 10 Dec. 1920, Pana. Rom. 1923-1-270; | , Nacu, III, p. 437. i 

„Art. 1518, — Dacă însă în curgerea termenului sau mai | inainte de a se fi îndestulat trebuinţa, comodatarului, como- - dantul însuşi ar cădeă în o trebuinţă mare şi neprevăzută de acel lucru, judecătorul poate, după împrejurări, Să oblize pe comodatar la restituţiune. (Civ. 1023, 1573; Civ. Fr, 1889). 
Tezt. fr. Ant. 1889: — Ntanmoins, si, pendant ce d€lai, ou * 9 

. . > . . A 
Lă 

besoin de lemprunteur 'ait cess6, il survient au prâteur un besoin imprevu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, teur ă la lui rendre. 
E "Doctrină străină,. 

Baunnr Er Wanr, De la Societe, du pret, etr., 657, 660; ! 

avant que le 
, pressant et 

obliger  l'emprun- 

: Burnoin, Propridlă el contrat, ed. 2-a, p. 748 CoLIN Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 638, 641; . DaLroz, Rep. Pret, 105 urm.; Suppl. Pret, 18; GUILLOUARD, Du pret, etc., 49, 50; : LAURENT, NĂVI, 477; : MOURLOx, ed. 7-a, III, p. 367; PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2058; Poxr, Pet. contr., I, 114; 
ROPLOxG, Du pret, etc., 148 urm. : 

| | Doctrină românească, : ALEXASDRESCO, IX, p. 655 658, 679; i i 

GANDRESOO, 10009 Ara 658, 679; Observaţie sub, Cas. I, 633 din 10 Dec. 1920. Nacu, III, p. 487. 
ÎN O O 

1) Din eroare se zice ie î i ă 

L „Cucenit* în loc de „conveniţe după cum este şi în textul francez. 
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Codul civil DESPRE COMODAT. Art. 1574-1575 

i Art. 1574. — Dacă în curgerea termenului, împrumutatul | 
a fost silit, pentru păstrarea lucrului, să facă oarecari spese 
extraordinare, necesare şi așa: de urgente încât să nu fi putut 
preveni pe comodant, acesta, va fi dator'a i le înapoia. (Civ. 
1569, 1618, 1730; Civ. Fr.. 1890). | 

Tezt. fn. Art. 1890. — Si, pendant la durte du pret, 'emprunteur. a &t6 
oblis€, pour la conservation de la chose, ă quelque depense extraordinaire, n6- 
cessaire et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prâvenir le prâteur, celui-ci 
sera tenu de la lui rembourser. ' 

2 

Doctrină străină, 

Baunny ET YVaur, De la Socicte, du prât, etc., 668; 
“CAPITANT, De la cause.des obligalions, p. 51, 52 nota 3, 267; -: 
Conix ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 637, 639; ! Ă 
Darroz, Rep. Pret, 135 urm:; Suppl. Pret, 25; - 
DEMOGUE, ÎI, Sources des Obligations, III, p. 122, 229; 
Gurw.ouARD, Du pret, etc., 5; 
MounLovy, ed. 7-a, Il], p. 368; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2057, 

| Doctrină românească. | 

ALEXANDRESCO, LĂ, p. 639; Observaţie sub. Cas. 1, 633 din 10 Dec. 1920. Pand. Rom. 1923-1-270; 
Nacu, Il, p. 566; III, p. 437. 

Art. 1515. — Dacă lucrul împrumutat are aşa defect . în 
cât să poată daună pe acel ce se serveşte de dânsul, como- 
dantul rămâne răspunzător de daune, dacă cunoscând acele 
defecte nu a prevestit pe comodatar. (Civ. 998, 1352 urm,, 
1388 urm., 1580; Civ. Fr. 1891). - | 

Tezt. fr. Art. 1891„— Lorsque la chose prâtte a des defauts tels, qu'elle 
pnisse causer du prțjudice î celui qui s'en sert, le prâteur est responsable, siil 
connaissait les defauts et n'en a pas averti l'emprunteur. | 

Doctrină străină. 
AuBnr ET RAU, IV, p. 597; „7 . 
Baupnr EP WanL, De la Societe, du prtt, elc., 673, 674; 
Com Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 637, 639; 
Darroz, Rep. Pret, 127 urm.; Suppl. Pret, 23 urm.; 
DEmocuE, I, Sources des Obligations, V, p. 378, 379; 
GUILLOUARD, Du prâl, elo., 59; | | 
Huc, XI, 165; . 
LAURENT, AX VI, 483; 
MouRLoy, ed. 7-a, III, p. 369; 
PLAXIOL, II, ed. 3-a, No. 2057; 
Poxr, Pet. conlr., L, 130; | 
TROPLONG, Du pret, etc, 68. 

Doctrină românească, 

ALERXANDRESCO, IX, p. 652 urm.; Ouservajie sub Cas: I, 633 din 10 Dac. 1923. Pand. Rom. 
1923.1-270 ; , | 

- Nacu, III, p. 438. 

Jurisprudenţă. - 

1. Regula din art. 1575 e. civ., dela 
comodat, după care comodantul nu 
poate răspunde decât de viţiile care-i 
sunt cunoscute, nu este aplicabilă în 
cazul când Statul dă particularilor ar- 
măsari de reproducție, căci prin acest 

6523), — Codul Civil adnotat. — 11. 

fapt Statul urmăreşte şi interesul său 
de a îmbunătăţi rasa cailor în ţară în 
scopul ca pe viitor să-şi poată procură 
numai din ţară, iar nu din străinătate, 
caii necesari serviciilor sale, (Cas, I, 
decizia No. 183, din 18 Martie 1914; Ju- 
rispr. Rom. 1914, p. 335). 
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ATI-1576 i DESPRE IMPRUMUT 'Codulreivi) 

iuicducaneețeai int roreri ei zoetroroirto rit DOGU — „că db 
» TITLU 

ganaz TIBDOBO BIBI SA Il 

Surduc ÎL sri a Jioat 51 noDespre | împrumut sizodont rtptib a 
, 8 "%OJGICAPITOLUL:L)95 JAGDOLNOD Su irootij „slocqerii 91 10) 

iar IONA 

(rd ef ; 7rY 
Despre natura! împrumutului! i. 

Z po N . , 

L;3 ec] La „hi Jz0l £ 
Li baorlz 

] 
OEI Bra Duci 

d n Art:a1576: Imprumutul! este:un icontraet “prin: care una. 
din“părţi“aă'celeilalte'":oarecareccătime de:lucruri; cu îndato- 

tie“ pentirii 'dânsă'd6-d“restitui "1ot lațâţeaolictiăFi” de aceeași 
si Limo tul te Lao dea 

"specie şi calitate. (Civ. 526, 1103 urm., 1509, 1584 urm.; C. 

cbr. “cdi urm.; | Timbr. 33 $'3, '39 $ 30; Civ. Fr. 1892; Civ, 
A DI iti mb ioni, oh ai tara di Ital. 1819). ii E tai 
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Text. fr. Art. 1892. — Le. pret, de'consommation, est. un contrat pâr.leduel 
Pune des parties livre ă lautre; une icertaine! quantitâ.+:de:: chosses:- qui, se con- 

a Aa A 
somment par l'usage, ă la charge, par cette derniăre: de! 
de mâme esptce et qualite. 

“lui: en renure'autant: 
Pit i LL tb etil 
CU o II propizz ui . te 

Tezi. Jtal. Ari. 1819. — ]l mutuo o prestiţo di consumăzione '€& un con- 
tratto, per cui una delle parti“ consegna“âll'altra una, data quantita di cose, 
coll'obligonnelltultima. divrestituire:altrettanto-della::medesima; „specie: e. qualită- 
di cose. 

„__Slob 628 Sing îl 
BAUDRY ET WV.Anb,j De.la Socicle, de 
BorsrEr, Dricominerciul, 695% 1 lie ve 

Doctrină, străină. 
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Com er Cabrraxr,( bd: 2-A Il] p., 2014 636, 640; 10JEsSNq25i ori fniriab 
DarLoz, Rep. Prât,>438 urm Suppl., -Brat, 
DEMOGUE, ], Sources“des Obligations+-I1'p! 
Lyrox-CaEx EP RENAULT, IV, 683, 702; 
MOURLoy, ed. 7-a, III, p. 361, 375, 378; 

(goi iizovrouţ si sir & 
„LTO2E 5 zi0 s0281 cir 

PLAXIOL, II, ed. 3-a, NoP2048;2060; szoils si orrprro, ll — ADOR el dt 
Ponr, Pet. contr., L, 183. ep vl ana, aaa în înloo f 

| | a Deâtrină românească, 
. ” I . Si hi -i 

goth mb arin torii 

13 zdub zl 3inaziranu» 

ALEXANDRESCO, IX, p. 665 urm., 6704 088;:0894 (Voi. 489 Lt. și n. 2); 
Cosrix AL., Notă sub. C. Apel Chişinău s.1, 100 din 23 Sept. 1921. Pand.,Rom.;1992-11-114; 

| pe al pe a e das da date Nacu, III, p. 439, 440. Sa 

" Jurișprudenţă. 

1. Titlurile la înfăţişător nu sunt ad- - 
mise de cod. civil român, şi contractul 
de împrumut, astfel cum este prevăzut 
de codul civil, presupune neapărat, 
chiar în momentul contractărei, exi- 
stența a două persoane determinate: a 
împrumutatului şi a împrumutătorului; 
astfel că obligaţia, în care persoana îm. 
prumutătorului este nedeterminată, 
fiind arătată sub denumirea xenerică 
de înfățişător, nu este admisibilă în drept, Codul comercial admite titlurile 
la înfățișător numai în două, cazuri ex- 
cepţionale: cekul şi polita. de încăreare. 
rgumentul, ce se invoacă în susţine- „rea ideei că legea civilă admite si as- tăzi titlurile la înfăţişător si întemeiat -"pe Oarecare dispoziţii din codul: Cali- mach, Și anume dispoziţiile relative la “aşa numitele garanții volante, nu e în- temeiat. Mai întâi din garanţiile vo- lante de sub legea ves 

Dio Seci tb in cl za 4 

eche nu se poate: 

"Ta enudzii a ma a aaa aer esa “deduce nimic âstăzi: căci adele gararitii se făccăucîn; moduliurmător:' debitorul 
provocă "prin tribunal o“ expertiză ia 
averei sale imobiliareişi, po 'temiurile raportului expertului, se 'dădcă. 'pro- prietarului o însemnare “'serisii! din partea tribunalului, prin: caro sc atusță. că petentul se bucură de o-dveră'6va- luată, la suma de..... în imobile;"'en această însemnare proprietarul 'se 'prâ- zentă la oare care licitări şi puncă ga- ranţie această însemnare pentru lu- crări in anteprise. Cei de al treilea pu- teau să ştie dacă un proprietar de imo- il a. recurs sau nu la aşă numitele ga- ranţii volante, întru cât aceste garanţii se treceau la, tribunalul cireumserip- 
ției imobilului, într'un registru special Prevăzut de anexa, litera I a regula- mentului organic, Garanţiile volante nu aveau loc; nic odată asupra averei mobile, şi ele au încetat odată cu 'pr- nerea în aplicare a noului cod civil, care a făcut din ipotecă un contract 
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“Donul civil DESPRE IMPRUMUT O Art. 1577-1578 

solemn, şi jurisprudența constant des- e colea, ca sarcine asupra imobilelor. 

jiințează astăzi, în camera de consiliu, TED. Iaşi IL. C. Jud. 31/903). 
după cererea proprietarului, toate ga- 2. A se vedeă: art, 159% nota 1. 

zanţiile volante care au rămas, pe ici ” | a 

Art. 1577. — In puterea împrumutului, împrumutatul . de- 
vine proprietarul lucrului primit care, pierind, fie în. orice 
mod, piere în contul său. (Civ. 1095, 1562, 1578, 1610, 1909; 
Civ. Fr. 1893). Da 

Test. fr. Art. 1893. — Par leffet de ce prât, l'emprunteur devient le 
propriâtaire de la chose prâtce; et c'est pour lui qu'elle perit, de quelque 
manitre que cette perte arrive. o. . 

Doctrină străină. 

AvBnr ET RAU, IV, p. 599, 600; | 
Baupn Er WauL, De la Societe, du pret, etc., 708 urm., 726 urm., 730-732 urm.; 
Couin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 636, 640; ! : 
Darroz, Rep. Pret, 152 urm., 195 urm.; Suppl. Pret, 3i urm, 4 urm.; 

" GUILLOUARD, Du prel, etc, 71, 75, 76, 100, 101; 
Huc, XI, 167, 169, 180; . 
LAURENT, XX VI, 488, 493, 501; 
MouaLoy, ed. 7-a, III, p. 361, 375 urm., 378 urm.; 
PLANIOI, II, ed. 3-a, No. 2048, 2000; 
Poxr, Pet. contr., 1, 113. 

“ Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, IX, p. Gil urm, 673, 674; 
“Cosmin Ar., Notă sub. C. Apel Chişinău s. I, 100 din 23 Sept. 1921. Pand. Rom. 1922-11-114; 
Nacu, III, p; 439, 4%. | | | 

Art, 1578. — Obligaţiunea ce rezultă din un împrumut în 
bani este: totdeauna pentru aceeaşi sumă numerică arătată în 
contract. | | 

Intâmplându-se o sporire sau o scădere.a preţului mone- 
telor, înainte de a sosi epoca, plăţei, debitorul trebue să res- 
tituiască suma numerică împrumutată şi nu este obligat a 
restitui această sumă, decât în speciile aflătoare în curs în 
momentul plăţei. (Civ. 1579; Com. 41; Civ. Fr. 1895). 

Text. fr. Art. 1895. — I/obligation qui râsulte d'un prât en argent, n'est 
toujurs que de la somme numârique €noncee au contrat. 

Șil y.a eu augmentation ou diminution d'espăces avant l'6poque du paie- 
ment, le debiteur doit rendre la somme numârique prâtâe, et ne doit rendre 
que cette somme dans les esptces ayant cours au moment du paiement. 

Doctrină străină. 

AVBRY ET RAU, 1V, p. 158, 159; _ __ 
Bauonr er Wanr, De la Societe, du pret, ete.,' 752 urm., 755, 750 urm., 760 urm., 762; 
'Conis Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 640; - , 
DarLoz, Rep. Pret, 201 urm.; Suppl. Pret. 41 urm.; , 
DEMANTE Er CorMETr DE SANTERRE, VIII, 100, 100 bis, V; 
GurmLovuanv, Du prit, elc., 82; ” ! 
Lyoxs-Cazx EP RENAULT, VIII, 1170; - 
MounLox, ed. 7-a, III, p. 378; 
PLANIOL, II, ed. 3-u, No. 2067; 
Poxr, Pet. contr, 1, 212; 
TaopLosG, Du pret, etc., 2%. .



Art. 1578 DESPRE IMPRUMUT Codul civil 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO; IX; ; 687 urm., 689, 691-694; (VIII, part. 1], ed. 2-a, p. 202 t. şin. 3, 
e 582); „Obligaţie 

Dreptul 81/909; 
restituire a împrumutatului în materie de împrumuturi bănești“, 

AnNTIS ȘT., Notă sub. Cas. II], 2078 din 12 Nov. 1924. Pand. Rom. 1995-24; - Cosa AL, Notă sub. C. Apel Chişinău s. 1, 100 din 23 Septembrie 1921. Pand. Rom. „1999-11-114; . , 
DEGRE ALEXANDRU, Scrieri Juridice, vol. I » p. 538 urm,;; „Datoria unei sume de bani:; Gărăşescu-Prr D., Notă sub. C. Apel Genova 12 Septembrie 1922. Jurispr. Gen. 7/1923. „No. 537; 
Nacu, III, p..4%; 
Srioen S., Observaţie sub. Cas. Ital. 29 Mart. 1914. Pand. Rom. 1924-111-153. 

Jurisprudenţă. 

1. Când înti*un contract de împru- 
mut s'a stipulat că plata, să se facă în 
aur, iar preţul realizat din vânzarea 
averei. debitorului se află în altă mo- 
netă, creditorul este în drept a cere ca 
în tabloul: de distribuţiune, osebit de 
capital, să i se aloce şi o sumă repre- 
zentând valoarea. agiului. Aceasta are 
a se caleulă, nu după cursul din ziua 
efectuărei reale a plăţei, ci după cursul 
din ziua depunerei preţului la casa de 
"consemnaţiuni. (Cas. I, 248/lun. 26/89, 
B. p. 632). , E 

2. In materie de împrumut, când o- b:ectul este o sumă de bani, restituirea 
trebue să se facă în monede având curs 
legal în momentul plăţii — debitorul 
putând, conform art. 1578 e civ., să plătească suma numerică, împrumutată, cu moneda mai rele decât cele primite, destul ca ele să aibă curs legal în mo- mentul plăţii. . 

In ce priveşte datoriile cambiale, axt. !b 315 e. com. prevede că plata trebue să se facă în moneda arătată în cambie, dag COoNSecință a principiilor din art. 969 şi 1100 e. civ. Dar textul ari. 315 e, com. spre a curmă controversa câ există în Franta, trimite la art. 41 a- celaş Cod, care precizează modul de plată în caz când moneda arătată nu are curs legal gau comercial în ţară şi nici cursul ci n'a fost determinat -de Părţi, iar contractul nu poartă clauza „efectiv“ sau. altă asemenea, 
Prin cnu:s legal se întelege acela fixat odată pentru totdeauna, prin o lege, şi | Prin curs comercial, acela pe care. o monedă, considerată ea marfă, îl are la ursă, deci putând variă după ofertă şi cerere dintr'o zi întralta. Când păr- țile voesce să înțeleagă moneda ca mMar- fă, o individualizează în actul lor prin menţiunea „efectiv“ 
Inainte de răsboi moneda, legală eră 

ale şi :mone- . 
la noi leul Băncii Naţion dele de aur române sau străine. Cursul monedelor de aur eră stabilit prin le- ea Ghermani, din 16 Mai 1889, care mențineă cursul din legea dela 16 A- prilie 1886 în ce priveşte monedele de aur engleze, . 

Legea nefiind abrogată până în pre- 
zent, ca este încă aplicabilă, astfel că 
plata datoriilor în lire sterlinge, ca, în 
speţă, are a se face în valoarea sehim- 
bului în moneda ţării, după cursul 
stabilit de lepe — lei 95 bani 22 cchi- 
Yalând o liră sterlingă. Mai ales că, 
în speţă, datoria este. pentru mărfuri, 
iar cambia a fost emisă şi scăzută în- 

“nainte de răsboi, în 1914, 
Această soluţiune echitabilă se im- 

pune cu atât mai mult cu cât a pre- 
tinde plata pe cursul comereial al pie- 
tei de azi ar fi a.se rupe, din cauza depreeierci monedei noastre după răz- 
boi, echilibrul între prestațiunea ere- 
ditorului şi cea a debitorului, prin ere- are de avantaje excesive de o parte şi pierderi ruinătoare - de altă parte. 
„(Trib. Dolj III, sent. com. 3$ din 21 Febr. 1923, Jur. Gen, 1923, No. 638). 

3. Legea din 21 „Decembrie 1916 (art. 
-8) permiţând debitorilor ca pentru da- torii stipulate „în aur“ să so poată Li- 

eră valabil, plătind suma corespun- zătoare în lei: hârtfe-monedă, wa avut: 
alt scop de cât acela de a proteiă sto- cul metalic al Băncii Naţionale Ro- mâmne şi de a, erecă în vederea acestui 
stop, un curs forțat pentru leul-hârtie. a atare, aceste dispozițiuninu pot fi aplicabile în cazurile când — cum este: in specie — e vorba de datorii contrac- tate în monedă străimă-aur, a căror plată strict executată, nu pune Banca Naţională Română în situaţiune _de a-şi micşoră stocul metalic. (Cas. III, 2018 din 12 Noembrie 1924, Jur. Rom. 25 Dreptul 38/924; Pand. Rom. 195, 

_%- Când un contract. prevede plata. întro. monedă străină, instanța de fond obligând pe debitor să plătească în a- cea monedă, nu face de câţ să imterpre- teze intenţiunea pe care au avut-o păr- țile la facerea contractului, Această interpretare fiind o chestiune: de fapt, scapă _ controlului Curţii de Casatie. "pas. II 2018 pin 2 ov, 1924, Pana. om. 1935, I, 24. Jur. Rom. 1/925, - tul 38/9234). a o Drep 
5. A se vedeă: aut. 977: nota 39; art... 1579 nota 2; art. 1584 notele 1, 3. 
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Codul civil DESPRE IMPRUMUT Art. 1579 

Art. 1579. — Regula cuprinsă în art. precedent nu se va 
aplică la împrumuturi de vergi metalice sau producte”). 

In acest caz debitorul nu trebuie să restituiască, decât. 
aceeaşi calitate şi cantitate oricare ar fi suirea sau scăderea. 
preţului lor. a 

Asemenea când s'a făcut împrumutul în monete de aur 
ori argint şi sa stipulat o restituţiune în aceeaşi specie şi ca- 
litate, sau .se va'alteră valoarea intrinsecă a monetelor, sau. 

„nu se vor puteă găsi, sau vor fi scoase din -curs, se.va res- 
titui echivalentele preţului intrinsec ce acele monede avuse- 
seră în timpul în care au fost împrumutate?). (Civ. 1100, 
1106, 1578; C. com. 41; Cod Calimach $ 1328, 1329; Civ. Fr. 
1896, 1897; Civ. Ital. 1822 $ ultim).. 

Tezi fr. Art. 1896. — La rtgle portte -en l'article prâetdent n'a pas 
lieu, si le pret a ât€ fait en lingots. 

Text fr. Ari. 1697. — Si ce sont des lingots ou des denrtes qui ont 6t& 
prâts, quelle que soit laugmentation ou la diminution de leur prix, le debi- 
teur doit toujours rendre la meme quantitt et qualit€, et ne doit rendre que cela. 

- Text. Ital. Art. 1822 Ş ultim. — Se.viene alterato il valore intrinseco- 
delle monete, o queste non si possono ritrovare,.0 sono messe fuori di corso, si 
rende lequivalente al valore intrinseco che le monete avenano al tempo in cui 
farono mutuate. 

Doctrină străină. 

BaupnY Er WauL, De la sociclă, du pret, ete., 751 urm.; 
CoLix ET CAPITANT, ed. 2-a, II], p. 640; 
DauLoz, Rep. Pret, 206 urm.; Suppl. Pret, 42; 
MounLoxy, ed. 7-a, II], p. 378; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2067, 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO; IX, p. 6$7 urm., 689, 691-69+; (VI, p. 489, 493); „Obligaţia de restituire d 
împrumulatului în materie de împrumuturi băneşti“. Dreptul 81/1909;: 

Cosrrx AL., Notă sub. C. Apel Chişinău s. 1 100 rin 23 Sept. 1921. Pand. Rom. 4922-11-114; 
DEGRE ALEXANDRU, Scrieri juridice, vol. |, p. 538 urm. „Datoria; unei sume de bani“; 
Nacu, ], p. 817, 818; III, p.4B. 

Jurisprudență. 

1. Enunţarea cuprinsă, întrun act 
că s'a primiț o sumă în o monedă oare 
care nu implică în sine şi obligaţiunea 

e a se restitui aceeaşi monetă. Tri-: 
bunalul în drept să aprecieze, după 
cireumstanțele cauzei, care a fost îin- 
tențiunoa părților. Astfel, dacă soţul 

“a primit ca dotă o sumă oare care de 
galbeni în aur, cum. ci au fost dați cu 
ocaziunea căsătoriei şi pentru susţi- 
nerea sarcinelor 'ce decurg dintr'însa, 
ei au devenit proprietatea -bărbatului 
incă de atunci, şi el nn răspunde, în 
caz de restituţiune, de cât de valoarea 
lor. (T'r:b. Tutova, Dee, 12/85, Dr. 13/86). 
2. a) Valoarea reală a sumei împri- 
mutată nu poate fi alta de cât aceea 

  

din momentul contractării împrumutu- 
lui, ca una care reprezintă echivalen- 
tul valorii primite iar nu aceea din 
momentul seadenței, care ar puteă să 
nu reprezinte acel echivalent. 

Astfel când-a avut loc un împrumut 
de ruble, înainte de retragerea lor, de- 
bitorul are-a restitui o sumă în lei,. 
veprezentând valoarea rublei la data 
împrumutului, iar nu la acea a sca- 
dentei ! 

b) Dispoziţiunile art. 1579 al. 3 e, civ. 
cari în lipsă de text contrar se aplică 
şi în Pasarabia, deşi se referă numai 
la cazul când obiectul împrumutului 
este în monezi de aur sau argint, iar 
plata se stipulase în acceaşi specie şi 
calitate, totuşi acest text are a se aplică 
ori de câte ori o monedă a fost seoasă. 

1) In textul art. irancez lipsesc cuvintele: „sau producte:. Pa ; 
2 În textul art. francez liBseşte acest ultim alinfat. Cuprinsul acestui aliniat este luat din Ş 1328 şă 

1329 din Codul Calimach. 
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Art: 1580-1582 

din circulaţie în intervalul dela data. 
contractului până la seadenţă. (C. A-, 

1 Chişinău 174 din 22 Dee. 1922. Drep- 
LA 141933; C. Apel Chişinău 116 din 9 
Mai 1923. Dreptul 6/924; Cas. I, 34 din. 
4 Ian. 1924. Jur. Rom. 9-10/924:; C. Apel 
Chişinău 100 din 23 Sept. 1921, Pand. 

DESPRE IMPRUMUT : Codul civil 

Rom, 1922, II,"114; Cas. 1. 922 din 27 
Mai 11954. Jur, Gen. 1924, No. 1511; Cas. 
IT. 752 pn 12 Mai 1924, Jur. Gen. 1924, 
No. 2040). 
“8: A sc vedea: art, 977 nota 39; art, 
1578 nota 2; art. 1584 nota 1; art. 1585 
nota 1. 

CAPITOLUL II. : 
o 

Despre obligaţiunea împrumutătorului, 

Art. 1580. — Imprumutătorul este "supus, la, răspunderea 
prevăzută la articolul 1575 pentru comodat. (Civ. 1575; Civ. 
Fr. 1898). 

Tezi. fr. Art. 189. — Dans le. prât de consommation, le prâteur est tenu 
„de la responsabilite ctablie par article 1891 pour le prât.ă, usage. 

, a __ Doctrină străină, 
- 

- BAunnRY Er WauL, De In socidie, du prăt, etc., 74% urm.; 
Conan ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 640; 
Dacroz, Rep. Prât, 178 urm.; Suppl. Pret, 35 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2050, 2066. 

„ ALEXANDRESCO, IX, p. 678; 
Nacu, III, p. 41. 

Doctrină românească, 

Art, 1581. — Imprumutătorul nu poate mai înainte de ter- 
men, să, ceară, lucrul împrumutat. (Civ. 1023, 1025, 1572, 1573, 1584; Civ. Fr. 1899), 

Text. fr. Art. 1899, — Le 
prâtâes, avant: le terme convenu. . 

prâteur ne peut pas redemander les choses 
- + 

Doctrină străină, 

" BaunnY ET War, De la societ, du pret, ete., 747; 
CoLiN ET CAPIrANT, ed. 2-a, II, p. 640, 64]; 
Daroz, Rep. Pret, 18% urm.; Suppl. Pret, 35 urm.; MouRLoy, ed. 7-a, III, p. 377: 
PLANIOL, II, ed. S-a, No. 2050, 2066. 

” Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, IX, p. 656, 678, 679, 683; 
Nacu, III, p. 41. 

J urisprndenţă, 
1. Creditorul poate cere plata ime- diată a capitalului împrumutat mai inainte de termenul stipulat, când par- A tea cealaltă nu-şi îndeplineşte angaja- 

mentul său de a urmă regulat ci plata dobânzilor. Şi judecătorul eare admite 9. asemenea cerere, nu violează art. 1981 şi: 1584, ci face o justă aplicaţiune a art. 1020. (Cas. 1, 207/Mai 30/72, B. p. 168). 

Art. 1582. — Ne fiina defipt termenul restituţiunei iude- cătorul poate să dea împrumutatului un termen. | i împrejurările. (Civ. 1101, 
Fr. 1900). 

Tezt. fr. Art. 1900. — Sil p le juge peut accorder î l'emprunte 

1572, 1583; Pr. civ. 
en, potrivit cu 
126, 128; Civ. 

a pas 6t€ fix6 de terme pour la restitution, ur un delai suivant les circonstances. 
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DESPRE IMPRUMUT Art, 1583-1584 Codul civil 

Doctrină străină, 

Baupnt ET Waur, De la sodice, du pre!, elc., 76%, 165 ; | m 
Coin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 640, &i; 
DaLoz, Rep. Prât, 188 urm.; 'Suppl. Pret, '38; 
MovRLOy, €d. 7-a, III, p. 377; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2050, 2066. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, IX, p. 679 urm., 683; 
CANTACUZIsO MATEI, p. 543; 
Nacu, III, p. 41. 

Jurisprudenţă. 

1. Constituirea ca dotă a unui venit, 
ce trebue plătiț pe un termen nelim:- 
tat de ani; fie că sar numi o rentă per- 
petuă, de care nu vorbeşte codul civil, 
fie că sar numi altiel, nu conţine ni- 
mic ilicit şi dacă întrun act dotal nu 
se fixează un termen pentru plata ca-: 

pitalului nu se poate zice că ne aflăm 
întrun eaz analog cu împrumutul fără 
termen, căci pe cât timp la împrumut 
obligaţia de a restitui capitalul e esen- 
ţială, la dotă, liber este înzestrătorul 
să dea ce vrea, un capital sau un ve- 
nit pe un termen sau nelimitat, (Trib. 
Olt. C. Jud. . 271906)... | 

- Art. 1583. — Dacă însă s'a stipulat numai ca împrumutatul 
să plătească când va puteă sau când va aveă mezii, judecă- 
torul va prescrie un termen de plată după naprejorăti. (Civ. 

| 1101; Pr. civ. 196, 128; Civ. Fr. 1901). 

Text. fr. Art. 1901. — Sil a 6t6 seulement convenu que Pemprunteur 
paierait quand îl le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui 
fixera un terme de paiement suivant les -circonstances. 

Doctrină străină. 

AUBRY ET Rav, IV, p. 87; 
BaunnRY Er WAncL, "1 la societ, du pret, etc., 766 urm., 

„CoLaN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 640, 641; 
171, 712, 175; 

Daroz, Rep. Pret, 191 urm.; Supul. Prâi, 38 urm.; 
DemoomBe,.XĂAV, '319; 

“ GUILLOUARD, Du pret, ete., 104, 106 urm.; 
Huc, AI, 172; 
LAUREXT, XXVI, 502, 503 urm.: , 
PLANIOL, II, ed. '3-a, No. 2050, 2066; 
Poxr, Pol. contr., |, 175; 
TROPLONG, Du “pret, ele., 258. 

ALEXARDRESCO, IX, p. 681 urm., 683; (il, part. JI, ed. 2-a, p 

Ss 

__ Doctrină românească. 

„ 610; VI, p. 112); Nola sub. 
Trib. Epernay hiarne) 44% Aprilie 1921. Curier Jud. 27/1994; 

Nacv, III, p. 41, 

CAPITOLUL III. 

Despre obligaţiunea împrumutatului. 

Art. 1584. — Imprumutătul. este dator să restituiască lu- 
cerurile împrumutate î în aceeaşi cantitate şi calitate, şi la timpul 
stipulat. (Civ. 1023, 1101, 
Civ. Fr. 1902). 

1104, 1976, 1578, 1579, 1585 urm. ; 

Tei. fr. Art. 1902. — L/emprunteur est tenu de rendre les choses protces, 
en mâme quantite et qualite, et au terme convenn. 
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ga 

AI : “ALEX ÂNDRESCO, IA, p. 632-urm,, 689; (VI, p. 489); „Obligaţia împrumutatului de a res- 
MS 

"a NacUIIl, p. 

„ dtre rendue d'apres la convention. 

Art. 1585. „ DESPRE IMPRUMUT Codul civil 

Doctrină străină. - 

'BAUDRY ET WAHL, De la socitle, du pret, etc., 748 urm.; 

“Couin Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 610, Gkl; 
DarLoz, Rep. Pret, 19% urm.; Suppl. Pret, 4; 
“MounLon, ed. 7-a, III, p. 3179 urm.; 

, PIANIOL, JI, ed. 3-a, No. 2067. 

N Doctrină românească. 

titui lucrul împrumutat“. Dreptul '79/909; , 
i 442; 

Peri “EucEx, Notă sub. Cas. civ. Fr., 23 lan. 1924. Jurispr. Gen. 17/192+. No. 974. 

Jurisprudenţă. 

1. Obligaţia. ce rezultă dintr'un îm- 
prumut pe bani,:fiind totdeauna pe a- 
ceiaşi sumă numerică arătată în con- 
tract împrumutatul este dator a re- 
stitui la timpul stipulat aceiaşi sumă 
numerică, indiferent dacă cursul mo9- 

-nedei este la acea dată scăzut sub va- 
loarea pe care o aveă Ja data împru- 
-mutului. 

Astfel că dacă s'a efectuat un împru- 
mut de mărci germane, împrumuta- 
ul este obligat ca la termenul stipulat 
să restitue numai aceiaşi sumă nume- 
rică de mărci germane, chiar dacă 
cursul mărcii nu mai reprezintă nici 
o valoare apreciabilă. (Trib. Ilfov s. |, 
445 din 19 Mai 1924. Dreptul 21/924). 

2. Din referatul Ministerului de Fi- 
nanţe cu data de 13 Ianuarie 1918, ară- 
tându-se că până la această dată 
“cursul rublei a fost de 2 lei 66 bani în 
raporturile dintre stat și particulari şi 
“instanța de fond constatând că, ziua 
sscadenței cecului în ruble asupra Mi- 
pisterului de război, pe care intimatul. 
îl aveă, a fost la 12 Ianuarie 1918, bine 
această instanţă a luat normă cursul 

de 2 lei 66 bani pentru rublă. (Cas. III, 
799 din 15 Aprilie 1924. Jur. Gen. 1924, 
No. 1941). 
.3. Dispoziţiunile art. 8 din legea de 

la 22 Decembrie 1916, potrivit cărora 
debitorii cari.au stipulat înainte de 15 
August 1916 plata unei datorii în. aur, 
pot să se libereze valabil plătind în 
hârtie-monedă a Băncii Naţionale, 
fiind edietată de legiuitor în scop de 
a protejă stocul metalic al acestei 
bănci şi de a cereă în vederea acestui 
scop, un curs forţat pentru leui mo- 
nedă-hârtie, ca atare aceste dispozi- 
-ţiuni nu pot fi aplicabile de cât în ca- 
zul când e vorba de o datorie în mo- 
nedă „aur“ ieare strict executată ar 
pune Banca Naţională în situaţiune 

"de a-și mieşoră stocul ei metalic, iar 
nu și atunci când e vorba de o dato- 
rie contractată în monedă străină, caz 
care rceşind din cadrul legii exceptio- 
nale, are a se regulă conform princi- 
'piilor generale şi intenţiunei comune 
a părţilor. (Cas, III, 2978 din 12 Nov. 
1924, Dreptul 38/924, Jur. Rom. 1/995). 

4. A se vedeă: arţ. 977 nota 39; art. 
1578 notele 1, 2, 3; art. 1579 nota 3; 
art. 1581 nota 1; art..1587 nota 9. 

Art. 1585. — Când este în neposibilitate de a îndeplini da- 
toria prescrisă 
culată du 
ţiunea. 

risă prin art. precedent, va plăti valoarea lor, cal- 
pă timpul şi locul în care urmă a se face restitu- 

Dacă nu s'a deţerniinat nici timpul nici locul plăţei împru- mutului, plata urmează a se face 
valoarea curentă din timpul în ca 
tractat. (Civ. 1104, 1586; Civ. Fr. 

Text. fr. Art. 1903. — Sil est 
tenu den payer la valeur eu Esard 

Si ce temps et ce lieu n'o 
du temps et du lieu ou Pempr 

AuBRr ET RAv, IV, p. 600; 
BaupnY Er WAnL, 
Cori ET CAPITANT, ed, 2-3, IL, p. 6%; 

de către împrumutat după 
re şi în locul unde sa con- 
1903). o 

dans: limpossibilite d'y satisfaire, il est 
au temps et au lieu ou la, chose devait 

nt pas tc regl6s, le paiement se fait au prix 
unt a ct€ fait. 

Doctrină străină. 

De la Societe, du pret, etc., 794-798; 

 



Codul civil 7 DESPRE IMPRUMUT Art. 1586-1587 

Darroz, Rep. Pret, 211 urm.; Suppl. Pret, 45 urm.; 
DEMANTE ET CoLMET DE SANTERRE, VIII, 110 bis; 
GuiLOUARD, Du pret, etc., 95, 9%; - 
Huc, ÎI, 176; . - 
LAURENT, XXXVI, 506, 508; 
MOURLOx, ed. 7-a, IM, p. 379 urm; - . 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2067; ( 
Poxr, /'et. contr., IL, 199, 200; _ 
TaoproxG, Du prâl, 23% urm. e E a 

  

Pip 

a iza bu 

, < „o SCANOLL 
"Doctrină românească. od 

, | j C 
ALEXANDRESCO, IX, p. 682 urm., 689; (IV, part. II, ed. 2-a, p. 358; VI, p. 489, 5% w 
Nacu, II, p. 442. | 

Jurisprudenţă. 

1. Art, 1579 se referă la cazul când 
monedele ar îi eşit din curs sau ar îi 
suferit veri o depreciațiune; iar art. 
1583 prevede ipoteza când debitorul nu 
e în imposibilitate de a îndeplini obli- 

o. 

N 

iaşi cantitate şi calitate; ambele aceste: 
texte de lege nu sunt aplicabile în ea- 
zul unde e vorba de o creanţă pe care- 
debitorul se obligase de -a o plăti în na- 
poleoni de aur, monedă care se găseşte: 
în mare cântitate şi în curs:legal în 
ţară. (Cas. I, 248/lun. 26/89, B. p. 632).. 

gaţia, sa de a restiţui lucruri de acc- 

“Art, 1586. — Dacă împrumutatul nu întoarce la timpul. 
stipulat lucrurile împrumutate sau valoarea lor, trebuie să. 
plătească şi dobânzi, dela ziua cererei prin judecată a împru- 
mutului. (Civ. 1084, 1088, 1589; C. com. 43; Civ. Fr. 1904). 

_Tezt. fr. Art. 1904. — Si Vemprunteur ne rend pas les choses prâttes ou 
leur valeur au terme convenu, il en doit Lintârât du jour de la demande en. 
justice. . | _ [| 

Doctrină străină. 
Avant ET Rau, 1V, p. 600; 
Baupnr Er Waunr, De la Societe, du pret, etc. 199 : 
CoLin Er CAPITANT, cd. 2-a, II, p. 840; 
DauLoz, Hep. Pre, 214 urm.; Suppl. Prât, %; 
DENANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 110 bis; 
DemoLouBe, AXIX, 624; 
GUiLLOUARD, Du pret, ete., 98; 
Hoc, XI, 177; 
LAURENT, XXVI, 51|; 
Movnox, ed. 7-a, ii, p. 379 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2067; 
Poxr, Pel. contr., |, 219; - 
TnoeLos, Du pret, ete., 301. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO. IX, p. 682 urm., 689; (VI, p. 40i n. 1; 
Nacu, III, p. 442. 

Jurispradenţă. 

1. Dacă împrumutatul nu înapoiază. 
la timpul încuviinţat, împrumutul său, 
el trebue să plătească dobânzi din ziua 
în care se va fi cerut prin judecată 
plata acelui împrumut, nu din ziua ce- 

rerei de plata dobânzilor, întru cât de-— - 
bitorul a fost pus în întârziere din 
ziua 'cererei de plată a capitalului. 
(Cas. I, 360/97, B. p. 1173). . 

2. A se vedeă art. 1587 cu notele res-- 
pective. i 

CAPITOLUL IV. . 

Despre împrumutul cu dobândă. 

„Art, 1584. — Se poate stipulă dobânzi pentru un împrumut. 
de bani, de denariate (zaharele) 

4 

sau de alte lucruri 'mobile- 
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Art: 1587; „sa 

(Civ. 472 urm., 1088, 1090,:1588 .urm., 1907; C. 
TI Aa Fr. 1905). | i 

DESPRE IMPRUMUT Codul civi] 

com. 370; Civ. 

Tezi fir. Art. 1905. — Il est permis de stipuler des interâts pour simple 
prât soit d'argent, soit de denrâes, ou autres choses mobilitres. 

AuBnY ET RAU, IV, p. 601; a | 
BaunnY ET WauL, De la Societe, -du pret, 
CoLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, 

Doctrină 
“> 

străină. . 

„ete-;902 urm. 905, 906; 
p: 0; 04 

DaLLoz, Rep..Compte cour.,,70. urm; Prât. ă intâr., 4 urm ,,16 urm., 

>a Alia) 

124 urm., 16% urm. 
214; Suppl. Compte cour., 42 urm; Prâtă inler., 1 upră, 24 urm, 94 urm, ii4urm.; 

DemoauE, I, Sources des Obligalians, I, p. 281; 

Gun.OUARD;-, Du prâb; ete.,;422-124,,126; 128; 
Huc, XI, A80iitpai ve uri ao mb mlzzni 
LAVREST, XĂNI,.514;)p. scz a hu Tu 
MovnLo; i€d. «7-a, IL ps982 5 a oii 
PLASIOL» ÎL, ed..8-a,..N0.;2072; i iesite 
PoNT,;-Pel. conlr. 1, 246, urm. 230,251; ui 
TROPLONG, IDu:pret, 66.409. | ri) st < 

  

int fe 
il un 
„Îi : : 

vu ferosiulob Der 
„Ito futtţobhii ps 

  

. [9 pia pl fo pai 7 - 

Doctrină romârsascăiiriil în, 

ArexAnbnEs09, IX:p;;669, 694,698 urm.; 5703curm. 1705 urmsi714 ;-- Act, III, p., AX7. | APO, VL BAT Costel aseza 
-jrtgeut sdurisprudență.,: i-o 

1. .Gâridie xrorba':de un! împriimut dă : 
bani, părţile pot să stipuleze ori ce do- 

SIBIU solii 
„niste protente:rcoriventionale pe cari 
„părțile, au putut;să le stipuleze în vir: 
(thtea aut. 1587, dcâste. procente curg şi 
după „expirarea . termenului de plată, 

bânda-ar.yoi;-conform-art:1587..Şi-ne-i: fără: Săifie-necesitate: de “veri: 0“ punere 
punerea, în întârziere, a:debitorului nu j;cîn întârziere, sau chemare, în: judecață. 
poate să atragă, ca consecință pentru 
creditor, pierderea întregei dobâuzi - 
stipulată în actul de împrumutaret ci? 
„Pur şi simplu să facă să curgă do- 
bânda stipulată numai de la cererea în.- 
judecată. Iar cererea în judecată este: 
o punere în întârziere prin excelenţă, . ;::1/87,: Dr, 41/87). sep) pe motiv că creditorul nu se mai adre;;; 
sează pur şi simplu la debitor, ca în 
punerea în întârziere, ci la justiţie dela 
care cere ca debitorul să fie condamnat 
la executarea obligațiunei sale con- 
form contractului. (Apel Buc. II, 214, 
Oct. 17/80, Dr. 94/81). - 

„ Pentru ca să poată fi aplicabi 
art. 1586 trebue ea în convenţiunea ce 
a intervenit între părţi să nu 
văzută clauza că dobânzile au să curgă din ziua expirărei termenului de plată, in care caz numai creditorul zu poate cere dobânzi de cât din ziua când a pus 
în jintârziere pe-dehitor,, say când afă- ut cererea. în judecată... (Cas. (L,, Ten, 19/81, Îi. păg)pe9 pori (0381234, Dobânzile convenţionale nu înce 
tează prin. faptul expirărei, termenului do plată, căci,” în lipsă 'de o stipula- tiune contrarie, nu se poate admite ea „un imprumut făcut de la origină ca dobândă, când ereditorul w'a consimţit să-şi dea capitalul de 
interes oare care, să se, transform - Cr 1 după expirarea termenul a9tormeriuPenirn fixarea 

fie Prea muupoate:fi silit a primi parte d 

cât mijlocind un!-1Cplătit, termenul 

"considerându-se vechiul contract. pre- 
„lungit, astfel 
“tractul: de locaţiune (art. 1437). (Cas. 

I, 219/Tun. 9/92,:B. p,/565::Cas., 1,::397, 
„+Dee..20/89,: B.-.p. 1044; Cas:/ 1,:150/lun: 
8/88; :B. p. 548;. Apel Buc. II, 58, Apr 

et corzi 
ui 14 Oricât: ar putea; fi: de: exagerată: 
'pretențiunea creditorilor, deb;torii:nu 
pot. îi scutiţi. de 'plata (dobânzilor. con- 
venţionale după expirarea : termenului: 
decât atunci când s'ar:fi dovedit că ei au 
făcut în. acel: termen 'oferte: reale,:con- 
form art, 11141115: şi--1116, pentru. tot 
ceeace ce se datoră ca -capitalişi. do- 
bânzi, căci în!virtutea art. 1101, nimeni 

torii. (Cas, I, 150/Iun. 3/8, B. p. 549). u, Sr ,Deşi in, regulă generală .daunele- “interese la obligațiunile.. cari ay. de, 0- biect o sumă de bani, riu curg de cât din ziua punerei în, întârziere (art. 1088), însă natură confractului de îm 
prumuț,, consistând , în aceea ; a.:plății unei desdăunări: pentru, tot, timpul cât celce a împrumutat a fost privat „de beneficiile, cap'talului: său, rezultă că 
Plata, uneii, dobânzi, eonvenţionale., ni se poate opri la expirarea termenului „împrumutului, 

de altfel stipulându-se 
Situl: ae epoeei reştitnirei . ca- mod, tacit, întrun împrumut: an ului, lar nu pentru durata plăţii i aţi i piu Pee [ab . ut Arataii; | dobânzei,. A., decide contr i î ” 

“astiel :zefiind vorba 'deinteresăle inot! Vimnita că icoritractul ds în Ariul era ad xatoriit (prevăzute! d6 drt, 1088, cicde ( 9ibânăă, eaxelli încep 
e împrumut“cu do- 
utiaveăjun caracter 
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cum se urmează la con-: 

in da- 

deşi capitalul nu sa.



„Codul civil 

oneros, sa transformat în urmă în- 
tr'un contract gratuit, împrumut fără 
dobândă, ceea ce nu e raţional: a. se 
presupune că a fost intenţiunea păr- 
ților, contractante. Aşă fiind, existând 
o stipulaţiune expresă de dobândă, la 
expirarea termenului împrumutului 
nu mai e necesitate de o punere în în- 
târziere spre a puteă curge dobânda şi 
de la această dată înainte. (Apel Buc. 
III, 17], Oet: 14/91, Dr. 82/91; Apel Buc. 
III, 109, lun. 6/91, Dr. 49791; Apel Buc, 
TI, 2911789, Dr. 17/89). 

6. Intrun” împrumut, pentru care 
sau stabilit dobânzi şi.un termen de 
plată, dobânzile convenţionale nu în- 
cetează prin faptul expirărei ter- 
menului fixat pentru plată. Instanţele 
de fond sunt suverane ca, interpretând 
un contract de împrumut, să aprecieze 
dacă dobânzile sunt stipulate şi pen- 
tru timpul ce urmează după expirarea 
termenului de plată al împrumutului 
pană la achitare, (Cas. I, 175/97, B. p. 

7. Dobânzile convenţionale nu înce- 
tează prin faptul expirării termenului 
de plată a capitalului împrumutat, ci 
curg şi după expirarea acestui termen, 

DESPRE IMPRUMUT „Art, 1588 

fără să fie necesitate pentru aceasta 
de vre-o punere în întârziere, sau che- 
mare în judecată, considerându-se ve- - 

_chiul contract de împrumutare prelun- 
git, după cum se urmează şi la alte 
contracte cu titlu oneros. (Cas. I, 352, 
903, B. p. 1058). 

8. Operaţiunea de bancă cunoscută . 
sub numele de „depozit spre fructifi- 
care“ constitue un act iuridie care are 
caracterul unui contract de împrumut, 
iar nu de depozit, de oarece în aseme- 
nea operaţii, depunătorul stipulând în 
favoarea sa plata unei dobânzi pentr 
suma depusă, contractul nu mai poate 
aveă caracterul unui depozit, care po- 
trivit art. 1593 ce. civil este esenţial- 
mente gratuit. (Trib. Ilfov s. L, 445 din 
19 Mai 1924, Dreptul 21/9924). 

9. Expresiunea de „valuta ziua 
de....“ întrebuințată în contractele de 
împrumut pe bani, înseamnă că do- 
bânda are a curge de la.acea dată, iar 
nu. ca restituirea la termen a sumei 
împrumutată are a se face după va- 
loarea cursului de la acea dată. (Trib. 
Iifov s. Î, 445 din 19 Mai 1924, Dreptul 
21/9924). | 

10. A se vedeă: art. 1589 nota 3. 

Art. 1588. — Imprumutatul care a apucat de-a plăti do- . 
bânzi ce nu Sau stipulat, sau mai mari decât sau stipulat,: 
nu mai poate a le repeti, nici a le impută *) asupra capitalului. 
(Civ. 999, 109, 1111; Civ. Fr. 1906). 

" Tezt. fr. Art. 1906, — I'emprunteur. qui a pay6 des intârcts qui n'ttaient | 
pas stipults, ne peut ni les repâter ni les imputer sur le capital. 

_ Doctrină străină. 
AUBRY ET RAU, IV, p. 602; 
Baupa Er Wanr, De la Socicte, du pret, etc., 913, 913 bis: 
Com ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 69, 64; 
Dauroz, Rep. Pret â inter, 200: Suppl. Prât ă inter., 137 urm.; 
GuirLouARD, Du pret, elc., 133, 134; 
Huc, XI, 181; 
LAURENT, XX VI, 522; 
MouaLoy, ed. 7-a, III, p. 3%: 
PLasior, II, ed, 3-a, No. 2073, în notă; 
SALEILLES, Obligalion, ed. 3-a, p. 453 nota 

i Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, IX, p. 669, 694, 698 urm., 703 urm., 205 urm., 711; (VI; p. 6 urm, 10 t- 
şi n. 1, 493 L. şi n. 2, 424); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 34; 

Nacu, III, p. 447; 
Toseasu N. C., Observaţie sub. C. Apel Napoli, 13 Iunie 1910. Pand. Rom. 1924-11-43. 

„JI arisprudenţă. 

1. Cu drept cuvânt _iudecata con- 
damnă pe ereditor a plăti dobânda la 
0 sumă dela data împlinirei ei, iar nu 

m Malle impută“, iadică: a le scădeă. 

“ dela cerere, când se constată în fapt 
că din culpa lui s'a împlinit o sumă 
mai mare de cât trebuiă. (Cas. I, 19/77, 
B. p. , 

2. A se vedea: urt. 1092 nota 2. 

2



„DESPRE IMPRUMUT Godul ciril "Art, 1589 

— (Mod. [. 10 Decemvr. 18821). Se defige o do- 

bândă de cinci NI sută pe an pentru afacerile civile, şi de 

sase la sută pe an pentru cele comerciale, în toate cazurile 

unde nu sa hotărit de părţi cuantumul ei. | 

“Dobânzile legale începute, cerute, precum Şi cele con- 

sacrate prin hotăriri definitive, se vor. calculă conform legei 

vechi, până în momentul promulgărei legei de faţă. (Civ. 1, 
1066, 1089, 1587; Com. 43). 

Acest articol este modificat prin art. 49 din „Legea privitoare la unifi- 

carea unor dispoziţiuni din: procedura, civilă si comereială pentrn înlesnirea şi 

accelerarea judecăților înaintea Tribunalelor şi Curţilor de Apel, precum şi 

unificarea competenţei judecitoriilor“, publicată în- Monitorul Oficial No. 105 
din 19 Mai 1925, în cuprinderea următoare: 

Art. 49. — Procentele legale se vor calcula după scon- 
tul Băncii Naţionale augmentat cu 4 la sută în materie civilă 
Şi 6 la, sută în materie comercială. 

_ i Doctrină străină. 

AUBRY ET Na, 1V, ed. 4-a, $ 396, p. 6UL, 606; PE 
Daupnr Er Waunr, De la Societe, du pret, ete., 111,901-903, 905, 922; 
“COLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 29, 64; - 
Danroz, hep. Pret â inter., 2 urm. 2 urm, 

24 urm, 11%; 
DEMOGUE, I, Sources des Ohligations, 1, p. 345; 
"GUILLOUARD, Pret, 73, 122-194, 196, 129; 
LAURENT, AXVI, 489, 514; 
MouRLOy, ed. 7-a, III, p. 382, 383; 
PLANIOL, Il, 2073; 
Poxr, Pret, 146, 250; 
“Tant, 1V, 168,.p. 157; 

- TROPLOSG, Pret, 349, 362, - 

, 

165, 178; Suppl. Pret ă întâr., 2 urm. 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, IX, p. „669, 694, 698 urm., 703-urm., 705 urm., 711; (VI, p. 390); Droit ancien et moderne de la Roumanie, .p. 340; Observaţie sub. Trib. civil Le Havre 

„ (Seine-Inferieure) 4 Oct. 920, Pand. Rom. 1923-I11-439; Ă DEGRE ALEXANDRU, Scrieri juridice, vol. IV, „Cămâătăria este oprită?“ p. 334, 335; Nacu, III, p. 447; , , - “ToxEAsU N. C., Observaţie sub. C. Apel Napoli, 13 Iunie 1910. Pand. Rom. 1924-11-83. 

 Jurisprudenţă. care prevede o dobândă de 6 la sută 1. Ca a dela 19 Aprilie, 1880, dobânda datorită î. Când părțile au determinat do- eră de 6 la sută până la 10 Decembrie bânda, judecătorii nu au dreptul a o. 1882, data promulzărei legei care fi- mode (Apel Buc. II, 70, Mart. 4/89,  xează dobânda lexală la 5 la sută; de 
2. După art. 22 din legea rurală, do- bânda aferentă obligațiunilor rurale nu curge de cât în timp de 15 ani. Con- orm dar acestui articol şi legei pentru : prelungirea  stingerei 'opli aţiunilor rurale promulgată la 10 Aga nor Statul nu avcă îndatorire să plătească dobânda de 10 la sută pentru obligaţiu- nile rurale, de cât până la 19 Aprilie 1880, când a intervenit legea pentru conversiunea. obligaţiunilor rurale şi 

  

* 1) Textul vechiului 
s'a hotării de pă uită 
tragea, Parica În 
clauzei penale, p 

c rt, 1589, eră: arți quantumul ei“. A sa Se ru 

recum şi art. 1066 şi 1089 Cod. Ci 

„ților. contractante. Ş 

fige o dobândă de zece la sută, | e vedeă i “ali « Ă - » Cap. 10, Art. 2. A'se vedeă în notar acla pac iofiu Calimach $ 1332 şi 1333, Codul Ca 
iv. : 

la 10 Decembrie 1882 şi până la achi- 
tare nu curge dobânda de cât 5 la sută. 
(Cas. 1, 403, Dee. 19/86, B. p. 947), | 3. Din art. 1587 rezultă că părţile 
contractante pot stipulă în contractele 
de împrumuturi de bani, ori ce dobânzi 
abandonând asifel dobânda conven-. 
țională, liberilor stipulațiuni ale păr- 

i. dacă legea fi- 
xează o dobândă, de 5% în afacerile ci- 
vile şi 6% în rele comerciale, aceasta 
se referă la dobânzile moratorii, 12 

în toate cazurile unde ni 

3 şi Legea din 2) Februarie 1879, asupra



“Godal civil 

care justiţia condamnă pe un debitor 
«care este în întârziere, şi la interesele legale cari curg de drept în virtutea 
legii, adică la acele cazuri în cari păr- 
“țile nau _ stipulat dobânzi, (Apel Buc. 

TI, 109, Iun. 6/91, Dr. 49/91; Apel Buc. 
TIT, 171, Oet. 14/91, Dr, S2/91). 

4. Prin tractatul de pace de.la Bu- 
-curești din 28 Iulie 1913, cedându-se de „statul bulgar României o parte din te- 
r.toriul său, prin această cedare statul 

DESPRE: IMPRUMUT Art. 1590 | 

"român s'a substituit în toate drepturile Şi oObligatiunile statului bulgar. 
rin urmare de la data sus menţio- nată aplicându-se în acest teritoriu le- gile române, procentele legale în ma- terie comerrială au a fi cele prevăzute in aceste legi. (Trib. Durostor, Apr, 1914; Dreptul 1914, p. 399). 

. se vedceă: art. 998 nota 172; art, 1066 notele 2, 7. 

Art. 1590. — Adeverinţa. dată pentru capital fără, rezervă a dobânzilor este o presumpţiune de plata lor şi scuteşte de dânsa. (Civ. 1111, 1173, 1174, 1200, 19202; Civ. Fr. 1908), 
| Text. fr. Art. 1908. — La quittance du capital donne sans râserve des intârâts, en fait prtsumer le paiement, et en opâre la liberation. 

AUBRY ET RAU, IV, p. 602; 
Doctrină străină, 

Buni ET Wanc, De la Socicle, du pret, ete., 919-921 ; "Corin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 232, 233 
DaALLoz, ltcp. Pret â intâr., 189 urm.; Suppl. Prât.â inter., 134 urm.; -GUILLOUARD, Pret, etc. 138, 139: 
-Huc, XI, 199; . . 
LAURENT, XAVI, 518. 519; 
Movunroy, ed. 7-a, III, p. 384; 
“Pastor, II, ed. 3-a; No. 2074; 
Poxr, Pet. contr, 1, 320; 
“TnopLoxe, Pret, etc., 414, 

Doctrină românească. 
ArExAsDREsco, IX, p. 669, G04, 698 urm. 703 urmn.. 705 urm., 711; (VI, p. 119); „CANTACUZINO MATEI. p. 604; 
Nacu, III, p. 447, 48, 

Jurisprudenţă. 

1. Prezumpţiunea de Z 
“creată de art, 1590, numai atunci îşi 
„poate aveă aplicaţiunea când e îndo- 

„sală asupra, chestiunei de fapt dacă s'a 
Plătit sau nu dobânda, iar nu când ne- dspunderea dobânzii e un fapt netă- xăduit de însuşi debitorul ei. (Cas. I, 2%6/Sept. 3/79. B. p. 642). 

. + Spre a fi invocată prezumpțiunea de plata dobânzilor prevăzută de art. 
159%, trebue ea în adeverinţa dată să 
se afirme că este dată pentru primirea . 
capitalului, în care caz cu drept cuvânt 
acă nu se prevede vreo rezervă pen- 

tru procente se poate ea odată cu plata 
“capitalului sau socotit şi plătit şi pro- centele. Când însă e vorba de o chi- 
tanță dată de creditor pentru primirea 
de parte din sumele datorite, nu are 
aplicaţie art. 1590, acest caz fiind pre- 
văzut Î art. 1111. (Cas. I, 29/Ian, 24/83, 
p. . , 

. Dacă în chitantele de descăreare “se zice că plăţile s'au făcut în comptul 
"datoriei, şi această datorie constă, la 
epoca acelor vărsări atât din capital 

“cât si din dobânda lui, în atare caz se 
aplică art, 1111, după care plata par- | 

plata dobânzii 

ţială a unei datorii pentru care se plă- 
teşte dobândă se impută mai întâi, asu- 
pra dobânzii, Numai dacă în chitanţe 
Sar fi zis că sumele dintrînsele sau | 
dat pentru capitalul datorit fără vreo 
rezervă a dobânzilor, atunci acest fapt 
ar fi constituit o prezumpție legală de 
plata dobânzilor şi în acest caz sumele 
răspunse sar fi imputat numai asu- 
pra capitalului, (Cas. I, 231/Iun, 10/85, 
B. p. 504). 

4 Pprezuimptiunea. de plata dobânzi- 
lor prevăzută de art. 1590 mu admite, 
în general, proba contrarie. (Cas. |, 
38/Febr. 1/91, B. p. 119). 

5. Această prezumptie. are loe nu- 
“mai atunci când nu s'a făcut nici o - 
rezervă din partea aceluia care a dat 
adeverinţa pentru plata capitalului. 
(Cas. IL, 184/Mai 3/91, B. p. 569). , 

Determinarea, obiectului şi înţin- 
derii convenţiunilor, cât şi stabilirea 

„intențiunei părţilor, în lipsă de clauze 
exprese, constitue chestiune de fapt, 
ce întră în atributul suveran al în- 
stantelor de fond.. (Cas. III, 21 Martie 
1906,_B. p. 661).. , 

7. Deşi prin art. 1590 din codul civil 
“legea prevede că adeverinta dată 'pen- 
tru plata capitalului, fără rezerve în



Art. 1591-1593- | DESPRE, DEPOZIT | " Codul civit 

* 

i Dbânzile, este o prezump- ci poate fi combătută prin “proba, con- 

tute veste, do) 1or şi scuteşte de dân- trarie. (Cas. TIL, 26 Martie 1907, B. p- 

sele pe debitor, totuş această prezump- 620). . 

țiune nu este o prezumpţie absolută, 

TITLUL NIL. 

__” Despre depozit şi despre sequestru. 

“CAPITOLUL I. 
Despre depozit în genere. 

Art. 1591. — Depozitul în genere este un aci prin care se 

primeşte lucrul altuia spre a-l păstră şi a-l restitui în natură. 

(Civ. 1593, 1604; L. Timbr. 19 S$ 18; Ciy. Fr. 1915). 

Text. fr. Art. 1915. — Le depot, en gentraj, est un acte par lequel on: 

regoit la chose dautrui, d la charge de la garder et de la restituer en nature.   
Doctrină străină, 

BAuDRY ET Wanr, De la Societe, ete., 1009, 1016; 

Coum Er CAPITANT, ed. 2-a, 1], p. 261, 650; . - 

DArLoz, Rep. Abus de conf., 101 urm.; Depât, 8 urm.; Suppl. Abus de conf. GL urm.; 

Depât, 7 urm.; | A - 

DEMOGUE, |, Sources des Obligations, II, p. 68; . ” 

MoURLOy, ed. 7-a, III, p. 403; - | 
PLANIOL, Il, ed. 3-a, No. 2204. . 

, __.. Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 1 urm.; (VIII, part. |, ed. 2-a, p. 573); 

CErĂŢEANU I. IOAN, Adnoiaţie sub. C. Apel Tg. M „1 April. 1921. ţ 071921; 

Nacu, III, p. 449; aj p 8. Mureş pril. 4 Dreptul 30/ 

RapazoRr M., Nota sub. Trib. Civ. Seine, 14 Febr. 1983, Jurisp. Gen. 22/1924, No. 1351. 

__ Art 1592. — Depozitul este de două feluri: depozitul pro- 
PU 25 şi sequestru. (Civ. 1593 urm., 1626 urm.; Civ. Fr. 

„. Teat. fr. Art. 1916. — 1 y a deux esptces de dâpâts: le dept propre- 
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ment dit, et le sequestre. 
Doctrină străină. 

BAUDRY ET WauL, Je la Socidtă, etc. 1019; 
MounLoy, ed. 7-a, III, p. 403; 
PoraiER,. Depât V, No. 4. | 

Doctrină românească. . 
ALEXANDRESCO, IX, p. &; ' 
Nacu, III, p. 49. 

“CAPITOLUL II, 
Despre depozitul propriu zis. 

“Secţiunea I. — Despre natura depozitului. 

| „Art. 1698. — Depozitul este un contract esenţial gratuit, 
care nu. poate aveă de obiect decâi lucruri mobile. 
crai sp este perfect decât când sa făcut tradiţiunea lu=- 

  

TA - . | . . . „7 . 

) Art. francez corespunzător 1919 se exprimă astfel: „la țradition redlle ou feinte de la chose diposte“.-



Codul cișil: DESPRE DEPOZIT, | Art.i 1594-1505 

„uuTradiţiunea se iînloeueşte, prin „singurul -consimţământ; 
dacă lucrul-ce este:a;se lăsărîn depozit: seuaflă; dejă: înmâna 
depozitarului sub orice alt.ţitlu. „(Ciy..472 urm., 946, 1314, 1316, 
1591 urm., 1600, 1608, 1623, 1628, 1630; Civ. Fr,,1917-1919 

id DAIA 

- Tezt. fr. Art. 1917, — Le d6pot 'propromăăt "dit E3t un cobtrat, Gaciițiel! 
lement gratuit. . E AIA 

Text. fr. Art. 1918. — Il ne peut avoir pour objet -que des.chosesi::mo: 
bilitres. „vonartânioi ăntriloadi | 

Test. fr. Art. 1919. — Il n'est parfait que parila, tradition::râelle::on 
“feinte de la chose deposce. Si ap II oa 

La tradition feinte suffit, quand le depositaire se trouve 'dejă nanti, ă 
qielque tâitră )titre, [de lâ /chose: git onl'cânsetit iă(Iiji'"laisser. A Mtitre:de'depot. 
-[0izu09 Diaz ÎSINCC EREI Upisloriqoseţ oii 9 ibn 
puna Se 0, Ela): 0 TI) SASI” no zoo be limbei | 
BaupBy „ET, XVAnt+ De.la Sorițt6,. du, pret, „du, depât; 1012,..1023, 4024; 1188, 1170; 1171; 
CoLiy' Er CAPITAST, ed. 2- 1650, 651l;i” 7 . Bl Gai A e a. II, p- 301, ri ia? nteril Orne" »[ e „a îD Sint 
DEMANTE'ETi COLMETIDE SANTERRE, VIIL429”is? LI PIPI ȚOT DL Ap O] , 
"GULLLOUARD, Du dEpâl, etc. 16, 17, 19, 20,55; . „SIBI LO aj 
Huc, AI, 231; „iniăae &sislsoli ; 
LAURENT, AA VII, 77, 79; , ” N 
“MouaLoy, ed. 7-a. II. p. 403; Surţib nb Artei ai die ct aia Î ra rabat 
PLANIOr,, II, ed. 3 a, No. 2205, 2206; LOCA | ef eioauiit O 28 zoo, d anori) 
Poxr, Pot cantr. |, Si, 382; il& 939 Ador sul az Atoa Di) 

. stu! LA oo 

, - = TAL To aa uotă 
Doctrină românească, „Sf et: bo sil carii] 
„Boesăiră toi AntdI0 

ALEXANDRESCO, X, p. 5 urm.; Oiservaţie sub. Cas. Fr., 12 .Nov.,;1905.- Dreptul, 36/1907 
„Avem snu nu în dreptul actual contracte reale?“. Dreptul 75/1909; :.:; + “sr sori 

Nacu, III, p. 450; | mt d i e 
ZEI f Aolă sub. C. Apel Buc.:s. II], 3% din, 28 Mart, 1924. Pand. Rem. 1923-11. 

1855) 505 atnor 02 ir ABI0ULOY IDIISOCAL — VROL dr 
c iu 2 ) 9; ris pent să „BIO operâțiuni, depunătorul stipulând 
BUSE iri) asa OTE „VOLI „Iri tavoărea sa plata -undi! dobânzi pen 

1. Operaţiunea de banei:teunosentă i" tru'suma ;depusă,+ contracțul ;nu (iai 
sub numele de „depozit 'spre fructifi-  poat6 âvei caracterul unui depozit 
care“ constitue un act. juridice, care,are., care, potrivitrart. 1393 e. civ,veste e- 
cârâcterul unui contract; de îniprumut,  sențalmente: gratuit. (Trib. Iifov sI 
iâ nu'de depozit/'deioarete îri'aseine! 445“din "19 "Mai 1924, Dreptul 21/1924); 

"TROPLOSG, Du depât, etc. 11 urm., 19, 

Art. 1594. — Depozitul'65tE vâluhtâr sau necesar, (Civ, 1593, 
=Q= . : „Arta 

1595 urm... 1620 urm. ; Civ. Fr..1920). 2 to IV 5 TE tan A 

> LE TOLEDO Ah vb Atta 9 tine i ati ap a ana ti 
- Test. fr. Art.. 1920. — Le dâpât est velontaire oun€cessaire-a) ii vaci: 

i PE da Aula adora) 

ină ăină. jpecte 17 oulă 
Doctrină străină , ca CA AVEȚI sTrtan.l 

0 UL si TD Zoauuul le - Baunnr Er WanL, De la Sociste etc. 1095: Cine e A oral 
Dauroz, Rep. Depât, 8 urm.; Suppl. Depot, 7 urm.; 

„ti “CNAS naspa 
MouRrox, ed. 7-a, III, p. 403. „il sui al aro o 

- ină românească. et ia Giul a0i 
Dogtrină românease | 

ALEXASDRESCO, X, p. 4; a a „a | 
Napo,-llip.452. acrobat Va ainu Boti i crt 199 II 7) GL-CI aq 7 odaia fe 

"bot sin) SIDE îsl/; O mib ASE „AID a DEL Logq fe „0 „due vibiinai) „€ sori ft 
6 „OA „e Secţiuneaill, >: Despre “depozitiil 'coluntar.l „uz sr. i ultise 

ISI AL Ap! carofi „biti AS ling Boll cz tot dul „uz Of, „fi Anuoaoa) 
Art. 1595.«2-Dâpozitul: voluntă” se formează, “prin! Consim:, 

țimântul celui ce dă.şi celui ce primeşte. lucrul 'în_ depozit. 
(Civa2:948; 953::urm.s1:593p 1620; Civ F ei! 10Q ee 255 „st (1 

Anupnio da5d dania Ami 

—63—



„Art. 1596-1597 DESPRE DEPOZIT | Codul civil 

Tezt. fr. Art. 1921. — Le d6pot volontaire se forme par le consentement 

reciproque de la personne qui fait le depât et. de celle qui le reşoit. 

Doctrină străină, 

Baunnr Er Wanr, De la Socidlă, etc. 1026; 
DEMoOGUE, |, Sources des Obligations, II, p. 69; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2205; . - 
MoURLON, ed. 7-a, III, p. 407; 
TRoPLONG, Depot, 36-38. - „u „ Ş 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 9, 10; 
Nacu, III, p. 452. 

"Art. 1596. — Depozitul voluntar se face în totdeauna nu- 
mai de către proprietarul lucrului depozitat sau prin consim- 
țimântul său expres ori tacit. (Civ. 1610; Civ. Fr. 1922).. 

Tei. fr. Art. 1922. — Le d€pât volontaire ne- peut regulitrement ctre 
fait que-par le propristaire de la chose dâposte, ou de son consentement ex-: 
pres ou tacite, . LU 

Doctrină străină. 

Baupny Er Waur, De la Societe, du pret, du depot, 103%; 
„Demoauve, ÎI, Sources des Obligalions, V,.p. 456; 
GUILLOUARD, Du depot, etc. 31; . 
Huc, AI, 132; 
MounLoy, ed. 7-a, III, p. 407; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2207. , 

| Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, X, p. 11, 12; 
Nacu, III, p. 453. : 

Art, 1597, — Depozitul voluntar nu se poate face decât. 
prin înscris 1). (Civ. 1180, 1191, 1197, 1198, 1204 urm., 1205, 
1220 urm., 1598, 1606, 1621; Civ. Fr. 1923). 

Teni. fr. Art. 1928. — Le dâpât volontaire doit âtre prouve par terit. 
La. preuve testimoniale n'en est point regue pour valeur exetdant cent cin-— 
quante francs. 

, Doctrină străină. . : 
ARNTZ, IV, 100; i - “ - AunnY Er RAU, VIII, ed. 4-a, $ 751, p. 176; ” Bauony Er WAur, De la Socicic, du pret, du depât, 1045-1047, 1051; Goa ET CAPITAN, ed. 2-a, II, p.'651 - UILLOUARD, Depdt, „4 ; Hoo, XI, 3a9f,» Ște- 40 urm; 
LAURENT, XXVII, 89, 92; 
MounLoy, ed. 7-a, III, p. 409; 
PLANIOL, Il, ed. 3-a, No. 2207: Ponr, Depât, 402, 41; ! 
TaoerovG, Depot, 46, 48. 

. 
» 

Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, X, p. 13-15; (VII, p.-2 2); Droit ancien | | i 

Ap. PR „ p..247 n. 2); Droit ancien et modern de la R 16, B 405, nota 2, Observaţie sub. C. Apel Buc, s. HI, 121 din 26 Mai 1912. Curier Jud” Gros i otă sub. Trib. 'Toulouse, 19 Febr. 1920, Jur. Gen. 1925, No. 634; ROEA N, Nota sub, ri Argeş, s. Il, 8 April 1921. Pand. Rom. 1924, II, 421; Nacă ji Sei i gorib. vro oi, 364 din 6 Nov. 1923. Jur Gen. 1925, No.. 99; „- 
—— 

1) Art. francez core : imonia , | i leur exctdant cent cinguas de pater 923 adaugă: „La preuce testimoniale n'en est point 'regua pour tar-



Codul civil 

Jurisprudență. 

1. Pentru constatarea depozitului vo- 
luntar a cărui valoare excede suma de 
150 lei după art. 1597 combinat cu art. 
1191, aplicabile şi în materie corecţio- 
nală, proba testimonială 'nu este admi- 
să de cât în cazul când există un îree- 
put de dovadă scrisă, conform art. 
U9. (Cas. II, 562/Sept, 171, B. p. 203). 

2. Art. 1597, diferind de codul fran- 
cez în această privinţă, preserie în mod 
formal că depozitul nu se poate con- 
stată de cât prin înseris, ceea ce elu- 
dează cu desăvârşire proba cu mar- tori, fie că ar fi în cauză o sumă mai: 
mică de 150 lei, fie că ar există un în- 
ceput de dovadă scrisă, întocmai ca şi 
când ar fi vorba de un contract de 10- 
cațiune sau de transacţiune. (Trib. I]- 
îov, I, Mart, 1/8, Dr. 31/56). 

3. Dispoziţiunea cuprinsă în art. 
1597, după care depozitul voluntar nu 
se poate face de cât prin înscris, nu 
este atât de absolută în cât să excludă. . 
ori ce alt mijloc de dovedire admis de 
legiuitor prin vegulele de drept comun 
ce a stabilit precum ar fi dovada ce 
ar rezultă chiar din mărturisirea de- 
pozitarului sau aceea ce sar putea 
“face prin deferirea jurământului de- 
cizoriu, ete, De asemenea această dis- 
poziţiune nu se poate luă ca o deroga- 
țiune la o regulă cuprinsă în art, 1191 
şi 1203 cari deşi prohibă proba cu 
martori şi prezumpțiuni. când valoa- 
rea lucrului trece de 150 lei, primeşte. a 
însă excepțiuni în cazurile prevăzute 
prin art. 1197 şi 119, admițând o atare - probă ori de câte ori există un început de dovadă scrisă, sau când partea sa 
găsit în imposibilitate de a-şi procură 
o dovadă serisă, aşă că aceste excep- - țiuni sunt aplicabile şi la depozitul vo- 
luntar, ca şi la ori ce alte convenţiuni. 
(Cas. Î, 64/Febr. 22194, B. p. 584). 

4. Dispoziţia acestui articol nu este 
"așă de absolută încât să exeludă orice 
alt mijloc de dovedire legal, cum ar fi mărturisirea depozitarului sau jură- 
Mântul decizoriu. Acest articol nu se 

DESPRE DEPOZIT 

“ar aveă existentă legală. ( 

"Art. 1598 

poate luă nici ca o 'derogaţie la regula din art. 1191 şi 1203 cod. civ., care deşi 
proibă proba cu martori şi prezumpţii, 
când valoarea trece do 150 lei, însă pri-. 
mește excepţii în cazurile din art, 1197 şi 1198, admițând o astfel de probă, ori 
de câte ori există un început de dovadă scrisă sau când părţii i-a fost imposi- bil să-şi procure o asemenea dovadă, 
aşă că aceste excepţii sunţ aplicabile şi la depozitul voluntar. (Cas. IL, 64/93, B. p. 195). 

5. După art. 1597 cod. civil, depozitul voluntar nu se poate dovedi decât cu. înseris; reese însă din spiritul ast. 
1198 cod. civil, că proba testimonială 
şi prezumpţiile sunt admisibile, ori de 
câte ori părţei nu i-a fost eu putinţă 
a-şi procură o dovadă scrisă. Impreju- rările de fapt, din care a rezultat îm- 
posibilitatea, sunt lăsate la aprecierea , judecătorului. (Ap. Buc. II, Dr. 33/901).: 

6. Deşi potrivit dispoziţiilor art. 1191 
Şi 1597 e. civil, contractul de depozit Voluntar nu se poate dovedi cu mar- 
tori, când valoarea lui este mai mare 
de 150 lei vechi, totuşi această, prohi- 
bițiune nu este de ordine publică şi 
deci nu face parte dintre prohibiţiu- 
nile cuprinse în art, 5 codul civi], care 
prevede că nu se poate derogă prin 
convenţiuni sau dispoziţii particulare 
la, legile cari interesează ordinea pu- 
blică- şi bunele moravuri, ci este de or- 
din privat şi cu caracter supletiv,. de 
oarece - dispoziţiile prevăzute de at, 
1191 codul civil, constituese un mijloc 
de dovadă al convenţiunilor încheiate 
între părţi şi. la care ele sunt libere să.- 
recurgă sau nu, după cum le dictează 
înteresul, în cazul când ele nu ar po- 
sedă un alt mijloc legal pentru dove- 
direa acelor convenţiuni si bine înţe- 
ţeles dacă legea nu prevede „ad solem- 
nitatem“ îndeplinirea - unor anumite 

_formalități,; fără cari convenţiunea nu 
'Trib. Doro- 

hoi 364 din 6 Nov. 923, Jur. Gen. 1925, - 
No. 99). 

Z. A se vedea: art, 1180 nota 1; art. 
119], nota 2; art. 1198 nota 45. 

. Art, 1598. — Dacă depozitul s'a, făcut de către o persoană 
capabilă către una necapabilă, aceea ce a făcut depozitul are 
numai. acţiune de revendicaţiunea lucrului depozit, pe cât 
timp se află în mâna depozitarului, sau acţiune de restituţiune 
pe cât acesta sa folosit. -(Civ. 949 urm.,. 1164, 1597; Civ. 
Fr, 1926). 

Tezi. fr. Art. 1926. — Si le dâpât a 6t€ fait par une personne capable. ă une personne qui ne lest pas, la personne qui a fait le dâpât n'a que I'ac- tion en revendication de la chose deposte, tant qu'elle existe dans la main de 
dEpositaire, ou une action en restitution 
au profit de ce dernier. 

65239, — Codul Civil adnotat. — 1V. 

7 

jusqu'ă concurrenee de ce qui a tourn6 
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Art. 1599-1600 DESPRE DEPOZIT 
Codul civil 

Doctrină străină. 

AusnY ET RAU, IV, P- 620; . . 

Biupnx Er WanL, De la Socicle du prât, du 

BUsNOIR, Propri6le et Contrat, ed. 2-a, p. 36 

CoLIn ET CAPITANT, ed. 2-a, Il, p. 651; 

DALLoz, Rep. Depât, 29 urm., 126 urm.; Sup 

DEMOGUE, |, Sources des Obligalions, VI, p. i 

GuILLOUVARD, Du d6pât, ele: 3%, 31;! 

MouBRLoy, ed. 7-a, p. 407; 

PLANIOL, IL, ed. 3-a, No. 9208; 

TROPLONG, Du dEpât, etc. 58. 

ALEXANDRESCO, X, p. 13; (IL, part: IL. ed. 2-a, p. 26% n.2; VII, 

dâpdt, 1035, 1037; 

pl. Depot, 15 urm., 53 urm.; 
29 + 

Doctrină românească. 

p. 35 n. 2); Aolă, sub. 

Trib. Lons-le-Saulnier, Jura, 9 Aug. 1921. Jur. Gen. 1924, No. 2145; 

Nacu, III, p. 4. 

Secţiunea III. — Despre îndatoririle depozitarului. | 

Art, 1599. — Depozitarul tr 

lucrului depozit, întoemai precum 
ebuie să îngrijească de paza 

îngrijeşte de paza lucrului 

său. (Civ. 1564, 1566, 1600 urm.; Civ. Fr. 1927). 

Text. fr. Art. 1927. — Le dtpositaire doit apporter, dans la garde de la 

chose d&poste, les mâmes soins quil apporte dans la garde des choses qui lui 

appartiennent. 
"Doctrină străină. 

BAUDRY. EP Wanr, De la Socicie, du prâl, du dept; 1055, 1056, 1058; 

CaprrANr, De ln Cnause des Obligalions, p. 51 

Couin Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 8, 262, 517, 632, 656; 

DEMANTE ET COLMET DB SANTERRE, VIII, 139 bis, Il; 

DemoâuE, |, Sources des Obliqnlions. V, p. 456, 55%; 

GuivouARD, Du depot, elc. 22, 4, 50, 51; 

Huc, XI, 237; 
LAURENT, XXVII, 9%; 

MounLox, ed. 7-a, III, p. 40%, 409; 

PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2211; 

Poxr, Pet. contr... 1, 436; 

Taorroxc, Du depot, etc., 65, 69. 

Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, X, p. 16 urm., 39, 258: (V, p „826, 827; VI, p. 3î7, 318 n.41); s ie 

sub. C. Apel Buc., s. 1, 12 Mart. 902. Dre D n Dietele ptul 30/4910; Ohservaţie sub. Camera de 

Comerţ din Berlin, 8 Aug. 1919. Tribuna Juridică 2497/1922 ; 

CANTACUZINO MATEI, p. 441; 
Nacu, II, p. 621; III, p. 453. 

_ Jurisprudenţă. 

î. Depozitarul care. păstrează luerul 

depozitat, în specie nişte juvaere, în 

acelaş loe în care el îşi conservă ave-. 
rea, sa, în specie întro ladă de fier, 
nu comite nici o culpă şi deci nu răs- 
punde de pierderea lucrului depozitat 
survenită dintr'un caz fortuit sau de 
forţă majoră. Spargerea prăvăliei şi a. 
casei de fier de către nişte făcători de 
vele, se consideră în genere ca un caz 
fortuit sau de forţă majoră. (QC. Apel 
Buc. s. I, 12 Mart. 1902, Dreptul 30,1910). 

Art. 1600. — Dispoziţiunea articolului precedent trebuie să . 

„2. Depozitarul este obligat să îngri- 
jească de paza, lucrului depozitat în- 

„ toemai cum îngrijeşte de paza lucrului 
său, fiind obligat a restitui conform 
arţ. 1604 e. civ., însuşi lucrul ce a 
primit. | ” = 

Prin urmare, depozitarul răspunde 
chiar de culpa eca mai uşoară, în caz 
de pierderea lucrului depozitat, dar nu 
răspunde de pierderea sau stricăciunile . 

- aduse obiectului din cauză de fortă 
majoră. (C. Apel Consta 9 din 21 
Iunie 1923. Justiţia santa, 37924). ! 

se aplice cu mai mare rigoare: 
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Codul civil DESPRE DEPOZIT Art. 1501 

1. Când depozitarul sar fi oferit a primi un depozit; 2. Când sar fi stipulat vre-o plată pentru paza. depozitului ;- 3. Când depozitul s'a făcut numai în folosul depozitarului ; 3 4. Când sar îi alcătuit expres ca depozitarul să fie răs- punzător de ori şi ce culpă. (Civ. 1593; Civ. Fr. 1928). 
„Tec. fr. Art. 1928. — La disposition de Particle prâcedent doit ctre appliqude avec plus de rigueur, 10 si le depositaire s'est offert lui-mâme pour receroir le depât; 2 siil a stipul6 un salaire pour.la garde du dâpât; 30 si le depât a 6t6 fait uniquement pour linteret du depositaire; 40 s'il a ât6 con- venu expressâment que le depositaire repondrait de toute espăce de faute. 

Doctrină străină, 

" BAUDRY ET WAHL, De la Sociăle, du rât, du depot, 1000, 1062, 1064, 1068, 1069; Corr Er CAPITANT, cd. 2-a, II, p. 650, 652, 656; ” DauLoz, Suppl. Depât, 25;, 
GVILLOUARD, Du dept, etc, 53, 55, 57, 63; 
Huc, XI, 232, 239; 
LAURENT, XXVII, 97; 
MouRLos, ed. T-a, III, p. 405,-409; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 211; . 
Poxr, Pet. contr., 1, 497; 
TROPLONG, Du depot, etc., 79. 

Li 

„ Doctrină românească. - 

ALEXANDRESCO, X, p. 16 urm., 39, 258; (XI, p. 319); | _ Nacu, II, p. 621; III, p. 453; . i _ , Ar C., Wotă sub. C. Apel Buc. s. III, 34 din 28 Mart. 1924. Pana. Rom. 1925-H1-1. - 

Art. 1601. — Depozitarul nu răspunde nici. odată de stri- 
căciunile provenite din forţă majoră; afară de cazul când a 
fost pus în întârziere. pentru restituţiunea lucrului depozit. 
(Civ. 1079, 1082, 1083, 1156, 1604 urm., 1608; Civ. Fr. 1929). 

Text. Jr. Art. 1929. — Le dâpositaire n'est tenu, en aucun cas, des ac- 
cidents de force majeure, î moins qu'il n'ait 6t6 mis en demeure de restituer 
la chose deposte. | IN II 

" Doctrină străină. 

AuBnY ET RAU, IV, p. 635; | na: , 
Bunny er WAnr, JJe la Socidle, du pre, du depât, 1071-1035; | 
Cori Er CAPITANT, €d. 2-a, II, p. 518; | 
Dauoz, Rdp. Dâpât, 60; N | 
UFOURMANTELLE RNOGER, Force majeure; 

Guurovanp, Du depot, etc., 00-62, 17; 
Huc, XI, 237, 239; . | 
Lavgexr, XXVII, 100; 
MovRLox, ed. 7-a, III, p. 409, 410; 
Prasor, II, ed. 3-a, No. 2241; 
TROPLOsG, Du depțt, etc., 9. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 16 urm., 39, 258: (V, p. 186, 377); Observaţie sub. C. Apel Buc: 
. s. art. 4902. Dreptul 30/ ; a | | 
Corina Mae Adnotaţie sub. C. Apel Tg.-Mureș, 1 April. 4921. Dreptul 30/1921; . 

230 CAP iesi C. Apel Buc. s. III, 84 din 28 Martie 1994, Pand. Rom. 1911-1. 
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Art. 1602-1693 

Jurisprudenţă. 

1. Depozitarul care păstrează lucrul 

depozitat, în specie nişte Juvaere, in 

acelaş loc în care el îşi conservă ave- 

rea sa, în specie într'o ladă de fier, nu 

comite nici o culpă şi deci nu răspunde 

de pierderea lucrului depozitat, surve- 
nită dintwun caz fortuit sau de forță 
maioră. . 

“ Spargerea, 'prăvăliei şi a casei de 

fier de către nişte făcători de rele, se 
consideră în genere, ca un caz fortuit 
sau de forță majoră. (C. Apel Buc. s. 
I, 12 Martie 1902. Dreptul 30/910). 

"DESPRE DEPOZIT Codul ciril 

2. Depozitarul este obligat să îngri- 

jească de paza lucrului depozitat, în- 

toemai cum îngriieşte de paza lucru- 
lui său fiind obligat a restitui conform 

art. 1604 ce. civil însuşi. lucrul ce a 

primit. 
Prin urmare, depozitarul răspunde 

chiar de culpa cea mai uşoară, în caz 

de pierderea lucrului depozitat, dar nu 
răspunde de pierderea sau stricăciu- 
nile aduse obiectului din cauză de 
forţă majoră. (C. Apel Constanta 95 din 
21 Lunie 1993, Justitia Dobrogei 3/924). 

Art, 1602, — EL nu poate să se servească de lucrul depus 
fără. permisiunea expresă sau tacită a deponentului. (Civ. 1081, 

1088, 1156, 1504, 1505 urm., 1591; Civ. Fr. 1930). 

Teat. fr. Art. 1930. — Il ne peut se servir de la chose dâposte, sans la 
permission expresse ou presumde du deposant. 

; | Doctrină stră nă. | 

Baupnr Er Warr, De la Socidle, du pret, du dept, 1080, 1082, 1083; 
Conix Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 632; 
GUILLOUARD, Du dept, etc., 06, 68; - 
LAURENT, XA VII, 103; Ă 
MouRLox, ed. 7-a, INI, p. 404, 409; 
PLANIOL,. Il, ed. 3-a, NO. 2212; 
Ponr, Pet. conlr., 1, 416. 

Doctrină românsască. 

ALEXANDRESCO, X, p. 16 urm., 39, 258; (VI, p. 119); 
Nacu, III, p. 455, 456. - 

Jurisprudenţă. 

1. Dispoziţiile art. 1602 şi 1608 din. 
codul civil potrivit cărora creditorul 
gagist nu se poate servi de lucrul a- 
manetat nu pot fi o piedică la admi- 
terea ideei de gaj de oarece părtile pot 
derogă prin convenţia lor la această 
regulă iar în unele cazuri, întrebuin- 

tarea lucrului amanetat poate rezultă 
şi din o clauză virinală a contractului, 
atunci când conservarea lucrului se 
confundă cu punerea lui în valoare 

„Sau cu anumite lucrări de exploatare, 
fiiră executarea cărora însăşi obiectul 
amanetului sar distruge, (Trib. To 
leorman. s. I, 259 din 4 N - 
rier Jud. 1/921). în 4 Nov. 1920, Cu 

Art..1608. — Nu poate de fel să caute a vedeă -lucrurile 
ce i sau depozitat, dacă i s'au încredințat î Lt, dar n o lad 
sau sub o copertă sigilată. (Civ. Fr. 1935) 

Text. fr. Art. 1931. — 
les choses qui lui ont cte dâ 

„Doctrină străină, 
Baunar Er Wanr, De la Soritts, du 

3 închisă 

Il ne doit point chercher 4 connaitre quelles sont 
i pos€es, si elles lui ont €t6 e 

fermâ ou sous une enveloppe cachete. 
onfites dans un coffre 

N 

Cotix Er CAprrASr, ed. Ba II . L pret, du depât, 1086, 1087; 
652; 

Gurouano, Du depot Z „ Huc, NI, 34; + (“PO ele GȚ, 68; 
LAURENT, XXVII, 104; 

OURLON, €d. 7-a, III, p, 409, 410: 
PLANIOL, II, ed. 3-a, re 220410: 
Posz, Pet. contr., 1, 450. : 
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Codul civil DESPRE DEPOZIT "Art. 1604 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, x, p. 16 urm,, 39, 258; 
Nacu, ÎI, p. 455, 456. 

„Art. 1604. — Depozitarul trebuie „Să înapoeze tot acel lucru ce a primit. 
Un depozit de bani, când. depozitarul, conform art. 1602, făcuse întrebuințare de dânsul '),. trebuie să, se restituească, în acele monete în care s'a făcut, 

a valoarei lor. Şi în acela, de scădere 
atât în cazul de sporire cât 

(Civ. 1147, 1578 urm, 1591, 1605 urm., 1611; Civ. Fr. 1932; Civ. Ital. 1848). 
Text. fr. Art. 1932. — Le depositaire doit rendre identiquement la chose -meme. qu'il a regue. 
Ainsi, le dâpât des sommes monn 

-esptces qu'il a 6t€ fait, 
" -diminution de leur valeur. 

Si 
ay6es doit âtre' rendu, dans les mâmes 

soit dans'le ceas d'augmentation, soit dans „le eas 'de 

Text. Ital. Art. 1948. — 11 depositario deve restituire identica cosa che ha ricevuto. 
Un deposiio di denaro, quando in econformită delParticolo 1846 îl deposi- tario ne avesse fatto uso, deve' restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, nel caso tanto d'augmento quando di diminuzione del loro valore. . 

Doctrină străină. Aa 
BaupnY ET Wauc, De la Sucidlă, du pret, du depot, 1091-1094 urm, 1102; 59. : . “CoLis ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 633; LAURENT, XXVII, 75; . 
MouRroy, ed. 7-a, III, p. 406, 409, 410; PLANIOL, II, ed. 3-a, No 2209; - "PoxT, Pet, conir., 1, 390. 

-ALEXANDRESCO,_ X, p 
26 Mai 1909, Dreptul 30/1910; Nacu, III, p. 456. 

Jurispradenţă, - 
1. Privilegiile sunt de drept strict în acest sens că numai creanţele acelea 

“pe cari legea le învesteşte anume cu un - rept de precădere sunt privilegiate; 
Or, creanța deponentului contra depo- zitarului pentra o sumă de: bani legea 
-nu 0 declară privilegiată. (Cas. II, -57/Mai 28/85, B. p. 465). 

- Potrivit dispoziţiilor art. 1604 şi "1610 e. eiv, depozitarul trebue să în. 
napoeze tot acel lucru ce a primit şi Poate să-] oprească 'până la plata inte- 
grală ce i se cuvine din cauza depozi- tului, 5 
Prin urmare, când în -spaţă se con- 

-stată că acțiunile socictătei anon. rom. 'de navizaţiune „România“, pajate . de intinați  apelantului, există. fiind chiar depuse Curtei, intimaţii nu pu- teau să pretindă decât: restituirea lor 
Ci 

, 1) În textul art, francez, lipsesc din art. „făcuse întrebuințare de dânsul», 

ce a primit. 

"1604, cuvintele: >. Când depozitarul, contorni art. 1602; 

Doctrină românească. . | | 
- 24 nrm.: (VI, p. 491 nota, 775 n. 2); Observaţie sub. Trib. Paris, 

cu daune, iar nici de cum plata valorii 
lor după cursul zilei; că deci urmează 
a se dispune numai restituirea ziselor 
acțiuni în natură. (C. Apel Buc. IV, 
dec. com. 32 din 18 Aprilie 192, Jur. 
Gen. 1923, No. 198). | : 

3. Depozitarul este obligat să îngri- 
"jească de paza lucrului. debozitat, în-: 
toemai cum îngrijește de paza lueru-: 
lui său, fiind oblipat-a restitui con- 
form art. 1604 c.:civ., însuşi, obiectul 

Prin -urmare depozitarul -văspunde 
chiar de culpa cea mai uşoară, în :caz de pierderea lucrului depozitat, dar nu; 
"răspunde de pierderea sau stricăciu- nile aduse obiectului din cauză de forţă majoră. (C. Apel Constanta 95 din 21 Iunie 1928. Justiţia Dobrogti: 

â. A sc vedeă: art. 1890, nota 27: 

A 

7 
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Art. 1605-1607 | DESPRE DEPOZIT a Codul civil 

Art, 1605..— Depozitarul nu este dator dea restitui lucrul 

depozitat decât în starea în care se află la timpul înapoerei. 

Stricăciunile survenite fără faptul său, rămân în sarcina de- 

ponentului. (Civ. 1102, 1156, 1601; Civ. Fr..1933). 

'Tezt. fr. Art. 1933. — Le depositaire n'est tenu de rendre la chose d€- 

poste que dans Lâtat oi elle se trouve au moment de la restitution. Les dt 

târiorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont ă la charge du deposant. 

| | Doctrină străină. 

"Baunnt Er WVAur, De la Socidi€, etc., 1118; 
Couin Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 9, 653, 65%: 
DEMOGUE, ], Sources des Obligalions, V, p. 132; 
GUILLOUARD, Zouage, |, 278; Depot, 17; 
MounLon, ed. 7-a, III, p. 409; 

» PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2209 - | , 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 98: , 
Nacu, II, p. 618; Îl, p. 456. 

Art. 1606. — Depozitarul căruia s'a luat prin forţă majoră 
lucrul depozitat, şi care a primit în locu-i o. sumă de bani, 
sau orice alt lucru, trebuie să restituească aceea ce a primit. 
(Civ. 1156, 1601, 1607: Civ. Fr.:1934). | 

Text. fr. Art. 1934. — Le dâpositaire auquel la chose a t& enlerte.par 
une force majeure, et qui a *regu un prix ou quelque chose ă la place, doit 
restituer ce qu'il a recu en change. 

| | Doctrină străină. 
Baupny ET Waunr, De la Societe, du pret, du depât, 1119, 1120; 
CoLin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 653, 65%; 
DUFOURMANTELLE ROGER, Force majeure ; | 
GurLovARD, Dep, 79; 
MouURLoy, ed. 7-a, III, p. 409, 410; - 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2209, SN 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 29; 
Nacu, II, p. 45 

Art. 160%. — Eredele depozitarului care a vândut, în bună 
credință lucrul ce n'a, ştiut că este depozitat, este dator numai 
să pesti tuească preţul primit, sau să cedeze acţiunea sa contra 

mpărătorului, dacă. preţul nu ar fi fost plătit. (Ci | . (Civ. 972, 996 
1604, 1606, 1898, 1909 Civ. Fr. 1935), e Piătite (Civ. 972, 99%, 

Tezt. fr. Art. 1935. — I/htritier du d&positai ; ne 
Aa i. 1995. - L depositaire, qui a yendu de bonne foi la chose dont il ignorait le depât, n'est 'tenu que ă, rendre le prix qu'il a recu, ou de ctder son action contre l'acheteur, sil n'a, pas touchă le pris- 

A Doctrină străină. 
BAUDRY ET WauL, D i6l6 6 Si Gorax ET Care, ca. paie du d: du depăt, Mei, 1124, 1135; UILLOUARD, 72, 97; 7 a 
Huc, XI, 205 ep dr ete, 12, 97; 

» LAURET, XAVII, 109; - 
OURLON, ed; 7-a, III, p.4 . - PLANIOL, ÎI, ed. 3-a, Te 908 10;



Codul civil E „DESPRE “DEPOZIT „ Art. 1608-1609 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 24, 29, 30; (III, part. II, ea. 2-a, p. 92; v, p.:378 n. 1); - DUMITRESCU A. M., 1], 97; | D . | Nacu, III, p. 457. i 

„___ Art. 1608. — Depozitarul trebuie să restituească fructele produse de lucrul depozitat şi culese de dânsul. 
El nu e dator de a plăti nici o dobândă, pentru banii ce i sau depozitat, afară numai din ziua de când a fost pus în. . întârziere de a-i restitui. (Civ. 484, 1079, 1088, 159, 1602, 1604; Civ. Fr. 1936). . | | 
Text. fr. Art. 1936. — Si la, chose -d&posce a, produit des fruits qui aient Gt6-pergus par le dâpositaire, il est oblige de les restituer.: [l ne doit aucun interet de l'argent dâpose, si ce n'est dn jour ouila 6t6 mis en demeure de faire la restitution. , AI 

Doctrină străină. - | | 
AuBnr ET Rau, IV, p. 623; - ” BaAunnY ET WAnL, De la. Socicle, du prât.. du depâl, 1103, 1104, 1106, 4109, 1111 urm.; DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 148; . | GUILLOUARD. [Du depât, etc., 74, 78, 80, 81, 8; 
Huo, XI, 141, 243; 
LauREsT, XAVIL, 110-112; 

" MOURLOS, ed. 7-a, III, p. 409, 410; 
PLASIOL, II, ed. 3-a, No. 2209; | 
Post, Pet. contr., 1, 407, 408; 
TROPLOSG, Du depât, etc., 104. 

> 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 2S urm.; 
CANTACUZINO MATEI, p. 447; 
Nacv, IIl,.p. 456, - 

i ă stitui suma depozitată. ' (Cas, -I, 400, duisprudenţă, Stiti pam p. 380. | 1. După art. 1608 depozitarul e dator 2. A se vedea: art. 1602, nota 1; art. a plăti dobânda numai din ziua de 1688mota8.. | când a fost pus în întârziere de a re- ă 
N 

Art. 1609, — Depozitarul nu trebuie să restituească lucrul 
„depozitat decât acelui ce i l-a încredinţat, sau acelui în al 
cărui nume sa făcut depozitul, sau persoanei. arătate spre a-l 
primi. (Civ. 1096, 1607, 1610, 1611, 1612; Civ. Fr. 1937). 

Text fr. Art. 1937. — Le d&positaire ne doit restituer la, chose deposee, 
quă celui qui la lui a confite, ouă. celui au nom duquel le depât a, 6te fait, 
ou ă celui qui a 6t6 indiqu6 pour le recevoir. 

Doctrină străină. 
AuBRY Er Rau, IV, p. 623; , , : Baupnr er WAnL, 1; la Societe, du pret, du depit, 1126, 1139 urm.; „BUFXOIR, Propricte et contrat, ed. 2-a, p. 494, 501; 
GurLLovan, Du depol, etc, 85 urm.; 
MoURLox, ed. 7-a, ÎI], p. 410; 
PLANIOL, II, ed, 3-a, No. 2208, 2210. 

Doctrină românească. 
ALExAsDnesco, X, p. 30, 31; IL, p. 458, ”- 

5 XENCC., Pia &tib. C. Apel Bue. s. III; 38 din 28 Martie 1004. Pană. Roma, 1985-101 
e o — Îl —



Art. 1610 

Jurisprudenţă. 

1. Din momentul, ce este constant că 
o instituţie, pe numele căreia sa de- 

pus o sumă de, bani la Casa de depu- 
neri, nu eră persoană juridică. la, data. 

depunerii, legătura de drept, cu pri- 
vire la acest fapt şi la consecinţele iui, 

nu poate fi decât între depunător per- 

sonal şi Casa care a primit depozitul. 

Prin urmare, instanţa de fond vio- 
lează art. 1609 cod, civil când, indo- 

pendent de chestiunea de a vedea dacă 

cererea da restituire în fond este sau nu 
fundată, refuză dela început ca inad- 

misibilă cererea de restituire a depozi- 
tului făcută în justiţie, de oarece nu, 
se poate concepe ca o persoană morală 
să fie declarată inexistentă pentru a 
intentă o acţiune şi, în acelaş timp, ca 
existentă pentru a îi proprietara su- 

2. a). In virtutea principiului: că o 
persoană morală nu are existenţă iu- 
ridică decât în virtutea unei legi şi 
numai dela promulgarea ei, Cercul 
Militar din Bucureşti neavând, înaiîn-" 
tea. legii, din 1696, o personalitate ju- 
vxidică nu poate fi vorba de drepturi 

„şi obligaţiuni ale cercului, aşă că de- 
pozitele făcute la Casa de Depuneri 
în acel timp de un î5st contabil al 
cercului nu pot fi considerate ca îă- 

"eute decât personal, iar nu pentru şi 
în numele cercului. 

b) Din art. 1603 si 1610 o. civ., re- 

DESPRE DEPOZIT 

'căruia s'au depus efectele la A 
Depuneri, în spetă vechiul Core Mili- 

Codul civil 

zultă că atunci când aceia pe numele 
Cassa de 

tar, nu are existență juridică, legă- 

tura de drept cu privire la acest fapt 

şi la consecinţele lui nu mai rămâne şi 

nu poate îi decât între deponent per- 

sonal, în speţă contabilul cercului şi 

Cassa de Depuneri, aşă că numai acel 
contabil este în drept, să ccară resti- 
tuivea depozitului, - , 

Prin urmare, Curtea de apel jude- 
când contrariul, violează precitatele 
texte de lege. (Cas. I, decizia No. 351, 

- din 17 Iunie 1914. In acelaş sens sunt 
şi deciziile 554 bis şi 355 din aceiaş zi. . 
Jurispr. Rom. 1914, p. 465. Curier Jud. 

1914, p. 588). , 
3. Faptul unei bănci de a achită o 

sumă dată în depozit, fără a fi uzat de 
- toate precauţiunile necesare şi a veri- 

mei depuse. (Cas. I, 194/9092, B. p. 621). - ! ţ e : fică în fapt dacă persoana ce se pre- 
- zintă la plată eu o scrisoare din par- 
tea deponentului, este în adevăr auto- 
vizată de acesta, să primească banii, 
constitue o lipsă de diligentă care a- 
trage responsabilitatea sa şi deci obli- 
gația de a plăti a doua oară, în caz 
când scrisoarea deponentului ar fi tost 
falsificată de un terțiu. (C. Apel Buc. 
s. III, 34 din 28 Mart. 1924, Pană, Rom. 
1925, II, 1; Trib. Iifovy s. II com. 95 
din 3 Nov. 199%, Pand. Rom. 1925, 1L 1). 

4. A se vedeă: art. 368 nota 2; art- 
1000, notele 44, 90, 164. 

„Art. 1610. — Depozitarul nu poate pretinde: ca, deponentul 
să probe că lucrul depozitat este proprietatea sa. 

Cu toate acestea, dacă descopere că lucrul este de furat - 
şi cine este adevăratul proprietar trebuie să vestească acestuia 
depozitul ce i sa, făcut, interpelându-l a-l reclamă în un termen 
determinat şi îndestulător,. fără prejudiţiul dispoziţiunilor codi- 
celui penal“). 

Dacă acela care a, fost vestit de aceasta, neglige recla- 
marea, depozitului, depozitarul este bine liberat prin trădarea. 
depozitului în mâna acelui dela care sa 
1616, 1909, 1910; 0. p. 53; Civ. Fr. 1938), 

Text. fr. Art. 1938. — Il ne peut pas exiger de celui qui i &p6 
>. > . ” e - t 

la preuve qu il Gtait propristaire de la chose dEoste. să qui a fait le Apor 
Neanmoins, s'il dâcouvre que la chose a ât& volte,et quel en est le rtri- 

primit. (Civ. 159, 

table propriâtaire, il doit dânoncer ă celui-ci le depât qui lui a € i r A - ui te fait eo 
somimation de le reela.mer dans un delai dâtermin€ E suffisant, Si celui > uquel 

a denonciation a 6t6 faite, ntglige de râclamer le dâpât, le depositaire est 
valablement dâcharg€ par la tradition qu'il en fait. ă celui duquel il la 
recu. 

1) In textul art. francez, lipsesc cuvintele: „fără prejudiciul dispozițiunitor codicelui penal*e 
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Codul civil 

AuBRY ET RAU, IV, p. 635; 

DESPRE DEPOZIT | Art. 1611 

Doctrină străină. 

BauonY ET WaAnr, De la Sociâle, du prât, du dep6t 1132-1 135; CoLix ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 652, 653; 
Danroz, Rep. Depât, 82; 
DEMANTE ET COLMET DE SAxTERE, VIII, 150 bis, 1; - 
DeEmoGuE, 1, Sources de Obligations, I, p. 378; 
“GuiLrovARD, Du depet, etc., 101, 106; 
Huc, XI, 246; 
LAURENT, XXVII, 120, 126; 
"MovnLoy, ed. 7-a, III, p. 407, 410; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2208, 2210; 
Poxr, Pet, contr. L, 490, 504. . - 

ALEXANDRESCO, X, p. 34; (1X, p..6t5); 
Nacu, III, p. 458. | 

J urisprudenţă.. 
1. Deşi este adevărat că, după art. 

1610, depozitarul nu poate pretinde ca 
deponentele să probeze că lucrul de- 
pozitat este proprietatea sa, totuşi a- 
este prescriptiuni nu-şi au aplieaţiune * 
când se face opoziţiuni la' restituirea 
depozitului fie de către un al treilea, 
pentru că lucrul nu este al depunăto- 
Tului ci al său, fie de către depozitar 
pentru că el însuşi este proprietarul 
acelui lucru, depozitat; căci în ambele aceste cazuri, conform art. 1616 şi 1617, 
obligațiunea depozitavului de a restitui 
ucrurile în mâna depunătorului se 

stinge, dacă se probează că acele lu- 
cruri sunt ale altuia. Aşă dar, ori de 
câte ori se prezintă chestiunea sub a- 
ceste faze, judecătorul fondului, che-: 
mat a se pronunță asupra restituţiu- 
nei depozitului, este în drept şi dator 
chiar a judecă şi rezolvă a cui este 
proprietatea luerului depozitat. (Cas. 
Î, 63/Febr. 12/91, B. p. 157). 

2. a). O persoană morală, nu are e- 
xistența juridică, decât în virtutea u- 
nei legi şi numai dela promulgarea ei. 

Doctrină românească. 

-Prin urmare, înaintea, legei din 1896, 
cercul militar din Bucureşti, neavând 
personalitate juridică, nu puteă fi 
vorba de drepturi şi obligaţiuni ale 
cercului, aşă că depozitele făcute de 
fostul contabil al cercului nu puteau 
îi considerate ca făcute decât personal 
de contabil, iar nu în numele cercului, 

b) După art. 1609 e. civ., depozitarul 
este obligat să restitue depozitul celui 
ce i La încredinţat, sau celui în al că- . 
vrui nume sa făcut, iar după art, 1610, 
depozitarul nu poate pretinde ca depo- 
nentul să probeze, că lucrul depozitat 
este proprietatea lui. 

Că de aci rezultă că atunci când cel 
pe numele căruia s'au depus ofertele 
(vechiul cere militar) nu aveă exi- 
stența juridică, legătura de drept cu 
privire la acest fapt şi la consecințele 
lui, nu mai puteă fi decât între conta- 
bil personal şi Casa de depuneri, aşă 
că numai contabilul puteă cere resti- 
tuirea depozitului. (Caz, I, decizia No, 
354, 1914; In acelaş sens sunt şi deci- 
ziila 354 bis şi 3855 din 'aceeaş zi. Ju- 
rispr. Rom. 1914, p. 465; Curier Jud. 
1914, p. 588). | 

Art, 1611. — In caz de moarte a deponentului, lucrul depus 
nu se poate restitui decât eredelui. E — 

Dacă, sunt mai mulţi erezi, lucrul depozitat, trebuie să, se 
testituească, fiecărui din ei o parte pe cât i se cuvine. 

Dacă. lucrul nu se poate împărți, erezii trebuie să se unească 
între dânşii asupra modului primirei lui. (Civ. 653, 1060, 1064; 
Civ. Fr. 1939). 

“Teat. fr. Art. 1939, — En cas de mort naturelle ou civile de la personne 
qui a fait le depât, la chose deposte ne peut âtre.-rendue qu'ă. son hfritier. 

Sil y a plusieurs hritiers, elle doit &tre rendue & chacun d'eux pour 
leur part et portion. 
„Si la chose deposte es 

“eux pour la recevoir. 
t indivisible, les h6ritiers doivent s'aceorder entre 

— 13 —



Art. 1612 
DESPRE DEPOZIT 

Codul civil 

Doctrină străină. 

Aunnr ET RAU, IV, p. 623, 62%; 
Bauny Er Waur, De la Societe, du prât, du 

BurnxoIR, Propriele. et contrat, ed. 2-a, p. 501 

CoLin ET CAPITANT, Cd. 2-a, II, p. 653; 

Dacroz, Suppl. Depot, 37; 

dept, 14217, 1143 urm. 1148, 1149; 
, | 

DEMOGUE, ], Sources des obligalions, Vp. 

GULLOUARD, Du depât, etc. 94, 95; 

Huc, XI, 244, 21; , 

LAURENT, XXVII, 117-119: 

MovRox, ed. 7-a, III, p. &l0: 

PUANIOL, II, ed. 3-a, No. 2208, 2210; 

__Poxr, Pet, contr. |, +92, 484. 

Nacu, III, p. 459. 

Doctrină românească. 

ALExANDRESCO, X, p. 31; (IV, part. 1, ed. 2-a, p. 269; VI, p. 453 n. 1); 

Avt. 1619. — Dacă deponentul, prin schimbarea statului 

său, a pierdut administraţiunea bunurilor sale, după facerea 

depozitului, acesta nu se poate restitui de cât perșoanei în- 

sărcinate cu administraţiunea averei deponentului. (Civ. 199, 

390, 445, 454, 458, 1242, 1597; Civ. Fr. 1940). 

Text. fr. Art. 1940, — Si la personne qui a fait le depât, a change d'etat: 

par exemple, si la femme, libre au moment ou le 'dâpât a Gt6 fait, s'est ma- 

_xite depuis et se trouve en puissance de mari ; si le majeur deposant se troure 

frappâ. dinterdiction; dans tous ces cas et autres de mâme nature, le dept ne 

peut ctre restitu6, qu'ă celui qui a Padministration des droits et des biens du 

deposant. 
Doctrină străină. 

Baubny ET Want, De la Socidl6, du pret, du depăl, 1128; 

GUILLOUARD, Depot, 8%; 
MounLox, ed. 7-a, III, p. 410; 

* PANDECTES FR. Depot, 300; 
PLAnIor, II, ed. 3-a, No. 2208, 2210; 
Poxr, Depit, 416, 47; E 
SrneY, Depot, 512; 7 
TnoeLox6, Depol, 138, 162, p. 13%. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 32, 33; (VI, p. %55); 
Nacu, III, p. 459. 

Jurisprudenţă. 

1. a). Răspunderea  depozitarului 
care ar liberă depozitul fără a se pre- 
ocupă despre modificările aduse ca- 
pacităţii deponentului este stabilită în 
mod clar de art. 1612 e. eiv., iar faptul 
că în codul român nu s'au reprodus 
exemplele date de textul corespunză- 
tor francez (art. 1930): nu schimbă întru 
nimie această soluţiune, consacrată 
prin inversiune şi de art. 1613 ce. civ. 
b). Fată de art. 1612 o, civ., şi de prin- 

cipiul opozabilităței către cei de al 
treilea a actelor dotale transerise, de- 
pozitarul unor bani dotali este dator 
când restitue depozitul a se: conform;,. 
clauzei actului dotal şi a supravephiii 

* întrebuințatea banilor fără care nu se 
consideră liberat în nod valabil. (Apel 
Duo. IL, No. 20, 1915; Dreptul 1915, p- 

„2. a). Deşi în. principiu dota mobi- 
liară, constând din o sumă de bani, 
este alienabilă şi ca atare trece în pro- 
prietatea soțului, care rămâne debito- 
rul sumei, totuşi părţile pot să pre- 
vadă prin actul dotal că suma, fără 
a irece în proprietatea soţului, rămâne 
imdisponibilă în mâinile unui al trei- 
lea, care. o deţine cu titlu de depozit 
şi că nu poate fi ridicată decât pentru 
o anume întrebuințare, păstrându-și 
individualitatea şi caracterul ei de 
sumă, dotală inalienabilă. 

b. Se admite în mod constant, pe te- 
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- AJodul civil DESPRE DEPOZIT ” Art. 1613-1614 

meiul dispozițiunilor art. 1612 c.“civ., schimbarea, capacităţii femeii depo- şi în conformitate cu principiul opoza-  nente prin căsătorie, existenţa actului bilităţii actelor dotale,că atunci când se  dotal, care modifică natura, depozitu- constitue ca dotă o sumă de bani a- lui şi a nu liberă acest. depozit, decât; flată în depozit la un al treilea şi se “potrivit clauzei de întrebuințare pre- prevede în actul de dotă clauza dea. văzută în actul dota], care fiind tran- nu se puteă ridică capitalul depus, de. scris îi este opozabil. (Cas. III, decizia cât pentru o certă întrebuințare, de-. : No. 592 din 23 Noembrie 1915; Jurispr; pozitarul, la cererea de restituire, are Rom. 1916 p. 23. Curier Jud. 11916). -. obligaţiunea de a cercetă, faţă 'du pn 

Art. 1613, — Dacă depozitul a fost făcut de către un tutor sau administrator în asemenea însuşire, şi administraţiunea sa, a fost încetată în momentul restituţiunei, aceasta nu se poate 
face decât către persoana ce a fost reprezentată sau către noul ei reprezentator. (Civ. 1609, 1612; Civ. Fr. 1941). . 

Tezi. “fr. Art. 1941. — Si le dâpât a. 6t6 fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans Pune de ces qualites, il ne peut âtre restitu€ quă la personne que ce tuteur, ce mari ou'cet administrateur representaient, si leur gestion ou Jeur administration est finie, 

Doctrină străină. 
Baupnr Er Wanc, De la Socilă, du pret, et du depst, 1129; 
“MounLoy, ed. 1-a, III, p. 440, 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 33urm.; 
Nacu, III, p. 460. - 

“ Jurispru ă, - dul român nu s'au reprodus exemplele Jnrisprudenţă ____.. date de textul corespunzător francez 1. Răspunderea, depozitarului care - (art. 1940) nu schimbă întru nimic a- ar eliberă depozitul: fără a se preocupă ceastă soluţiune, consacrată prin în- despre modificările aduse capacității versiune şi de art. 1613 e. civ. (Apel -deponentului este stabilită în mod clar Buc. I, No. 20, 1915; Dreptul 1915, p. de art. 1612 e, civ., iar faptul că în co- 301). | 

Art. 1614. — Dacă prin contractul de depoziţ s'a stipulat, 
locul unde trebuie să se facă restituţiunea, depozitarul trebuie 
să transporteze acolo lucrul depozitat; spesele însă ce sar 
face sunt în greutatea deponentului. (Civ. 969, 1103, 1104, 
1615; Civ. Fr. 1949). | 

Tezi. fr. Art. 1942. — Si le contrat de depât dâsigne le-lieu dans lequel "la restitution doit tre faite, le dEpositaire est tenu d'y porter la chose depo- ste. Sil y a des frais de transport, ils sont ă la charge du deposant. 
| - Doctrină străină. | 
Anxrz, IV, 1443; a , Baunny er VAnL, De la Sociciă, du prât, du depât, 1159, 1160; Com Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 033; 
GUILLOUARD, Depot, 102; 
Huc, XI, 249; 
LAURENT, XXVII, 124; 
MovaLox, ed. 1-a, III, p. 4li; 
PAxDECTES FR., Depot, 367, 369-371; 
Poxr, Depst, 4%; 

“Tuay, IV, 189; . , 
"TROPLOXG, Dep6t, 168, 110.



Art. 1615-1016 OO DESPRE DEPOZIT Codul civil 

| Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 35 urm.; (VI, p. 52%); 

Nacu, III, p. 461. - . 

Art. 1615. — Restituţiunea trebuie să se tacă, dacă, prin: 

contract nu sarată locul, acolo unde se afiă lucrul depozitat. 

(Civ. 1103, 1104, 1614; Civ. Fr. 1948). 

Tezt. fr. Art. 1943. — Si le contrat ne dâsigne point le lieu de la res- 

titution, elle doit âtre faite dans le lieu mâme du dEpât. - 

Mi - Doctrină străină. 

Bunny ET War, De la Societe, du prât, du depbt, 1159; 

CoLix Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 053; 
GUILLOUARD, Depol, 102; 
Huc, AI, 249; 
MOURLOy, ed. 7-a, III, p. 4li. 

Doctrină românească. 

- ALEXANDRESCO, X, p. 35 urm.; (VI, p. 520); 
Nacu, III, p. 401. . , 

Art. 1616. — Depozitul trebuie să se restituiască deponentu- 

lui îndată ce sa reclamat, chiar când sar fi stipulat. prin 
contract un anume termen pentru restituţiunea lui; se exceptă 

însă cazul când, în formele legale sa notificat depozitarului 
un act de sequestru sau de opoziţiune la restituţiunea sau la. 

strămutarea lucrului depozitat. (Civ. 1079, 1099, 1147, 1570, 
157% urm., 1610, 1617; Pr. Civ. 455 urm., 610 urm.; Civ. 
Fr. 1944). . | 

Ş Text. fr. Art. 1944. — Le depât doit tre remis au deposant aussitât 
qu'il le reclame, lors mâme que le contrat aurait fix€ un dâlai dâtermin€ pour 
la restitution; ă moins qu'il n'existe, entre les mains du depositaire, une saisie- 
arret ou une opposition ă la restitution et au deplacement de la chose 
deposce. | | 

Doctrină străină. . ! 

BaupnY ET Wanr, De la Socictă, du prâl, du dă 56, 1152, 1 156-1158; 
CoLix ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. G3s, pot, 115%, 1183, 1156 1158; = 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 129 bis; 
GUILLOUARD, Dep6t, 20, 22, 103, 104%; | 
Huc, XI, 250; 
LAURENT, XXVII, 192; 
MouURLoy, ed. 7-a, II]. p. 406; 
Ponxr, Pet. contr., |, 496. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, N, p. 36, 37; (VI, p. 192 i A 
CANTACUZINO MATEI, p. 514; (YI p i Și nota); 
Nacu, III, p. 461. | | 

Jurisprudenţă. 

1. Ă se vedea: art, 1610 aa 

poctive; art. 189, nota pu notele res 
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Ed 

Codul civil DESPRE DEPOZIT - Art. 1617-1618 

Art. 1617. — Se stinge orice îndatorire a depozitarului, dacă 
se descopere şi se probează că el este însuşi proprietarul lu- 
crului depozitat. (Civ. 1154 urm., 1169, 1909, 1910; Civ. Fr. 1946). 

Text. fr. Art. 1946. — 'Toutes les obligations du “depositaire cessent, sil vient ă decouvrir et ă prouver quiil est lui-meme propriâtaire de la chose deposte. - o 
Doctrină străină. 

BaunnY Er Waur, De la Societe, du pret, du depit, 1946; 
Darroz, Rep. Depot, 45 urm.; Suppl. Depât, 19 urm.; 
MoURLOx, ed. 7-a, III, p. 41. : 

Doctrină, românească. 

ALEXANDRESCO, A, p. 37, 38; (VI, p. 803 n. 2); 
Nacu, III, p. 438. . 

i - 
Jarisprudenţă. 

1.-A se vedeă: art, 1610, nota 1. 

Secţiunea, 1V, — Despre îndatoririle deponentului. 

Art. 1618. — Deponentul este îndatorit în a întoarce de- 
pozitarului toate spesele făcute pentru păstrarea lucrului de- 
pozitat, şi a-l dezdaună de toate pierderile căşunate lui din 
cauza depozitului. (Civ. 991. 997, 1569, 1619, 1730 $ 4; Civ. 
Fr. 1947). e Ă 

Teal. fr. Ant. 1947, — La personne qui a fait le depot, est tenue de 
rembourser au depositaire les depenses qu'il a faites pour la conservation de 
la chose dâposte, et de Pindemniser de toutes les pertes que le dâpot peut, lui 
avoir oceasionnees. „ 

- Doctrină străină. 
Ausnr Er RAv, IV, p. 096; , 5 
Bauoar Er WAuL, Di la Socicte, du pret, du depot, 1162-1164, 1166, 1167; 
Capiraxr, De la Cause des Obligations, p. 61, 52 nota 3; 
Corix Er CApITANT, ed. 2-a, II, p. 650; > o29- 
Devocug, |, Sources des Obligations, III, p. 122, 229; 
GUILLOUARD, Depot, 31, 110-113; . 
Huc, XI, 251; 

” LAURENT, XXVII, 128, 129; 
MOURLOS, ed. 7-a, III, p. 419; 
Poxr, Pet. Contr. 1, 5083, 509, 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, N, p. 38 urm,, 280, 346; (VI, p. 775n.1); 
Nacu, III, p. 462, 

Jurisprudenţă. 

1. Conform art. 1618 şi următorii din 
codul civil, deponentul este obligat să 
despăgubească pe depozitar de toate 
cheltuelile făcute cu conservațiunea 
depozitului, având dreptul de a deţine 
depozitul până la plata acelor chel- 
ueli, i 
Prin urmare, face o justă aplicaţiune 

a acestor texte de lege'instanta de fond 
când hotărăşte că o persoană erâ în 
drept să se opue la ridicarea depozi- 
tului în virtutea, dreptului, săn de re- 
tenție, şi când condamnă pe deponent 
la costul întreţinerei depozitului pe tot 
timpul cât. acel depozit a stat la de- 
pozitar. (Cas. IL, 536 din 92 Iunie 1912, 
B._p. 1183, Curier Jud. 63/1919). 

se vedeă: art. 1619, nota 2. 

Ţ —



Art. 1619-1620 DESPRE DEPOZIT „Codul civil 

Art. 1619. — Depozitarul poate să oprească depozitul până 
la plata, integrală, cuvenită lui din cauza depozitului. (Civ. 771, 
1147, 1392; 1323, 1377, 1444, 1694, 1700, 1730; Com. 387, 388; 
Civ. Fr. 1948). 

Text. fr. Art. 1948. — Le dâpositaire peut retenir le dâpât jusqu'ă Len- 
tier paiement de ce qui lui est di ă raison du d6pât. 

Doctrină străină 

AuBRy ET RAU, IV, p. 627; . 
Baupnt ET. Wanr, De la Societe, du pret, du depet, 1175-11, 1119; 
CAPITANT, De la Gause des Obligations, p. 267; 
Conan EP CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 416, 419, 650, 780; 
Darroz, Rep. Dâpât, 113 urm.; Suppl. Depât, 47urm.; 
GUILLOUARD, Depât, 115, 118; 

- Huc, XI, 251, 2%; . 
MounLox, ed. 7-a, III, p. 412; - 
Ponxr, Pet. contr., 1, 511; 
TRoPLORG, DEp6t, 257. 

Doctrină românească, 

ALBXANDRESCO, X, p. 40 urm., 346, 350, 427; (VI, 775 n. 1); Droit ancien et moderne 
de la Roumanie, p. 211; „Teoria generală a dreptului de retenţie“. Dreptul.29/1910; 

CANTACUZINO MATEI, p. 548; 
Nacu, III, p. 461, 549; 
PETITr EvGEx, Wolă sub. Trib. com. Lyon, 25 Febr. 1924; Jur. Gen. 1925. No. 763. 

Jurisprudenţă. 

1. Locatorul hotelier e în drept, ea 
depozitar, a reţine obiectele mobile ale 
locatarului-călător până la plata su- 
melor contractate cun oeaziunea depo- 
zitului (art. 1619), având chiar o cre- 
anţă privilegiată asupra unor atari o-: 
biecte (art. 1730). (Apel Buc. I, Apr. 
26/90, Dr. 40/90). ! 

2. Conform art. 1618 şi urm. e, civil, 
deponentul este obligat să despăgu- 
bească pe depozitar de toate eheltuelile 
făcute cu conservaţiunea, depozitului, 

având dreptul de a deţine depozitul 
până la plata acelor eheltueli. 
Prin urmare, face o justă aplicaţiune - 

a acestor. texte de lege instanţa de 
fond când hotărăşte că o persoană eră 
în drept să se opue la ridicarea depo- 
zitului în virtutea dreptului său de 
retenţie, şi când condamnă pe depo- 
nent la costul întreţinerei depozitului 
pe tot timpul cât acel depozit a stat la 
“depozitar, (Cas. s, IL, 536/9192, Curier 
Jud. 63/912 şi Bul. p. 1183). 

3. A se vedeă: art. 1329 „Dreptul de 
retenţie“, De - 

Secţiunea V. —: Despre depozitul necesar. 

Art. 1620. — Depozitul necesar este acela ce se face sub . sila unei întâmplări, cum: un foc, o ruină, o predare, un nau- îragiu sau alt eveniment neprevăzut de forță majoră. (Civ. 1198, 1621 urm.; Civ. Fr. 1949). 
Test. fr. Art. 1949. — Le dâpât necessaire est celui qui a €t6 force par quelque accident, tel qu'un in 

Evenement imprevu. 
cendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre 

_ Doctrină străină. 
Baunnr Er WaAur, De la Sociclă, du pret, du dept, 1182-1184; Conis Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 655; Democue, |, Sources des Obligalions, I, p. 70, 519; GuiLLovARo, Dâp6t, 29, 192 
Huc, XI, 253; 
MouURLox, ed. 7-a, III, p. 412. 

> 

Doctrină românească. 
ALEXASDRESCO, X, p. 43, 4%; 
Nacu, III, p. 462. 
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„Codul civil 

Jurisprudenţă. 

1. Din art. 1620 rezultă că depozitul 
trebue să ia naştere în aşă circum- 
stanțo pentru ca alegerea să nu fie po- 
sibilă pentru acela care face depozitul: 
el trebue să se găsească sub imperiul 

„DESPRE DEPOZIT Art. 1621-1633 

unor împrejurări grave, cari să-l o- 
blige a-şi încredinţă lucrul eclui din- 
tâi venit, fără posibilitate de îinfor- 
maţiune dacă acela merită sau nu me- 
rită încrederea lui. (Apel Buc. I, 16, 
Apr. 8/85, Dr. 41/85). ” 

„Art. 1621. — Proba prin martori este admisă, pentru de- 
pozitul necesar şi chiar în cazul când valoarea depozitului ar 
trece peste 150 lei 1). (Civ. 1188, 1191, 1198, 1620; Civ. Fr. 1950). 

Test. fr. Art. 1950. — La preuve par tâmoins peut ctre recue pour le A . A . . 7 - . . dEpât n6cessaire, meme quant il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante 
franes. 

Doctrină străină... 

Baunnr Er Waur, De la Socicte, da prâl, du depât, 1185; 
Corin Er CaprrAxr, ed. 2-a, II, p. 055, 657; 
DemosuE, |, Sources des Obligations, 1, p. 520; 
MoURLON, ed. 7-a, III, p. 412: 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2217; 
Pornirea, Depet, V, 76, Sl. 

* 

„Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 4%; (V, part. I, ed. 2-a, p. 282; VII, p. 256, 28 n. 9); 
Nacu, III, p.-402; 
Sroexescu D. Dex., Aotă sub. Judec. ocol, II Craiova, 3 Aug. 1905. Curier Jud. 08/906, 

J urisprudenţă... 

__1. In conformitate cu dispozitiile 
art. 1198 al. 2 si 3,.1620 şi 1621 Q Civ. 
este admisibilă proba cu martori spre 
a se dovedi un depozit necesar când: 
prin împrejurări de forță majoră. de- 
pozitarul nu a putut luă un act scris, 
spre a dovedi existenţa depozitului. 

Prin urmare, în specie cineva, cu o0- 
cazia: ocupării capitalei. de teama. o- 
cupaţiei, încredințâund o sumă de bani 
soţiei sale, dela care a luat chitanță 
de primire, această faptă nu constitue 
un depozit necesar. (C. Apel Buc. s. I, 
44 din 11 Mart, 1920. Curier Jud. 38-39, 
1920,. Pand. Rom. 1922, III, 19). 

Art. 1622. — Depozitul necesar este supus la toate regu- 
lele depozitului voluntar şi fără prejudiciul dispoziţiunilor art. 
11982). (Civ. 1596; Civ. Fr. 1951; Civ. Ital. 1865). 

Tezi. fr. Art. 1951. — Le d6pât necessaire est d'ailleurs regi” par toutes 
les râgles precedemment €noneses. 

„ Tezt. Ital. Art. 1865. — Il deposito mecessario 8 sottoposto „a tutte le 
regole del deposito volontario, salvo quanto & disposto dell art. 1348. 

| po Doctrină străină, 
Bauonr er Wanr, De la Societe, du prât, et du depot, 1186; 
DarLoz, Rep. Depot, 148 urm.; Suppi. Depot, 59 urm.; 
Mounrox, ed. 7-a, III, p. 412: 
PLAnIoL, II, ed. 3-a, No. 2217. 

Docirină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 4%; 
Nacu, III, p. 462. 

Art. 1623. — Ospătătorii ori hangiii, răspund ca depozitari 
pentru toate lucrurile aduse în localul lor de un călător; depo- 
DIN 

1)-Aceşti lei sunt ,, . se nform sistemului monetar în vigoare în timpul promulgărei codului 
iei Pee de 150 lei vechi nec dă S5 lei noi şi 55 bani, civil, Transformaţi în „lei noi '.îsese cuvintele: „şi fără prejudiţiul dispoziţiunilor art. 1190, 

2) In textul art. francez



Art. 1624 DESPRE DEPOZIT Codul civil 

zitul unor aşă, lucruri. trebuie să se considere ca un depozit 
necesar. (Civ. 1198, 1473 urm., 1621, 1624 urm., 1730, 1903; 
Civ. Fr. 1959). | 

Tezt. fr. Art. 1952. — Les aubergistes ou hâteliers sont responsables, 
comme dâpositaires, des effets apportâs par le voyageur qui loge chez eux; le 
depât de ces sortes d'effets doit âtre regardt comme un depot ntcessaire. 

Doctrină străină. 
AuBRY ET RAU, IV, p. 628, 630; _ BaAunnr Er Wauc, De la Socidle, du pre, du dept, 1190, 1191, 1195, 119$, 1199, 1201 urm. 1229, 1233 urm., 1237, 1239, 1945, 1247 ; | N Corn ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p 655; - 
Dauroz, Rep. Depât, 157 urm., 74; Suppl. Depot, 63 urm,, 73 urm.; DemoauE, I, Sources des Obligations, V, p. 172; - 
DUFOURMANTELLE HOGER, Force majeure; . 
GurLrouAnp, Depât, 114, 136, 1444, 142, 144, 146 urm, 151; Huc, XI, 257, 258, 960, 261, 265, 266; 
LAURENT, XĂVII, 139, 146, 154, 155; 
MoURLON, ed. 7-a, II], p. 413; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2218; 
Poxr, Pet. contr., 1, 524, 530 urm., 543; 
TaoPLosG, Depot, 207, 218, 241. 

Doctrină românească, 
A LEXANDRESCO, N, p. 21, 8, 43, 46 urm., 495, 427; (V, p. 416); Observaţie sub. Trib. suprem din Viena, 4 April 1907. Dreptul 64/1911; Observaţie sub. Trib, comercial din Nizza, 21 Ian. 910. Dreptul 38/1910; Observaţie sub. Trib. Superior din Colonia, 2 pe. 1897. Curier Jud, 24/1902; Observaţie sub. C. Apel Roma, 21 Sept. 1922. and. liom. 1923-I11-71; Wota sub. Justiţia de Pace din Y ia), 25 8. G 1922, Jurispr. Gen. 13/1924 No. 763; „ase cin Ypres (Belgia. Aug ĂLășEscu-Prr D., Notă sub. C. Apel Roma, 21 Sept. 22, i 2/1923 N ; 

Na UP L p , ept. 19 Jurispr. Gen. 2/1923 No. 164; 
- RĂDULESCU SIrAU, Observaţie sub. Trib. Ilfov s, com. 732 din 22 Iunie 910. 0; Observaţie sub. Justiţia, de pace din Paris, 21 Ian, 913. Dreptul 30/0gePtul 63719 Raeazonr M,, Aotă sub. Trib. Seine, 28 Nov. 1923. Jurispr. Gen. 20/1924, No. 1150; ToxEAxu N. C, „Cine poate fi citat în socielățile neregulatei. Dreptul 27/1925. ” Jurisprudenţă. 

Î. A se vedeă: ast, 1473 nota 1: ari 
“1624, notele 1, 2. ri, i nota 1; ari, 

i Art. 1624, — Ei răspund de furtul sau stricăciunea lucru- rilor călătorului, în caz când furtul sau stricăciunea sa comis de servitori, ori de cei însărcinați cu direcţiunea ospătăriilor, ori de străinii ce le frecuentează. (Ci : os. 309, 389: Civ. Fr. 1958), i. (Civ. 1000, 1623, 1625; C. P 
Tezt. fr. At. 1953. — Ils. sont responsables du. y efiets du voyageur, soit que le vol ait 6t6 fait ou que ] par les, domestiques et preposes de I'hâtellerie venant “dans Phâtellerie : „9. p 

ol ou du dommage des e dommage ait 6t6 caus6 ar des ctrangers allant et 
Doctrină străină, AUpny ET Rau, IV, p. 629; 

AUDRY ET WauL, De la Socicte, du ra 5n6 5, 1220- CoLIx ET CAPITAST, ed. 2-a, II, 1 Pate du depât, 195, 1220; DaLroz, Rep. Dâpât, 182 urm; Suppl. Dăpst, 70 urme DEMOGUE, I, Sources des Obligations, V p. 510; ” UFOURMANTELLE ROGER, /orce jeure; Gurrrovano, Depot, 145; majeure; Tluc, XI, 21; 

— 50 — 
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Codul civil 

LAURENT, XĂAVII, 141; 
MouURLOS, ed. 1-a, III, p. 413; 
PLANIOL, Il, ed. 3-a, No. 22214; 
Posr, Pet. contr., |, 537. 

„ DESPRE DEPOZIT Art. 1625 

Doctrină românească, . 

ALEXANDRESCO, X, p, 21, 42, 43, 46 urm., 425, 421; CV, p. 398 n. 2, 533, 534; IX, p. 28%); 
CAxTACUZISO MATEI, p. &kl; 
Nacu, III, p. 463; 
Rânurescu Siriu, Observaţie sub. Trib. Ilfov s. com. 732 din 22 Iunie 910. Dreptul 

63/1910; Observaţie sub. Justiţia de pace din Paris 21 Ian. 913. Dreptul 39/9414; 
Raeaponr M., Notă sub. Trib. Seine 28 Nov. 1928. Jurispr. Gen. 20/1924 No. 1150; 
Toxeasu N. C., „Cine poate fi cilat în societăţile neregulate“, Dreptul 27/1925. 

Jurisprudenţă. 

1. Din art. 1623, 1624 şi 1625 rezultă: 
că hangii şi ospătătorii sunt răspunză- 
tori în totdeauna de lucrurile aduse în 
localul lor de către călători; că ros- 
ponsabilitatea lor nu este mărginită: 
numai la faptele ec dânşii sau oamenii 
lor ar comite, ci ci răspund şi pentru 
furtişagul şi. stricăciunea lucrurilor 
călătorilor ce sar comite de celelalte 
persoane (străinii), cari în orice chip 
frequențează localul acelor hangii;: că 
numai când furtişagul sa comis cu - 
mâna armată sau .cu forţă majoră, ei 
scapă de răspundere. Dar dacă respon-. 
sabilitatea hangiilor pentru lucrurile : 
aduse de călători este aşă de generală 
şi întinsă, este evident că un hangiu 
ca să se poată apără de această răs- 
pundero cată să probeze că în adevăr 
furtul s'a comis prin forţă majoră. 
Astfel fiind, dacă hangiul la care a 
tras în gazdă călători; şi de unde li 
Sau furat nişte vite, nu propune veri 

bruarie 14/83, B. p. 163). 

“civil şi art. 

„un caz de forță majoră, ci se mărgi- 
neşte pur şi simplu a alegă numai că 
ar fi recomandat călătorilor să-şi vadă 
de vite, acest fapt chiar de ar îi ade- 
vărat, nu este de natură a-l apără de 
xăspundere faţă cu textele pozitiva ale 
articolelor de lege citate. (Cas. I, 49/Fe- 

2. Situaţia călătorului dintr'un va- 
gon cu paturi neputând fi asimilată 
cu a călătorului dintrun hotel, de 

-oare ce călătorul din vagon nepără- 
sind trenul de cât odată cu bagaiele 
lui, lucru ce clientul unui hotel nu 
poate face din cauza afacerilor ce-l 
chiamă în -afară de hotel, compania 
de vagoane cu pațuri nu poate fi deci 
făcută responsabilă de bagajele călă- 
torului căruia i-a închiriat cabina, ea: 
neavând de cât obligaţiunile impuse 
transportului prin art. 1473 şi 1475 ce. 

431 ce. com. (Trib Ilfov s. 

com, 732 din 22 lunie 1910. Dreptul 
63/910). 

Art. 1625. — Ei nu sunt răspunzători de furturile comise 

cu mână înarmată sau în altfel cu forţă, majoră. (Civ. 1083; 

1624; C. p. 309, 310, 317 urm.; Civ. Fr.. 1954). ” 

Text. fr. Art. 1954. — Ils ne sont pas vesponsables des vols faits avee 

force armte ou autre force majeure. 

€ __ Doctrină străină. 

Avant ET RAU, IV, p. 029; 
Baupnr er War, De la Societe, 
Cox er CAPITANT, el. 2-a, II, p. Î1, 656; 

du prât, du dept, 1310-1212, 1214-1216, 1249; 

DâuLoz, Iep. Depât, 165, 186 urm.; Suppl. Depot, 67; | 
DUrOURMANTELLE ROGER, Force majeure ; 
GulLLoVARD, Depot, 145-147; 
Huc, XI, 201; . 
LAvnExT, NXVII, 142, 146; 
Mounoy, ed. 7-a, III, p. 413; 
Poxr, Pet. contr. 1, 510; 
TaoeLosG, Depât, 235, 237. 

E 3 25 Arexasnaesco, X, p. 21, 42, 43, 46 urm. 4975, 
IX, p. 28%); 

Nacu, II], p. 463; | 
ToxsEsxu N. C., „Cine poate fi cila 

Jurisprudenţă. 

1. A se vedea: art. 1624, nota L. 

6528), — Codul Civil adnotat. — 1 

Doctrină românească. 

— 81 — 

4297; (V, p. 416, 537; VI, p. 319, 350 n.3; 

+ în societățile neregulate“. Dreptul 27/1925. 
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Art, 1626-1628 DESPRE SEQUESTRU Codul ciși 

CAPITOLUL III. - 

Despre seguestru. 

Secţiunea I. — Despre dicersele feluri de Sequestruri. 

Art, 1626. — Sequestrul este convenţional sau judiciar. (Civ, 
1627 urm.; 1632 urm.; Civ. Fr. 1955). 

Tezt. fr. Art. 1955. — Le sequestre est ou conventionnel ou judiciaire. 
- Doctrină străină. 

BaAupRY Er Waur, De la Socidle, du pret, du depăt, 1253, 1255; Dauroz, Rep. Depot, 192 urm.; 
MouURLOy, ed. 1-a, III, p. 414: 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2927, „U. _ „o 

Doctrină românească. ALEXANDRESCO, X, p. 57; 
Nacu, III, p. 465. . 

Secţiunea, II. — Despre seguesiru convențional. 
Art. 162%. — Sequestrul convenţional este depozitul unui lucru în litigiu, făcut de una sau mai multe persoane, unui al treilea care, ia asupră-și îndatorirea de a-l restitui, după terminarea procesului, celui cărui va declară judecătorul că se cuvine. (Civ. 542, 1628 urm.; Pr. Civ. 129 Ş 4; 371, 3%, 375, 376, 378; L. Timbr. 19 $ 18; Civ. Fr. 1956), 
Tezt. fr. Art. 1956. — Le sequestre ceonventionnel est le depot fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers | qui s'oblise de la rendre, aprâs la contestation termince, ă, la personne qui sera | Jugce devoir Pobtenir. 

. 
Doctrină străină, ARNTZ, IV, 1428; 

BAUDRY Er Wanr, De la Sociele, du pret, du depet, 1255; CoLIN Er CAPITANT, ed. 2-a, Il, p. 658; DEMOGUE, |, Sources des Obligations, 1, p. 42; MovRnLox, ed. i-a, III, p. 444; . PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2228, -nota 3; Tuiny, 1V, 200. 

Doctrină românească. ALEXANDRESCO, X, p. 57 urm,; Nacu, III, p. 466, 

Art. 1628, — Sequestrul oate să nu fi it. (Civ. 1393 1600; Civ. Fr. 1957). ul p ie gratuit. (Civ. 1593, 
Text. fr. Art. 1957, — Le s€questre peut n'âtre pas gratuit. 

Doctrină străină, BAUDnY Er WVaur, De la Socicie, d E 3 57; 
CoLrx er CAPITANT, ed. 2-a, Il, p. 650. 053 ge dept, 195; GUILLOUARD, Dep, 167; ! | Huc, XI, 2608; 
LAURENT, AXVII, 166; 
MOURLox, ed, 7-a, LII, p. 4&l4; PLANIOL, II, ed. 3-a, No, 2228 

- Doctrină â ă ALEXANDRESCO, N, p. 57 urm.; m vomânească, Nacu, III, p. 466. A



«Codul civil „DESPRE SEQUESTRU Art. 1629-1631 

Art. 1629. — Când este gratuit, se aplică asupră-i regulile 
depozitului propriu zis cu deosebirile ce se vor arătă mai jos. 
(Civ. Fr. 1958). E Si a i] ! 

Ă Text. fr. Art. 1958. — Lorsquiil est gratuit, il est soumis aux râgles du 
d&pât proprement dit, sauf les diffârences ci-apres enonetes. - a 

y 

Doctrină străină, 

Baunnr ET aur, De la Societe, du pret, du depot, 1951; 
MOURLOy, cu. T-a, III, p. &l&; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2228. 

| Doctrină românească, 

ALEXASDRESCO, N, p. 51 urm.; i i 

Nacu, Ii, p. 466. 

Art, 1630. — Obiectul sequestrului poate fi bunuri mobile. 

sau imobile. (Civ. Fr. 1959). Ma 

Tezt. fr. Art. 1959. — Le sequestre peut avoir pour objet, non-seulement | 

des effets mobiliers, mais mâme des immeubles. 

Doctrină străină; 

Biunnr er Wanu, De la Socicte, du rit, du depet, 1208; 
Couin Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 658; „o 

GoiLovARD, Dep6t, 168; : - 
LAURENT, XXVII, 108; ! 
MoURLON, ed. 7-a, III, p. 414: 
PuAsior, Il, ed. 3-a, No. 2228.  . 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 57 urm.; 

Nacu, II, p. 466. - 

Art. 1631. — Depozitarul, însărcinat cu un sequestru, nu 

poate fi liberat de dânsul înainte de terminarea. procesului, 

decât atunci când toate părţile interesate vor consimii, sau 

când va urmă 0 cauză ce se va judecă de legitimă. (Civ. 969, 

1616, Civ.: Fr. 1960). . 

Text. fr. Art. 1900. — Le d&positaire charge du sequestre ne peut ctre 

dechargt avant la “-eontestation” terminte, que du consentement de toutes les 

parties interessâes, ou pour une cause Jugee legitime. 

Doctrină străină. 

Ausar Er RAU, IV, p. 631; a , | | 

Bauont Er Var," 26 la Societe, du prât, du depăl, 1261-1264 urm.; 

Dauzoz, Râp. D&pot, 195 urm.; Suppl. Depot, 80; 
Gurovano, Depât, 169-171; : 

Huc, XI, 269; 
LAURENT, XX VII, 167; 
Movaoy, ed. 7-a, III, p. 414; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, NO..2228; 
Poxsr, Pet. contr., 1, 5%9. | Ă _ 

Doctrină românească. 

ALexAxDRESCO, X, p. 57 urm.; 
Nacu, III, p. 466. 
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Art. 1032 | DESPRE SEQUESTRU Codal. civil 

Secţiunea III. — Despre -sequestru judiciar !). 

"Art. 1689. — Afară de cazurile statornicite de codicele 
de procedură civilă?) judecătorul poate ordonă sequestrul: 

1. A unui imobil sau a unui lucru mobil pentru a cărui 
proprietate. ori posesiune se judecă două sau mai multe 
„persoane; | | 

2. A lucrurilor: oferite de un debitor spre liberarea sa. 
(Civ..535 urm., 542, 568, 732, 733, 739, 1114, 1116, 1121; Pr. 
Civ. 512—522, 610—618; C. com. 08, 71, 438, 567, 590; L. timbr, 
19 $ 19, 21, $ 1; Lege p. regularea şi consolidarea dreptului 
de a exploată petrolul şi ozocherita, Art. 55; Civ. Fr. 191; 
Civ. Ital. 1875). 

Tezi. fr. Art. 1961. — La justice peut ordonner le s&questre: 
10 Des meubles saisis surun Aâbiteur; ” 
2 D'un immeuble ou d'une chose mobilitre dont la propricte ou la posses- 

sion est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 
3% Des choses qu'un debiteur offre pour sa libtration. 
Text. Jialian Art. 1875. — Oltre i casi stabiliti dal codice di procedura 

civile, lautorită giudiziaria pud ordinare îl sequestro: 
, 1* Di un immobile o diuna cosa mobile, la cui proprietă, o il cui possesso 
sia controverso fra due o pii persone; 

2 Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione. 

Doctrină străină, 

AuBnY ET RAU, 1V, p. 632 urm.; ! 
Baunnr ET Waur, De la Socicle, du 'pret, du depot, 1269, 1271, 1272, 1283, 1281, 1286-1288; " Corax ET CaprrAnr, ed. 2-a, II, p. G5S; ed. 1-a, III, p. 603; 
DaLroz, Ip. Depot, 226; Suppl. Depot, 8%; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 172 bis, II; 
DemoavE, I, Sources des Obligalions, II, p. 495; 
DemoLomBE, II, 18; 
GuirLovAno, Depţt, ete. 115, 180; 
Huo, XI, 271, 272; ” 
LAURENT, XXVII, 173; 
MouRLos, ed. 7-a, Il, p. H5; 
PLANIoL, II, ed. 3-a, No. 9229, 2230, 

Doctrină românească. 
ALEXASDRESCO, X, p. 60 urm, 62 n. 3, 73: Droit ancien e i 

„pl » 02 n. d, 73; et moder Ce , 15, 300 nota ; Observaţie sub. Trib. Vâlcea, s. 1, 137 din 30 Dee A Ama uridică: 7-38/1920; „Sechesirul judiciare, Pagini Juridice 54/1909, 65/1910; Aotă sub. D Tri . Saint-Girons (Ariege), 9 ian. 1921. Jur. Gen. 1925, No. 1373; ” - DronE AL. Scrieri juridice, vol. |, p. 548 urm. „Despre incidentele urmărirei imobiliare“; IssEscu G. C., Notă sub. C. Apel Buc. s. 1, 96/015. Curier Jud. 4 1916; ” IoxEscu Tae, „Concluziuni“. Curier Jud. 4/916; e ” Nacu, III, p. 467; . ! | ” NrqEscu AM., „S sudliciar sata a ! 65,992; „Sechestrul judiciar se poate ridică prin dare de ca uțiune?*. Curier Jud. 
PAxTAZI Em., „Concluziuni“. Curier Jud. 4/1916; - | PERIEȚEANU GR. |. Instituţia sechestrului judiciare i 

: Ț „x p | ic, , 110995. HĂDULESCU Siav, Observaţie sub. Cas. 1, 113 din 4 Nou ioana 3/1922; ; RLĂȚEANU GR., „Concluziuni“ Curier Jud. 471916. e reptul 17/49094 

  

1) A se vedea şi art. 610—618 din roc ivi 6 ed îv cedură 2) În textul francez lipsesc primele cuvintee vă, delative a arita Spa a 
civilă", şi articolul începe cu vorbele: » Judecător: [A tg iata, sta 

reproducerea art, 1875 cod, civil Italian, de unde legiuitorul Rig Pa 

sigurător şi judiciar. 
tornicile de codicele de prn- 

donă sequestrul-. Acest articol este 
a împrumutat. 
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Codul civil DESPRE SEQUESTRU 

INDEX ALFABETIC 

Acte de ad-ţie 37, 68. 
Acţiune 37, 62. 
„Administraţia unui bun 10, 

2), 31, 44, 4, 
Admitere în principiu 59, 
Adopţiune 64. 
Anulare, a se vedea „Nuli- 

tate“, 
Apel 61, 66, 
Apreciere suverană, a sc 
vedea „Interpretare li- 
mitativă* şi 3, 20, 26, 27, 
29, 30, 32, 36, 42, 43, 45, 
52, 54, 55 bis, 59, 65. 

Arendare, a se vedeă, Lo- 
caţie*. 

Autoritate de lucru ju- 
decat 33, 

Autorizaţia justiţiei 37. 
Cattate 5. 
Cauţiune 3, 11, 13, 21, 22, 

Competenţă 61, 62, 
Conservator 50. 
Coastrucţiuni 53. 
Contencioasă cale, a se 

vedea „Graţioasă calc” 
şi 2, 3, 11, 26, 29, CO, 63. 

Contestaţie 2, 46. 
Coproprietate, a se vedea 
„Indiviziune*,, Partaj". 

Custode 11, 50. 
Demonstrativă interpreta- 
re, a se vedeâ „Interpre- 
tare limitativă“, 

Enunciativă interpretare, 
a se vedea „Interpretare 
limitativă*, 

Excepţiune 66, 
Executare 66. 
Exploatare de păduri 36. 
Femee văduvă săracă 7. 
Fine de neprimire 66. - 
Folosinţă, a se vedea „Ad: 
ministraţia unui bun“, 
„Posesiune“. 

Fraudă 68, 
Graţioasă cale, a se vedea 
„Cuntencioasa cale“. şi 
2,3, 11, 22, 26, 29, 39, 
0,63, “ 

Hotărire 2, 34, 66. 
Indiviziune, a se vedea 

pBartaj* şi 7-10, 20, 45, 48, 

Inlocuirea sechestrului 61. 
Interes, a se vedeă „Pe- 

ricolt, „Prejudiciu“. 

Interpretare limitativă î, 

15, 16, 19, 24, 31, 38,48, 52. 

Interpus 6A. 
Inventar 67. : 
potecă 36. 

  
  

Legatar universal 6. 
Licitaţie 20, Ă 

- Limitativă interpretare, a 
se vedeă „Interpretare 
limitativă“*, 

Litigiu 4, 11, 14, 17, 25, 
40, 41, 43, 46, 49-54, 55 
bis, 59, 60, 67, 

Locaţiu ne 11, 20, 48, 55, 68. 
Lucru judecat, ase vedea 

„Autoritate de lucru ju- 
decat“. 

Mandat 55 bis, 
Moară 45. 
Nulit. 6, 36,55 bis, 61, 68. 
Opoziţie 67. ” 
Păduri, exploatare 36. 
Partaj 8, 9, 10, 12, 14, 20, 

28, 31, 33, 41, 56, 59,61. 
Pericol 18, 25, 32, 36, 45. 

51, 53, 54, 55, 56, 57. 
Petiţic de ereditate 21. 
Posesiune 7, 41, 48, 49, S2, 

53, 55, 57, 60, 67. 
Prejudiciu 3, 7, 18, 2, 

25, 36, 51, 33, 54, 55 
56, 57. 

Procedură, a se ve: 
deă „Contencioasă cale“, 
„Graţioasă cale“. 

“Proces, a se vedea „Liti- 
iu. 

Procură 55 bis. 
Proprietate +, 53, 57,67. 

Revurs, a se vedeă „Aprc- 
ciere suverană*. 

Restrictivă interpretare, a 

se vedea „Interpretare 
limitativă“*e , 

Revendicare 11. 
Revocarea sechestr. 61. 
Rudenie 5. . 
Sechestru asigurător 2, 

11, 22, 23, 35, 39, 4. 

* echestru judiciar 1-66. 

Societ. 1, 17, 31, 35, 38 H+. 

Stare civilă 04. j 

Succesiune 5, 9, 16, 19, 20, 

21, 24, 28, 381, 33, 41, 47, 
63, 641, 65, 67, 68. 

Suspendare 66. . , 

Suverană apreciere, a se 

vedeă „Apreciere suvc-. 

rană.“ 
Terţe persoane 7+ 34, 

Testament 5, 6, 60. 
Tiimetere în posesie 60,63. 

Urgenţă 2, 3, 23, 26,45. 

Urmărire 46. 
Văduvă săracă 47. 

Venituri 40, 41. 

Vexatorie măsură 55 bis.   Vie 52, 68. 

Jurisprudenţă. 

1. Dispoziţiunea: art. 1632 asupra în- 

fiinţăirii sequestrului judiciar trebue 

a îi interpretată în 
Aceasta, rezultă 
strictivi întrebuinț 

tun mod limitativ. 

din chiar termenii Ie- 

aţi de legiuitor in 

art. 1632, Deci nu se poate înfiinţă se- 

questru judiciar pe averea socială 

după cererea unui tovarăş care urmă- 

reşte rezilierea contractului 
Dec. 19/73, Dr. oi € 

sequestrul judiciar . tate. (Apel Buc. II, 
2. In principiu, 

de socie- 
Dr. 5li4). 

fiind o măsură conservatoare, şi necc- 

sară, regulele care 

neze, nu pot fi decâ 
procedura, civilă rel 
asigurător cu. care are O 

trebue să-l guver- 

+ cele prevăzute de 

ativă la sequestrul 

perfectă a- 

nalogie, cel puţin în privinta efecte- 

lor ce ambele urmărese. Or, după art. 

- Art. 1632 

“610, 614, 615 şi urm. pr. civ., sequestrul. 
asigurător se poate ordonă de tribunal. 
numai după o simplă petiţiune, dată 
de către partea interesată. Şi nici o 
dispoziţiune de lege nu prescrie o pro- 
cedură specială pentru sequestrul ju- 
diciar:; din contra, legiuitorul, prin 
art. 1632, dispunând că afară de cazu- 
vile stabilite de- procedura civilă, mai 

sunt şi altele în cari se poate admite: 

sequestrul judiciar, fără însă a deter- 

mină vre-o formă diferită de aceea. 

prevăzută în procedură, a înţeles prin 

aceasta că se referă la acele forme con- 
sfințite prin anume texte pozitive. A-- 
ceastă _intentiune se deduce cu înles- 
nive din îndemnul care natural a con- 

dus pe legiuitor să admită principiul. 

segquestrului judiciar faţă cu cei de al 

treilea; interesul lor întradevăr re- 

clamă măsuri foarte urgente, în scop: 

de a garantă înstrăinarea obiectului pe 

care-l urmărese şi care se deţine de că- 

tre un altul. Această idee răsare evi-- 
dent din art. 619 pr. civ., care dispune 

că tribunalul, în cazurile urgente, să 

trimită autorităţii locale ordin în scris. 

ca chiar înaintea mergerei agentului 

să sa oprească debitorul a scoate, sau 

a da deoparte un lueru din cele a că-: 

vor sequestrare se cere. Din cele ce 

preced, rezultă dar, că, sequestrul ju- 

diciar să ordonă pe cale grațioasă, 

prin o simplă petitiune după cererea. 

- nuntai a părții interesate, Teoria după 

care un asemenea sequestru nu ar pu- 

teă fi aplicat, de cât în urma unei ho- 

tăzîri, dată contradictoriu, nu numai 

că nu ar îi fundată pe lege, dar încă 

ar aveă ncapărat de rezultat parali- 

zarea efectelor acestei măsuri urgente: 

prin însiişi natura ei, căci formele mul- 

tiple ale unui sequestru contradieto- 

viu, dând loa la străgăniri, adesea ori 

- vepeţite, ar face de sigur iluzoriu un 

seguestru judiciar. Pentru a înlătură 

însă  surprinderile şi nemulțumirile, 

partea. în defavoarea căreia se. înfiin- 

țează sequestrul, este liberă de a pro- 

-xocă la ori ce moment instanta con- 

- tradictoriu, introducând contestațiune 

înaintea tribunalului care a ordonat 

sequestrul. Şi deşi în adevăr, prin art. 

1634 se dispune că sequestrul judiciar 

se dă sau persoanei asupra căreia s'au 

învoit ambele părți interesate, sau u- 

nei persoane numite din oficiu, însă din 

cuprinderea acestui text nu rezultă că 

sequestrul nu se poate înființă de cât 

numai în urma unei hotărîri pronun- 

ţată contradictoriu, căci acest articol 

se referă pur şi simplu la ipoteza când 

ambele părţi interesate, sau de bună. 

“oc, sau după o contestațiune care a 

deschis instanța contencioasă, se pre 

zintă înaintea tribunalului, pentru a 

declară învoirea lor asupra gerante- 

lui, fără a se ocupă întru n:mic de 

procedura ce cată a se păzi în aplica- 
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Art. 1632 

rea, sequestrului judiciar. (Apel Foe- sani, ÎL. 103, Dee, 10/60, Br. 23/81). 
3. Chestiunea de a se şti dacă un se- 

questru judiciar se poate cere şi în- : 
cuviinţă pe. cale graţioasă, în lipsă de 
un text special de lege, pentru aseme- 
nea şequestre, se poate rezolvă prin combinaţiunea art. 1632 cod. Civ, şi 
art, 610, 614, 615 şi 619 pr, civ,, din care 
Teese că judecătorii sunt suverani a- preciatori în asemenea materie să, re- guleze asupra cererilor, după gradul “de urgenţă ce va prezintă cazul. A. se interpretă legea în sens contrariu că, “tribunalul este ţinut să judece cerezile -de asemenea natură după procedura “dreptului comun, prin chemarea păr- tilor, ar fi că această măşură pură de -asigurare, să nu-şi mai ajungi scopul său eficace, odată ce deținătorul ar fi înştiințat de mai înainte despre asi- gurarea lucrului aflaţ în posesiunea :sa. Pe lângă aceasta, procedura drep- tului comun nu poate fi invocată ca substanţială. în asemenea materie, şi pentru un alţ cuvânţ care se găseşte pus în art, 614 pr, civ.,.şi din care re- zultă că părțile nu pot suferi nici un „prejudiciu din cauza, aceasta, întru cât reclamantul este supus la dare de ca- utiune. Toate aceste garanții de cara se vede înconjurat sequestrul judiciar, fac să rezulte că admiterea lui, cu sau fără chemarea Părtilor, să fie lăsată la aprecierea tribunalului, bine înțele- gându-se sub 

Pel al părţii interesate. (Cas. I, 16/Ian. 16/81, B. p. 18) 
"4. Seaquestrul 

€. CIV, combinat eu art, 614 pr. civ,, ne- putând fi încuviințat de cât când există un litigiu între două sau mai multe persoane asupra dreptului de: Droprictate al bunurilor în discuțiune Şi sub îndatorirea pentru partea ce-l Xeelamă de a da cauțiune, instanțele ju- decătorești nu Sunt datoare să coree- teze titlurile în virtutea cărora partea, interesată este autorizată a face ase- menea cerere de asigurare. acesta fiind toemai obiectul principal al litigiului, de care este totdeauna pre- cedată cererea de Scquestru, menea procedură sar prejudecă însă-şi fondul procesului. (Cas I; 257/Sept. 13/93; Cas. 1, 16/Ian. 16/81, B, p. 19), 5. Cu ocaziunea corerei' de sequestru asupra averii succesorale. reclamantul nu este ţinut a probă, calitatea, sa de, acest punet nu: 
rudă cu defunctul, căci poate fi judecat de cât numai atunci -cân „se va discută meritul acțiunii și cgiltentat pentru desființarea testa mentului, (Apel Foeş, » 185 
Dental, J cş 185, Dee, 10/80; 

Cel eare cere anularea unui testa- ment în virtutea căruia legatarul uni- Yersal a fost pus în Posesiunea averii succesorale, în scop de a: salvă inte- 

DESPRE SEQUESTRU 

„se stăpâneşte 

rezerva dreptului de a- E 

judiciar, după art. 1632 - 

întru. cât ! 

"ca prin eşirea din ind 

Codul civil 

resul său, căci legatarul fundat pe faptul posesiunei şi pe titlul său de le- gatar universal ar. puteă chiar fiind de. bună credință să dispună de obiectele litigiului în interesul său propriu, este în drept a cere înfiintarea de se- questru judiciar asupra averii suece- sorale. Căci punerea legatarului în posesiunea: averii succesorale, ori câţ de regulată şi de definitivă ar fi ea, nu împedică pe partea interesată da a intentă acţiune î» nulitatea testamen- tului şi de a reclamă sequestrul judi- c-ar ca consceinţă a acelei acţiuni ad- misă de legiuitor. (Apel Focşani, II, 185, Dec, 10/80, Dr, 23/81), 
1. Legiuitorul autorizând punerea sequestrului judiciar pe un bun mo- bil sau imobil pentru a cărui proprie tate se judecă două sau mai multe per- soane, nu deosebeşte cazul în care bu- nul în litigiu se stăpâneşte de singur defendorul, de cazul când acel bun 

de. defendor în indi- viziune cu o terţie persoană. In acest din urmă caz punerea sequestrului nu poate fi împiedicată prin consideraţi- unea trasă din neputinţa d'a se deter- mina porţiunea de proprietate a. ace: luia contra căruia se cere sequestru, Căci punerea sequestrului mare de e- fect de a modifică în nimie în preju- diciul 
lor de coproprietari indivizi, ci acela e a împiedică pe. posesorul în indivi- ziune contra căruia, se cere sequestru e a înstrăină porțiunea sa indiviză până la terminarea procesului intentat de cel ce a cerut sequestru pe acea, por- țiune indiviză. (Cas. I, 351/0ct. 21/63, B. p, 953).. 

3. Dacă un imobil se află în indivi- ziune între mai mulţi proprietari şi există contestaţie : în privinta _porțiu- nilor de pământ ce fie-care din acei proprietari voesce să exploateze, şi pentru a face să înceteze aceste neîn- telegeri S'a ceruţ eşirea din indivizi- une, - într'o - asemenea stare de lucruri Judecata, e, în drept să ordone sequ- estru Judiciar, fiiră ca prin accasta să violeze art. 1632, (Cas. I, 336/83, B. p. 928). - Dreptul de o quotă-parte în averea succesorală fiind i crede şi: chiar trimia fu posesiune asu- pra acelei porțiuni, rămânând numai 

une porțiunile crezi, în asemenea caz nu se cere se- Auestrua Îudiciar, CA ne întri vederile art, „(Lrib. 1 „IV, , 18/83, Dr. 63/63), * n» Ilfov, IV, Aug 10. Liste admis în drept ca orice ce- ere găsită justă şi întemeiată să fie admisă, dacă nu este proibită de lege. De unde rezultă că, dacă chiar obiectul corerei nu este prevăzut în vreo dis- Pozițiune a legii, nu urmează de aci ca dânsa să, fie şi respinsă, De aseme- 
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Codul civil - 

nea, orice contestaţiune ivită în rela- 
țiunile juridice ce au putut aveă păr- 
ţile, dânsa urmează a fi deferită ins- 
tanţelor judiciare, care: sunt ținute a 

le da o soluțiune, bazându-se pe textele 
legilor, interpretatiunea lor şi, în caz 
de lipsă, pe principiile de echitate. 
Astfel, când e vorba de neîntelezere 
pentru administraţiunea unui bun ce: 

se posedă în comun de două sau mai 

multe persoane şi lezea neprevăzând 

de cât eşirea din indiviziune, opera- 

țiune complicată, cerând un timp în- 

delunsat, aşă în cât bunul ar rămâne 

ncadministrat în dauna fiecăruia din 
ei, în asemenea caz e iust şi cehitabil 

a se numi un administrator provizoriu 

până la punerea în posesiune a drep- 

turilor exclusive pentru fiecare din 

părţi. Şi dacă în principiu, o aseme- 

nea cerere este admisibilă,. totusi îu- 
decătorul trebue să aprecieze circum- 

stanțele şi modul de administratiune 

la care se poate supune bunul, pentru 

ca să fie mai util şi mai putin vexa- 

tor pentru toate părțile. (Apel Buc. 

III, 69. Mart. 92/84, Dr. 71/84). 
îi. Sequestrul asigurător face parte 

din procedură şi este o măsură asigu- 

rătouve ce creditorul poate luă în pri- 

vinţa averei mobile a debitorului său, 

ca să aibă de unde să se despăpubească 

când va obţine titlul executoriu (art. 

610—620 pr, civ.); pe când sequestrul 

judiciar, după locul ce-l ocupă în 60- 

dul civil şi după termenii: întrebuințati 

de legiuitor în titlul XII. şi cu deose- 

bire în art. 1592, 1626 şi 1633 ce. civ., se 

vede că este o specie a depozitului, cde- 

pozit judiciar, prin urmare Un Con- 

tract, care are de scop asipurarea iil- 

suşi a lucrului care este obicetul liti- 

giului dintre părţi. De unde urincază 

că natura, sequestrului judiciar diferă 

cu totul de aceea a sequestului asigu- 

rător, Această deosebire rezultă şi de. 

acolo că altele sunt cazurile şi condi- 

tiunile în cari se aplică. unul din se- 

questre şi altele în cari se poate or- 

donă celălalt. In adevăr, sequeștrul asi- 

gurător, pe lângă că i I 

plata unei creanţe (art. 620 pr. ciy.), 

dar se aplică numai pe averea mobilă, 
care trebue să fie nelitigioasă si nu- 

mai dacă se depune, o cauțiune, exceb- 

tându-se proprietarii, principalii loca- 

tari şi arendaşii, pe averea locatarilor 

şi sublocatarilor lor (art. 614,618 şi 610 

pr.c.;nuse poate respinge de tribuna 

0 asemenea cerere, dacă a făcută in 

condiţiunile cerute de procedură, căcl 

legiuitorul nu a lăsat la aprecierea Ju” 
decătorilor utilitatea unei atari mMă- 

suri de cât în cazul art. . 

când e vorba de aplicarea sequestrului 

asigurător pe averea mobilă ce reven- 

dică, bine înţeles tot cu depunere Ce 

cauțiune, căci art. 615 continuă ideea 

din art. 614 care supune la cauţiune 

asigură numal. 

615 pr. civ. 

DESPRE SEQUESTRU Art. 1633 

pe orice: creditor sequestrant; pe lângă 
acestea, custodele se numeşte de agen- 
tul de urmărire după arătarea cre- 
ditorului urmăritor, putând fi numit 
chiar debitorul seguestrat (art. 618 com- 
b*nat cu art. 411, 418 şi 420pr. civ.). Din 
contră, sequestrul judiciar asigură în- 

suşi obiectul procesului; se poate pune 
nu numai pe mobile, ci şi pe imobile; 
lucrul asupra căruia se cere seques- 

trul judiciar trebue să. fie în litigiu; 

sequestrantul nu e obligat a da cau- 

țiune, şi tribunalul poate refuză apli- 

carea acestui sequestru (art. 1632 cod. 
eiv.); depozitarul se orândueşte după 
învoirea ambelor părti. sau la neînţe- 

legere din oficiu de către tribunal, şi 
nu poate fi numit însuşi debitorul 

(axt. 1634 cod. civ.); atâtea deosebiri 
care probează natura cu totul deose- 

bită a acestor două 'sequostre. Deci sc-- 
questrul judiciar fiind cu totul diferit 

de cel asigurător, urmează ca şi căile 

pe care se poate aduce la îndeplinire: 

încă trebue să fie diferite. Art. 1632 

6. eiv, ca şi art. 615 pr. civ. lăsând la 

aprecierea judecătorilor încuviințarea 

sequestrului, iar art. 1604 e. civ. pre- 

văzând că depozitarul trebue să fie 

ales de părțile interesate, aceste texte 

de lege implică ideea unei desbateri 

înaintea judecătorilor cari trebue să 

fie convinşi de utilitatea sequestrului,. 

_şi în caz de admitere trebue să mo- 

tiveze învoirea depozitarului. pe neîn- 

voirea părților interesate asupra per- 

soanei sale; şi sequestrul sau depozi- 

tului judiciar fiind o subdiviziune a 

depozitului (art. 1592 şi 1626 e, civ.), 

urmează că sequestrul judiciar se cere 

de la tribunal numai când părțile nu 

se învoese a face un sequestra volun- 

tar. Dacă dar se cere intervenirea am- 

belor părţi în sequestrul voluntar, a- 

cceaşi rațiune este ca ambele să-şi 

expună motivele pentru, care nu se în- 

țeleg, şi, să fie pusă în poziţiune a 

auzi justiţia pronunțându-se în fa- 

voarea uneia sau alteia din părţile li- 

tigante. Obiecţiunea ce se face acestei 

teorii, că sar putea înstrăină obiectul 

litigios până la obținerea sequestrului 

judiciar: în mod contradictoriu, nu e 

serioasă, pentru că se poate aplică 

prin analogie art.' 619 pr, cive dân- 

du-se de timpuriu ordin autorităţilor 

locale să privisheze a nu se dosi ave- 

vea mobilă, iar în ceea ce priveşte 

averea imobilă pericolul nu 'e aşă de 
a 

mare, căci nu se poate înstrăină aşă 

“de curând. Afară de acestea: nu se 

poate concepe că legiuitorul să îi acor- 

datţ mai multe favori unui pretins cre- 

ditor care. numai de cât introduce ac- 

ţiune în revendicare fără garanţie, de 

cât unui proprietar sau posesor care 

poate fi deposedat la lucrul său fără 

a aveă poate posibilitatea da a se des- 

păgubi de la sequestrant de daunele 
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cauzate prin aplicarea fără drept a 
sequestrului. Iar de ordonanta din 1667 
şi de legiuirile franceze nici poate fi 
vorba, de vreme ce procedura noastră 
e deosebită de cea franceză, şi chiar 
art. 1632 diferă de corespondentul său 
francez art. 1961 eare prevede apliea- 
rea sequestrului judiciar şi pe mobi- 
lele. urmărite ale debitorului. Din toate 
acestea rezultă dar că sequestrul ju- 
dicar nu se poate încuviinţă pe cale 
graţioasă, ci pe cale contencioasă, prin 
o_ sentinţă dată în contradictoriu. 
(Trib. Vaslui, 79, Iulie 22/85. Dr. 61/85). 

12. Tribunalul e în drept, în baza 
facultăţii ce-i dă art.. 1632, a ordonă 
sequestrul imobilelor asupra cărora 
există acţiune de împărţeală, căci în 
cazul acesta e incertitudine în ce 
priveşte părţile ce apartin  fia- 
cărui din copărțitori; în această stare 
de lucruri unul ar puteă posedă bunuri 
asupra cărora va fi recunoscut mai 
târziu că n'a avut nici odată drept, şi 
această posesiune ar puteă compromite 
“drepturile eredelui în lotul căruia vor 
cădea bunurile.” (Trib. Covur. I, Sept. 
19/65, Dr. 69/85). | 

13. Din art. 1632, rezultă întrun mod 
clar că legiuitorul w'a făcut alt de cât 
numai a întinde dreptul de sequestru 
Şi asupra unui lucru pentru al cărui drept de proprietate ori posesiune, se 
judecă două sau mai multe persoane, 
fără ea prin aceste disnoziţiuni să fi 
derogat, sau să fi modificat în ceva 
formele şi regulela preserise de art, 
610 şi urm. pr. civ., pentru înfiinţarea 
unor. asemenea sequestre. Aşi fiind, art. Gl4.pr. civ.. cere în mod impera: 
tiv ca sequestrul să se autorize de tri- bunal, sub îndatorire pentru creditor 
a da cauţiune pentru daune-interese. 
Dacă reclamantul nu dă o asemenea 
garanţie cererea de sequestru urmează a îi respinsă. (Apel Buc. 4], 51, Mast. 80/86, Dr. 58/86), , 
14. Se poate.pune sub sequestru ju- diciar un imobil, a cărui ieşire din in- diviziune Sa cerut, când este în liti- &lu in sensul că de şi drepturile păr- iilor asupra imobilului sunţ fixaţe prin titlurile de proprietate, ale fie- căvuia, însă este incertitudine şi pro- Cos In ceea ce priveşie porțiunea anu- me care va trebui să aparţină fiecă- Tiu Cu. ocaziunea executărei dreptu-. rilor lor. Im această stare de lucruri, o parte poate posedă o porţiune de teren, care în urmă poate a se recu- noaşte că wa avut nici unu drept asupra Ci, Și această posesiune poate conpro- mite drepturile copreprietarului în lotul căruia această porțiune va că- dea, (FT. Ialom., 1664, Lun, 5/86, Dr. 54/86) 15. Art. 1632 nu este limitativ ci nu- mai indicativ, adică judecătorul poate înființă sequestru şi afară din cazu- rile prevăzute de art. 1632; aceste ca- 
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zuri nu sunt arătate .de cât exempli 
gratia, căci legiuitorul nu procede pe 
cale de prohibiţiune, adică că numai 
în acele cazuri se poate înfiinţă se- 
questru. (Apel Buc III, 161, Sept. 12/89, 
Dr. 60/89). , 

16. In virtutea principiilor generale 
de drept, este permis ori cărei per- 
soane interesată într'o avere adminis- 
trată de un altul să ia măsuri de-con- 
servarea dreptului său. Art, 1632 faca 
numai o aplieaţiune specială a ates- 
tei vegule generale, dictată atât de. ra- 
ţiune cât şi de echitate, şi dar este 
învederat că dispoziţiunile sale nu 
sunt limitative şi că sechestrul judi- 
ciar poate îi încuviintat de justiţie, 
ori de câte 'ori există rațiune care 
l-a dietat. Dovadă că acest articol este 
numai enunciativ, reese şi din împre- 
Îurarea că legiuitorul nu întrebuin- 
țează formula prohibitivă, formulă ge- 
neralmente adoptată când este vorba 
de cazuri restrictive. De altă parte, cizedele beneficiar ne fiind de cât un 
administrator al succesiune:, însărei- 
nat de lege cu lichidarea ei. atât ere- 
ditorii cât şi legatarii suecesiunci pot 
cere de la justiţie îndepărtarea lui 
şi încredințarea averei suecesorale în 
mâna unei alta persoane, dacă vor 
constata rea credință sau chiar nu- 
mai neglijenţă din parte-i. Luarea ad- ministraţiunei din mâna eredelui şi 
încredințarea ei unui al treilea, nu este în definitiv de cât tot un seches- tru judiciar, — eredele având .şi el un drept eventual în succesiune, — ceea ce dovedeşie încă o dată mai mult că art. 1632 nu este limitativ, (Cas. L 18, Maiu 7/90, B. p. 602). ” 17. In principiu după art. 1632, instan- 
tele judecătoreşti nu pot ordonă se- questru judiciar de cât când este pen- dent un litigiu care are de obicet ob- tențiunea proprietăţii sau posesiunei u- nui imobil sau a unui lueru mobil. Dacă termenii art. 1632 nu trebuese intex- pretaţi întrun mod restrictiv, în acest Sens că proprietatea sau "posesiunea in această materie poate fi conside- rată ca contestată, de şi obiectul Dro- cesului nu „este o acţiune de revendicare Sau 0 actiune posesorig propriu zisă, totuşi pentru ca să fie admisibil se- questrul judiciar, trebue ca acțiune introdusă, pe orice drept sar întemeiă, să tindă neapărat la punerea în po- Sesiune a unui lueru corporal. Astfel ilind, dacă obiectul acțiunei principale este lichidarea unui fond social, re- elamantul este în drept de a-si înte- _meiă cererea unui sequestru judiciar, asupra fondului social, pe art. 1632. (Apel Buc. III, 11, Mast: 8/90 Dr, 31199). 8. Sequestrul judiciar fiind %o mă- Surd gravă, prin care se aduce o atin- sere dreptului de proprietate, privând pe proprietarul aparent, pe un timp 
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nedeterminat, da exerciţiul drepturi 
„lor sale, de administrațiunea şi de .bu- 
curia lucrurilor cari se află în pose- 
siunea sa, trebue în toate cazurile să 
existe un pericol pentru una din părţi 
în posesiunea de care sa bucură partea 
adversă, pentru ca judecătorul să re- 
curgă la această măsură extremă, 
(Apel Buc. III, 11 Mart. 89%, Dr. 
31190). - 

13. De şi din termenii axt. 1632 ar 
rezultă că sequcestrul judiciar nu poate 
fi admis de cât în cele două cazuri 
prevăzute de zisul articol, cu toate 
acestea dispoziţiunea cuprinsă în art. 
1652 nu poate îi luată întrun sens li- 
mitativ şi mărginită numai la cele 
două cazuri, anume indicate,. ci este 
demonstrativă, fiind lăsat la faculta- 
tea judecătorului a încuviință seques- 
trul judiciar când el îl crede necesar 
şi în interesul unci părţi. Această îin- 
terpretare se bazează pe consideraţiu- 
nile istorice care au dat naştere dispozi- 
țiunilor art. 1961 codul trancez (ari. 
1632 român), articol tras din ordonanta 
de la 1667, care da putere disereţio- 
nară judecătorului pentru încuviin- 
țarea unui sequestru Judiciar. Inde- 
pendent de aceasta, chiar în pură echi- 
tate şi rațiune ar fi inadmisibil ca se- 
questrul judiciar să poată fi încuviin- | 
tat numai în cazul când ar fi discuţi- 
unea asupra proprietăţii sau posesiu- 
nci unui imobil, căci a decide astfel 
este a lăsă fără nici o garanţie şi 
lipsite de orice protecţiuni a legii iu- 
teresele unei părţi în o avere oarecars,: 
de și ar fi constatat că ele sunt abso- 
lut compromise prin reaua adminis- 
traţiune a unei alte persoane, şi a- 
ceasta numai pentru simplul cuvânt 
că proprietatea ori posesiunea acestei 
averi nu este în discuţiune. Dacă le- 
giuitorul nostru, reproducând înto:- 
mai dispoziţiunile art. 1661 francez, a 
arătat cazurile în cari sequestrul judi- 
ciar poate fi admis, el nu a făcut alt- 
ceva de cât a se ocupă despre ceea 
ce se întâmplă mai adesea. iar nu ui 
a circumseri puterea judecătorului în 
această privinţă. De altfel, sequestrul 

judiciar fiind o măsură eminamente 
conservatoare, judecata este în dr=pi 
a o încuviință şi ordonă chiar în afară 
de cazurile prevăzute de art. 1632, dacă 
însă faptele dovedese că această mă- 
sură este imperios cerută de împreiu- 
rări şi. de o utilitate vădită pentru 

partea care o cere. Deci se poate „ar 
donă sequestrul judiciar, după cererea 

legatarului particular, asupra avasi 
succesorale, atunci când interesele le- 

gatarului sunt. perielitate printr'o vea 
administraţiune a eredelui beneficiar. 

Iar dacă codul civil prin dispozițiuni a 

cuprinse în art. 712 și urm. & regula: 
mentat drepturile creditorilor sau Je: 

gatarilor unei succesiuni fată cu ere- 
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dele beneficiar, Drin aceasta nu a ex- 
clus cât de puţin dreptul acestora, a- 
tunci când ei, ax crede că interesele 
lor sunt periclitate sau sunţ nimicite 
printi”o rea administraţiune a, acestui 
erede beneficiar, să ceară, în virtntea 
principiilor generale de drept, luarea 
unei măsuri conservatoare care să: 
“tindă la numirea unei alte persoane ca. 
administrator în locul eredelui benefi- 
clan, şi aceasta cu atât mai mult cu cât. 
eredcle beneficiar putând deveni în- 
solvabil dint”un moment într'altul, să 
nu mai prezinte nici cca mai mică ga- 
ranție Jegatarilor sau creditorilor unei 
succesiuni pentru faptele rele săvâr- 
şite în administraţiunea sa. (Apel Buc. 
II, 237, Dee. 15/89, Dr. 10/90). 
20.]n drept, admimistraţia bunurilor 

comune ale mai multor proprietari; ce 
sunt încă în stare de indiviziune apar- 
ține tuturor coproprietarilor şi nici 
unul dintr'înşii nu le poate administră 
fără voia şi consimțţimântul celorlalţi. 
De aci rezultă că existând neînțelegere 
între  coproprietari asupra modului 
cum au să fie administrate bunurile 
comune şi pentru a nu se împiedică. 
vre unul din coproprietari de a se fo- 
losi de venitul ce i se cuvine în bunu- 
rile comune, justiţia poate, după cere- 
rea ori. căruia dimtrînşii să intervină 
pentru a face să înceteze neînțelegerile. 

"si a regulă modul de administrațiune 
a unor asemenea bunuri; aceasta reese 
-prin analogie şi din cuprinsul art. 691 
pr. civ., care prevede că împărțeala de 
succesiuni între mai multe persoane se 
va face prin tribunal, dacă ea nu se 
poate face prin bună înţelegere, căci 
dacă împărţeala se face prin justiţie, 
în caz de neînțelegere, cu atât mai 
mult justiţia poate interveni în regu- 
larea modului de folosință a bunuri- 
lor unei succes?uni până la terminarea 
partaziului. Prin urmare, instanța de 
fond nu comite nici un exces de putere 
dază în suverana sa apreciere, care 
scapă de controlul curţii de casaţie, pă-. 
seşte că, până la terminarea partagiu- 
lui, eel mai bun mijloe de administra- 
ţie al zisei averi e închirierea prin li- 
citaţie: publică. (Cas. IL, 319/Sept. 9/91, 

21. Este admisibil sequestrul judi= 
eiar într'o acţiune în petiţiuna de ere- 
ditate intentată de unii cc se pretind 
rude în grad mai apropiat cu defune- 
tul de cât cei ce au fost puşi în pose- 
siunea succesiunei.' În asemenea cir- 
cumstanţe, este just ca eei cari deţin 
succesiunea să nu fie privaţi de avan- 
'tagiila posesiunei până ce prin o'cau- 
țiune suficientă nu vor fi garantaţi 
de daunele-interese ce li sar putea 
cauză prin sequestru, precum şi, că 
pretențiunea reclamanţilor nu e teme- 
rarie şi vexatorie. (Apel Galaţi, II, 
Sept. 25/92, Dr, 72192). A 
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22. Legiuitorul admițând sequestrul 
judiciar, prin art. 16923 „ȘI urm, ca o 
măsură conservatoare în cazurile in 
care se judecă două sau mai, multe 
persoane asupra proprietății sau po- 
sesiunei unui imobil sau mobil. nu a- 
rată formele după cari judecata să 
proceadă când este sesizată a-l pro- 
nunţă; aşă în cât pe lângă procedura 
comună a citărei părților în contra- 
dictoriu, a admis şi posibilitatea în- 
fiinţărei unui sequestru judiciar în ca- 
mera de consiliu după regulele prevă- 
:zute de art. 610 şi urm.pr.civ.. relative 
la sequestrul asigurător; de oarece am- 
bele sequestre au acelaşi scop, tinzând 
:a asigură: efectual măsurile ce le un 
măresc, Şi dacă, după art. 610 şi urm. 
Pr. Civ. sequestrul asigurător se poale 
rândui de tribunal numai după o sim- 
plă cerere în camera de consiliu, cu 
sau fără cauţiune, după cazurile pra- 
văzute de procedură, urmează că şi sequestrul judiciar poate fi pronunţat 
şi pe cale graţioasă, cu sau fără, cau- 
tiune, când urgenţa cere această mă- 
sură. Şi deşi după art..1634 e. civ., tri- 
bunalul înființând sequcstrul judiciar 
cală a numi ea scquestru administra- 
tor pe acela asupra căruia convin păr- 
tile, de unde. se deduce că în totdeauna 
părțile trebuese citate, totuşi art. 1634 
adaugă că sequestru administrator poate fi rânduit sau o persoană numită, din oficiu de autoritatea judiciară, aşă, în cât această dispoziţiune, care se referă numai la numirea administra- torului, nu implică necesarmente cita- rea părţilor în toate cazurile, nefiind nici o contradicţiune între sistemul ad- mis şi dispozițiunea acestui articol, şi putându-se susţine cu succes că legiu- ilorul a prevăzut prin această dispozi- țiune tocmai ambele ipoteze ale în- ființărei sequestrului pe cale grațioasă sau in contradictoriu, adică că adrni- nistratorul poate fi numit, după eita- rea părţilor,: persoana aleasă de părţi sau cea numită .de judecători, şi în camera de consiliu persoana numită din oficiu. A admite că sequestrul ju- diciar so poate ordonă numai în eon- tradictoriu, ar fi de a anihilă unele măsuri urgente pe care instanța le-ar putea luă în cazurile când le-ar găsi fundate în interesul asigurărei părții interesate şi chiar a executării hotări- rilor; în fine obiecțiunea că acest si- stem are de rezultat ca după o simplă petițiune să se ia averea din mâinile une! persoane, nu poate fi fundată, căci această măsură fiind asim;lată cu se- questrul asigurător, în cazurile când se pronunță în camera de consiliu, cel $equestrat nu poate suferi nici un pre- „Judiciu întru cât reclamantul, după art, 614 pr, civ., poate fi supus după împrejurări la darea unei cauțiuni, Şi astiel este înconjurat eu destule sa- 
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ranţii. (Trib. Iaşi, II, Oct. 10/79, Dr: 
65/92). : , 

23. Legiuitorul distinge sequestrul 
asigurător, prevăzut de art. 610 și 613 
pr, civ., de cel judiciar, pe care-l asi- 
milează numai cu sequestru asigură- 
tor prevăzut de art. 615 pr. civ.. în 
escace priveşte facultatea ce se lusă 

- judecăţei de a le acordă, căci pe când 
sequestrul asigurător urmează a fi a- 
cordat de drept acelui care-l cere şi 
dovedeşte că se află în condiţiunile ce- 
rule de lege, sequestrul asigurător pre- 
văzut de art, 615 pr. civ., şi sequestrul 
judiciar este cu totul lăsat prin lege la 
Suverana  apreeicre a judecății care 
poate să-l ordone numai când găseşte 
de cuviință, şi după gradul de urgenţă 
co prezintă cazul şi când se dovedeşte 
ci, neaplicarea lui ar putei cauză pre- 
judieiu entru acel ce-l core. (Trib. Iaşi II, Oct, '10/92, Dr. 65/92). 

24. Deşi din termenii art. 1632 ar Te- 
zultă că sequestrul judiciar nu poate 
fi admis de cât în cele două cazuri 
prevăzute în el, cu toate acestea dispo- 
ziţiunea sa nu poate fi luată într'un 
sens limitativ si mărginită numai la cele două cazuri. anume indicate, ca din contra este demonstrativă şi ast- 
fel sequestrul judiciar poate fi încu- 

ori se crede 
că este în interesul părților. Deci se poate pune sub scquesiru judiciar sue cesiunea asupra căreia s'au ivit pre- tenţiuni din partea mai multor moste- nitori. (Trib. Ialomiţa, Iun. 8/9, Dr. 62/92). .- 
25. Pentru a ru a se puteă ordonă seque- strul judiciar, conform art. 1632, se „Cer două condițiuni: 1) să existe proces In privința posesiunei sau proprietă- tei lucrurilor asupra cărora se cere se- questrul; 2) această măsură să fie ne- cesară pentru conservarea drepturilor părților. Deci dar, lezea nu cere pen- lvu a se puteă ordonă seauestrul ju- diciar ca reclamantul, pe lângă aceste două condițiuni, să stabilească încă şi fundamentul dreptului” sau titlul pe baza căruia pretinde obiectul în liti- Fi jel Galati. IL, Sept, 25/92, Dr. 
25. Sequestrul judiciar, fiind o mă- sură gravă care deposedează pe o per- şoană de averea ce o deţine, nu poate fi acordat fără citarea părţilor şi fără discuțiune de cât numai în cazurile urgente, când contradictoriul, prin în- târzierea ce ar puteă da loc ar ave de efect paralizarea „efectelor ce ceată a-l produce; oportunitatea unei. asemenea măsuri e lăsată Ja desăvârşita, apre- Judecătorilor. ib, i, , Ogt, 10/95, Dr. 60/9a). (7ib. Iasi II 27. Tribunalul chemat a ordonă un se- Questru judiciar, în limitele dreptului Cc apreciere în Privinta aplicărei se- Questrului, este ţinut a vedeă întru cât 
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fondul litigiului este întemeiat, căci 
numai astfel poate statuă dacă în re- 
alitate măsura sequestrului este legală 
şi în interesul reclamantului. (Lrib, 
Iaşi, II, Nov. 7/92, Dr. 82/92). 
28. Rânduirea unui sequestru judi- 

ciar se poale admite şi asupra averei 
unei succesiuni în urma cererei unuia 
din, coerezi, care a cerut eşirea din în- 
diviziune, până la lichidarea drepturi- 
lor fiecărui erede, ca să nu poată po- 
sedă unul dintre coerezi bunuri asupra 
căror se poate recunoaşte mai târziu. 
că wa avut nici odată vre un drept şi 
ca nu cumva această posesiune să 
compromită drepturile eredelui în lo- 
tul cărui vor cădeă acele bunuri. (Trib. 
Taşi, IL, Oct. 10/92, Dr. 65/9%; si Nov. 
792, Dr. 82/92). 

29. Dacă însăşi miăsura sequestrărei 
este dată la discreţiunea puterei jude- 
cătoreşti, cu atât mai mult procedura 
de urmat în 'asemenea cauză urmează 

a se stabili după aceleaşi norme de uti- 

litate, posibilitate sau necesitate prac- 

tică, indicate prin împrejurări con- 

crete. Deci dar, fiind lăsat la apretie- 
rea justiţiei de a cumpăni dacă o ce- 
rere de sequestru este a se rezolvă în: 

camera. de consiliu, ca, ori ce altă ce- 

rere de justiţie pratioasă, urmând în 

asemenea, caz a împărtăşi soarta şi e- 

ventualităţile procesuale unor 'asemu- 

DESPRE SEQUESTRU 

nea încheeri şi a primi imediata ei exe-. ” 

cutare, sau a se discută în contradic- 

toriu, deschizându-se în asemenea caz 

prin iniţiativa justiției un proces or- 

dinar deosebit de litigiul de fond la a 
cărui definitivitate numai, măsura şi-a 

căpătă executarea, contopirea ambelor 
ar face inutil şi imfructuos primul, a- 

dică cel în privinţa sequestrului, «le 

oarece ar luă sfârşit odată cu fondul, 

adică cănd proprietăţile fiind indivi- 

dualizata definitiv, sequesirul narmzi 

fi necesar, Dacă aceasta este situatiu- 

nea juridică faţă cu o cerere unilate- 
rală din partea unei părți, ea nu sar 

schimbă nici prin introducerea unici 

cereri contrarii din partea altor inte- 

resați cari ar reclamă în mod formal 
discuțiunea contradictorie asupra Sc- 

questrului, căci. consideraţiunile care 

dau întreaga materie în aprecierea 

disereţionară a justiţiei rămân deci- 

sive şi în arest caz, şi printrun act de 

voință a unei, părţi nu se poate luă din 

mâna justiţiei această putere suve- 
rană de aprogiere, (Trib. Suceava, lan. 

/93, Dr. 13/93). E 

30. Legiuitorul, prin art. 1632, lasă 

„la facultatea judecătorului fondului 

de a apreciă dacă găseşte sau nu utilă 

şi necesarie înfiintarea sequestrului 

judiciar; de unde rezultă că hotărîrea 

sa, prin care respinge, o asemenea ce- 

rere, este suverană şi scapă de cen- 

zura casaţiei. (Cas, Î, 377/Nov. 30/93, 

B. p. 756). - 

Art. 1032 

31. Cazurile determinate de art. 1652 
“sunt numai enumerative, iar nu limi- 
tative; căci sequestrul judiciar fiind o: 
măsură de conservaţiune pe care unu 
din părţi aflate în litigiu o ia către: 
celelalte, ar fi fost imposibil pentru 
legiuitor să ' determine în complect. 
toate cazurile când asemenea măsură 
se impune şi 'de sigur că numai îm- 
prejurările şi necesităţile practice pot 
desvălui judecătorului: oportunitatea . 
sequestrului judiciar. Numai înteme- 
iață pc acest raţionament, în confor- 
mitate cu spiritul proteginitor al le-.- 
piuitorului faţă cu interesele pericli- 
tate ale părţilor şi neprotivnie dispo-- 
ziţiunilor art. 1632, jurisprudenţa a. 
hotărît că 'e loc pentru sequestru judi- - 
ciar nu numai în chestiunile propriu 
zise de proprietate sau posesiune a. 
lucrurilor, dar chiar şi în chestiunile: 
de eşire din indiviziune, de moştenire: 
şi de asociaţiune, (Trib. Vlaşea, Orct.. 
9/92, Dr, 4193). : 

32. Legiuitorul, prevăzând pornirea: 
naturală a părții ce nu posedă de u. 
cere totdeauna sequestrul judiciar con- - 
tra părţii ce posedă, a căutat să ate- 
nueze efectele păgubitoare ale acestei 

„măsuri extreme ce privează pe pro-: 

prietar de exerciţiul şi bucuria drep- 

turilor sale, şi de aceea a lăsat-o cu 

totul la aprecierea judecătorului, care - 

nu O va ordonă de cât în cazuri foarte: 

grave, de pildă ca acelea când rămâ-: 

nerea lucrurilor în mâna posesorului 

ar fi un pericol pemtru reclamant, când! 

litigiul ar face nesigur dreptul părții 

asupra lucrurilor ce posedă şi când! 

posesorul prin pozitiunea sa materială . 

par. fi în stare a face fată condamna- 
țiunei sau acţiunei în daune la care: 

Sar expune. (Trib. Vlaşea, Oet. 9/5, 

Dr. 4193). Ă 
33. Dacă cererea de a se aplică se- 

questru judiciar asupra suecesiunei în . 

care sa cerut eşirea din indiviziune,- 

nu intră deadreptul în prevederile art. 

1632, totuşi doctrina şi Jurisprudenta a 
aplicat art. 1632 la comunităţi de pro- 

prietate sau posesiune, da îndată ce 

există un litigiu asupra cotităţii reale- 

de proprietate sau posesiune, şi acea- 
sta pentru motivul că realitatea lucru- 

rilor poate să facă necesară luarea u-- 

„mei astfel de măsuri conservatorie în 
chiar interesul. coproprietarilor sau. 

coposesorilor.. (Trib. Suceava, lan. 
29/93, Dr. 13/93). 

34. Hotărirea dată asupra cererei u-- 

nui sequestru judiciar nu poate aveă. 

nici o înrâurire şi nu poate constitui 
câtuşi de puţin, autoritatea lucrului 
judecat, în privinta judecătei ce are: . 

loa în urmă, asupra: fondului. Deşi în 

spiritul legei este ca sequestru să fie- 

numit o terță persoană, însă, când cir- 

cumstanţe cu totul speciale ar justi- 
fică numirea uneia din părțile Jiţi=— 
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Art. 1632 

ante, judecătorul fondului poate să 
fue aceasta. (Cas. 1, 102795, B. p. 175). 

35. Sequestrul judiciar poate fi ad- 

mis şi asupra unui fond social după 
cererea unuia, din asociaţi, când sunt 
neînţelegeri şi litigiu între: dânşii a- 
supra administraţiei lui. Partea, contra 
căreia se face o cerare de sequestru 
judiciar, nu poate să se opună la, ad- 
-miterea lui prin oferirea unei cauțiuni. 
Dreptul acesta este acordat de lege nu- 
mai în materie de sequestru asigură- 
tor. (Cas. II, 66/95, B. p. 815). 

36. Creditorul ipotecar poate . cere 
sequestru judiciar asupra imobilului 
ipotecat, până la judecarea acţiunei ce 
dânsul a intentat pentru anularea con- 
tractelor încheiate de debitorul său, 
contracte prin care se deteriorează san 
micşorează obiectul dat ca garanţie, 
cum e darea în exploatare a pădurilor 
aflate pe moşia ipotecată, contra resu- 
lelor admise de bunul simţ, fără a se 
distinge între contractele anterioare 
constituirei ipotecei sau posterioare, 
când anularea tuturor acestor con- 
tracte s'a cerut de o dată şi printr'una 
Şi acciaş acţiune. Şi aprecierea intere- 
sului sau a pericolului, ce comportă 
apliearea unui asemenea sequestu, 
este. lăsată cu totul la suveranitatea 
judecătorului de fond. Această cerere 
de sequestru poate fi judecată faţă nu- 
mai eu cedentul acelor contracte, dâu- 
sul reprezentând în destul pe cesionar. 
(Cas, I, 313/95, B. p. 887). 

37. Sequestru judiciar, numit fără 
- specificare a-atribuţiilor şi drepturilor 
conferite. nu are de cât dreptul de-u 
administră, spre a, conservă averea 
peste care a fost. numit sequcstru. El 
nu poate dar să steă în judecată, de 
cât printr'o autorizare speciali dată 
de tribunal. (Cas. II, 233/%, B. p. 1569), 

8. Cazurile indicate de ast, 1632. din 
codul civil. ca putând da loe la un se- 
questru judiciar, nu sunt limitative, 
ci numai enunciative, astfel că seque- strul judiciar poate fi încuviinţat de 
justitie, chiar şi din oficiu, ori de câte ori există raţiunea de conservare a averei litigioase, care l-a dictat. Se poate dar înființă sequcestru. iudiciar şi asupra fondului social, după cererea 
unuia din, asociati, câng suni neînțele- 

" Şi litigiu într ânşii 309/97,.B. p. 609, e sii. (Cas, 1 33. Sequestrul judiciar, având o 
mare analogice cu sequestrul asigură- tor, poate îi ordonat pe'cale praţioasă după o simplă cerere a părții intere- sate. (Apel Galaţi I, Dr. 17/97). 0. Când două părți liiigante îşi dis- „puută, poseșiunea Şi folosința venituri. 

a 1MObil, i j n nstanțele judecăto- 

părți, de a se pune un sequestru iu- diciar, fără însă a 'examină cui apa-: tine. proprietatea acelui iombil,. căci 
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admite cererea uneia "din. 

Codul cișil 

- atunci sar rezolvă, cu ocazia seque- 
strului, un litigiu deosebit. (Cas. |], 
93/99, B. p. 219). o 
41 Intre  comoştenitori.  sequestrul 

judiciar se poate cere, în ceea ce pri- 
veşte dreptul de folosință ce au fie- 
care în rupori cu partea lor. de câte 
ori aceşti comoştenitori ar găsi că este 
în conservarea drepturilor lor asupra 
ven:turilor. In ce privoşie însă seque- 
sirul asupra imobilelor, chestiunea nu 
so poate naşte înlre comoşlenitori, de 
oarece, prin faptul că ei se recunuse 
comoştenitori, nu poate fi vorba de 
proprietatea lițigioasă prevăzută de 
art, 1622 codul civil. Posibilitatea unui 
litigiu fiind deci numai în privinta 
folosinţei asupra veniturilor, aceasta 
poate face obiectul unei cereti de se 
questru- judiciar între moştenitori. Ac- 
ţiunile de felul acesta sunt inerente 
moștenitorilor. ele au de obiect drep- 
tul de administraţiune şi liberul exer- 
cițiu al lor, astfel încât ele nu pot fi 
exercitate de creditori, creditorul nu 
poate cere sequestrul nici în baza art 
974 cod. civ., căci acest articol îndrem- 
tățeşte pe creditor a exeraită -dreptu- 
rile, şi acţiunile, ce debitorii au în ra- 
port cu terţiile persoane, iar nu drep- 
turile ce au debitorii asupra lor înşile. 
(Apel Craiova I, Dr. 49/900). 

42 Incuviinţarea unui sequestru îu- 
diciar este lăsată cu totul la faculta- 
tea instanţelor de fond, care sunt în 
drept să aprecieze în mod suveran o- 
portunitatea numirei unui asemenea 
So uestru, (Cas. I, 23 Iunie 1906, B. p. 

43. Instanţele de fond sunt suverane 
a aprecia oportunitatea înfiinţării sc- 
questrului judiciar. (Cas. I, 415 din 4 
Nov. 1909. Dreptul 77/1909; Cas. 1, 927 
din 27 Mai 1924. Jur, Gen. 1924. No. 
1467). 
aa. Potrivit art, 615 d:n procedura 

civilă, sechestrul judiciar se poate în- 
ființă şi atunci când există litigiu a- 
supra administrațiunii 'sau folosinţei 
unui lucru comun. 
„Astiel, dacă litigiul are de obiecet des- 

fiintarea şi lichidarea unei asociaţiuni 
dintre părţi, cererea de a se numi un 
segnestru de către justiţie care să ur- 
meze cu administraţiunea fondului so- 
cial până la desființarea soeietăţei, este 
admisibilă. (Cas. I, 308/9129. Curier Jud. 
451919). . . E 
45. Înfiinţarea unui sechestru judi- 

ciar este o măsură lăsată de lege la a- 
precierea judecătorilor şi pe care ei 0. pot admite sau nu, ţinând seama de 
împrejurările pentru care este cerută, 
de utilitatea ei în fapt, cum şi de pe- ricolul la/care ar fi expus cel ce voe- 
şte să ia această. măsură, :dacă ca na 
S'ar Ină, de urgenţă. LL - 

- Prin urmare, instanța de-fona poate” 
să respingă o cerere de înfiinţarea u- 
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Dodul civil 

nui sechestru judiciar cerută de co- 
proprietarul unei mori, constatând şi 
motivând că coproprietarul fondului 
comercial asupra căruia se cere în- 
f:inţarea sequestrului judiciar nu face 
o rea administraţie, .că dânsul nu se 
„opune ca celălalt coproprietar, care cere 
înființarea  sequestrului judiciar, să 
controleze prin el însuşi sau printrun 

' mandatar al său întregul mers al fon- 
dului comercial, cercetând registrele 
si comptabilitatea fondului şi că chiar 
dacă ar aveă oarecari temeri în ce pri- 
veşte drepturile sale în acest fond co- 
-mercial, pe de o parte aceste drepturi 
sunt pe deplin garantate prin dreptul 
său de coproprietate, iar pe de altă 
parte war aveă decât să prăbească ju- 
decata asupra fondului. (Cas. III, 360, 
1912. Curier Jud. 71/912). | 

46. Prin process în sensul art. 615 pr. 
«iv, pe baza căruia o parte să fie îu- 
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«lvituită a face o cerere de sequestru ju- | 
diciar, legiuitorul a înţeles numai a- 
cele judecăţi, cari desleagă pricinile 
relative la drepturile de proprietate, fo- 
losință sau administraţie a anui bun 
şi care au loc înaintea tribunalelor vr- 

dinare, iar nu şi contestaţiunile ce se 

vidică înaintea tribunalului de urmă- 

rire, de oarece acesteu sunt judecăți 

cari nu tranşează asupra drepturilor 
de proprietate, iar hotărîrea instantei 

-de urmărire prin care contestaţia este 
admisă, nu are alt efect decât că ridică 

“titlului puterea lui executorie. 

Ilfov I, 1913; Dreptul. 1915, p. 6). . 

- 42. Acţiunea de recunoaştere în prin- 
cipiu a dreptului văduvei sărace la o 

“porțiune în plină proprietate din ave- 

rea rămasă pe urma defunetului său 

Trib. : 

:s0ţ este o acţiune reală relativă la pro: . 

prictatea bunurilor determinate aflale 

în succesiune şi deci intră în cadrul 

prevăzut de art, 1632 e. civ., spre a se 

-putră admite sequestrul judiciar al lu- 

cerurilor ce fac obiectul litigiului. (Cas. 

1. decizia No. 69. din 30 Lanuarie 1915; 

Jurispr.. Rom. 17/915, p. 263). 

48. Oricare ar îi speta procesului. 

speţe ce legiuitorul nu a putut enu- 

-mără în întregimea lor, ci sa mărgi- 

nit a le enunță exemnl: gratia în art. 

_1693 dm codul civil, pentru ca să fie 
“loc la încuviințarea unui sequestru Ju- 

diciar, trebue să fie un luciu comun 

sau un lucru asupra căruia se ridică 

-o pretenţiune de proprietate sau de po- 

sesiune, iar nu de simplă detenţiune. 
rin urmare, când reclamanțţii nu 

„ridică nici o pretenţinne având de o- 
„biect proprietatea sau posesiunea unul 

lueru, şi nici nu învoacă comunitatea 

lui, ci este vorba de o simplă acţiune 
“personală, având de obiect o locațiune 
-de fond de comert, un drept de folo- 

sință cu titlu de locaţiune asupra unui 

lueru ce nu este comun, o vbligatiune 
«de a face, în acest caz, vor puteă core. 

. 

Art. 1632 

potrivit art. 610 şi 613 pr. civ., odată cu 
acţiunea principală, un sechestru asi- 
surător,-iar nici. de cum un sechestru 
Sudiciar. (Trib. Ilfov I, No. 488, 1915; 
Dreptul 1915, p. 598). 

49. Art. 615 din: noul cod de proce- 
dură civilă a păstrat dispoziţia art. 
1632 ce. civil, după care se poate cere 
sequestru judiciar când este proces: 
a) asupra proprietăţii sau b) asupra po- 
sesici. A mai arătat însă şi alte două 
cazuri în care se poate cere sechestrul 
judiciar: c) când este proces asupra 
administraţiei sau d) folosinţei unui 
lueru comun. . 

Cuvântul „posesie“ din art. 1632 ce. 
cv, şi din art. 615 pr. civ., este generic. 
EI cuprinde atât posesia — semn prin 
care se manifestă proprietatea sau 
mijloc care duce la dobândirea pro- 
prietătii — cât şi detenţia, faptul ma- 
terial al ţinerei unui bun mişcător sau 
nemişcător, (C. Apel Buc. s. IL, 96/915. 
Curier Jud. 4/916). - 

- 50.Dacă părţile sunt în litigiu asu- 
ora unui imobil, ele nu pot cere nu- 
mircea -unui conservator care să admi- 

nistreza imobilul, ei înfiintarea unui 
sechestru judiciar conform art. 615 pr. 

civ, şi 1632 e, e. (QC. Apel Buc. s. Î, 170 
din 30 Aug. 1920. Curier Jud. 81:82/920). 

51. Infiinţaxrea sechestrului judiciar 

e veglementată de art. 1632 e. civil şi 

de axt. 615 pr. civilă, potrivit cărora 

sechesirul se poate încuviintă atunci 

când un proces e pendinte între părti 

asupru proprietății sau posesiunei u- 

nui lucru. Afară de aceasta, partea re- 

clamantă trebue să mai stabilească şi 

interesul cerere;, de oarece textul vor- 

beşto de cererea celui interesat şi chiar 

principiile generale, ce cârmuese fiin- 

țarea ori cărei acţiuni în justiţie, ad- 

mit că nu există acţiune fără interes. 

In dovedirea interesului, doctrina şi 

jurisprudența cer în afară de teama 

eventuală şi de grija conservărei, cari 
pot arătă cel mult „utilitatea măsurei“” 

să se evidenţieze şi faptul că sechestrul 
judiciar e şi absolut necesar 

conservarea dreptului, ceeace revine 

la arătarea! existenţei unui pericol de 

natură a perielită dreptul, fără putinţă 

pentru 

de refacere şi care nu s'ar putea înjă- 

tură pe altă cale. a 
fot în legătură cu „condiţiunea in- 

teresului“, doctrina a mai stabilit, ca 

element de apreciere pentru instantă,. 

pipăirea acţiunei de fond spre a se 

vedeă din examenul motivelor de drept 

din felul miiloacelor de probă enume- 

vate sau chiar dezvoltate, din felul 
conducerei acţiunei şi din stăruinta 

depusă, criterii de seriozitate a actiu- 

nei şi aceasta, spre a ieri instantele de 

surprinderile ce pot să apară prin lu- 

area unei măsuri aşă de grave, pe te- 

meiul acţiunilor temerare sau du- 

bioase, - , ace me sită arh 
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Art: 1632 

Cu alte cuvinte, interesul trebue să 
fie apreciat prin. oportunitatea lui, 
prin pericolul ce amenință conserva- 
rea dreptului şi care face ca măsura 
sechestrului să fie nu numai utilă, dar 
şi absolut necesară, cât şi prin ele- 
mentele da fond şi formă ale actiunii, 
ce-i pot da gradul şi, măsura seriozi: 
tăţii ei. 

Că în ce privește pericolul, el trebue 
să se raporte la conservarea lucrului 
în substanța lui sau la periclitarea vii- 
-toarelor pretenţiuni în legătură cu 
dreptul de restituire a fructelor per- 
cepute pe nedrept; că, pentru a se c- 
videnţiă pericolul referitor la conser- 
varea substanţei, e nevoe a se arătă în 
cea mai favorabilă situaţie că pârâtul 
e cel puţin un rău administrator că 
prin faptele sale de administraţie face 
imposibilă o conservare compatibilă 
cu existenţa integrală în viitor a drep- 
tului sau a bunului în substanţa lui, 
sau că e de rea credinţă, vătămând în 
mod vădit, interesele reclamantului. 
(Prib. Dorohoi 278 din 14 Qet. 199. 
Jur. Gen. 1923, No. 1758). 

52. Dispoziţiunile art. 615 pr. civ., în 
tocmai ca şi acele ale art. 1632 e. civ., 
nu au a îi luate întrun înţeles restrie- 
tiv şi este conform cu necesităţiie 
practice ca sechestrul judiciar. ca mă- 
sură de conservare, să poată fi luată 
de justiţie pentru asigurarea dreptu- 
rilor părţilor şi de .câto ori există li. 
tigiu asupra proprietăţii şi folosinţei 
unei averi comune sau necomune şi 
ori de câte ori împrejurările cauzei 
justifică utilitatea şi oportunitatea a- 
cestei măsuri. Aceasta rezultă din ca- 
xacterul sechestrului judiciar care. are 
scopul de a păstră averea supusă unui 
proces şi de aceea legea nu a limitat 
cazurile în care este locul la înființarea 
lui, Nici expunerea de motive a Pro- 
cedurei civile din 1900, nu consacră o doctrină contrară, căci nu arată că 
sunt limitative cazurile indicate în art, 
615 pr. civ, 

Prin urmare în specie instanța de 
fond, constatând că părţile se Băsese în 
proces asupra folosinţei unei vii şi a- 
preciind împrejurările cauzei, a uzat 
de dreptul său suveran de apreciere, când a înființat sechestrul judiciar, pentru ca drenturile reclamantului u- supra veniturilor viei; să nu fi ri clitate. (Cas. I, 284 din 4 e 921 
Jur. Rom. 23/921, Pand. Rom. 1922, FIr 105: Tri Dâmbovita s. II, 208 din %$ unie 1933, entru partea I- Gen. 1994 "N 108). Parca Ta) Jur. 

53. Potrivit art. 1632 e. civ., combinat cu art. 615 pr. civ., pentru ca să se poată înființă un sequestru judiciar se cere să existe un proces şi ca acel proces să poarte asupra proprietăţei sau pose- siunei unui lucru mişcător, sau ne> 
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mişcător, sau asupra administraţiu-. 
nei sau folosintței unui lucru comun. 
Dreptul ce îl pretind reclamanţii 

prin acţiunea de fond asupra plus va- 
lutei imobilului datorită construcțiu-- 
nei făcută de autorul lor, este un drept. 
de creanţă care poartă asupra unei 
sume de bani, pe care intimatele, în 
cazul când acţiunea se va păsi fon- 
dată, vor fi obligate să o plătească re- 
clamanţilor în baza principiului că ni- 
mănui nu-i este permis să se îmbogă-: 
tească în dauna altuia. | 
Intrucât litigiul ce există între părti 

şi care formează obiectul acțiunei de- 
fond pe.baza căreia se cere încurviin- 
ţarea sequestrului judiciar asupra i- 
mobilului nu este privitor la proprie: 
tatea sau posesiunea acelui imobil şi 
nici nu este vorba în acea acţiune de: 
administraţiunea sau folosința unui. 
lucru comun, ci de un simplu drept de 
ereanţă în contra intimatelor în cali-- 
tate de reprezentante ale autoarei lor, 
cererea de sequestru judiciar nu este 
admisibilă în drept, raţiunea pentru 
care s'a admis de legiuitor punerea, în 
cazurile enunțate de dânsul, a unui bun. 
sub sequestru judiciar fiind ca nu cum-- 
va cealaltă parte să fie păgubită dacă 
bunul ar continuă să rămână mai de- , 
parte, până la judecarea procesului 
privitor pe acel bun, în. posesiunea, ce-- 
leilalte părţi, rațiune ce nu poate aveă. 
loe în cazul când cel ce reclamă acea- 
stă măsură nu are nici un drept asupra. 
acelui. bun, cum este în speţă. (Trib. 
Ilfov I e. e, sent. civ. 762 din 21 Oct. 
1921, Jur, Gen. 1924, No. 834). 

5a. Este casabilă sentinţa instantei 
de fond prin care se admite o cerere de: 
sechestru judiciar, numai pe baza con- 
statărei că între părţi există proces 
asupra posesiunei unui bun, fără a €-- 
xamină dacă împrejurările cauzei ju- 
stifică necesitatea măsurii, cerută şi la. 
care partea adversă s'a opus tocmai 
pentru acest motiv, Intradevăr, prin 
art. 615 pr. e. legea cere pentru admi- 
terea sechestrului judiciar: pe de o: 
parte existenţa unui litigiu între părţi,. 
iar pe de altă parte justificarea opor- 
tunității unei astfel de măsuri. (Cas. 
I, dee. 53 din 30 Ianuarie 1923. Jur. Gen. 
1923, No. 144), | 
„55. Deşi art. 615 pr. civ.. prevede că. 
judecata poate încuviinţă sechestra- 
rea bunului comun, când există proces- 
asupra administraţiei sau folosintei 
lui, în speță însă se dovedeşte că ape- lanţii părâți au drepturi indivize cu 
intimata reclamantă asupra imobilu-- 
lui în litigiu, iar partea îndiviză a a- 
cesteia, o au închiriată anual, chiria: 
fiind încasată de intimată, în ealitate- 
de _tutoare, pe primul an, şi pentra. 
anii următori, fiind refuzată, a fost. 
consemnată conform. legilor în vi-- 
goare, până la Sf. Gheorghe viitor, 

— 94 —



Codul civil 

> 

Prin urmare, apelanții fiind în drept 
a se folosi şi de partea indiviză a în- 
timatei, sechestrul judiciar este ina- 
plicabil în speţă, întrucât folosința to- 
tală a bunului aparţine apelanţilor- 
“pârâți. - ” 

Chiar dacă sa» dovedi că pentru încă 
o parte indiviză din acest imobil. actul 
de cumpărare al apelanților ar puteă 
fi diseutabil, totuşi nu se poate pro- 
cede la înființarea sechestrului, câtă 
vreme nu se stabileşte că există un 
pericol dacă starea actuală de lucruri 
war încetă, (C. Apel Buc. III, dee. civ. 
1417 din 20 Aprilie 1923, Jur. Gen. 1933, 
No. 864). - 
'55 bis. Măsura prevăzută de art. 615 

pr. civ., fiind gravă prin consecintele 
ce decurge dintr'însa, întrucât se ia de 
la deținător folosinţa bunului. ea tre- 
bue utilizată cu multă prudenţă, pentru 
a nu deveni vexatorie, față de cel 
în contra căruia se ia măsura şi prin 
urmare o atingere a dreptului său de 
proprietate sau de posesiune. : 

Astfel, deşi sa intentat o actiune 
pentru anularea unui act, prin care s'a, 
cumpărat un teren de la un procura- 
tor, a'cărui procură este contestată 
ca falsă, totuşi până la pronunţarea 
unei. hotărîri definitive de, anulare, 
cumpărătorul fiind proprietar în _te- 
meiul titlului, curtea este suverană a 

“apreciă oportunitatea şi utilitatea în- 
ființiirei sechestrului judiciar. (C. A- 
pel Constanţa 521 din 18 Aprilie 1923, 
Justiţia Dobrogei, 9-10/924). Pi 

55. Cererea de înființarea unui se- . 
questru judiciar este inaimisibilă, dacă 
reclamantul nu justifică un interes i- 
mediat, o pierdere ireparabilă rezul- 
tată din cauza nînfiinţărei lui, iar fap- 
tul că pârâtul vinde părti din imobil, 

în: speţă, dintro întindere de pământ, 
nu poate constitui un prejudiciu. pen- 

tru reclamant, pentru că toate transfe- 

rările de proprietate consimţite de pâ- 
rât, dacă reclamantul va câştigă actiu- 
nuca sa în revendicare, cad în baza prin- 
cipiului: nemo ad alium transferre po- 

test, quam ipse habet, (Judec, oc. Herţa- 

Dorohoi. Carte de judec. No. St din 
1%4, Jur. Gen. 1924, No. 994). _ 

57. Conform art. 1632 e, civ., şi 6lo 
pr. civilă se poate cere înfiinţarea unui 

sechestru judiciar atunci când este în 

discuțiune proprietatea unui bun imo- 

iliar care este în litigiu. „ - 

Prin uxmare, stabilindu-se în fapt— 
fapte grave imputate pârâtului, ca su- 

strageri, de acte, desființare de seri- 

sori, ete, cari face îndoelnică putinta 

de a mai lăsă administratia bunului în 

litiziu pârâtului, cererea de sechestru: 

este întemeiată. (Trib. Ilfov, s; II, e. 

cor, sent. civ, 408 din 12 Martie 1924. 

Jui Gen 1924, No. 1522). ai 
5. Înfiinţarea sechestrului judiciar 

fiind o simplă măsură de conservare 
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a averei pentru timpul cât asupra ei 
există un litigiu, instantele de fond au 
a face cu această ocazie numai un exa- 
nen sumar al afacerei, pentru a apre- 
ciă oportunitatea înființărei  seche- 
strului. | 

De aceea în specie, cu drept cuvânt 
curtea, de fond respinge cererea făcută 
de recurent înaintea 'ei şi prin care 
dânsul, pentru a scoate de sub seche- 
stru averea respectivă, punea în dis- 
cuţiune însăşi chestiunea proprietății 
acestei averi, care urmă a îi rezolvată 
în procesul asupra fondului afacerei. 
(Cas. I, 1224 din 30 lunie 1924. Jur. 
Gen. 1924. No. 2028; Trib. Muscel 1 
art. 1924, Bul. Trib. Muscel 7/924, Jur. 
Gen. 1924, No. 2187). 

539. Intr'un proces de ieşire din îndi- 
viziune, adevărata hotărîre este acea 
de admitere în principiu, aşă că toate 
formalităţile ulterioare, denumirea ex- 
pertului şi de tragerea loturilor sunt 
formalități de aplicare ale acestei; ho- 
tăvîvi, Numirea unui sechestru judi- 
ciar, nu se mai poate face după ce ho- 
tăvîrea de admitere în principiu a ră- 
mas definitivă întrucât nu mai există 
litigiu cerut de art. 1632 al. 2 e. civ. 
(Drib. Dolj s. 11, 4582/9924. Jur. Gen. 1924, 
No. 2188), 
60.După art. 615 pr. civ.„ pentru a 

se putea înfiinţă un sechestru judiciar, 

trebue să .existe un proces asupra pPro- 

prietăţii sau posesiunei, unui lucru 

mişcător sau nemişcător, sau asupra 

administraţiei sau folosinţei unui lu- 

eru comun. Trebue deci ca această a- 

facere să fie conutencioasă, nu gra- 

țioasă. , 
Cererea de trimitere în posesie pe 

baza unui testament are în principiu 

un caracter .graţios. Pe baza ei deci, 
nu sar puteă cere înființarea unui se- 
cheştru judiciar. AR _ 
Când însă la cererea de _ trimitere în 

posesie s'au plătit taxele de timbru ca 

pentiu cererile contencioase si când în 

această cerere sa contestat de părti 
testamentul produs, afacerea judecân- 

du-se în şedinţă publică, caracterul a- 

cestei cereri nu mai este grațios, ei 

contencios. Pe baza ei astfel se poate 
cere înfiinţarea unui sechestru judi- 
ciar. (Trib. Teleorman I, 317 din 1924, 

Jur. Gen. 1925, No. 248). A 

6. Dacă numirea unui sechestru ju- 

diciar s'a făcut de către Curtea de A- 

pel, orice cerere de. desemnarea altei 
persoane, pe motiv de demisie, deces, 
cte,, cum şi cererea de înlocuire sau 

xevocare, are a se" îndreptă la Curtea 
de Apel, adică la instanta care a în- 

cuviințat instituţia sechestrului şi a 

desemnat persoana ce urmează a exer- 

cită această atribuţiune. 
Prin urmare, dacă Curtea de Apele 

în a doua instanță, judecând o cere de 
înființarea  sechestrului judiciar, a 
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schimbat persoana sechestrului numit 
de tribunal şi a numit pe alteineva, 
cererea prin care, în urmă, o parte în- 
teresată o face la Tribunal, pentru în- 
locuirea sechestrului numiţ de Curte, - 
este rău, îndreptată la tribunal, tre- 
buind a îi tăcută la Curtea de Apel. 
(C. Apel Iaşi s. II, 7 'din 28 Ian. 1935, 
Bul. C. Apel 11/1925). , 

652. Cererea de “sechestru judiciar 
poate îi judecată de alt tribunal de 
cât acela sezisat cu judecarea acţiune: 
de fond pe care se sprijină cererea, de 
sechestru judiciar. (TPrib. Ilfov s. I, 
4114 din 25 Febr. 1925, Curier Jud. 
24/1925). 

63.0 cerere de trimitere în posesie 
nu poate constitui o bază pentru admi- 
terea unei acţiuni de sechestru judi- 
ciar, întrucât ea fiind o cerere cu ca- 
racter unilateral, fără să existe preten- 
țiuni opuse din partea, altor persoane, 
constitue o cerere graţioasă, iar nu 
una contencioasă. (Trib. Ilfov s. L, 500 
din 11 Aprilie 1925, Curier Jud. 24/925). 

acţiune în anularea adopţiunei 
intentată de rudele de sânge ale adop- 
tatorului, la a căror succesiune vroese 
a veni, în contra celui adoptat, nu poate 
constitui o bază pentru admiterea unei 
acțiuni de sechestru judiciar cerută da 
rudele de sânge contradictoriu cu a.-. 
doptatul, întrucât O - asemenea acţiune 

„mu „poartă. asupra proprietăţii sau po- seslunei unul lucru mişcător sau ne- 
mişcător, nici asupra administraţiunei. sau folosinţei unui lucru comun, ci tinde la anularea unei hotărîri d& a- dopțiune, urmărindu-se schimbarea stărei civile de fiu adoptiv a intima- tului. (Trib. Ilfov s, 1 500 din 11 Aprilie 1925, Curier Jud. 24/9925), 

65. Chestiunea oportunității admite- Trei sechestrului judiciar, fiind în func- tiune de împrejurările de fapt ale cauzei, este lăsată la aprecierea suve- rană a instanţei de fond. 
Deci Curtea de apel făcându-şi. în fapt convingerea că cererea recurentei de a se introduce sub sechestrul judi- ciar imobilaie stăpânite de intimaţi si pe cari, aceștia pretindeau, că fac parte din moştenirea defunctei lor mame, nu este întemeiată în ce priveşte o parte din aceste imobile, pe baza acestor con: statări de atributul Suveran al instan- tei de fond, care ca atare scapă de sub controlul Inaltei Curți, a. fost în drept să dispue scoaterea de sub sechestru - a imobilelor în discuţiune. (C I, din - Martie 195, Jur. Sad 1935, No 

_Art. 1633. — Depozitul 
reciproce între sequestranţi 

DESPRE SEQUESTRU Codul ciril 

66. Nu se poate ridică un fine de ne- 
primire a cererei de suspendarea exe- 
cutărei unei sentinţe prin care s-a ad- 
mis înființarea de sechestru judiciar, 
pe motiv că executarea ar fi fost con- 
sumată de oarece din moment ce par- 
tea a apelat sentința de admitere a sa- 
chestrului, cerând suspendarea ei, are: 
tot interesul să se revină asupra exe- 
cutării, iar instanța de apel are drep- 

„tul să repună lucrul în starea anteri- 
oară chiar dacă, în fapt, executarea ar 
îi avut loe în întregime. (Cas, III 11%: 
din 9 Iunie 1925, Pandectele Săptămâ- 
nale 17/1925). . 

67. Dacă este stabilit că un imobil 
se află trecut în inventarul unei sue 
cesiuni, care este atacat cu opozițiune: 
pe motivul că rău a fost trecut în acel 
inventar, opoziţie care încă nu a fost 
judecată şi dacă este asemenea consta- 
tat că s-a cerut de către părţi împăr- 
țeala averei în indiviziune în caro este. 
cuprins şi imobilul în discuţiune, ur- 
mează că, independent de temeinicia 
în fond a pretenţiunilor părților, pro- 

„Pprietatea imobilului în disenţiune are: 
un caracter litipios, odată ce ea este- 
discutată şi partea adversă a fost în 
drepţ să ceară înființarea unui seches- 
tru judiciar şi asupra acestui imobil, iar instanţa de fond a fost autorizată 
pe temeiul aceleiaşi: dispoziţiuni legale: 
să-l admită, întrucât textul art 615 din procedura civilă autorizează măsura. sechestrului judiciar toemai pentru ta- 
zurile, când există un proces asupra 
proprietăţii sau posesiunei unui bun mişcător sau nemişcător. (Cas. I. 1765- din 30 Iunie 1925, Jur. Gen. 1923 No. 
1796). 
„68.In principiu un sechestru judi- clar numit conform art, 615 din proce- dura civilă, are dreptul ca, orice admi- nistrator legal: de a arenda bunul pe care îl administrează, însă cu condiție: 

ca această arendare să nu se farii prin. fraudă în folosul unuia dintre cei ad- ministraţi, cum este în specie. 
Prin urmare constatândurse în; fapt că avendarea viei defunctului V. Gheor-- «hiu sa făcut în frauda comoşteni-: torului, contractul de arendă fiind pre lungit pa patru ani. cu.doi ani înaînte 

9 expirare, prin.o persoană interpu- să, că adevăratul arendaş renunță, con-- tvaetul de arendă este făcuţ în frauda -drepturilor unora dintre comoşteni-- tori şi cl urmează a fi anulat. (C. Apel lași s. I, 185 din 4 Iulie 1925, Jur. Gen.. 1925 No. 1797). 
69.A se vedei: art, 714, notele 2; 3. 

judiciar dă naştere la obligaţiuni | ŞI depozitari. | „ “Depozitarul trebuie să îngrije sequestrat ca un bun proprietar. 
ască, de păstrarea lucrului: 
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Trebuie să-l deă de faţă pentru vânzare spre. îndestularea 
sequestratului, ori spre a-l.restitui părței dela, care s'a seque- 
strat, în caz :de revocaţiune a sequestrului. Sa 

„_ Sequestrantul este dator să plătească depozitarului salariul 
statornicit de lege sau în lipsă, pe cât îl va hotări judecătorul ?). 
(Civ. 1600, 1632; C. p. 323; Pr. civ. 421, 422, 487, 518 urm.; 
Com. 71; Civ. Fr. 1962; Civ. Ital. Art. 1876). 

Tezt. fr. Art. 1962. — L'âtablissement d'un gardien judiciaire produit, 
entre le saisissant et le gardien, des obligations râciproges. Le gardien doit 
apporter pour la, conservation des effets saisis les soins d'un bon ptre de famille. 

Il doit les representer, soit ă la decharge du saisissant pour la, vente, soit 
ă la partie contre laquelle les exâcutions ont 6t6 faites, en cas de main-levte 
de la saisie, „ o 

* L'obligation du saisissant consiste ă payer au gardien le salaire fix 
par la loi.. . 

Tezi. Hal. Art. 1876. — La destinazione di un depositario giudiziale 
produce fra, il sequestrante e il depositario vicendevoli obligazioni. Il depositario 

“dere usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un bnon 
padre di famiglia. | | | 

Deve presentarle tanto per sonddisfare il sequestrante 'colla vendita, quanto 
per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di 
rivocazione del sequestro. | 

2 

L'obligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario la mercede 
- stabilita dalla legge, o in mancanza dall'autorita giudiziaria. 

Doctrină străină. | 

BAunRY Er Waur, De la Societe, du pret, du depât, 1295 urm., 1298, 1299 bis, 1305 urm., 1309; 
CoLis ET CAPITANT, ed. 2-a, 1, p. 221; 
Grassox, II, p. 291; ” 
GUILLOUARD, Depot, etc. 87, 177 urm., 186, 188;.. 
LAURENT, XX, 183; 
MovRLoy, ed. 7-a, III, p. 415; 
PLAXIOL, II, ed. 3-a, No. 2229,.2230. 

t 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 72, 73; „Sechestvul Judiciar“. Pagini Juridice 65/1910; Aota sub. 
Trib. Muscel, 20 Ian. 1923, Jur. Gen. 1925.'No, 1372; 

Nacu, II, p. 621; III, p. 467. 

Jurisprudenţă. 

1. Depozitarul fiind un administra- 
tor provizoriu, numit pentru îngrijirea 
ȘI conservarea lucrului sequestrat, re- 
zultă că drepturile şi puterile sale sunt 
acelea ce decurg din dreptul de admi- 
nistrațiune, şi pe cari tribunalul, pen- 
tru a evită ori ce diseuţiune, le fixează 

- io ribe Ialomiţa, 1664, Iun. 5/86, Dr.. 

2. După art, 492 Procedura. civilă, . 
combinat cu art. 1034 şi 1086 din Codul 
civil, eustodele este ținut a răspunde 

e orice pagubă ce se va aduce credi- 
torului din cauza negliienţei 'sale, iar 
daunele-interese ce sunt datorite cre- 
ditorului cuprind, în genere, pierderea 

  

ce a suferit şi beneficiul de care a fost 
lipsit şi dacă paguba rezultă din dolul: 
debitorului, chiar în acest caz, daunele 

“ interese nu trebue să cuprindă mai 
mult decât ceeace este o consecință di- 
vectă şi necesară a ncexecutărei obli-- 
gaţiunei, Pyin urmare, pe baza acestor, 
principii, custodele, care, după art. 

- 1633 din Codul civil este obligat să dea 
de faţă depozitul pentru vânzare spre! 
îndestularea sequestrantului, nu poale 
fi ţinut decât de pagubele ce partea vă-: 
tămată a suferii în realitate şi care 
trebue a îi anume constatate de in- 
stanța de fond, astfel încât, dacă. a- 
veastă instanţă condamnă pe custode 
la plata întregei creanţe a creditorului 
sechestrat, fără a constată ce daune a 

1) la textul art. francez, lipsesc cuvintele finale: „sau (n lipsă, pe cât îl va hotări judecăloruli. 
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"suferit acesta prin faptul: custodelui, 
violează textele de lege mai şus citale 
şi ca: atare, sentinţa sa urmează: a fi . 
casată, (Cas. I, 458/901, B., p. 1591). - 

3.. Plata sechestrului Judiciar con-! 
form art..615 pr. civ., nu va puteă de- 
xsi i „de 10% din venitul - : L păși, po fiecare an, de reci 1623 cei civ., custodele fiind obligat să net anual al bunului, apreciat de in- 

stanță; (Cas.-I, 137: din.24 Martie 1908. 
Revista Judiciară 7/1908). - - 

4. Custodele nu are acţiune pentru! 
plata salariului său de cât contra ere- 
ditorului urmăritor după cererea că- 
ruia este numit iar nu şi contra debi- 
torului urmărit şi deci nici poprire 
nu poate înființă în mâinile acestuia. 
(Cas. II, 33 din 28 Febr. 1911, Jurispru- 
denţa 15/1911). 

5. Sechestrul judiciar este un man- 
datar al părților litigante, impus - de 
justiţie şi cu anume drepturi prewvă- 
zute de lege; el p'are dreptul de a face 
acte de dispoziţie, | 
"Din art. 23 al legei învoelilor agri- 

cole rezultă că prin „reprezentanţi le- 
gali“ nu se înțeleg mandatari impuşi 
în mod accidental cum e sequestrul, ci 
numai aceia: pe care dreptul comun i-a, 
instituit în mod general pentru incapa- 
bili şi aşezămintele publice, 

Sequestrul judiciar al bunurilor unui 
minor nare dreptul să vânză teren 
pentru islazuri comunale : (Trib. Ilfov : 
IL, 696/914,'Curier Jud 5/915) 

6. Dispoziţiile art. 534, 1268; 1269 şi 
419 e. civ., referitoare la uzufruet nu 

"se pot aplică administratorului provi- 
zoriu, întru cât nu are nici un interes 
personal, presupunându-se că lucrează 
în interesul exclusiv al proprietarului. 

rt. 615 pr. civ.. arătând drepturile 
sechestrului judiciar 'îi dă putință a face toate actele de conservare şi ad- 
ministraţie fără a-i pune termen. 

Normele sechestrului judiciar s6 im- 
pun şi. administratorului provizoriu, 
întrucât i se conferă dreptul de a face.. orice act de administraţie în numele proprietarului. i 

Prin : urmare, reînoirea . unui con- tract de închiriere pe cinci ani, îna- 

DESPRE SEQUESTRU 

"tar, nu poate 

„calitate .în 

" Codul civil 

inte de termen, asupra unei averi pusă 
sub sechestru Judiciar, întrucât se. con- 
stată că este un act: da bună admini- 
ştratie, este valabilă, în această mate-. 
rie aplicându-se regulele mandatului. 
(Prib. Ilfov I, 220/915, C. Jud. 54/1915). 

7. In conformitate cu dispoziţiile art. 

deă de față depozitul pentru vânzare, 
spre . îndestularea sechestrantului .șau 
spre a-l restitui debitorului, în caz de 
revocaţie a. sechestrului, de aci rezultă 
pentru dânsul o îndoită răspundere și 
anume: 1) Faţă de ereditorul urmări- 
tor, pentru îndestularea 'creanţei ace- 
stuia, 2) faţă de debitor, căruia ur- 
mează săi restitue lucrul sechestrat 
în caz de revocaţie a sechestrului, _ 

Ca consecință: a acestui principiu, în 
" cazul când creditorul a fost îndeslulat 
“cu din altă avere, iar averea seche- 
strată a fost înstrăinată de custode, 
debitorul nu poate cere restituirea lu- 

- erului, sechestrat de cât numai custo- 
delui iar nu creditorului, care cerând 
sehimbarea depozitului averei seche- 

-strata din păstrarea debitorului în a- 
ceea, a, unui custode, nu a făcut altceva 
de cât şi-a exercitat un drept acordat 
de lege şi ca atare nu poate fi în culpă 
de faptul custodelui. (Cas. I, 417 din 6 
et. 1920, Curier Jud. 13/921 şi 33/92, - 
Dreptul 6/921). . 

8. Sechestrul judiciar fiind un man- 
datar al părţilor rânduit de justiţie. 
atribuţiile sale consistă în a face acte 
de conservare şi de administrare, Prin 
rânduirea lui nu se ridică părților 
drepturile ce decurg din calitatea lor 
de proprietar. E 

In consecinţă. acţiunea în revendi- 
care aparținând proprietarului depo- 
seat, contra unui posesor neproprie- 

, fi exercitată de câi de 
proprietarul deposedat, iar nu de călre 
sechestrul judiciar, care nu are nici o: 
Şelitate „în această privință, (drib, 

usce anuarie 3. Jurisprudenţa 
Gen. 1925, No. 1372). P 

A se vedea: art. 1632 nota 37, 

„Art. 1634. — Sequestrul judiciar se dă sau persoanei asupra cărei sa învoit ambele 
numite din oficiu de 

Și întrun caz şi 

părţi interesate, sau 
autoritatea judiciară. | 

ntraltul, acel ce a luat în păstrare lucrul, este supus. tuturor îndatoririlor ce i 

unei persoane 

nasc din sequestru convențional. (Civ. 1116, 1697 urm.; Pr. civ. 518;:Com. 68,71, 438, 567, 590; Civ. Fr. 
- Text, fr. Art. 1963, — L 

sonne dont les parties interes 
sonne nommâe d'office par le Juge. 

Dans Pun et Pautre cas, 

1963). . 
N e sequestre judiciaire est donne, soit ă une per- s6es sont. convenues . entre elles, -soit ă une per- 

n et celui auquel la chose a ât6 fie mis î toutes les obligations qu'emporte le. stqlestr confice, est soumis & e conrentionnel. ... 
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Codul 'civil ;... DESPRE SEQUESTRU Art. 1634 

„Doctrină străină, . ” 
AuBRY ET RAU, IV, p. 633; - e 
BAUDRY ET WaAuL, De la Societe, du prtt, du depăt. 1289, 1290; 
Darroz, Rep. Depot, 209 urm.; Suppl. Depet 81 urm.; 
GUILLOUARD, Depot, etc..181 bis; 
LAURENT, XĂ VII, 181; 
MounLoy, ed. 7-a, III, p, 415; E 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2229, 2230. 

Doctrină românească. Da p 

ALEXANDRESCO, X, p. 6l urm.; „Sechestrul Judiciar“. Pagini Juridice, 65/910; 

1 

FRIEDMASN HUGo, (Jbservaţie sub. C. Apel.Buc. s. IV, 5 lunie 923 şi 20 Iulie *1923. Pand. 
Rom. 1923-111-138; . - 

Nacu, III, p. 467. 

J urisprudenţă. 

„1. Prin axt. 1634, se lasă.la faculta- 
tea tribunalului de a încredinţă seque- 
strul judiciar sau persoanei asupra că-: 
reia sau învoit părțile interesate, sau 
unei persoane numite din oficiu de au- 
toritatea judiciară. (Cas. 1, 
10/81, B. p. 19). 
"2, Art, 1634 lasă la facultatea instan- 
tei de fond de a numi custode, fie din 
oficiu fie după alegerea părţilor. (Cas. 
I, 336/83, Oct. 10/83. B. p. 929). - 

3. Această formă alternativă, în care 
se exprimă art. 1634, implică o alegere, 
care alegere este cert că nu poate de- 
pinde de părţi; ci numai de tribunal. 
Astfel, tribunalul are dreptul a numi 
din oficiu un depozitar, îără chiar a 
consultă pe părţi. - (Prib. Ialomita, 
1644, Iun. 5/86, Dr. 54/86; 'Lrib. Ialom. 
Iun. 8/92, Dr. 62/92). .. 

4. Legea nu limitează puterea de a- 
legere a judecătorului atunci când nu- 
mirea sequestrului esțe deferită de ju- 
stiție; şi din dispoziţiunea cu totul -e- 
nunţiativă a art. 1627, nu sar putea 
creea contra părţilor litigante o îm- 
piedecare care nu trebue în general să. 
rezulte de cât dintr'un text de lege ex- 
pres.. Deci una din părțile litigante - 
poate fi numit sequestru. (Drib. Ialo-. 
mița, Iun. 8/92, Dr. 62/92). 

5. In ce priveşte persoana: sau per 
soanele cărora : urmează a se încre- 
dință gerarea bunurilor, justiţia nare 
a se conduce în principiu, de cât de a- 
precierea şi experiența sa, pe câtă 
Vreme nu S'ar face nici o propunere, 
Sau nu sar stabili o întelegere com- 
plectă între părţi, putându-se numi 
din chiar părţile,-sau în afară de ele; 
şi dacă s'ar face o propunere nomina- 
tivă din partea, unora, prudenta ar cere 
să se consulte şi ceilalţi, în privinta 
persoanelor propuse, pentru a evită ori 
ce eroare sau inconvenient, în alegerea 
giranţilor, (Trib. Suceava, Ian. 29/95, 
Dr, 13/93), .. ” 

16:1amn. . 

- jurnalului 

„dintre părţi, prin 

III, 138). 

„6: Când la numirea unui sequestra 
judiciar părţile nu se învoesc. asupra 

- persoanei, tiiib. este în drept a face a- 
ceastă numire din oficiu, cercetând în 
prealabil calităţile ce trebue să întru- 
nească -persoana căreia arc a i se în- 
credință o aşă importantă însărcinare, 
dacă însă trib. lasă la voia întâmplă- 

„Trei, a sorțului, să hotărască aleverea 
dintre mai multe persoane, o aseme-= 
nea procedare, fiind contrară spiritului 
lesei, este nulă şi, în aceste. condilii,; 
Curtea, făcând ceeace. irebuiă să facă 
trib. este în drept a procedă la numi- 
rea unui alt sequestru judiciar. (Apel 
Buc. III, Dr. 93/98). : - 

7. Odată ce 'asupra 'apelului. contra 
de înlocuirea sechestrului 

judiciar, Curtea a rezolvat diferenăul 
deciziunea ce a pro- 

nunţat, ea se găseşte desesizată de a- 
facere şi n'ar mai puteă reveni asupra. 
dispozitivului, decât în caz de sinple 
rectificări, materiale.- Numai tribuna- 
lul, care are administraţia sechestrului 
judiciar, este competinte de a luă în 
viitor orice măsuri privitoare la acea- 
stă administraţie, implicit. la eventu- 
ala înlocuire a persoanei sechestru- 
lui, ete. . 

„Aşă fiind, Curtea nu poate statuă a- 
. supra, cererii sechestrului, numit de ea, 
de a fi înlocuit din această însărcinare 
şi urmează a trimite trib. dosarul, spre 
cele legale. (C. Apel Buc. 1V, jurnalul 
2898 din 5 lunie 1923, Pand..Rom. 1993, 

8. Din moment ce. se -constață că un 
. sechestru judiciar numit de Curte nu 

a primit însărcinarea. dată şi. a cerut 
a fi înlocuit, motivând că pentru a- 

„ ceastă însărcinare nu posedă speciali- 
tatea necesară, Curtea nu e desesizată 
prin numirea lui şi poate reyeni nu- 
miind în locul eclui :lemisionat altă 
persoană. (C. Apel Buc: s. 1V vacanță, 
Jurnal 3750 din 26 Iulie 1993. Pana. 
Rom. 1923, III, 138). | | . 

, 
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Art. 1635 | DESPRE CONTRACTELE ALEATORII, Codul ciril 

TITLUL XIII. 
Despre contractele aleatorii. 

CAPITOLUL L. | 

Despre contractele aleatorii în genere. 

Art. 1635. — Contractul aleatoriu este convenţiunea reci- 

procă ale cărei efecte în privinţa beneficiilor, şi a pierderilor 
pentru toate părţile, sau pentru una sau mai multe din ele, 

- depind de un eveniment necert. 
„ Astfel sunt: | 

1. Contractul de asigurare; 
2. Imprumutul nautic 1); 
3. Jocul şi prinsoarea; a 
4. Şi contractul de rendită pe vieaţă. | a 

„ “Cele două dintâiu se regulează după legile comerciului 
maritim. (Civ. 947, 1636 urm., 1651; C. com. 442—477, 601—614, 
615—643; Civ. Fr. 1964). e 

Tea. fr. Art. 1964. — Le contrat altatoire est une convention reciproque 
dont les effets, quand aux avantages_ et aux pertes, soit pour toutes .les parties, 
soit „pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dâpendent d'un Evânement incertain. 

'Tels sont, 
Le contrat d'assurance, 
Le prât ă grosse aventure, 
Le Jeu et le pari, 
Le contrat de rente viagtre, | | 
Les deux premiers sont regis par les lois maritimes. 

„Doctrină străină. 

Baupnr ET Waanr, Des conirats alâatoires, etc., G; 
BurnoIR, Propricte et contrat, sd. 2-a, p.. 459; 
CoLin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 207, 658, 662; 
Darroz, Rep. Contr. alat., 1 urm.; Suppl. Contr. alâat., 1 urm.; 
GuIuLOUARD, Des contrals aleatoires, etc.,'4,; 11, 12; - 
Mounroy, ed. 7-a, III, p. 416, 417; 
PLANIOL, Îl,.ed. 3-a, No. 996. 

_u „ „. 
- Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 74 urm; Observaţie sub. Trib. Montbsliard, (Doubs), 14 Mai 182. Pand. Rom. 1924-I11[-79;. Notă sub. Trib. Lons-Le Saulnier (Jura), 23 Febr. 19%. 
c Jurispr. Gen. 23/1983, No. 1585; . ONSTANTINESCU JAo. N. Aolă sub. C. Apel Galaţi s. in 20: 2 . 

pg fROD: 198-114; | pel Galaţi,s. II, 4 din 20 ' Febr. 133, Pand 
AVROJANNI ALEX, iVotă sub. Trib. C 

Jud. 10/925; . ome 
reial Ilfov s. 1, 381 din 16 April 924. Curier 

Nacv, II, p. 411; III, p. 471. | 
„ Jurisprudenţă, 

1. Art. 1635 codul civil, după Dre- vede că contractul aleatoriu” ests con. Yenţiunea reciprocă, ale cărei efecte 
in privința beneficiilor şi a pierderi- lor pentru toate părţile sau pentru unu sau mai-multe din ele, depinde de un. 

  

1) In 
Comercial, 

privinţa „fneprumutului nautic Sau maritim* 

eveniment necert, enumără. între alte 
contracte de acest fel, şi jocul, iar prin 
art, 1636 se prevede că, legea nu dă nici 
o acţiune spre plata unui. debit din Joc. 

Astfel, faptul unui ziar de a oieri 
abonaților săi premii cari -li se atri- 
buese prin tragerea, la sorţi, constitue 
o loterie, deci un joc la noroc, pentru 

a se vedeă mai pe larg art, 601—615 Codul 
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Codul civil 

care legea prin art. 1636 codul civil, nu "dă nici o acţiune în justiţie. (Cas. 1, 
23 Ianuarie 1913, B. p. 60) _ 

2. Contractul de asigurare asupra 
vieței pentru caz de război este per- 
feet valabil şi asiguratul nu mai pvate | 
<ere restituirea taxei, plătite unei so- 
cietăți de asigurare în vederea riscu- 
lui de război, din moment ce se c61m 
stată că'cel asizurat în momentul cou-- 
centrărei pentru mobilizare a fost 
chemat sub arme şi aceasta indiferent 
dacă a fost sau nu război, sau dacă cei 
asigurat a fost sau nu trimis pe câm- 
pul de luptă, de oarece în momentul 
îneheerei contractului există riscul 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII 

- giată. 

Art. 1636 

“pentru ambele părţi, căci cel asigurat | „iind la dispoziţia comandamentului 
superior al armatei puteă în orice mo- 

„ ment să fie trimis pe câmpul de luptă 
unde puteă să-şi găsească moarţea, fie 
prin faptul răsboiului, fie prin boalele - 
ce se pot contractă cu această ocazie. 
(Prib. Ilfov: II, No. 1174, 1914; Dreptul 1915, p. 93). i - 

3. Creditorul poate asigură în mod 
valabil: bunul debitorului său pentru 
el şi în numele său, pentru a-şi gu- 
rantă o ipotecă sau o creanţă privile- 

Trib. comercial Ilfov s. I, 381 din 
-16 Aprilie: 1924, Curier Jud, 10/925). 

4. A se vedeă: art. 935, nota 1, 

CAPITOLUL II. 

Despre joc' şi prinsoare. 

Art. 1636. — Legea nu dă, nici o acţiune spre plata unui 
„debit din joe sau: din 
389; Civ. Fr. 1965), 

prinsoare. (Civ. 1638; C. P. 349, 350, 

Text. fr. Art. 1965. — La loi n'aceorde aucune action pour une dette du 
jeu ou pour le paiement d'un pari. 

. 

“Doctrină străină, - 
AusBar Er RAU, IV, p. 574, 576; a 
“BAuDaY Er WanL, Des contrals aleatoires, e te., 85, 103, 105, 108,110, 117 ura, 149 urm, 152; 
CaprranT, De la Cause des Obligations, p.'230 urm.; , . ia 
Duroz, Rep. Jeu-pari, 11urma JObligătons, 585; Tres, publ., 1289 urm.; Suppl. Bourse 

- de.commerce, 7Î urm.; Jeu-pari,.12 urm.;. Tr6s. publ., 913 urm.; , 
" DEMANTE ET COLMET DE SANTERERE, VIII, 178 bis, I; - _ n ax oa. 
'GOILLOUARD, Des contrais altatoires, etc., 31-36, 45 bis, 61 urm., 65, 69,70, 85, 86; 
LAURENT, XXVII, 194; 
MovRLON, ed. 7-a, III, p. 118; 
PLANIOL, Il, ed. 3-a,:No. 2108; 
Posr, Pet. contr. IL, 603,.639, 643; 
“TnoerosG, Contrats aleatoires, etc., 64%, 189, 190, 196. 

„Doctrină românească, 

soc X, p. 77, 83 urm., 195; (V, p. 132; VI, p. 6 urm, 9); Observaţie sub. C. 
Menace, XP 13 Febr. 1910, Copil. 55/1910; Observaţie sub. Curtea supremă 

din Austria. Curier Jud, 67/1900; Observaţie sub * Trib. Mamers (Sarthe), 9 Ian. 
1920. Pand. Rom. 1922-111-144; Notă sub. Trib. Meaux (Seine et Marne), 9Ian. 1920 
Jurispr. Gen. 15/1924 No. 81; 'Cossrayrixescu JAc. N Nolă sub. C. Apel Galaţi s. II, 4 din 20 Febr. 1923. Pand. Rom. 
1994-11-4; 

Geonoescu B, 1, „Jocurile de norot din punet de vedere penal“. Curier Jud. 18-19/1920; 
Nacu, JI, p. 472; 
RănuLescu SILIU, Observalie sub. Trib. civil: Gand, 18 Ian. 909. Dreptul 43/1910; 

: 2 di 21, Curier Jud. 18/922; STOBAx „Coxsr., Notă sub. Judec. ocol. II Buc. 682 din 1 Dec. 1921. Curier Jud 22; 
PATE AN i "Notă sub. Trib. Ilfov s. IL com.,6 Nov. 1922. Pand. Rom. 1931176 ; 
"Vaăniescu NIGOLAE, Nold sub. Trib. Iltov s. II Com., 6 Nov. 1922. Pand. Rom. 1923-11-175. 

_ Jurisprudenţă. | 

1. Dacă în. România câştigătorul la 
„o loterie din străinătate nu poale iu- | 

tentă acţiune civilă pentru plata su- 
mei câştigată de la loteria din străi- 
uătate, căci asemenea loterii sunt o- 
prite, totuşi el are. dreptul în caz de 
neplată să pornească o „asemenea, . ac- 
fiune în țara unde este hotărîtă loteria 

- şi deci el e în putinţă de a realiză plata 
sumei câştigate. El însă poate face ac- 
ţiune contra vânzătorului unor aseme- 
nea bilete de loterie pentru a-i predă 
biletul cumpărat. (Cas. II, 283/lunie, 
22/81, B. p. 543). - 

2. Vânzările cu termen a unor efecte 
sunt valabile între părți de câte ori 
prezintă caracterul unei operaţiuni.de 
plasare reală şi serioasă. Din contra 
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Art. 1637 

vânzările cu termen nu dau naştere t- 

mei acţiuni în justiţie.când ascund un 

'3oe, de noroc. Distincţiunea între o vân- 

“ zave serioasă cu termen şi o: spedulu- 

țiune asupra diferenței. efectelor 
rezultă din intenţiunea părților, cha- 

stiune de fapt lăsată la aprecierea tri- 

punalului.: (Îrib. Ilfov, com., 127, -Mart. 

5/82, Dr. 31/82), NR 
_3. Ceea ce constitue jocul.de bursă 

si noroc este speculaţiunea numai asu- 

pra diferenţelor ce ar. eşi din scăderea 
şi urcarea unor efecte, fără ca în rea- 
litate să fi fost o vânzare serioasă între 
părţi. Prin urmare, 
vânzare de efecte cu termen făcută de 

-un bancher având obiceiul unor ase- 
menea operaţiuni, când mai ales va-: 

„loarea, transaețiunei este în raport cu 
pozitiunea părților şi nu atât de exu: 
gerată în cât împlinirea ei în natură 
să: nu se poată efectuă, astfel ca să. se * 
susție că părţile nu aveau în vedere Je 
cât plata diferenţei. 
Oct. 13/82, Dr. 85/82). 

si: prin intermediul -unui agent de 
sehimb se consideră ca operațiuni sa- 
vioase. Legea bursei române consideră 
toate târgurile cu termen ca operaţiuni 
serioase, fără a se puteă invocă Jocul 

"de noroc, şi intenţiunea aceasta a le-. 
giuitorului rezultă .clar din expunerea 
de motive a acelei legi. (Trib. Ilfov, 
com., Ian. 5/84, Dr. 24/84). ” ” 

5. Târgurile cu termen al efectelor 
publice se pot consideră ca având ca- 
racterul de jocuri la noroe numai a- 

- tunei când părţile încă de la început 
nu au avut în vedere o predare reală 
şi efectivă a efectelor, ci numai o spe- 
culă asupra diferenţei. Şi nu se poate 
zice că ori 
executaţ un asemenea târg şi cealalță 

„cere diferenţa. ce există întie cursul 
„ eumpărărei: şi cursul predărei. de atâ- 
»“tea: ori. operaţiunea; ascunde un. joc la 
;noroe oprit de lege, de. oarece în ase-. 
“menea: cazuri operaţiunea: are caracte-. 
rul unei adevărate specule comerciale, 

„mai ales când această :operaţiune în-- 
tervine. între bancheri, ale: căror prin- 
-“Gipale operaţiuni . consistă toemai în 
specula asupra cumpărărei şi vânză- 
Tei fondurilor publice: şi de comereiu. : 

DESPRE "CONTRACTELE ALEATORII 

este valabilă o : 

(Apel Buc. I, 35, 

4. 'Toate operaţiunile făcute la bursă ” 

+ Joe 
„de orice sancţiune legală. 

de câte ori o parte nu şi-a: 

ră, „3. A se vedeă:-art. 1635:nota 1: : 

Codul :ciș,] . 

(Trib. Ilfov, com. Ianuarie 17/45, Dr. 
28/85). . : . 

6. 'Tribunalele române n'au a execută 
hotăririle autorităților  judecătoresti 
străine, dacă' ele sunt contrarii ordinei 
publice, şi în deosebi se poate consi- 
deră .o.hotărîre ea .contrarie ordinei 

publice şi atunci când, acea hotărire a 
- autorităţei străine obligă şi condamnă 
-4a plata. -pentru . care legea română, 
prin art, 1636 din Cod. civil. nu-dă nici 
o acţiune. Chestiunea, dacă. un debit 
provine dintr'un joe sau din prinsoare, 
este -o chestiune, care se judecă după 
împrejurările şi faptele cauzei de atri- 
“butul suveran al. judecătorilor fondului 
-De asemenea şi convențiile pentru vân- 
„zaxe de producte pot sau nu să implice 
un joe sau o prinsoare, şi soluția în- 

„"ivun.fel sau într'altul atârnă dela îm- 
_prejurări, pe care instanța de fond, a- 
valizându-le, le apreciază, în mod su- 
veran. (Cas. 11, 270/99, B. p. 1349).., 

“3. Obligaţia, derivând dintr'o specu- 
laţie asupra urcării şi scăderei, la di- 
ferite termene, a francilor şi leilor, ori 
cât ar fi mascată .de o iscusită operaţie 
de. contabilitate, are la bază o cauză 
ilicită, ea orice obligaţie derivând din 

şi prinsoare şi ca atare este lipsită 

Tar faptul că pentru constatarea a- 
cestei obligaţii, a intervenit o . trată 
acceptată, nu poate schimbă întru mi- 

"mie valoarea intrinsecă a oblitatiei 
însăşi, de oarece actul. servind numai 
pentru 'a recunoaşte existenta, ei, mut 
poate 'îveă nici un efect asupră,yalorii 
sale, care rămâne aceiaşi. (C. Apel Ga- 

„lati s. IL 4 dim 20 Febr,'1993.. Pand. 
Rom. 1924, II, 4); . 

8. Legiuitorul în materia, specială a 
opexwaţiunilor de. bursă, a derogat de 

la principiul de drept comun al nuli- 
tătei acţiunilor întemeiate pe »bliga- 
ţiuni isvorite din joa sau din prinsoare 
(art, 1636 e. civ). şi prin art. 42 şi 44 din 
"legea burselor, a: recunoscut validita- 
tea obligaţiunilor .isvorite' din':jocuri 
de bursă, cu condiţiunea, ca: operatiu: 
nile să fie regulat făcute, adică cu: ras- 
pectarea condiţiunilor. de formă pre- 

---serise de.lege. (Cas. III. 794 din B:Apri- 
lie 1925, Pand. Săpt, 13/1925)... 

ape 

cit bat 168%. — Sunt exceptate jocurile ce contribuese lă exer- 
„Ciţiul corporal, cum: armele, cursele cu piciorul, călare sau 
“cu carul și alte asemenea. 
a pe toate acestea, judecătorul poate să respingă cererea. - 

and suma, pusă în joc sau la prinsoare ar fi escesivă. (Civ. „1636; Civ. Fr. 1966). 
course Ir Art. 1966. — Les jeux propres ă 6xercer au fait des armis, les 

a pied ou ă -cheval, les courses de chariot, de jeu de paume et autres - 
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Codul civil - DESPRE CONTRACTELE ALEATORII - Art, 1638 

jeux de meme nature qui tiennent & Padresse:-e% î Vexercice du corps, sont exceptes de la disposition :prâeddente. . - :. a ia ae 
„__ Neanmoins le tribunal peut rejeter' la, demande, quand la somme lui pa- 

ralt excessIve. . a , Ia ” i 
Doctrină străină. - 

AuBRY ET RAU, IV, p. 577; , | : o 
BaunRr Er Wanc, Des contrals aleatoires, etc., 31, 34, 36, 38, 41, 45, 47, 66, 67, 09; 
-Couis ET; CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 69%; , : a: : : cae 
DaLvoz, Rep. Jeu-pari, 11 urm.; Suppl. Jeu-pari, 12 urm.; . 

„ WGUILLOUARD, Contrats alcatoires, etc., 38 bis, 47, 49, 53, 54; 
LAURENT, XXVII, 198, 199; ni De 
MovaLoxy, ed. 7-a, III, p. 418; 
PLANIOL, [], ed.. 3-a, No. 2111;. A 
Poxr, Pet. contr.,-l, 610, 619, 621; 
“TROPLONG, Contrals alcatoires, etc., 50, 51. | 

Doctrină românească. . 

ALEXANDRESCO, X, p. 77, 83 urm.; 195; Observaţie sub. C. Apel Iaşi s.-Il, 22 Febr, 1908 
şi Judecătoria :ocol. 1 rural Iași, 16 Febr. 1911. Dreptul 10/4913; Observaţie sub. Trib. - 
Corecţional din Aurillac, 25 Nov. 900. Curier Jud. 8/904; Observaţie sub. C. Apel 
Buc: s. II, 69 din 15 Dec. 1908. Curier Jud. 37/%09; - 

CONSTANTINESCU JAC, N., Notă sub.. C. Apel Galaţi.s: II, 4 din 20 Febr. 1923. Pand. 
Rom. 1924-1I-4; | | | Mi i 

Nacu, III, p. 472; A E a NR 
STOBANOVICI A. Coxnsr., Notă sub. Judec. ocol. Buc. 682 din 1 Dec. 1921. Curier Jud. 18/1922; 
Vnăziescu GEORGE, Notă sub. Trib. Ilfov s.]I Com., 6 Nov.1922. Pand. Rom, 1923-11-176; 
VaăBiescu NICOLAE, -Notă sub.. Trib. Ilfov s. II Com., 6 Nov. 1922. Pand. Rom. 1923-11-175. 

Jurisprudenţă. : autorizat de lege, când suma pretinsă 
i se pare excesivă, căci în asemenea 

1. Jocul de biliard neintrând în ex. - caz câştigul sau prețul convenit la joc - 
cepțiunea prevăzută de art. 1637 codul -.nu mai este un accesoriu al jocului şi 
civil. nu poate da loc la o acţiune în „un stimulent, cei el constitue obiectul . 
justiţie. (Apel Buc. III, Dr. 8/909, p. 59). : principal pe care părţile îl au în ve- 

2. Dacă jucătorii de biliard nu pot,  dere, Jocul fiind numai ocaziunea uuei 
în raporturile dintre ei, aveă acţiune asemenea convențiuni şi degenerând 
pentru sumele stipulate cu ocaziunea astfel dintrun joe licit într'un joe ili- 
acestui joc, evident că, pentru aceeaş ! cit. (Apel Buc: III, Dr. 8/909, p. 59). - 
rațiune, produsul acestui joc: e ilicit si 4. Legea refuză acţiunea. pentru .do- 
nu se poate acordă acţiune nici acelora  bite rezultata din joc sau prinsoare. 
<ari, fără a fi jucat direct, exploatează « Singura excepție admisă este pentru 
totuş şi încurajează acest joc xeola- jocurile, cari contribuesc: la exerciţiul: 
mând: „din câştigul realizat cu corporal: ae 
oaie e aa de “biliard. (Apel In materie de curse de cai, acțiunea: 
Buc JII, Dr. 8/909, p. 59). - “este acordată jockeyului şi propnieta- 

5. Chiar dacă Sar admite, contrar . rului calului, în- nici un caz însă nu 
unei doctrine constante, că jocul la bi- poate fi admisă o asemenea actiuhe 

“liard poate da loc la 0 acţiune în iu- spectatorului, care nu urmăreşte decât 

stiție, totuşi, potrivit art. 1637 alia. IL. un câştig material. ( udee. ocol II Buc. , 
codul civil, ” judecătorul poate -să re-, 682 din 1 Dec. 1921. Curier Jud. 18;922). 

Spingă cererea rezultând dintrun joc Ta 

Art. 1688. — Pierzătorul nu poate în nici un caz repeti ceea- 
ce a plătit de bunăvoe, afară numai în cazul când câştigă- 
torul'a întrebuințat dol, înşelăciune sau amăgire. (Civ. 953, 

9%0 urm., 1092; G. P. 332, 334; Civ. Fr. 1967). i: 

7 Tot. fn. Art. 1907. — Dans; aucun cas, le - perdant ne peut râptter ce 

quiil a art payt, ă moins qu il'n'y ait eu, de la, part du gagnant, 

dol, supercherie ou .eseroquerie. . , 

Doctrină străină, i, 
AUBRY i 77,578; | j 144. 440 490 43: 
Daune er DA Pe Bis ctrals aleatoires, etc., 94-96 urm, 100, 101, ul, 119, 129, 135 

ED - AH, i Fiică ea Pe pa , 
urm., 138. urm., 142; | a 
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Art. 1639-1640 „DESPRE CONTRACTELE ALEATORII 

- | 

Codul civil 

Courm Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 68, 411, 693; 
DALLOZ, Râp. Jeu-p rm. 
DEMmoGUE, ], Sources des Obligations, 

GARSONNET, |, p. 462; 

GoILoUARD, Contrats aleatoires, elc., 40, 68, 

LAURENT, XXVII, 213, 214, 218, 219; | 

MOURLON, ed. 7-a, Iil, p. 419 urm.; 

PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2109 urm.; 

PonT, Pet. contr 1, 045, 657, 658, 660; 

“TROPLONG, 'Contrats aleatoires,etc., 7i urm., 

ari, 32 urm.; Suppl. Jeu-pari, 36 urm.; 
II, p. 712; _3 

77, 78 bis, 79, 81, 88, 80-91; 

193 urm., 200. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 77, 83 urm, 
433); Observaţie sub. 

CONSTANTINESCU JAC. N, Notă sub. C. Apel Galaţi s. 1], 4 din 

Rom. 1924-11-4; 
NAcU, ÎL, p. 442; III, p. 472; 

195; (IV, part.-], ed. 2-a, p. 320; VI, 
Curtea: supremă din Austria, 14 Dec. 1898. Curier 

.6 urm., 9, 
ud. 67/1900; 

20 Febr. 1923. Pand. 

VRĂBIESCU GEORGE, Notă sub. Trib. Ilfov s, II com., 6 Nov. 14922. Pand. Rom. 1923-11-176; 

WnăBrescu NICOLAE, Notă sub. Trib. Ilfov s..l com., 6 Nov. 1922. Pand. Rom „ 1923-11-175. 

: 4 CAPITOLUL, III. .. 
| Despre contractul de rendită pe viaţă. 

Secţiunea I. — Despre. natura contractului de rendită pe viață. 

Art. 1639. —. Rendita pe vieaţă, se poate înfiinţă cu titlul 
oneros 1). (Civ. 474, 523, 527, 550, 844, 845, 945, 947, 1646 urm. 
1785, 1907; Lu. 

Fr. 1968). 
Timbr. 20 $ 35, 21 $ 31, 42 $6, 61—f; Civ. 

Text. fr. Art. 1968. — Le rente -viagăre peut &tre constitute ă titre onc- 
reux, moyennant une somme d'argent, ou pour une 
ou pour un immeuble. = 

Doctrină 

chose mobilitre appreciable, 

străină. -.- 
. 5 N v A 

BAUDRY ET WAnL, Des contrals aleatoires, etc., 184, 185, 200, 242; 
CoLin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 699; 
DanLoz, Rep. Rente viag., 6 urm.; Suppl. 
GUILLOUARD, Contrals aleatoires, etc., 121, 
Mounoy, ed, 7-a, III, p. 396, 397; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2114; 
Poxr, Pet. contr., 1, 684, 694. 

„ALEXANDRESCO, X, p. 96, 100 urm., 115; (V, 
dreptul actual rente 

Nacu, III, p. 474. 

„ Jurisprudenţă. 

1. Capitalul unei rente.viagere, con- 
stituită cu titlu oneros, este neexigibil - 
din partea creditorului rentei, şi ne- 
rambursabil din partea debitorului; și 
din ncexigibilitatea capitalului rentef, 
care este de esenţa acelui contract, re- 
zultă că odată ce creditorul rentei a 
murit, debitorul este. absolut liberat, 
fără a mai puteă fi constrâns de ni- 

Rente viag., 10 urin.; 
128, 130; 

Doctrină românească. 

part. 1, ed. 2-a, p. 622); „:tvem sau nu'în 
perpetui“. Dreptul '76/909; 

meni ca să întoarcă capitalul ce i se 
dedese pentru' constituirea rentei, Ast- 
fel fiind, acel capital care nu e dispo- 
Dibil, nici nu se poate ipotecă, căci re- 
zultatul ipotecei ar fi ca debitorul ren- 

“tei să întoarcă la moartea ereditorului 
ventei şi. capitalul acelei rente, ceea ce 
este contrar naturei acestui contracte 
(Cas. 1, 157/Mai 4/68. B. p. 151). 

2. A se vedea: art. 1647 notele 1, 2. 

ș 

Art. 1640. — Ea se poate constitui si cu titlu gratuit, prin 
donaţiune între vii sau 

1) Art. francez corespunzător 1968, cont . 
mobilitre appreciable, ou pour un immeuble“. 

prin : testament. 

inuă: „moyennant une sonime d'argent, ou pour une Chose 
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Pi 

Codul civil „ DESPRE CONTRACTELE ALEATORII Art. 1641 

Trebuie însă atunci să fie revestită de formele cerute de 
legi pentru asemenea acte. (Civ. 800 urm., 813 urm., 856 urm., 
900, 1641 urm., 1650; L. Timbr. 61—m, n; Civ. Fr. 1969). 

Text. fr. Art. 1969. — Elle peut &tre aussi constitute ă, titre purement 
gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit 'âtre alors revâtue 
des formes. requises par la loi. 

Doctrină străină. 

CoLix ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p 69%; 
Darroz, Rep. Rente viag., 18 urm,:; Suppl. Rente viag,, 14, 19 urm.; 
MoURLOx, ed.-7-a, III, p. 396, 397, 399; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2118, 2138. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XĂ, p. 96, 100 urm., 115 ((V, part. I, ed.. 2-a, p. 491, 602, 603,620 n.3, 
621 nota, 627, t. și n. 2; 1V,part.Il,-ed. 2-a, p. 211); Observaţie sub. Trib. Iltov s.1, 
857 bis din 15 Nov. 900. Curier Jud. 69/1905; , 

„Nacu, III, p. 474. 

- Jurisprudenţă.. . 

î. Deşi rentele pe viată se pot con- 
stitui şi cu titlul gratuit prin donațiune 
între vii, întrun asemenea caz însă - 
renta trebue să fie revestită de formele 
<erute de lege pentru donaţiuni. (Apel 
lazi, II, Febr. 24/90, Dr. 21/90), - 

+ Renta viageră, ce un bărbat se o- 
bligă a plăti unei femei, cu care a avut 
relațiuni de natură intimă. constitue 
0 liberalitate, dacă femeea nu. dove- 
deşte că a fost sedusă sau că din pri- 
cina existenţei, sau a ruperei relaţiu- 
ailor a suferit vre-un prejudiciu moral 
sau material. (Trib. Ilfov IL, C. 

„3. Din termenii generali ai art. 48 al.: 

Jud. . 

4 din legea timbrului, rezultă neîndo- 
ios ce legiuitorul “a supus la taxa de, 
înregistrare nu ' numai donaţiunile 
prevăzute de art. 813 ce. civ,, şi consta- 
tate prin acte autentice, dar încă şi 

“orice -liberalităţi între vii, indiferent 
de forma actului care le constată. 

Prin urmare, orice act de donaţiune, 
chiar anulabil, din cauză că n'a fost 
învestit cu forma autentică, trebue su- 
pus la plata taxei de înregistrare, ducă 
actul există, este făcut cu consimţi- 
mântul părților, semnat de ele şi exe- . 
cutat, neavând agenţii fiscului de a se 
preocupă de. cazurile. de nulitate de 
care asemenea acte ar fi susceptibile. 
(Cas. Secţiuni Unite, No. 12, 1913; Ju- 
rispr. Rom. 1914, p. 57). 

„Art, 1641. — Rendita pe vieaţă înfiinţată, prin donaţiune . 

Sau testament este supusă la reducţiune, dacă întrece porțiunea : 
disponibilă ; este nulă dacă 
necapabilă de 
844, 847 urm., 

se 'face în. favoarea unei persoane 
a primi. (Civ. 751 urm.,.808 urm., 812, 841 urm., 

934, 939 urm., 1642; Civ. Fr. 1970). 
Test. fr. Art. 1970. — Dans le cas de Vartiele precedent, la rente via- 

gtre est reduetible, si elle. excăde ce dont il est permis de disposer: 

nulle si elle est au profit d'une personne ineapable de recevoir. 

elle est 

Doctrină. străină. | II 

Baunar ur WanL, Des contrals alatoires, ele 321; i 

Borxora, Proprict€ et contrat, ed. 2-a, p.5 
+CoLrm ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 698; e 

DarLoz, Rep. Dispos. entre-vifs., 
Dispos. entre-vifs, 2%7 urm,, r 

GururovAnp, Contrats aleatoires, etc. 126; 

„Moueos, ed. 7-a, II, p. 399: 
PLanoL, 11, ed. 3-a, No. 2138. 

d. 1-a, III, p. 7%; | 
963 urm., 980 urm.; Rente viag,., 22 

256 urm.; Rentes viag,., 2%; 
urm., Suppl. 
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Art. :1642 DESPRE CONTRACTELE ALEATORII „Codul civil 

„m Doctrină românească, . - i 

ALEXANDRESCO, x, p. 96, 100 urm., 145; (IV; part: 1, ed. 2-a, p. 491, 602, 603, 020 n. 3, 
| 621 nota, 627 t, şi n..2); - Do - a | 

Nacu, III, p. 474. Ă 

Art, 1642. — Rendita - pe -vieaţă se poate înființă în favoarea, 
persoanei cea plătit. preţul, sau a altei a treia ce nare nici 
un drept-la rendităi), e: cc 3 | 

In cazul din urmă, deşi întruneşte însuşirile unei liberali- 
tăţi, totuşi nu este supusă formelor stabilite pentru donaţiune; 
însă este în totul supusă, dispoziţiunilor articolului precedent. 
(Civ. 751, 1640, 1650; Civ. Fr. 1971, 1973)... .:. 

Tezi. fr. Art. 1971. —'La; rente viagtre peut ctre constitue, soit sur la 
tâte de celui qui en fournit le prix, soit sur la tâte d'un tiers, qui n'a aucur 
droit den jonir, nn cet E i 

““Tezt: fr; Art. 1973. — Elle ::peut ' âtre -constitute au. profit d'un tiers, 
quoique le prix en soit fourni par une autre peksonne. 

„Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractâres d'une libtralit6, elle - 
n'est point assujettie aux formes 'reguises pour -les donations; sauf les cas de 
reduction et de nullit€ Enoncâs dans “article 1970. . a 

i Doctrină străină. 
AuBnr ET RAU, 1V, p. 583,$ 388,.n05;: “ - , Baupnr Er War, Des contrats alâatoires, etc:, 203, 205 his, 206, 207; e Burnxoin, Propridte et contrat, ed. 2-a, p. 503, 572,756, 762, -. " Cox ET CAPLTANT, ed. 2-a, Il,:p. 323, 698, 700; : - 
Guirovann, Contrats altatoires, etc., 127, 140, 143, 145; 
LAURENT, XXVII, 270; Et . . . 
MounLos, ed. 7-a, III, p. 399;. - i a 
PLASIOL, II, ed. 3-a, No. 2122,'2138, în notă ; -- 
Ponr, Pet. contr., 1, 686, 687, 689, 690, 697; . - 
TROPLONG, Contrats aleatoires, ete.,'239, 241. 

„Doctrină românească, 

VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 180); 
CANTACUZINO MATEI, p. 390, 468 urm. * NAcU; III, p. 476; d - i a: IRI OSETTI-BĂLĂNESCU [., Not ; Judec, , i in. : 922, p "2 Rom, 495 417307 o ă sub Judeo | ocol: Târg. Cârcinov, 231 din 5 Oct. 922, Pand. 

ALEXANDRESCO, X, p. 96, 100 urma, 115; (IV, Bart. „II, ed. 2-a, p. 255, 209, 300, 710, n. 3; 

* Jurisprudenţă,  .... :. Șub. forma unui gontract oneros libera 
ea. . itatea, iăcută - de părinte fiicei sale A '. După doetririă SI Jurisprudentă și  printr'un contract Ko astprurare Şi o 

cod. i lib a qeiuitor prin art. 1642 : convenţiune încheiată cu mama îeiei,. conte” eneralitățilee sub forma unui  prin'care, cum este în speţă, părţile îşi 
condițiunilor de fond ale donația împart sarcinele părinteşti” privitoare * donațiilor la copii lăsând i î in 
între vii. 2 Di, mamei paza, întreţine- între vii, cum câpacitatea persoanelor . rea şi educațiunea lor, pă Sarintele 0- care dăruese şi primesc, raportul şi  bligându-se a plăti o pensie alimen- reducțiunea; ele nu-- sa în a «0e la nici o conditie EA sunt supuse însă “tară, plus o sumă oarecare pentru plata a ni iormă, la forma- asigurărei fetei, ând î 

Ri + pi 7 -. . Cu -€ laş 
Litătile solenne prescrise de art. SI3 si timp că asigurarea De Pau în aeilas nilote det PENE po existenta, donațiu:. tro poliţă este făcută în -favoarea :co- ferent de orice fo S acceptate, indi-  pilei sale şi dând fostei.sale soții drep-. Astia, Cons "ră, Chiar si. tacit. .. tul de a-l putea constrârige judecăto- , mo onaţiune indirectă reşte „pentru exacta, îndepliziire a obli- 

1) Art. francez corespunzător 1972, sn ex 
| | ui mă ai 

droit d'en jouir* în loc de; „ce nare nisi ţa drag „astfel în, partea finală a primului aliniat: „qui n'ă aircur 
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Codul :civil 

gațiunilor ce şi-a luat, cu care ocaziuna 
mama declară că acceptă darul făcut 
fiicei sale, O asemenea donaţiune fiind 
acceptată de. mamă, persoană autori- 
zată de lege prin art. 815 cod. civ, să 
accepte, este perfectă şi nu se mai: 
poate revocă de părinte oricare ar fi 
nevoile sale ulterioare. (Apel Iaşi..], - 

„Dr. 89/902). 
2. Stipulațiunea "pentru “al! tieilea.: 

este valabilă în legislaţia -română.. (C. .. 
alati s- I, 186 din 22 Nov, 1909, Apel G 

Dreptul 1/903).. | : 
3. In delegaţia de plată făcută prin 

mijlocul unei stipulaţii: pentru altul, 
stipulaţie .perfect valabilă în' legisla- 
țiunea noastră, acceptarea delegataru- 
lui nu face să nască o nouă convenţie 
între dânsul şi delegat ci are de efect. 
numai să întărească convenţia dintre 
stipulant şi delegat şi să facă irevo- 
cabil beneficiul din stipulația făcută 
în favoarea delegatarului de către un . 
altul fără mandat. Aşă dar, o asemenea 
acceptare nu este altceva decât rectifi- 
carea unei gestiuni de afaceri, care 
deci se poate face şi după moartea sti- 
pulantului de către succesorii delepa- 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII Art. 1643-1644 

„tarului, atât timp cât stipulaţia n'a. - 
“fost revocată de cei în drept a o „re- 
vocă şi poate îi făcută şi tacit. Stipu-: 
latia în . profitul unui tezţiu, -care 
conţine o liberalitate, nu este supusă 

"la, repulele de formă stabilite de cod. 
civil pentru donaţii; în acest caz, du- 
nația- are a fi considerată ca un acce- 

“ soriu, care urmează soarta contractu- 
lui principal şi. deci, chiar dacă acel 
„contract -este constatat printr'un .act . 
sub semnătură privată, liberalitatea 
este totusi valabilă. (Cas. I, 385/904, B. 

„Be 
4. Renta pe viaţă în favoarea unei a 

treia persoane deşi întruneşte însuşi- 
rile unei liberalităţi, totuşi - conforin. 

"“art. 1642-al, 2 codul civil, nu este supusă 
formelor stabilite pentru donaţiune, 

"astfel că atunci când o donaţiune fă- 
cută print'o stipulaţiune pentru altul 
este conținută întrun act cu care se 
află întrun raport de, conexitate, act 
care este valabil încheiat în forma sa 
proprie, ea însăşi este dispensată de 
forma autentică prevăzută de art. 813 
din codul civil. (Apel Iaşi II, No. 136, 
1913; Dreptul 1914, p. 234,. 

- 

Art. 1648. — Ea se poate înfiinţă în favoarea unei sau înat - ii 
multor persoane. (Civ. Fr. 1972). 

e 

- Tezt. fr. Art; 1972;— Elle peut âtre'constituţe sur uns ou plusieurs tâtes, 

m. 

BAUDRY 
CoLiv Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p..700 9 . 

GUILLOVUARD, Contrals alcatoires, etc, 14%; N 
LAURENT, XXII, 273, 274; 
Puaxior, Il, ed. 3-a, No. 2193; ... 
Ponr, Pet, contr., 1, 690; 

Doctrină străină. 

ET. 1Vanr, Des contrais aleatoires, etc., 209, 210; 

1 

- Doctrină: românească. 

Acezavpiresco, X, p. 96, 100 urm. 145; (IV, part; II, ed. 2-a, p. 534 n. î); 
Nacu, III, p. 436. 

"Amt. 1644, — Este fără lucrare orice contract de rendită pe 
vieâţă, înfiinţăt în favoarea unei persoane care eră, dejă, moartă 
în momentul facerei contractului. (Civ: 962, 966; Civ. Fr. 1974). 

“Tezt, „ Art. 1974. — Tout contrat de rente . viagere erece sur la tâte 

d'une e qui 6tait morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. 

| ! "Doctrină străină. 

AUBRY ET RAU, 1V, p. 584, 585; leatoires, ete. 212, 231, 232, 234, 235, 237; | 
BAunnr x WAnL, Des contrats a 
CApirANT, De la Cause des Obligations, p. 203 urm.; 
Conix Er CApITANT, ed. 2-a, ], p. 76; II, p. 
GurouAnn, Contrats aleatoires, etc. 148, 1 
LAURENT, XXVII, 277, 278, 28%; 
Mouaox, ed. 7-a, III, p. 397; 
PLAxIOL, II, ed. 3-a, No. 2121; 94 - 

E “Poxsr, Pet. contr. I, 105, 717, 720, 721; 
Tnoeosa, Contrats alâatoires,. et c., 260, 267; 

TOO e 
55, 159, 160,164; 

213. 
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Art, 1645-1646 i DESPRE CONTRACTELE. ALEATORII Codul cirit 

Doctrină românsască, 

ALEXANDRESOO, Ă, p. 96, 100 urm., 115; | | | | 
» III, p. 477; : : D; . Pocuana Deai Notă sub. C. Apel Craiova, 193 din 13 Oct. 1922. Pand. Rom. 1923-11-268 

“Art, 1845, —. Contractul de rendită, pe vieaţă, în favoarea 
unei persoane afectate de o boală de care a murit în interval 
de 20 zile dela data contractului, este nul. (Civ. 1644; Civ. Fr. 197), Se a SE 

Text, fr. Art. 1975. — Il en est de mâme du contrat par lequel la rente a 6t6 cre sur la tâte d'une personye atteinte de la maladie dont elle est dsetdte dans les, vingt jours de la.date du contrat, 

Doctrină străină 
AUBRY ET Rau, IV, p. 583, 584, 59%; . Bunny £r WaAur, Des contrats alcatoires, etc., 216, 220, 221, -224, 226, 228; CapITANT, De la Cause des Obligations p. 203 urm.; .. . ÎN CoLIN Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 700, 703; IE GurrovAnn, 'Contrats: altatoires, etc. 151-154, 162-164; LAURENT, XXVII, 281-283, 283; - : MOURLON, ed. 7-a, Al, p. 397; 
PLANIOI, II, ed. 3-a, No. 2121; 
„PoNT, Pet. contr., 1, 715, 749; | 

D= TROPLONG, Contrats aleatoires, etc, 268, 269, 276, 277, 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, 3, p. 96, 100 urm., 115; (II, part. 1, ed. 2-a, p. 546t. şin. 3; 1X,p.%, n. 4); ! 
NAcU, III, p. 478; 
POLICHRON DE., Notă sub, C. Apel Craiova, 193 din 13 Oct. 1922, Pand. Rom. 1923-11-268. 

Secţiunea, II. — Despre efectele contractului 'de rendită pe viaţă între părțile contractante. 

Azi, 1646. — Acela în a cărui favoare s'a înființat cu titlu „ Oneros, o rendită, pe vieaţă, poate. să ceară sfărâmarea  con- tractului, dacă înființătorul ei nu dă asigurările stipulate pentru executare. (Civ. 1019 urm., 1025; Civ. Fr. 1977). | 
„Tea. fr. Art. 1977. — Celui au profit duquel la rente viagtre a &t6 con- stituce moyennant.un Prix, pent demander la, resiliation du contrat, si le con- stituant ne lui donne pas les sâretâs stipnlces pour son execution. 

Şi „Doctrină străină, | Ausnr ET Rad, IV, p.589,590, - 
- AUDRY ET Wanr, Des contrats alealoires, etc. 261, 2 2, 2 70, 27: 275; COLIN Er CAPITANT, ed. 2-a, 1], p. 702; ză 1-a, III, De e o ” 20, Sl „urm, “5: 

DauLoz, Dina Rente, viag,, -109.urm: ; Su m UILLOUARD, Contrâis 'alcatoir te.-181, 192, 195- 2 1; LAURENT, XXVII, 312; es, ele. 181, 19 » 195 19, 200, 201; MoURI.0x, €d. 7-a, III, p. 404; . PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2130, 2134; . Pa . Poxr, Pet. contr. 1, 735, 737, 739, 747,148; “TROPLOXG, Contrals aleatoives, etc. 291, 298; 

Doctrină românească, . 
ALEXAXDRESCO, X, p. 108 urm, 145: Nacu, II], p. 478. P - i 115; 
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Codul civil „DESPRE CONTRACTELE ALEATORII Art, 1647-1618: 

„Art. 1647. — Singura neplată a termenelor expirate a'ren- - 
ditei nu dă;-drept, celui în a cărui favoare este înființată să 
ceară întoarcerea capitalului, sau reintrarea, în posesiune a. 
fondului înstrăinat. El are numai dreptul de a face să se se-: 
questreze şi să se vânză averea. debitorului său, Şi a cere ca, 
neconsimţind debitorul, să se: reguleze, din produsul vinderei, 
o sumă, suficientă spre plata termenilor. (Civ. 829, 1020, 1021, 
1365, 1367, 1646, 1648, 1651 urm., 1719, 1894 urm.; Civ. 
Fr. 1978). | 

Text. fr. Art. 1978. — Le seul. d€faut. de paiement des arrtrages de la 
rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constitute, ă demander le 
remboursement du capital, ou ă rentrer dans le fonds par lui alienâ:il n'a, 
que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son dâbiteur, et de faire 
ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffi- 
sante pour le service des arrârages. 

"Doctrină străină. 

AUBRY ET RAU, III, p. 419; 1V, p. 591, 592; 
BAUDRY ET WAHL, Des contrals aleatoires, ete. 285, 288, 202 urm., 298, 299, 301, 806-308; 
CAPITANT, De la Cause des Obligations, p. 339; 
CoLin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 350, 491, 702, 03; 
DaLroz, Rep. Privil. et hypoth. 2303 urm.; Rente viag,, 95 urm., 131 urm.; Suppl. Pri- 

vi]. et ypoth- 1420 urm.; Rente viag., 67 urm.; . 
DEMANTE ET OLMET DE SANTERRE, VIII, 193 bis, VII; 
GUILLOUARD, Contrats aleatoires, etc. 205-208, 210, 2412 urm., 214, 217;. 
LAURENT, XX VII, 319, 321-324, 330, 331; 
MOURLOX, ed. 1-a, III, p. 398; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2130, 2134; 
Poxr, Pet, contr, I, 752, 755, 757, 759, 760, 763, 765; 2 
TROPLORG, Contrals altatoires, etc. 310, 313; Privileges, IV, n. 759 quater.. 

Doctrină românească. 

"ALEXARDRESCO, X, p. 108 urm., 115; (VI, p. 748 urm.); 

Duiurnescu A. M., 11,686, 687; - 
Nacv, III, p. 479; 
PoLICHRON DEM., Notă sub. c. Apel Craiova, 193 din 13 Oct. 1922. Pand. Rom. 1923-11-268, 

Jurisprudenţă. 

1. Instanţa de fond este. suverană să | 
constate ca, actul intervenit.întra părți 
deşi se intitulează act de vânzare însă, 
din. conținutul- actului sub semnătură 
privată intervenit între. părţi in ace- 
iaşi zi, care.-face parte integrantă din 
actul de vânzare, rezultă că actul este 
o rentă viageră, care după art, 1647 c. 
civ. nu dă dreptul creditorului rentei 
să ceară rezilerea anuitătților, (Cas. 1, 

54 din 21 Ianuarie 1913. Rom. 
12/9138). 

2. Nici un test de lege nu opreşte 

Jur, 

"constituirea, de rentă viageră asupra 
unui pământ clăcăşesc, astfel dacă un 
asemenea pământ a făcut obiectul u- 
nui contract de rendită viageră, drep- 
turile creditorului neplătit nu pot fi 
altele de cât acele prevăzute de art. 
1647 c. civil. (Cas. I, 54 din 21 Ian. 1913, 
Jur. Rom. :12/1913) 

3. A se vedeă: art. 1020, nota 14. 

Art. 1648. — Infiinţătorul renditei nu poate să se libereze- 

„de plata ei, 
. petiţiunea anuităţilor plătite, 

ind înapoierea capitalului şi renunțând la re- 

Oi k ori 'cât de lungă fie vieaţa acelor 
în a căror favoare sa înfiinţat rendita, şi ori cât de oneroasă 

fie prestaţiunea renditei. (Civ, 
Fr. 1979). 

969, 1635, 1647, 1893; Civ. 
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Art: 1649-1650 DESPRE CONTRACTELE ALEATORII Codul ciri! . 

: Text. fr. Art. .1979. — Le 'constituant ne peut se liberer du paiement de 
la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renoncant ă la repttition 
des arrrages payts; il est tenu de servir la rente pendant toute la xie de la 
personne ou des personnes sur la tâte desquelles la rente a âte constituce, quelle 
que soit la durâe de la, vie de ces personnes, et quelque oncreux quait pu 
devenir le service de la rente. | Sei . 

| Doctrină străină, 
AUBRY ET Rau, IV, p. 5%; " , 
BAUDRY ET WAHL, Des contrats aleatoires, etc, 336, 338; 
CoLin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 702; ed. 1-a, III, p. 591, 59%; 
DaLLoz, Rep. Rente viag., 159 urm.; Suppl. Rente viag., 128 urm.; 
GUILLOUARD, Contrats 'alcatoires, etc., 215, 216; : 
LAURENT, XĂ VII, 293; : 

- MOURLONX ed. 7-a, III, p. 399; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2127; 
Ponr, Pet. contr., 1, 768, 770; 
TnRoPLoxG, Contrals aleutoires, etc., 320, 324. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 108 urm., 115; (VI, p. 748 urm.); 
Nacu, III, p, 418. ” SI 

„Art. 1649. — Rendita pe vieaţă se dobândeşte de proprie- 
tarul ei în proporţiunea zilelor ce a trăit. . -- m 
„__ Dacă însă s'a stipulat ca, termenii ei să se plătească an- 

ticipat, atunci se consideră de câştigat fiecare termen din ziua 
Lagare a venit plata lui. (Civ. 523, 525, 527, 1280; Civ. Fr. 

Tezi. fi. Art. 1980. — La, rente viagtre n'est acquise au propristaire 
que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vâcu. 
„__ N6anmoins, stil a, ât6 convenu qu'elle serait payâe d'avance, le terme qui a dă tre pay6, est acquis du jour ou: le. paiement a di en tre fait. 

„Doctrină străină, 
Ausny Er Rau, IV,:p. 587, 580, 508; BAubnr Er Waur, Des contrals alâaloi 23. „3: 2, 849; 345 
COLI er Carrie Dee coni TaL3 aledloires, etc., 323 urm., 328, 330, 332, 342, 3%; 
DarLoz, Rep. Rente viag. 180 urm.; Suppl. Rente viae. 141 p GUILLOUARD, Contrats alsaloi CP 189 se Mas: gi LaURExT, XXVII, 247, 975, 30p 3090” în 189 182-180, 101, 100; MovURLoy, ed. 7-a; III, p. 402; i E PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2128; Por, Pet. Contr., 1, 688, 691-093, 773, 784, 787; TROPLOXG, Contrais alcatoires, etc., 245, 246, 253 

- Doctrină românească, 
ALEXAN E RA , | , , Nuci III, 930% P- 108 urm., 115; (III, part. 1, ed. 2-a, p. 4%8);. 

“Art. 1650. — Numai în: cazul în car i ieață Peruti “ l „care rendita pe vieaţă sa Supusi ea pitul gratuit se poate stipulă ca dânsa să i fie 

urm.; Civ. Fr: 1987), Aa 1900 Aa 1118; Pr. Civ. 408, 61s, 
„i Tezi. fr. Art. 1981. — 1 
que lorsqu'elle î. ât6 constitute 

a rente viagăre ne peut âtre stipulte insaisissable, a titre gratuit. . E - 
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„Codul civil] 

AUBRY ET RAU, 1V, p. 421, 587; 

„ DESPRE CONTRACTELE ALEATORII „Art, 1058 

Doctrină străină. | 

Bauoni Er WauL, Des contrats aleatoireă, etc; 314, 316,317; 
Corix ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. G99;- 
DarLoz, Rep. Rente viag., 78 urm.; Suppl. Rente viag,., 62 urm.; 
DesoauE, |, Sources des Obligations, 1, p. 281; IER i 
GUILLOUARD, Contrats alealoires, etc., 168, 172, 173, 175; 
LAURENT, XĂ VII, 299, 467; 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 401; . a 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2124, 21839;:-- - 
Poxr, Pet. contr. I, 777, 780,782; : 
TaoPLONG, Contrals alâatoires, etc... 345, 347 urm. 

| „Doctrină românească, . 
ALEXAXDRESCO, N, p. 108 urm., 115; (III, part. 1, ed. 2-a, p. 196);. 
Nact, |, p. 32%; II], p. +75. 

Jurisprudenţă. 

1. Dreptul de .uzufruet poate îi ur- 
mărit de creditorii uzufructuarului, 'şi : 
aceasta chiar dacă în actul constitutiv 
al uzufructului s'a pus clauză că obiec-: 
tul dreptului de uzufruct să nu poată fi . 
urmărit, fiindeă o asemenea clauză 
este nulă, iar această nulitate a clauzei 
nu anulează uzufructul. (Cas. IL, 118, 
1901, B. p. 854). 

2. Donațiunea unei sume fixe de, 
bani din venitul anual al'unei mosii, 
chiar în cazul când în act se între- 
buinţează de părţi cuvântul: de -„uzu-: 
fruct“ şi se prevede dreptul pentru do- 
națar de a plăti impozitul funciar a- 
ferent la, acel venit, precum şi tran- 
selicrea actului de donaţie, nu consti- 
tuc un uzufruct, ci o rentă viageră in 
venitul acelei moşii, întru cât nu _cre- - 
iază donatarului nici cel mai mie drept 
sau amestec asupra fondului, din care 

. 

se creiă acel venit. Astfel, clauza de 
neurmărire, prevăzută în actul de do- 
nație, e perfect valabilă, conform art. 
1650 codul civil, si opozabilă celor de 
al treilea. (Apel Buc. I. C. Jud.'18/1902), 
- 8. Potrivit dispeziţiunilor art. 1650 . 
codul civil, - renditele viagere înfiin- 
tate cu titlu gratuit, pot îi însotite de 
clauze "de mecesibilitate şi neuimăribi- 
litate, clauze cari trebuese .să-şi pro- 

'- ducă efectul şi prin -urmare să împie- 
dice efectuarea de popriri asupra lor. 
(Apei Buc, II, Dr. 55/908, p. 452)... 

a. Numai când rendita s'a înfiintat 
cu titlu gratuit se poate stipulă ince- 
sibilitatea, -ei.. (Cas. IL, 19 Mai 1900. B. 
p. 861). : N 

_ 5. După art. 1650. din codul civil, se 
„poate stipulă; ca o rendită pe viaţă în- 
fiinţată cu titlu gratuit să nu fie su- 
pusă sechestrării, (Cas, III. 18 Ianuarie 
1910, B. p. 9%). | . 

Ax. 1651. — Proprietarul renditei pe viaţă nu poate. să 
ceară termenele expirate decât justificând existenţa sa, ori exis- 

i : 

tenţa, persoanei în favoarea cărei s'a înfiinţat. (Civ.. 120, 1169, 

1907 urm.; Civ. Fr. 1983). - 

Tezt. fr. Art. 1988. — Le proprittaire d'une rente viagâre n'en pent 'de- 

mander les 'arrtrages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne 

sur la tâte de laquelle elle a 6t6 constituce, 

Doctrină străină. 

Bun er Wanr, Des contrals aleatoires, elc. 349 urm.; 

Com Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 701; 

DaLLoz, Rep. Certif. de.vie, 7 urm., 43 urm.; Rente viag., 152 urm.; Suppl. Certif.?de 

vie, 1 urm.: Rente viag,, 12% urm. ; 
GunrouARp, Contrals aleatoires, etc., 185;. 
MounLox, ed. 7-a, III, p. 402; 
PLAxIOL, II, ed. 3-a, No. 2126. 

„2-a, p. 573 n. 1, 582, 622); 
Curier Jud. 19/1908; 

Nacu, III, p. 480. 

Doctrină românească. 
_ o II, part, |, ed. 2-a, ALEXANDRESCO, X, p. 108 urm, Oiiroație sub, Trib. clvă Versailles, 16 Febr.y 1907. 

„547 n. 2; IV, parti, ed. 

. 
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Art, 1652-1653 DESPRE FIDEJUSIUNE „Codul cișil 

“TITLUL XIV. 

Despre fidejusiune (cauţiune). 

CAPITOLUL 
Despre natura şi întinderea fidejusiunei. 

Art. 1652. — Cel ce garantează o obligaţiune, se leagă către 
creditor de a îndeplini însuşi obligaţiunea, pe care debitorul 
nu o îndeplineşte. (Civ. 943, 944, 946, 947, 1179, 1656, 1662 urm., 
1666. urm.; C. com. 803, 855; Pr.civ: 392 urm.; Civ. Fr. 2011), 

Text. fr. Art. 2011. — Celui qui se rend caution d'une obligation, se 
soumet envers le crtancier ă satisfaire â cette obligation, si le debiteur n'y satisfait pas. lui-mâme, _U Lu 

Doctrină străină, 
AuBnr ET Rau, IV, p. 210, 674, 676; 
BAUDRY.ET WAuc, Des contrats aleatoires, etc., 916, 919, 921, 926 urm., 933, 934; CAPITANT, De la Cause des Obligalions, p. 6; . 
Cor ET CAPITANT, ed. 2-a, M, p. 74, 261, 733, 940, 970; » DArLoz, Rep. Caution, 14 urm.; Suppl. Caution, 3 urm.; DEMANTE ET COLNET PB SANTERRE, 305; 55 | GUILLOUARD, Caulionnement, etc. 24, 29, 31, 40, 66, 135; LAURENT, XXVIII, 119 urm. î54+ urm, 157, 294 
MouRLON, ed. 7-a, III, p. 443, 44; 
PLANIOL, ÎI, ed. 3-a, No. 2323, 2338; 
PonT, Pet. contr., II, 13 urm., 93 urm.; 
TRoPLOxG, Aandai., etc. 135, 522, 593, 

. 
? 

| Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, X, p. 116 urm.; 
CANTACUZINO MATEI, p. 534; : | Nacu, III, p. 484 urm.; ! ” RosETrI-BĂLĂNESCU I., Observaţie sub. Cas. civ., 6 Ian. 1919, Pand. Rom. 1924-1]1-74. 

Jarisprudenţă. . „ admis ca cumpărătorul să, exercite re- . , MN a tractul litigios, nu mai poate reveni 1. Garanţia. este un contract urida se asupra adeziunei sale, (Apel Buc, III, cere iniperios, “cacat Umântul părților Dr. 9/94), ontractante ca să-și poată avea tăria. *Lentru ca, un litimant, să poată (Cas, I, 165/Mai, 18/74, B. p. 117). „ chemă pe un terţiu în garanţie, trebue 2. Darea unei ipoteci pentru asigu- să fie bine stabilit sau că acel lițigant darea, plătii unei datorii contraeiatăi deţine dela chematul în garanţie nn de altul, constitue o garanţie reală, iar “drept real, care face obiectul procesu- nu o fidejusiune, adică o garanţie per- lui, sau că între el şi -terțiul chemat sonală. (Cas, I, 1l0/Apr. 6/82, B. p. 390). în garanţie există un raport juridic de sv: Ori care ar îi fost considerați. natură a. face pe terţiu răspunzător de nile care au tăcut pe garant să subsorie  -obligaţiunea personală, a cărei execu- actul ea garant, aceasta nu poate afectă' tare se cere dela acela ce face cererea validitatea legămâ i - : 237 ură î5/gse ppm tului său, (Cas. I, de chemare in garanție, (Apel Buc, IN, du : „Dr, 221903), â. Exereiţiul retractului litigios nu 6. A se vedeă: art, 1084, nota 12; art. poate fi propus prin concluziuni sub- 1201 
4, 

sidiare, Astfel fiind, garantu i Sub 173, "3. tele 1 44 d $9, 104, 139, 166, 
Art. 1653. — Fidejusiunea nu poate exi: , tru obligaţiune validă, 4 e b se, decât pentru o u toate acestea se poate face cineva fidei | i 

„Cu „to: | Jusorele unei obligaţiuni ce poate îi anulată în virtutea unei excepţiuni per- sonale debitorului, cum de pildă în cazul de minoritate. (Civ. 207, 448, 950 urm., 955, 964, 968: j 
352, 353; Civ. Fr, 2012). ? urm., 1047, 1681; 0. com. 
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"Codul civil "DESPRE FIDEJUSIUNE „Art, 1654 

Tezi. fr. Art. 2012.— Le eautionnement. ne peut exister que sur une 
obligation valable. 

On peut nanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pât &tre 
annulte par une exception purement personnelle ă oblige; par exemple, dans 

” ț le cas de minorite, 

Doctrină străină. 

Aunar Er RAv, IV, p= 674, 616, 677, 683; 
BaunnY ET Wanr, Des contrats aleatoires, etc. 944, 945, 947, 949, 950; : 

- COLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 74, 734, 735, 746; | 
„Daroz, Rep. Caution, 50 urm.; Suppl. Caution, 14urm;; 
DEMASTE ET COLMET DE SANTERRE, V, 174 bis, III; 
DeuoauE, I, Sources des Obligations, Il, p. 916; . a e 
GUILLOUARD, Caulionnement, etc. 17, 51, 52, 54, 56 urm., 58, 58 bis, 161, 230; 
„LAURENT, XX VIII, 128, 136.-urm., 138, 139, 141, 142; . a 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2329, 2330; 
PoxT, Pet. contr., Il, 26, 28, 36 urm., 42, 387 urm., 435; 
TRoPLOxG, Aandat., etc. 80, 495. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 120 urm, 123, 153, 598; (VII, p. 418 nota, 572); 
CAxTACUZINO MATEI, p. 535; 
'COoRODEANU N., Nola sub. C. Apel Constanţa, 32 din 18 Oct. 919; Pand. Rom. 1922-11-49 ; 
Hozoc D., Nota sub. Cas. 1, 709 din 11 Dec. 1915. Pand. Rom. 1925-1-50; 
Ioxescu 1. IoAx, Dota sub raportul înstrăinării, p. 225, 250; 
Nacu, II, p. 484 urm. 

Jurisprudenţă. - 

1.. In principiu nu se poate cautionă 
de cât o obligaţie validă pentru că fi- 
dejusiunea nu este o obligațiune de .: 
sine stătătoare, ei este prin esenta ei o 
oblimaţie accesorie, a cărei existenţă 
este subordonată validității obligaţiei 
principale, . | | _ 
- Cu “toate acestea legea permite în 

„mod excepţional prin art. 1653 al. 2 ce. 
civ., cauționarea unei obligații anula- 
bile pentru cauză de incapacitate, cum 
de pildă minoritatea, pentru că legiui- 
torul presupune în acest caz că dacă 

creditorul a cerut şi a obţinut o cau- 
ţiune, a fost tocmai pentru a se pune 
la adăpostul riscului la care se expune 
ca incapabilul să invoace incapacitatea 
sa. (C. Apel Constanţa 32 din 15 Oct. 
1919. Curier Jud. 65-66/920, Pand. Rom. 
1922, II, 49). .- . 

2. Garantul nu poate opune credito- 
rului excepţiunile cari sunt curat per- 
sonale debitorului cum ar fi excepţia 
trasă din minoritatea sau incapacita- 
tea debitorului. (C. Apel Constanţa 32 
din 18 'Oect. 1919, Curier Jud. 65-66/920, 
Pand. Rom. 1922 II, 49). : 

Art, 1654. — Fidejusiunea, nu poate întrece datoria debi- 

torelui, nici poate îi făcută sub condițiuni mai 'oneroase. 

Poate fi însă numai pentru o parte a datoriei și sub condi- 
țiuni mai puţin grele. - -. | îi , 

Cautiunea, ce întrece datoria, sau care este contractată sub . 
condițiuni: mai. oneroase e validă numai până în măsura 

obligaţiunei principale. (Civ. 1066, 1087, 1656 urm.; Civ. 

Fr. 2013). . SE , | 

- Tezt, fr. Art. 2018, — Le cautionnement ne peut excâder ce qui est dă 

par le dtbiteur, ni 6tre contract€ sous des conditions plus oncreuses. | 

Il peut &tre contract pour une partie de la dette seulement, et sous des 

conditions moins ontreuses. 

„Le cautionnement qui excec 

tions plus on&reuses, n'est point nul: 
Vobligation principale.' 

de lă dette, on qui est contract sous des condi- 

il est seulement râductible & la mesure de 
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Art. 1635-1656 DESPRE FIDEJUSIUNE Codul ciși) 

DN * “Doctrină străină, , a 
Y Er Rau, IV, p. 673; , , IN: ii 

BA ET WAHL, Des contrals aleatoires, elc., 964, 960-905; | | 
Couin ET CAPITANT, €d. 2-a, II, p. 733, 173%; , op: 
Darvroz, Rep. Caution, 73 urm.; Suppl. Caution,. 22 urm. ; 
GUILLOUARD, Cautionnemenit, etc., 12, 15, 60, 62-05; 
LAURENT, AX VIII, 162; - 
MouURLON, ed. 7-a, III, p. 447; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2325; 
Poxr, Pet. contr., Il, 78; E 
TnoPLoxa, Mandat, etc., 101, 108 urm. 

': Doctrină românească. - 

ALEXANDRESCO, X, p. 132 urm.; 
CANTACUZINO MATEI, p. 534, 536;.. 

- NACU, III, p. 48% urm. E 

„ debitorului către acesta..ci obligat di- Jurisprudenţă. 
1. Principiul consacrat în art, 1651, 

că fidejusorul sau cauţiunea nu poate : 
îi îndatorat la mai mult de cât debito- 
rul nici poate fi supus la condițiuni 
mai oneroase, nu-şi are nici o: aplicaţie - 
în cazul în care fidejusorul n'a cau- 

rect şi exclusiv către debitor, fideju- 
"sorul e supus tuturor obliaţiunilor 
luate faţă cu acesta, ori cari ar îi fost 
stipulaţiunile fixate între debitor și 

„creditor, la a căror convenţiune fide- 
jusorul n'a fost parte, (Cas. II, 65/Lun, 

j 18/85, B, p. 552), „tionat față cu ereditorul 'oblipaţiunea - 

Art. 1655. — Oricine poate să se facă, fidejusore fără: or- 
dinea şi chiar: fără, ştiinţă acelui pentru care se obligă. 

Asemenea, se poate “face nu numai pentru debitorul princi- 
pal, dar şi pentru fidejusorul acestuia. (Civ. 946, 1669 urm,, „16%, 1680; Civ. Fr. 2014). - 

* Text. fr. Art. 2014. — On peut se rendre caution sans ordre de c€lui pour 
lequel on s'oblige, et mâme ă son insu. - rai 

On peut aussi se rendre caution, non-seulement du debiteur principal, mais encore de celui qui la cautionn6. a 

Doctrină străină, 
Bauone er WAnL, Des contrais alcatoires, etc., 930; DaLLoz, Rep. Caution, 14 urm.; Suppl. Caution, 3 urm.; MounLoxy, ed. 7-a, 1, p. 4%, 444, 448, 449; PLANIOL, II, ea. 3-a, No. 2333 ? E 

„Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, X, p. 121: urm. ! ” TACUZINO MATEI, p. 536: 
Nacu, III, p. 484 urne , 

. 
Pi 

Art. 1656. — Fidejusiunea trebuie să, fie expresă, și nu se poate întinde peste mărginile în care s'a contractat. (Civ. 1044, 1169, 1191 urm., 1203, 1654; L. Timbre. 20 $ 6, 7; Civ. Fr. 2015), 
i Tezt. fr. Art. 2015. — Le “cautioinnernent ne se presume point; il doit „ €tre expr& 3 : A - od , . 2 copie et on ne peut pas I'âtendre au-delă des limites dans lesquelles il a 

| o Doctrină străi ă Si i Aunny ET RAU, IV, p. 680; : a mă, | i AUDRY ET Wanr, Des cânţ 'aleatoir :Q; , | pi 
Couix Er Caprei DE S-a, 015 pealoires, etc.,: 929, 994-996; Se Sa 

4 
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Codul civil | DESPRE  FIDEJUSIUNE “Art.'1657 

Darroz, Rep. Caution, -22, 37-:urm., 90, urm., 156 urm.; Suppl. Catition, 9-urti,, 28 
urm., 35 urm.; : E 

GUILLOUARD, Cautionnemeni, ete., 43, 69; 
MOvRLOX, ed. 7-a, III, p. 448; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 9324-40 2325: 
Poxr, Pet. contr., 11,.104; , 
TRoPLONG, Mandat, etc,, 149. 

„i 

„Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, X, p. 129 urm.; (VII, p. 257; IX, p.186n.3); 
CAsTACUZINO MATEI, p. 530; 
Nacu, Il], p. 484 urm. | 

Jurisprudenţă. 

1. Garantul nu poate fi supus la o 
răspundere __peste limitele cauţiunei 
sale, (Cas. II, 180/Sept. 15175, B. p. 215). 

2. Garantul nu poate fi condamnat 
să plătească o sumă mai mare de cât 
a garantat. (Cas. I, 215/lun. 18/86, B. 
p. 516), 

3. Deşi fidejusiunea trebue să fie 
expresă,. contractul . însă de. fideju- 
siune nu e supus la nici o formă so- 
lemnă 'şi el poate să rezulte dintr'un 
început .de dovadă scrisă, completată 
prin martori sau prezumptiuni. (Cas. 
L 217197, B. p. 701), | 

4. Judecătorii fondului sunt suve-. 
rani să aprecieze dacă din deelaraţiu- 
nea unei părţi litigante reese elemen- 
tele necesare pentru constatarea con- 
tractului de fidejusiune, şi această a- 
preciere a Jor, scapă cenzurei Curtei 
de casaţie. (Cas. II, 60/900. B. p. 415). : 

5. Legiuitorul, prin art. 1656 din cod. » 
civil, cerând ca fidejusiunea. să fie ex- 
presă, ma voit decât ca consimţimântul 
îidejusorului de a garantă plata să fie 
manifest exprimat, n'a înteles însă a 
Supune fidejusitunea la o. anumită 
îormă, nici: ă cerut întrebuintarea u- 

deci,. fi- . nor termeni sacramentali, şi, 
dejusiunea, poate fi dată atât verbal, 
cât şi prin seris. Mijloacele de dovedire 
ale fidejusiunei sunt acelea ale drep- 
tului comun, şi prin „urmare. şi proba 
testimonială, în condiţiile în care a- . 
ceastă probă este admisă. Astfel, este . 
casabilă hotărîrea, când judecata omite 
a se pronunţă asupra cererei unei părti 

e a-şi completă dovedirea fidejusiunei 
cu proba testimonială,. cerere înteme- 
iată pe..un început de dovadă serisă-. 

„DP, 635 5 , 

6. Cauţiunea. neavând nici un inte- 
Tes în privinţa obligaţiunei pe cars 0 

garantează, ba expunându-se chiar a 

gaanată dela fidejusor. (Cas, I, 162/901, 

Plăti, fără a aveă 'vre-un recurs util în . 
contra debitorului -principal, urmează 

Jurispr. Rom, 1914, p. 99), 

că: cauţionamentul este de strictă in- 
terpretare. Această interpretare.restric- 
tivă a obligatiunei contractată de ca- 
-uţiune, în ceea ce concerne întinderea 
„ei, nu leagă pe judecător de termenii 
“contractului, căci el are dreptul şi da- 
toria, conform regulei generale de in- 
terpretare a convenţiunilor, prevăzută. 
de art. 977 c. civ,, de a căută intenția, 
comună a părţilor atunci când ter- 
menii convenţiunei par a nu îi adevă- 
rata. expresie a părţilor contractante. 

Când, dar, Curtea de apel găseşte că 
contracţul intervenit între. fidejusuri 
şi creditor, în unele dispoziţiuni ale 
sale arată că dânşii se obligă. solidar, 
iar în altele cum că ei renunță numai 
la drepturile acordate lor de art. 1662 
ec, civ,, adică la beneficiul disecuţiunei, 
aşă că contractul nu este clar şi pre- 
cis, cu drept cuvânt Curtea a căutat 

- comuna. intenţie a părților, în diferitele 
acte, fapte și circumstante ale cauzei 
cu ajutorul cărora a determinat sensul 
termenilor actului. şi anume cum că: 

- eofidejusorii nu sau obligat solidar 
faţă de creditor şi s'a conformat regu- 
lei de interpretare consacrată de art. 
-977 şi 1656 e, civ., si bine na aplicat 
nici dispoziţiunila art. 42 6, com. 

Prin urmar6, din moment ce între 
cofidejusor şi creditor nu există soli- 
daritate, urmează că orice întrerupere 
de .prescripție făcută de creditor .faţă 

-. de. unul din ceilalţi fidejusori, nu în- 
„trerupe prescripțiunea şi față de'cofi- | 
'dejusorul fată de care ereditorul nu a 
făcuţ nici o urmărire, precum nu fă- 

- euse'nici contra debitorilor principali, 
în decursul primilor cinci ani, aşă că 
“pentru acest timp dobânzile sau pre- 
seris şi rtea de apel cu drept cuvânt 

„a considerat, asupra contestaţiunei co- 
fidejusorului la urmărirea exercitată 
de creditor, ca prescrise dobânzile 'ne- 
xeclamate şi neplătite în decursul pri- 

“milor cinci ani dela data actului pus. 
în executare. (Cas. IL, No. 243, 198; 

, 

Art, 165%, — Fidejusiunea nedeterminată a unei oblgaţiuni - 

“principâle, 4 intinde) la “toate accesoriile unei datorii, şi încă, 
ȘI la spesele primei reclamaţiuni, şi la toate cele posterioare 
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Art. 1658-1659 - DESPRE FIDEJUSIUNE .. Codul ciriț 

notificări?) făcute fidejusorului. (Civ. 1046, .1654, 1666, 1956; 
Civ. Fr, 2016). | . 

Text. Jr. Art. 2016. — Le cautionnement indefini. d'une, obligation prin- 
cipale s'âtend ă tous les accessoires de la dette, mâme aux -frais de la premitre 
demande, et ă tous ceux posterieurs ă la denonciation qui en est faite ă la caution. 

Doctrină străină, 

Couin Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 735; , 
Darroz, Rep. Caution, 95 urm.; Suppl. Caution, 25 urm. ; 
GUILLOUARD, Cautionnement, etc., 66, 57! 78,80; 
LAURENT, XĂ VIII, 170, 179; 
Mounrox, ed. 7-a, III. p. 4%; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2325. 

“ 

BAUDRY ET WanL, Des contrais aleatoires, etc., 999, 1002 urm., 1004; 

Docirină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 129 urm.;! 
CANTACUZINO MATEI, p. 534, 536, 

Art. 1658. — Indatoririle fidejusorului trec la erezi, afară de 
constrângerea corporală chiar dacă îndatorirea. eră asigurată 
prin constrângere corporală ). (Civ. 653, 1060 urm., 1657; Civ. 
Fr. 2017). N Ie 

Text. fr. Art. 2017. — Les engagements des cautions passent ă leurs htri- tiers, ă L'exception de la contrainte par corps, si lengagement ttait tel que la caution y fât obliges, = 
“ Doctrină străină, 

Bunny Er. WAur, Des contrals alcatoires, elc., ii7i; DALLoz, Rep..Caution, 23 urm. - : 

ALEXANDRESCO, X, p. 134; 
Nacu, III, p. 489, ” 

Doctrină românească, . 

N 

Art. 1659. — Debitorul obligat a da siguranţă, trebuie să prezinte O persoană, capabilă de a contractă care să poseadă, 
domiciliul în teritoriul juridicţional al curţei apelative la care trebuie să se deă. (Civ. 87, 950, 1104, 1160 urm., 1664, 1675; Pr. Civ. 392 urm:; Com. 339, 356; Civ. Fr. 2018). | 

i Tec. Jr. Art. 2018. — Le d€hiteur obligs ă fournir une caution doit en presenter une qui ait la capacit€ de contracter, qui ait un bien suffisant pour „ repondre-de Vobjet de obligation,. et dont le quit UR de | la cour royale oi elle. doit Size donne. aa omisile, sit dens : e reon | Doctrină străină. 
flUBnr ET RAU, IV, p. 676, 679; AUDRY ET WAHL, Des contrals alcatoi 5 ur 75 
Cor CAPITAN, că. pura pealoies, etc., 935 urm., 972-974, 980, 931; DaALLoz, Rep. Caution, 66; ” PNI 

2) Cu privire la a se vedea mai pe larg 

„notificărei“, Textul francez zice: „„postdrieurs ă la legea constră i i : ij nota de sub testul ap Ppgale din da Sept. 1864, care nu s'a pus niciodată în aplicarer 
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Codul civil - - DESPRE FIDEJUSIUNE Art. 1660-1661. 

GUILLOUARD, Caulionnemeni, etc., 45 urm., 93, 105, 106, 108; 
LAURENT, XX VIII, 160, 193, 198; 
MouRLox, ed. 7-a, III, p. 449: 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2336; 
Poxr, Pel. contr., IE, 57, 128, 131; . 
TROPLOXG, Mandat, etc., 188, 193, 19%, 

Doctrină românească. o 

ALEXANDRESCO, X, p. 134 urm., 139, 168, 661; (VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 316); 
CANTACUZINO MATEI, p. 537; - 
LĂZĂRESCU EM. ALEX., Des droils du: conjoint survivani, p. 112; 
Nacu, ], p. 215, 236, 829; III, p. 490, 492. | 

_ Art. 1660. — Solvabilitatea unui garant se măsoară numai 
după nemişcătoarele- ce pot fi ipotecate, afară de cazul când 
datoria este mică sau atacerea este comercială. Spre acest 
finit nu se pot luă în consideraţiune nemişcătoarele în litigiu, 
nici acelea situate la o aşa depărtare încât să devină foarte 
dificile lucrările .executive asupră-le. (Civ. 1659, 1664, 16%, 
1806; Pr. civ. 392—394; Civ. Fr. 2019). | 

“Text. fr. Art. 2019, — La solvabilite d'une caution ne s'estime qu'en gard : 

4 ses propriâtes fonciăres, except€ en matitre de commerce ou lorsque, la dette 

est modique. . a , N , , 

On n'a point gard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion de- 

viendrait trop difficile par l6loignement de leur situation. |, 

| “Doctrină străină. 
AuBRr ET-Rau, IV, p. 678; a | 
Bunny ET WAHL, Des contrals alentoires, etc., 976-978 urm.; 

Con Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 736; - - 
GurLovARD, Gautionnemeni, etc., 87, 88, 90,91 urm.; . 

LAURENT, XX VIII, 189, 190 urm., 192; 
MouaLoy,:ed. 7-a, III, p. 4%9; ” 
PLANIOL, Il, ed. 3-a, NO. 2236; 
Poxr, Pet. contr., 1], 120, 124 urm.; 
Tnoeoxa, Mandat, ete., 209 urm., 211. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 13% urm, 139, 168, 661; (II, part. |, ed. 2-a, p. 495; VIII, part. |], 

ed.2-a, p. 316); | , , | 

CANTACUZINO MATEI, p. 537; AR -9 

Lizănescu.Exi. ALEX., Des droils du conjoint suvvivani, p. 172; 

Nacv, |, p. 236, 829; III, p. 490, 492, 

Art, 1661. — Dacă fidejusorul, căpătat de creditor de bună- 
voe sau judecătoreşte, a devenit apoi nesolvabii, trebuie să se 

dea un altul. E îi 

| Această -regulă nu se aplică în“singurul caz. în care fide- 

jusorele s'a dat numai în puterea unel. convenţiuni prin care 

creditorele a cerut de fidejusor o anume persoană, (Civ. 1133; 

Civ.:Fr. 2020). e po i 

Teri. fr. Art. 2020. — Lorsgiie la caution regue par le.er€ancier, volontai- 
rement: ou en justice, est ensuite devenue insolvable, îl doit en âtre donne une autre. 

-“ Cette râgle recoit exception dans le cas seulement o la caution n'a €te 
o donte qu'en șertu d'une convention par laquelle le erdancier a exigâ. une telle 

personne pour cantion. 
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Art. 1662 DESPRE FIDEJUSIUNE Codul ciril 

Doctrină străină | | 

Baunny Er War, Des contrals, alealoires, etc.,. 983-987, 989; A 

CoLin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 110, 73i; E , 
DaLLoz, Rep. Caution, 125 ura. 128 urm.; Suppl. Caution, 29 urm., 116 urm.; 

_ GUILLOUARD, Cautionnemeni, etc., 9%, 960-100; , A , 
LAURENT, XĂ VIII, 196, 197; , | 
MouRLON, ed. 7-a, III, p. 449; a - 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2337; o , , a | 
Poxr, Pet. contr., IL, 116, 135, 140, 14% urm., 147; - - E . | 
TaoPLoxG, Mandat, etc., 216-219, : 

Doctrină românească. . 
ALEXANDRESCO, X, p. 13% urm., 139, 168, GG; 
CANTACUZINO MATEI, p. 537; . , : , 
Nacu, III, p. 490, 492. » | 2 

d CAPITOLUL II. 
| : Despre efectele fidejusiunei. , 

Secţiunea, ]. — Despre efectele fidejusiunei între creditor şi cauționator (fidejusor). 

Art. 1662. — Fidejusorul nu este ţinut a. plăti creditorului, 
"decât când nu se poate îndestulă dela, debitorul principal, 
asupra averei căruia trebuie mai întâi să se facă discuţiune. 
afară numai când însuşi a renunţat la acest beneficiu, sau sa 
obligat „solidar cu datornicul. In cazul din urmă efectul obliga- 
țiunei sale se regulează, după principiilestatornicite în privința 
datoriilor solidare. (Civ. 1039. urm., 1042, 1663, 1677; Pr. Civ. 
112; C. com. 42, 464; Civ. Fr. 2021). 

Tezt..fr. Art. 2021. — La caution n'est obligte .envers le crtancier ă le 
payer quă defaut du dâbiteur, qui doit ctre -prealablement discui6 dans ses 
biens; ă& moins que la cauţion n'ait renoneâ au bânefice de. discussion, ou ă moins qu'elle ne se soit obligte solidairement axec le d€biteur ; auquel cas L'eflet 
de son engagement se râgle par les principes. qui ont 6t€ âtablis pour les dettes solidaires, - a - 

Doctrină străină, 
Aunzz ET Ray, IV, p. 681, 682; Aa | » BAUDRY Er War, Des contrats alâatoires, ete. 1013, 101 -; 1023-1025, - 2 urm.; 
Gouni pa Carizanr, cd. So, ÎI, p. 330; 7 $ urma.» 1023-1025, 1030, 1042 urm; ALLOZ, Rep. Caution, 160, 163 urm.; Supnl. i 2 . Demonosure, SSV, 707; : a 20 Caution, 4 emis UILLOUARD, Caulionnement, etc., 25, 117, 118, 123 ., 127 - LAURENT, XXVIII, 203, 206, 208, 215 216; . urm 127, 138; MoURLONy, ed. 7-a, III, p: 450, 451; n 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No, 2341, 2352, - i 
Pon, Pet. contr. II, 41, 153, 154,157, 161; 
TnoeLoxc, Mandat, etc., 230, 231, 240. 

_ Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 140 urm.; 143, 682; o [ CAxTACUZINO: MATEI, p..537; a i Nacu, III, p. 493, 494; i a RoserTi-BALĂNESOU Î., Observaţie sub. Cos. Civ. 6 Ian. 1919, Pand. Roma 1024.J1[.34, 
a Jurisprudenţă, i Pe Faranție “personală, şi. nu. se “poate 

1, Beneficiul, discuţiunei asupra a- fe e aceia cari au afeotaticu ipo- 
şe ceața fiul dupal despes care tei datoză0ekna 7 PORT scula e „legiuitorul art. 1662, are - “TI, 88/73 3. as: loc numai atunci când este vorba de IV33a Aus Cre Ep p. 168: Cos . : 
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Codul civil 
- - 

:2. Ori eare ar fi origina creantei ce 
urmăreşte creditorul pe cât prin sen- 
tinta tribunalului .rămasă definitivă, 
sa obligaţ la plata debitorul principal 
şi în caz de insolvabilitate, să o plă- 
tească garantul. această sentinţă nu- 
mai constitue pentr creditor ltiilul 
său şi urmează a se supune la cîuc- 
tele acestui titlu, care .regulează mo-: 
dul executării plăţii prin descuţiunea 
mai întâi a averei debitorului princi- 
pal. (Cas. I,: 276/lun. 14/78, B. p. 250); 
„3. Când se chiamă cine-va în garan- 

ție pentru a răspunde de datorie. nu «e 
vorba de, un debitor principal şi de un . 
garant care ar aveă beneficiul de dis- 
cuţiune asupra averii debitorului, ci 
de descărcarea unui debitor prin che- 
marea în garanţie a adevăratului: de- 
bitor. (Cas. I, 335/0et. 31/81, B. p. 769). 

4. Darea unei ipoteci pentru asivu- 
rarea, plății unei datorii contractată de 
altul, constitue o garanţie reală, iar mu 
o fidejusiune, adică o garanţie perso-: 
nală, în favoarea căreia numai poate 
există beneficiul de diseuțiune, Când 
dar se obligă creditorul ca mai înainte - 
de a pune în vânzare ipoteca coneco- 
dată de garant pentru asigurarea plă- 
tei datoriei debitorului, să urmărească 
pe debitor, rău se interpretă şi seaplică 
art, 1662 combinat cu 1625. (Cas. Î, 100, 
Apr. 6/82, B. p. 390), A 
„5. Regulele preserişe de codul civil 

-în titlul despre fidejusiune se aplică 
la-ori ce fidejusiune în general; ase- 
menea şi în cazul când unul sau nai 
mulți fidejusori au oferit o siguranță 
reală constituind o ipotecă, prinlr'a- 
ceasta nu se schimbă condiţiunile fi- 
dejusiunei nici nu se agravează; deo- 

. 

sebirea e numai într'aceasta între o: 
fidejusiune. simplă şi între fidejusiu- 
nea cu o garanţie reală; în cazul din 
urmă fidejusorul răspunde nu numai 
în virtutea relaţiei personale creată 
prin fidejusiune, ci tot odată şi în vir- . 
tutea relațiunei reale; dar pentru. 
aceasta, acest din urmă nu e obli- 
gat la mai mult, căei dreptul de urmă- 
rire a bunurilor fidejusorului, îl are 
creditorele şi în cazul fidejusiunei fără 

garanţie reală; de aceea şi fidejusorul 
care a dat şi.o simuranţă reală  are.. 
drepturile ce le are fidejusorul indi- 
cate prin art, 1662 urm,,; 

are şi dreptul cuprins în arț, 1667, adică 
de aceea el 

el are asemenea, ca şi fidejusorul per-" 
sonal beneficiul ' diviziunei. , 
27/Sept. 6/88, B. p. 707). - - 
„6. Beneficiul de discuțiune nu tre 
să fie propus înaintea Curtei de comp- 
turi cu ocaziunea verificărei gestiunei; 
acest beneficiu, conform art. 1662 Cod. 

civ., se invoacă când se urmărește în- 
„&asarea, banilor, adică atunci când se 

execută contractul de garanţie. „Prin 

“urmare, legalmente. acest beneficiu tre-. 

ud propus la tribunalul prin care se 

Cas. Î. 

trebue Ă 

DESPRE . FIDEJUSIUNE Art. 1662 

face urmărirea, fiindcă judecarearunei 
asemenea chestiuni nu intră în com- 

- petinta, Curţei de compturi. (Apel Buc. 
Î, Dr. 531902). | 

„2. Cauţiunea neavând nici. un:: inte- 
res în privința obligaţiunei pe care o 

“ garantează, ba expunându-se chiar a 
plăti,. fără a aveă vre-un recurs util 
în - contra debitorului. principal, ur- 
mează că cauţionamentul este. de 
strictă înterpretare. Această interpre- : 

„tare restrictivă a obligaţiunei -con- 
tractată de cauţiune, în ceeace con- 

* cerne întinderea ei, nu leagă pe ijude- 
cător de termenii contractului, căci el 

“are dreptul şi datoria, conform regzulei 
generale de interpretare a convenţiu- 
nilor, prevăzută de art. 977: cod. civ.,. 
de a căută intenţia comună a părților 
atunci când termenii convenţiunei par 
a nu fi adevărata expresie a părtilor 
contractante, 

-* "Când, dar, Curtea de apel păsoşie că. 
contractul intervenit între fidejusori 
şi creditor în unele dispozițiuni, ale 
sale arată că dânşii se obligă solidar, 
iar în unele cum că ei renunţă numai 
la drepturle acordate lor de art. 1662 
6. civ., adică la beneficiul discuţiuuei, 

_aşă că contractul nu este clar şi precis, 

cofidejusorii 

cu drept cuvânt Curtea a căutat co- 
muna intenţie a părţilor, în diferitele 
acte, fapte şi circumstanţe ale cauzei 
cu ajutorul cărora a determinat sensul 
termenilor actului, şi anume cum că 

nu sau obligat solidar 
faţă de creditor şi s'a conformat regu- 
lei de interpretare consacrată de art. 
977 şi 1656 ce. civ., şi bine na aplicat 
nici dispoziţiunile art. 42 e. com. “ 

Prin urmare, din 'moment: ce între 
cofidejusor'.şi creditor nu există soli- 
daritate, urmează că. orice întrerupere 
de prescripţie făcută de -creditor fată 

:de unul din ceilalţi cofidejusori, nu 
întrerupe prescriptiunea şi față de co- 
fidejusorul fată de care creditorul unu. * 

“a făcut nici o urmărire, precum. nu 
făcuse nici contra debitorilor - princi- 
pali, în' decursul. primilor cinei anis 
aşă că pentru acest timp dobânzile sau 

*- prescris şi Curtea. de apel cu-drept cu- 
vânt a, considerat, asupra contestatțiu- 
nei cofidejusorului la urmărirea exer- 
citată de creditor, ca prescrise dobân- 
zile nereelamate şi neplătite în decur- 
sul primilor cinei ani dela data actului 
pus : în execuţiune, (Cas. II, .No. 243,. 

1913; 'Jurispr. Rom. 1914, p. 99). 
8. Creditorul care îşi, are garantată. 

ercanţa sa în gaj asupra unor bunuri 
din averea debitorului şi cu garanţia 
personală a unui garant care, în ma- : 
terie de comerţ, a înţeles-să 'se oblize 
pur si simplu, fără solidaritate, nu 

- poate urmări.pe acesta din urmă, dacă 
n'ă: depus nici. o diligenţă, pentru con- 
servarea şi urmărirea gajului: şi dară 
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Art. 1663-1664 

obiectele sau înstrăinat astfel din 
culpa sa. | NR 

- Chestiunile de a se şti. dacă garan- 
tul a înteles să se abstragă dela orice 

- solidaritate şi dacă creditorul a fost 
sau nu în culpă pentru înstrăinarea 

DESPRE FIDEJUSIUNE Codul ciri) 

gajului, sunt chestiuni de fapt, cari nu 
pot .formă obiectul unor motive, de 
casare. (Cas. III, No. 154 1920; Jurispr. 
Rom, 1920, p. 175. Curier Jud. 53-54:920; 
Pand Rom. 1924, III, 85). 

___ Art, 1668. — Creditorul nu. este îndatorat să discute averea 
debitorului. principal, dacă garantul nu o cere dela cele dintâi 
lucrări îndreptate contra sa. (Civ. 1662, 1664 urm.; Pr. civ. 
106, 107, 111, 392—396; Civ. Fr, 2022). 

| Tezt. fr, Art. 2022. — Le ertancier n'est oblige de discuter le debiteur 
principal que lorsque la caution le requiert, sur les premitres poarsuites dirigtes 
<ontre elle. 

Doctrină străină. 

Baunnr Er WaAHL, Des contrais altatoires, etc., 1022; 
Conin Er CAPITANT, ed.. 2-a, II, p..739; 
Darroz, Râp. Caution, 178 urm.; Suppl. Caution, 46 urm.; - 
MouURLox, ed. 7-a, III, p. 450, 451; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2343. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 140 urm., 143, 682: 
CANTACUZINO MATEI, p. 537, 591; 

| Nacu, III, p. 493, 788. | - 

Jurisprudenţă. 

1. După art, 1663 şi: 1664 e în sarcina garanților să indice averea debitorului prineipal, anticipând şi spesele cuviin- cioase pentru punerea, în lucrare a exe- cutărei, în care caz numai creditorul - e ținut să discute averea debitorului . principal. (Cas. 1, 384 „B.D. Br (Cas i/Dec, 10/85, B. p 
2. După art. 1663 şi 1664, pentru ca. garantul să poată cere discuţia averei debitorului principal, î se impun ur- mătoarele condițiuni: 1) să facă cerere e la începuţul urmărirei; 2) să dndice averea debitorului principal; şi 

Art. 1664. — 

3) să 

anticipeze spesele. Dacă dar garantul nu sa conformat acestor condițiuni, de oarece n'a cerut discuţia averei de la 
„cela dintâi acte de urmărire îndreptate contra sa, wa anticipat spesele cutiin- cioase, şi bunul ce a desemnat eră în indiviziune, şi cum. bunurile îndivize “nu .pot fi considerate de cât litigioase, de oarece creditorul pentru a ajunge la realizarea drepturilor sale trebue să provoace prealabil împărţeala (art, 494 pr. civ.), ceea ce constitue un proces, face o bună aplicațiune a art. 1664, u- vecătorul care respinge contestaţia ga- rantului. (Cas. 1, 345/Nov. 14/66, B. p. 

Fidejusorele care cere discuţiunea trebuie să indice creditorului averea, debitorului principal şi să anti- cipeze spesele cuviincioase pentru pu cutărei. 

Nu se va 

nerea în lucrare a exe- . 
| ține seamă arătarea bunurilor debit i prin- 

| tine se ebitorului prin cipal situate afară din teritoriul 
/ 

juridicţional al curței ape- lative în care trebuie să se efectueze. plata, sau a bunurilor în litigiu, ori a bunurilor 
toriei, 
1665, 1794; Civ. Fr, 2023). 

“Tezt. Jr. Art. 2023, — La au ereancier les biens du dâbite pour faire la discussion,  : 

dejă ipotecate pentru siguranța da- care nu mai sunt în posesiunea debitorului. (Civ. 1660, 

caution qui requiert la, discussion, doit indiquer ur principal, et avancer. les deniers suffisants 
ă 

1 
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Codul civil | „DESPRE FIDEJUSIUNE Art. 1665-1666 

| Elle ne doit indiquer ni des biens du dâbiteur principal situțs hors de 
Varrondissement de la cour royale du lieu ot. le paiement doit âtre fait, ni des 
biens litigieux, ni ceux hypothăques ă la dette qui ne sont plus en la possession 
du &hiteur. 

AuBRY ET RAU, IV, 683; 

Doctrină străină. 

BAUDRY ET W/AunL, Des contrals aleatoires, etc., 1028-1031, 1037, 1040; 
Conin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 739, 972; 
DaLroz;, Rep. Caution, 190 urm.; Suppl. Caution 
GUILLOVARD, Cautionnement, ete. 133-134, 139, 140, 14; 
LAURENT, XĂ VIII, 212, 213; 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 450, 451; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2343; 
Ponr, Pet. vonir, Il, 479, 174, 170, 178, 179 
TROPLONG, „Mandat, etc., 237, 245, 262, 263 urm., 272, . 

47 urm.; - 

| 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 140 urm., 143, 682; 
CANTACUZINO MATEI, p. 537, 591; , 
Nacu, III, p. 493, 788. : 

J risprudenţă. 

1. Este adevărat că garantul pentru 
plata unui eapital poate opune bene: 
ficiul discuțiunii, dar când pe lângă 
obligația de garantie el s'a obligat di- 
rect şi personal la plata dobânzilor, 
contra. urmărirei acestor dobânzi, care 
îl privese exclusiv, nu poate opune 
nici un beneficiu de discuţiune. 

Acest beneficiu îl pierde el chiar ca 
garant. pentru plata capitalului, din 
moment ce nu indică instanței de ur- 
mărire bunurile imobile. ale debitoru- 
lui asupra cărora să se facă urmărirea 
şi nici nu 'anticipează spesele trebui- 
toare acelei urmăriri potrivit art. 1664 
e, civ. (Cas. II, decizia No. 56 din 8 Iu: 

„lie 1919; Jurispr. Rom. 1919, p. 842). | 
2. A se vedea: art. 1663, notele 1, 2. 

Art. 1665. — De câte ori cauţionatorul va arătă bunuri în 

cuprinderea, articolului. precedent şi va: anticipă şi spesele 

cuviincioase pentru.discuţiune, “creditorul rămâne către garant 

răspunzător până la .valoarea “bunurilor arătate, în caz de ne- 

solvabilitate a debitorului prin 
urmărirei. (Civ. 1664; Civ. Fr. 

cipal survenită prin amânarea 
2024). a i 

Text. Ji. Art. 2024, — 'Toutes ' les fois que la caution a fâit lindication 

de biens autoriste par article prâeâdent et qw'elle a fourni les deniers suffi- 

sants pour la discussion, le crtancier est, Jusquâ concurrence des biens indi- 

"* Doctmjnă străină. - | ID 
cipal survenue par le defaut de poursuites. 
quts, responsable, ă l'6gard de la eaution, de linsolrabilit€ du debiteur prin= 

BAuDaY Er WAnL, Des contrals aleatoires, etC. 1039; 

Cons ET CAPITANT, od. 2-a, II, p. 740; . 
ALoz, Rep: Caution, urm. pă 

GUILLOVARE,, Cautionnement, ete. 142, 143; 

MouaLox, ed. 7-a, III, p. 450, 451; 
PLARIOL, II, ed. 3-a, NO. 2344. - A 

Doctrină românească. 

ALExAsDRESCO, X, p. 140 urm., 143; 682; 
Caxracuzivo MATEI, P. 537; - 
Nacu, III, p. 494. 

At. 1666. — Când mai multe. persoane au garanțat unul. 

şi acelaş creditor pentru 
7 

una şi aceeaşi datorie, fiecare din 
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Art. 1667, - DESPRE FIDEJUSIUNE | Codul ciril 

"ele rămâne obligată pentru datoria 'întreagă.--(Civ. 1039 urm, 
1108, 1652, 1657, 1667 tirm., 1674, 1710; Com. 42; Civ, Fr. 2095) 

Text. fr. Art. 2025. — Lorsque plusieurs personnes se. sont rendues cau- 
tions d'un mâme d6biteur pour. une meme 'dette, elles sont obligâes chacune 
a toute la dette. | „U Lu 

Da Doctrină străină. . 
AUBRY ET RAU, IV, p. 685; , SI 
BaunnY Er War, Des contrats alentoires, etc, 1051; 
“COLIN ET CAPITANT, ed.:2-a, II, p. 740; - E 
Darroz, Rep. Caution, 203; Suppl. Caution, 50; : 
“GUILLOUARD, Cautionnement, etc, 147; 
„LAURENT, XXVIII, 220; 
„MOuURLoy, ed. 7-a, III, p. 452 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2345-urm.; 
Ponr, Pet. contr, 11, 499; - 
“TROPLONG, i/andat, etc. 291. - „u E Ie 

Doctrină românească. : 
„ALEXANDRESCO, X, p. 146 urm., 1%; 
"CANTACUZINO MATEI, p. 539; 
Nacu, Il, p, 566; III, p. 495... 

Jurisprudenţă. 

1. A se vedeă: ast, 1041, notele 2, 3, 5. 

Art. 1667, — Cu toate acestea fiecare din persoanele ară- tate în articolul precedent, întrucât n'a renunţat la benificiul diviziunei, poate cere ca creditorul .să dividă mai întâiu ac- țiunea sa şi să o reducă la proporţiunea, fiecărui. „_ Dacă unii din garanţi erau nesolvabili. în timpul în care unul din ei obținuse diviziunea, acesta, rămâne obligat în pro- porţiunea unei asemenea, nesolvabilităţi ; dacă însă nesolvabi-. litatea, a supravenit după diviziune, atunci nu mai poate fi raspunzător pentru aceasta. (Civ. 1042, 1668 urm.; Pr. Civ. 

„ Tezt. Jr. Art. 2026. — Nâanmoins chacune d'elles peut & .moins qw'elle „RD âit renone6 au bânefice de division, exiger: que le crtancier divise prealable- ment. son action et la râduise î la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps oh une des cautions a fait prononeer la division, il y en avait d'insolvables, cette eaution est tenue proportionnellement de ces insolvabilitâs; mais elle ne peut plus âtre recherehâe 'â  raison des insolvabi- its survenues depuis la division. 
| | Doctrină străină, “Auznr ET Rao, IV, p. 695; Străină, AUDRY Er WaAnc, Des contrats alâatoi 56, 1058-1061, 1 7; 
"COLIx ET CAPITANT, ed. a UI pe 0 iuooi ete: 1030, 4008 1004, 1008-1067; 
BALLoZ, Rep. aution, 204 urm.; Suppl. Caution:51 urm.: , ionne - 4 PI n ' 
Launexr, XVIII, 229-235, o0)cagl45-152, 154-456, 100; a MouURnLox, ed. 7-a, II, p. 452 urm.s! ă | PLANIOL, 1 ed. 3-a, No. 2345 urm; : Ox7, Let. contr, II, 197, 198, 200 & 210, 2 Pet TROPLOSG, Mandat, 'etc, 95, 503 ae 70572 Sg. 10, 215, 218; 

Doctrină românească | ALEXANDRESCO, X, p. 146 urm., 166; (VI 500) ; CANTACUZINO MATEI, p. 480, 539. Pr ” “Nacu, II, p. 566; IL, pag. 

— 122 —



Codul civil» DESPRE FIDEJUSIUNE „Art, 1668-1669 

„ Jurisprudenţă. ranţie. reală; în cazul din urmă fide- 
„ a „. dusorul răspunde nu numai în virtutea 

1.-Beneficiul 'de : diviziune 'poate fi ' realităţei personale creată prin: fide- 
propus :de unul din garanti chiar cu  jusiune, ci tot odată şi în virtutea rela- 
ocaziunea executărei -hotărirei de con-  ţiunei reale; dar pentru aceasta, acest 
damnarea garantilor, când din parte-i din urmă nu e obligat la mai mult, 
wa existat o renunțare la, acest drept. căci dreptul de urmărire a bunurilor 
(Cas. LI, 216/lun. 14/18, B. p. 230). fidejusorelui îl are creditorele şi în ca- 

2. Regulele prescrise. de codul civil :.: zul fidejusiunei fără garanţie reală; 
. în titlul despre fidejusiune se aplică la, de aceea şi fidejusorul care a dat şi o 

orice fidejusiune în general; asemenea siguranţă reală are drepturile ce le are 
şi în cazul când unul sau mai mulţi fi- : fidejusorul indicate prin art. 1662 urm.; 
dejusori au oferit o siguranţă reală „de aceea el are şi dreptul cuprins în 
constituind o ipotecă, printraceasta nu "art. 11667, adică el are asemenea ca şi. 
se “schimbă condiţiunile fidejusiunei  fidejușorul personal beneficiul divizi- 
nici nu se agravează; deosebirea e nu- unei. (Cas, Î, 207/Sept. 6/88, B. p. 103). 
mai întraceasta între o fidejiusiune 3. A se vedeă: art. 1041, notele 3,5. 
simplă şi între fidejusiunea cu 0 ga-. : - - 

Art. 1668. — Dacă, creditorul însuşi şi de bună: voie a 

împărţit acţiunea sa, nu mai poate să se lepede de această, 

diviziune, deşi, mai înainte de timpul în care a primit-o, unii. 

din cauţionatori au fost nesolvabili. (Civ. 1049, 1050; Civ. Er. 

207. | j Aaa 
Text. fr. Art. 2027. — Si le ereancier a divis€ .lui-mâme. et: volontaire- 

ment son action, îl ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il,, y -eât, | 

mime antârieurement au temps ou il l'a ainsi consentie, des cautionsinsolvables. 

A Doctrină străină, ec. 
AuBRr ET RAU, LV, p. 685; - 2 9. - . - 

BAUDRY ET WAHL, Des contrals alcatoires, etc., 1052; 

- COLIN ET CAPITANT, cd. 2-2 Mp. i 

Dauoz, Rep. Caution, 227 urm.; i 

GUILLOUARD, Caulionnement, etc., 158, 159; . RAR 

MoURLoy, ed. 7-a, III, p. 452 urm.; e PR - E 

PLanioL, Il, ed. 3-a, No. 2350, LI , E i ii 

- Doctrină românească. 

AzexâsDResco, X, p. 14G'urm, 166; (VI p 215 hi 
CANTACUZIXO MATEI, p. 5305 - ie : 

Nacu, ÎI, p. 496. 

Secţiunea II. — Despre efectele fidejusiunei între debitor şi cauționator 

a „3 (fidejusore). -.. î 

Art. 1669. — Cauţionatorul ce a plătit are regres") contra 

debitorului principal, atât când a garantat cu ştiinţa debito- | 

rului cât şi pe neştiința lui. - e mai 

Regresul se întinde atât asupra, capitalului cât; şi asupra 

dobânzilor şi a speselor; cu toate acestea :garantul nu..are 

regres decât pentru: spesele făcute de dânsul: după ce'ano- 

tificat debitorului principal reclamaţiunea pornită asupră-i.: 

Fidejusorul are regres ŞI pentru dobânda sumei ce a plătit, 

chiar când datoria nu produce , dobândă, şi încă şi. pentru 

daune-interese 2) dacă se cuvine. - 

ij | armărie . a. 
1) „Are regres“, adică: are dreptul de a urm Î mmei.i.€ până la cuvântul: „pentru ” 
2) In Teral art, 'eancez lipsesc cuvintele: „și pentru dobânda sumei.” până, atul: „p 

daune... De asemenea lipseşte în textul francez şi ult. aliniat al acestui art, 1669. 

4 

— 123 —



e PIDEVUSIUNE o: oda căs Art. 1670 îi | DESPRE FIDEJUSIUNE il 

cestea, dobânzile ce ar fi fost datorite credito- 
alai aia merge în favoarea garantului decât în ziua în 
care sa notificat plata. (Civ. 991, 1084, 1088 urm., 1093, 1108 
urm., 1547, 1548, 1550, 1657, 1672; C. com. 298, 324, 803 urm,; 
Civ..Fr. 2028; Civ. Ital. 1915 $ 3 şi ultim). 

Text. Jr. Art.. 2028. — La caution qui a paye, a son recours contre le 
debiteur principal, soit que le cautionnement ait €&t6 donn€ au su ou î Tinu: 
du d€biteur. | a , , 

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intertts et les frais; 
n6anmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis 
qu'elle a denone6 au d6biteur principal les poursuites dirigtes contre elle. 

"Elle a aussi recours pour les dommages et intârâts, sil y a lieu. 
Tezt. Ital. Art. 1915. Ş. 3. — Egli ha regresso per gli interessi di tutto 

cid che ha pagato pel debitore, ancorehă il debito non producesse interessi, ed anche pei danni, quando sia il easo. | „i | 
$ ultim. — (Gli interessi perd che non sarebbero dovuti al creditore, noa decorrono a favore del fideiussore che dal giorno în' cui. avră, notificato il 

pagamento. „u LU " 
i Doctrină străină, 

AuBRY. ET RAU, IV, p. 689; _ . BAunRr Er Wanr, Des contrais aleatoires, etc., 1081, 1083, 1087, 1105, 1107; Corin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 28, 742; a Daroz, Rep.. Caution, 230 urm., 834, 1009; Suppl. Caution, 5% urm.; * GUILLOUARD, Cautionnement, etc., 168, 170, 174, 177; LAURENT, XXVIII, 232, 234, 238; | 
MoGRLox, ed. 7-a, III, p.. 455 urm.; 
PLanIoL, II, ed. 3-a, No. 2355 urm; i Ponr, Pet. contr., II, 231, 235, 239, 940; ' “TRoPLoxG, Mandat, etc. 333, 350, : 

Doctrină românească. 
„ ALEXANDRESCO, X, p. 153 urm.; (VI, p. 508, 720; VII, p. 572); “CANTACUZINO MATEI, p. 447, 533, 539, 540; a Nacu, II, p. 581; III, p. 497. , : 

Art, 1670. — Cauţionatorul ce a plătit datoria intră în dreptul 'ce aveă creditorul contra datornicului. (Civ. 1108 $3, 1682; Civ. Fr. 2029). | 
„Zeat. Jr. Art. 2029. — La caution “qui a .paye la dette, est subrogte ă tous les droits qu'avait le er&aneier contre le dâbiteur. 

| __ Doctrină străină. AuBRY. Er. RAU, IV, p. 188, 189, 191, 686; BauDRY Er WaAur, Des contrals aleatoi 11. 7: 
CoLne r Capra, cl. Pnl Sa catoires, etc. si 1118, 1127; 

pi DaLLoz, Rep. Caution, 245 urm., 1959'u .$ i ; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, 107 is suPpL. Caution 59 Mm 810; - 
GUILLOUARD, Caulionnement,. Ă “45 187 oxo. Lunar, XVII, 185, 240; *-9 109, 170, 189-187, 180, 100, 95; MounLos, ed. 7-a, III, 'p. 455 urm,; - PLAxIOL, II, cd. 3-a, NP: ass i PONT, Fet. contr., II, 267, 272, 274. TnoeLoxG, Mandat, etc., 329; 368. 
A 

Doctrină românească. | LEXANDRESCO, X, p. 154 1, 179; 
ALETANDREA P 5% 455, 161, 179; «1, ea. 2-a, p. 112; VI, p. 618 urm., 640, 64); Nacu, III, p. 498, 499. ” a 
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Codul civil __ DESPRE FIDEJUSIUNE Art. 1671-1672 

Jurisprudenţă. poate fi obligat în alt mod decât acela 
| , în care eră obligat şi vânzătorul, aşă 

1. Spre a-operă această subrogaţiune că, dacă vânzătorul eră obligat ca pa- 
trebue ca garantul să plătească creanța  rant şi; cu drept de a repetă dela, debi- 
garantață. Simpla urmărire începută torul principal şi cumpărătorul va fi 
de creditor contra lui. îi dă numai  obligattotea garant şi cu acelaşi drep- 
dreptul a acţionă pe debitorul garantat  turi. Astfel, dacă, în asemenea caz, 
conform art. 1673, (Cas. ], 12/lan. 12/72, cumpărătorul a plătit pentru debitorul 

„p, 19). primeipal, subrogatiunea la datoria 
2. Debitorul principal nu se poate plătită de dânsul s'a efectuat, nu în 

sustrage în nici un mod de la restitui- -favoarea vânzătorului, ci în favoarea 
rea sumei plătite pentru dânsul de-ga- sa, şi dacă, pentru plata acestei datorii, 
rant, decât probând că garantul, făcând a luat dela debitorul principal o cam- 
acea plată, a avut intentia de a-i face  bie, această cambie are o cauză şi nu 

o liberalitate. Cumpărătorul unor drap- se poate anulă ca, neavând cauză. (Cas. 
- turi sau unui lucru, luând sarcina de' II, 38/90], B. p. 264). 

a plăti o datorie ce vânzătorul aveă, nu . 
1 

Art. 16%1, — Când sunt mai mulţi debitori principali soli- 

dari pentru una. și aceiaşi datorie, fidejusorul ce a garantat 

pentru ei toţi, are regres în contra fiecărui din ei pentru re- 

petiţiunea, sumei totale ce a plătit. (Civ. 974, 1053, 1108, 1551, 

1664, 1670, 1682; Civ. Fr. 2030). . - 

Tezt. fr. Art. 2030. — Lorsquiil y avait plusieurs dbiteurs principaux 

* solidaires d'une mâme dette, la caution qui les a tous cautionnâs, a, contre 

chacun d'eux, le recours pour lă“ râpâtition :du: total de ce-qu'elle a.paye. ... 

| Doctrină străină. 

AUBRY ET Rau, IV, p. 687; a 
Buna er WanL, Des contrals aleatoires, etc. 1122; 

Corin Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 743; a , 

DaLLoz, Rep. Caution, 256 urm.; Suppl. Caution, 63 urm.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 263 bis; 

GUILLOUARD, Cautionnement, etc. 193; 
Launenr, XX VIII, 249; _ 
MouRLox, ed. 7-a, III, p. 455 urm.; 
PLASIOL, Il, ed. 3-a, No. 2359; 
Poxr, Pet. contr. Il, 278; 
TROPLOSG, Mandat, etc. 319. 

Doctrină românească. 

 ALEXANDRESCO, X, p.- 146, 163 urm.; (VI, p. 618 urm.» 640, 641); 
Caxracuzino MATEI, p. 540; 
Nacu, III, p. 499. 

Art. 16%9..— Fidejusorul ce a plătit prima dată, nu: are 

regres contra debitorului principal ce a plătit de-a doua oară, ); 

are însă acţiunea de repetiţiune contra creditorului. .. 

Când-fidejusorul a plătit, fără să fi fost urmărit și fără, 

să fi înștiințat pe datornicul principal, nu va avea nici un 

regres contra acestuia în cazul când în timpul plăţei, dator- 

nicul ar fi avut. meziu de a deelară stinsă datoria sa ÎN păr 

mâne însă tul de a cere înapoi dela creditor i. 

oo 1094, 1092, 1351; 1547, 1548, 1669; Civ. Fr. 2031). 

: 1) In art, francez corespunzător 2031, după cuvintele: „de a doua oară“ urmează imediat: „lorsqu'elie 

ne t'a point acerti du paiement par elle fait. 

1 
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Art. 1673 DESPRE FIDEJUSIUNE „Codul cisil 

Tes, fr. Art. 2031. — La eaution qui a pay6 une premitre fois, ma 
point de recours contre le dEbiteur principal qui a paycune seconde fois, lors- 
qu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en râpi- 
ttion contre le ertancier. NR | Lorsque la caution aura pay€ sans âtre poursuivie et sans avoir averti le dbiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas oi, au moment du paiement, ce debiteur aurait eu des moyens pour faire declarer la dette €teinte; sanif son action en râpâtition contre le ertancier. 

| "Doctrină străină. 
AuBRY Er RAU, IV, p. 690; o 
Baunnr Er War, Des contrals alcatoires, etc., 1089-1091; Coru.Er CAPITANT, ed. 2-a, Il, p. 744; - DaLroz, Rep. Caution, 258 urm.; Suppl. Caution, 66; GuirovARD, Cautionnement, etc., 165, 178, 180, 181; LAURENT, XXVIII, 240; , MouRLoy, ed. 7-a, III, p. 455 urm 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2360; . 
PoxT, Pet. contr. 1], 232, 255. | N 

Doctrină românbască. 
ALEXANDRESCO, X, p. 157, 158; (VI, p. 118, 204, 44 ; CANTACUZINO MATEI, p. 540, 541; ! Nacu, III, p. 500. ” 

, 

Art. 1678. — Fidejusorul, şi fără a fi plătit, poate să reclame dezdaunare dela debitor: : | SE 1. Când este urmărit în judecată, pentru a, plăti; bilit z Când debitorul se află falit sau în stare de nesolva- iltate; . 
. n 3. Când debitorul sa: îndatorat de. a-l'liberă : de garanție într'un termen determinat şi acesta a expirat 1); | __4. Când datoria a devenit exigibilă prin sosirea, scadenţei stipulate; a | a 5. După trecerea de zece ani, când -obligaţiunea . princi- pală nu are un termen „determinat de Scadenţă, întrucât însă 

Tezt. Jr. Art.:2032, — La caution, -mâme "avant, d'avoir pay6,. peut agir 
contre. le debiteur, pour âtre par lui. indemniste : , Ai i 

| L Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le. paiement; 20 Lorsque le debiteur a fait faillite, ou est en -d6confiture; . o Lorsque le d€biteur s'est obli i . ge dans un 

certain temp est € 1g€ de lui. rapporter sa -decharge dans 
4% Lorsque la dette est dex - exipible , | s 

lequel elle avait ât6 contractte; e exigible par I'ccheance du terme se 5 Au bout de dix anntes, lo: 'obligati ineiy a pa. 
, pe dix a » 10rsque. l'obligation principale n'a pas de 

perme, fixe d tehtanee, a moins que Vobligation principale, telle qw'une _tutelle, 
pas de nature î, pouvoir &tre 6teinte avant un temps dâtermin€. : 
2 | , 2 In textul art. francez lipsesc cuvintele: , Și -pirage extul art, francez lipsesc ultimele cușiuii; CeSta a expirat:, Vinte: sori. întrucât nu s'a stipulat contrariule. 

— 126 —



Codul civil DESPRE FIDEJUSIUNE Art, 1674 

; > “Teat. Ital. Art. 1919. — Il fideiussore,: anche prima di aver pagato, pud 
agire contro il debitore per essere da, lui rilevato: Aa 

119 Quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento ; - 
"20 Quando'il debitore sia fallito! o si: trovi in istato di non solvenza; 
:82 Quando il debitore -siasi obbligato âi-liberarlo dala, sicurtă in un tempo 

„determinato, e questo sia, seaduto; 
49 Quando il debito. sia divenuto .exigibile per essere scaduto îl termine 

onvenuto pel pagamento; 
5 Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia 

un termine fisso per la scadenza, purchb l'obbligazione principale non fosse 
di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come 
aceade riguardo alla tutela, o non. vi fosse convenzione in contrario. 

„AUBRYI ET RAU, IV, p. 321, 691; S 

Doctrină străină. 

Baupar Fr Wanc, Des contrals altatoires, ete. '1008-1100, 1102, 1108; 
Cour Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 745; 
Darvoz, Rep.. Caution, 260 urm.; Suppl. Caution 68.urm.; 

“ DEMOLOMBE, AXVI, 427; 
-GUILLOUARD, Cautionnement, .etc., 203, 204, 206, 208, 209; 
LAURENT, XVII, 365; XX VIII, 253, 257, 259, 262; 
“MoUnLos, ed. 7-a, III, p. 458, 459; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2361, 2362; 
Poxr, Pet. contr. Il, 286, 289, 294, 207-299, 30%; 
TaoeLosG, Mandat, 'ete., 391, 392, 395, 405, 410, 413, 414, 416. 

” Doctrină românească. 

„ALEXANDRESCO, X, p. 155, 158 urm.; (VI, p. 118, 204, 4h; 
"CAxTACUzIxO MATEI, p. 538, 540; 
„Nacu, III, p. 501, 502. | 

Jurisprudenţă. . 

1. Simpla urmărire a garantului. să 
plătească nu e suficientă a operă su- 
brogaţiunea, legală, ci numai de a da. 
-dreptul cauţionarului să, acţioneze pe 
debitorul garantat pentru desdaunări, 
ontorma art. 1673. (Cas. I, 12/lan. 17/72, 

„p. 12 ” 
2. Garantul, independent de acţiunea 

xecursorie: ce ar aveă în cazul când ar 

fi plătit datoria, debitorului mai are 
încă şi acţiunea ce-i acordă articolul 

1613 paragraful 1. “In adevăr, con- 
“form art. 1673, fidejusorul şi fără a îi - 

plătit, poate să reclame desdaunare de 
la debitor, pentru iustul motiv ca să 

“poată fi pus la adăpostul urmăririlur 
-ereditorului şi să fie ferit de pericolul 
insolvabilităţii debitorului. Desdăuna- 

Tea pe care cauţiunea poate în acest 
“caz să o reclame de la debitor, nu poate 
aveă alt obiect de cât descărcarea sa 
de obligațiunea ce a contractat, lucru 

:care nu se poate obţine decât oblisăn-. 

Secţiunea Il 

Art. 1674. — Când mai 

unul şi acelaş debitor şi pentru 

“du-se debitorul să consemneze o 'sumiă 
de bani.egală eu quantumul obligaţiu- 
nei cauţionate, de oarece garantul ne- 
plătind nimie creditorului, nu poate 
cere nici el ca debitorul să-i plătească 
ceva, ci numai ca să consemneze suma, 
şi aceasta este o siguranţă suficienţă 
pentru el care să-i garanteze eficaei- 
tatea recursului său ulterior. (Apel 
Galaţi, I, Febr. 8/94, Dr. 38/94). 

3. Girantul unei cambii, independent 
de acţiunea recursorie ce ar aveă în ca-, 
zul când ar fi plătit în locul emiten- 
tului cambiile emise de acestai. mai 
are şi acţiunea acordată „fidejusorului | 
de art. 1673 al. L., codul civil, adică dân- 
“sul, în calitate de fidejusor, chiar dacă 
mar fi plătit cambia girată de el, poate 
cere desdaunarea dela debitor, pentru 
justul motiv de a puteă fi pus la adă- 
“postul urmăririlor creditorului şi de a 
-£; ferit de pericolul insolvabilitătei de- 
bitorului. (Apel Galati I, C. Jud. 39/94). 

4. A se vedeă: art. 1684, notele 1,2. 

1. — Despre efectele fidejusiunei între mai mulți garanți. 

multe persoane au garantat pentru . 
una şi âceiaşi datorie, garantul 

-ce a plătit datoria, are regres contra celorlalţi garanţi pentru 

porţiunea ce priveşte pe fiecare. | | 
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- . z E Codul cisi Art. 1675 , __ DESPRE FIDEJUSIUNE L cri 

Cu toate acestea nu are loe regresul decât când garantul 
a plătit în unul din cazurile arătate în articolul precedent, (Civ. 778, 991, 1053, 1108, 1109, 1666, 1673; Civ. Fr. 2033) 

Tezt.: fr. Art. 2033. — Lorsque plusieurs personnes ont cautionnt un mâme d6biteur pour une mâme dette, la caution qui a acquitte la dette, a ze 
cours contre les autres cautions, chacune,pour sa, part et portion. 

“Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a pay dans lun des cas « 

€nonces en l'artiele precedent. 

Doctrină străină. 
AuBRi ET RAU, IV, p. 69; : ” | _- BAUDRY Er WauL, Des contrals aleatoires, etc., 1132-1135: Corin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 100, 745; , DarLoz, Rep. Caution, 285 urm.; Suppl. Caution, 71 urm.; GuILLOvARD, Cautionnement, etc. 211-213; 
LAURENT, XX VIII, 266, 267; 
MOoURLoN, ed. 7-a, II], p. 455 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2364 urm. -. 
Ponxr, Pet. contr. II, 312, 313, 324; 
TnoPLoxG, Mandat, etc., 432 urm. 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, .p. 165 urm., 167; (III, part. II, ed. 2-a, p. 699 n. 1; VI, p. 640, 630; CANTACUZINO MATEI, PH. „ Nact, III, p. 503, : ” 

CAPITOLUL, II. 

Despre fidejusiunea legală şi cea judecătorească. 

Art. 1675. — De câte ori o persoană este obligată, de lege sau de judecător a da o garanţie, garantul ce se oferește tre- buie să aibă condiţiunile prescrise de art, 1659 şi 1660. Fide- Jusiunea judecătorească, trebuie încă să, poată fi supusă la con: strângere corporală 1). (Civ. 15, 106, 109, 541, 556, 644, 68, 718, 1364, 1659, 1660, 1806; Pr. civ. 106, 112, 129, 155, 39 urm.; -C. com. 339, 356, 734; Civ. Fr. 2040). 
„Tezt. fr. Art. 2040, — Toutes les fois quune personne est obligte par la loi ou pâr une condamnation, ă' fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites pâr les-articles 2018 et 2019. Lorsqui'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la, caution doit, en outre, ctre susceptible de eontrainte par corps. 

Doctrină străină, 
BAUDRY ET aur, Des Conira!s altaloires, ete 990; Danoz, Rep. Caution, 327 urm.; Suppl. Caution, 106; GuiLouaRb, Cautionnement, etc. . MouRoy, ed. 7-a, III, p. 449; c., 109; 
PLASIOL, II, ed. 3-a,.N0.'9334 urm. - Si 

| | Doctrină românească. ALEXANDRESCO, X 138, 139, 148, . | CANTACUZINO Mârza p. 537; - E, 107 Wen; Nacu, |, p. 236, 829; III, p. 490. 
a
 

- 
. 

9) A o i 
” 

porale PA 12 Sepe dc notele de sub textul art, 1125 şi 1658 Cod. Civil, cu privire la legea constrângerei cor:



Codul civil DESPRE FIDEJUSIUNE 

Art. 16716. — Cel ce e dator 

Art. 1676-1677 

să dea garanţie, e liber să dea un amanet sau altă asigurare care să se găsească sufi- cientă pentru asigurarea creanţei.. 
1922). : 

qui ne peut pas trouver une caution, est 

107; Civ. Fr. 2041; Civ. Ital. 
Tezi. fr. Art. 2041. — Celui 

(Civ. 1685 urm.; Pr. civ. 

regu ă donner ă sa place un gage en nantissement suffisant, 
Text. Ital. Art. 1922. — FE 

il dare invece un pegno od 
assicurare il ceredito. 

in facoltă di colui che deve dare una sicurtă, 
altra eautela che sia riconosciuta, sufficiente ad 

Doctrină străină, 
AuBRY ET RAU, ]V, p. 680; 
BauDnY ET Wanc, Des contrats alcatoires, etc., 992, 993, 993 bis; 
CoLix ET CAPITANT, ed. 2-a, 1, p. 815; II, p. 737; , : Darroz, Rep. Caution, 377 urm.; Surench., 172 urm.; Suppl. Caution, 107 urm. ; Surench. 135 urm.; 
GUILLOUARD, Cautionnement, ete., 110; 
LAURENT, XX VIII, 199, 202; 
MOvRLOy, ed. 7-a, III, p. "449; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2334 urm.; 
Poxr, Pet. contr., II, 150, 445; 
TROPLOXG, Afandal, etc. 202, 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 138, 139, 143, 167 urm. 
ed. 2-a, p. 408 n. 5, 409); 

CANTACUZINO MATEI, p. 537; 
Nacu, I, p. 236, 8209; III, p..490, 492. 

Jurisprudenţă, 

1. Veri cine după lee este dator să 
că o garanţie, dânsul se poate liberă 

Prin predarea unei asigurări de ori ce 
natură ar fi, numai să tie suficientă 
pentru a garantă creanţa. Acest prinei- 
piu, fundamental, prescris de art. 1676 
c. civ., departe de a fi fost înlăturat de 
legiuitor prin art. 77 leg. curţii de ca- 
sație, legiuitorul pare că a voit a-l con- 
sacră din nou prin chiar termenii: cum 
a redactat acest articol, dispunând mo- 
dul cum are a se efectuă saranţiile, 
fie prin depunerea valorii. la care a fost 
condamnat debitorul, fie prin asigura- 
rea acestei valori. Dacă legiuitorul a 
cerut o garanţie pentru suspendarea 
executării  hotărîrilor atacate prin 
Tecurs, aceasta a făcut-o cu scop dea 

; (II, part. I, ed. 2-a, p, 496; III, part. [1], - > 

asigură, interesele creditorului îndrep- 
tăţit, si nici o garanţie nu poate a- 
tinge acest scop de cât cele asigurate * 
în iîpofecă. Asemenea. paranţie reală 
neputând fi clasată de eât între ipote- 
cile convenţionale, trebue a fi supusă, 
la regulile prescrise pentru consţitui- 
vea lor. Deşi în cazul când creditorul 
sar refuză fără cuvânt de a consimţi 
la constituirea unei asemenea ipoteci, 
justiția, suplineşte consimțimântul său, 
însă totuşi ereditorul trebue a fi somat. 
de a interveni la constituirea ipotecei, 

. astfel ca şi dânsul să fie pus în poziţie 
de a apreciă dacă garanția cei şe oferă 
nu este iluzorie, dacă imobilul ipotecat 
nu este litigios, grevat de sarcini, sau 
'dacă expertiza valorii lui sa făcut în-' 
trun mod sincer. (Apel Buc, I, Oct. 
20/13, Dr. 18/13). 

Art. 1677, — Garantul judecătoresc nu poate cere_discu- 
(iunea averei debitorelui principal. (Civ. 1662, 1678; Pr. civ. 
396; Civ. Fr. 2049). 
 Tezt, fr. Art. 2042, — La eaution judiciaire ne peut point demander la 

discussion du debiteur principal.' 

“Doctrină străină. 

Baunnr Er VVAnr, Des contrals aleatoires, etc., 1044; 
Couix Er CaprrAnr, ed. 2-a, II, p. 736, 740; MouRLoy, ed. 7-a, III, p. 449; 
Paxnecres FR., Caution, 540, 54; 

65239. — Codul Civil adnotat. — IV. 129 —. | >



Art. 1678-1680 DESPRE FIDEJUSIUNE Codul ciril 

“ PLANIOL, II, ed, 3-a, No. 233% urm.; | 
Turnyr, IV, 242, p. 220, 267; 
TRoPLoxG, Cautionnement, 242, 593 urm. 

Doctrină românească. 

| ALEXANDRESCO, X, p. 138, 139, 143, 167 urm.;. 
CANTACUZIXO MATEI, p. 533; - | : 
Nacu, II, p. 490, 49%. 

Art. 1678. — Cel ce s'a făcut garant numai pentru fide- 
jusorul judecătoresc, nu poate să ceară discuţiunea averei de- 
bitorului principal şi a fidejusorelui. (Civ. 1655; Civ. Fr. 2043). 

Text. fn. Art. 2043. — Celui qui, a.simplement eautionne la caution ju- 
diciaire, ne peut demander, la, discussion du dsbiteur principal et de la eantion. 

Doctrină străină, 
BaunRY ET Wanrc, Des contrals alcatoires, ete. 1048; | 
Cori EP CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 740; , | 
DaLoz, Rep. Caution, 382; ! ; 
MounLox, ed. 7-a, III, p. 449: 
PLAXIOL, II, ed. 3-a, No. 23%2, A a 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 138, 139, 143, 167 urm.; - 
CANTACUZINO MATEI, p. 538, 5tl; 
Nacu, III, p. 490, 49%. 

. „CAPITOLUL IV. 
. . "Despre stingerea fidejusiunei. , 

__Axt. 1679, — Obligaţiunea ce naşte din fidejusiune se stinze 
prin acele câuze prin care. se sting şi celelalte obligaţiuni. 
(Civ. 1044, 1045, 1091 urm:, 1137, 1142 urm., 1148, 1155, 1215, 1216, 1218, 1873; Civ. Fr. 2034)... 
a Tezt, Jr. Art. 2084. — I'obligation qui râsulte du eautionnement, s'eteint 
par les memes causes que les autres obligations. . 

„Doctrină străină, 
BaunnY ET VWVaAuL, Des contrats alâatoires, etc., 1170; Cori ET CAvirAnr, ed. 2-a, II, p. 542; 
Darroz, Rep. Caution,. 297 urm., 36 
MouRLoYy, ed. 7-a, III, p. 459; 
PLANIOL, îl, ed. 3-a, No. 9377, 

- Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, X, p.. 169 urm.; . i 

_ 

0 urm.; Suppl. Caution, 73 urma, 100; 

Nacu, III, p. 503. 

Art. 1680. — Confuziunea urmată între d micul prinei pe 2999. — ) datornicul principal Şi fidejusorul Sau, prin erezirea, unuia. de către altul, Lu stinge acțiunea creditorului contra acelui ce a garantat pentru fide- Jusor. (Civ. 653, 1091, 1154 urm., 1655; Civ. Fr. 2035). „Teri. fr. Art. 2035. — La conf biteur principal et de sa cauti 
"n'6teint point l'action du certa, 
caution. : 

a confusion qui s'optre dans la personne du d&- on, lorsqu'ils deviennent heritiers Pun. de Vautre, 
ncier contre celui qui 's'est rendu caution de la 
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Codul civil DESPRE FIDEJUSIUNE Art. 1651 

Doctrină străină. 

BaupnY ET WVAnL, Des contrals aleatoires, ete., 1162; : Daroz, Jep. Caution, 322 urm.; ! 
MovRLos, ed. 7-a, III, p. 461; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2380. 

Doctrină românească. 

urm. ; 
2 . 

ALEXASDRESCO, X, p. 175 
p. 5%; CANTACUZINO MATEI, 

Nacu, IIL, p. 506, 

Art. 1681. — Garantul se poate servi în contra creditoru- 
lui de toate excepţiunile datornicului principal inerente datoriei; 
însă nu-i poate opune acele ce sunt curat personale dator- 
nicului. (Civ. 1047, 1093, 1118 urm., 1149, 1148, 1155, 1201, 
1215, 1216, 1218, 1653, 1682 urm., 1837, 1890, 1906 urm.; Civ. 
Fr. 2036). 

Text. fr. Art. 2036. — La, eaution peut 'opposer au ertancier toutes les 
exceptions qui appartiennent au d&biteur principal, et qui sont inh6rentes ă la dette; 

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement. personnelles 
au dâbiteur. - , 

Doctrină străină, 

" AuBnr ET Rau, IV, p. 68; La 
Buna Er WaAnr, Des contrats alâatoires, etc., 956-958; 
Cora Er CAPITANT, '€d. 2-a, II, p. 738, 742, "146; 
Dârroz, Rep. Caution, 328 urm.; Suppl. Caution, 85; 
GUILLOUARD, Cautionnement, etc., 58 bis, 162, 231, 232; : 
LAURENT, XX VIII, 297, 300; „ 
MovRLON, ed. 7-a, III, p. 44% urm., 459; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2370, 2376; 
Poxr, Pet. contr., ]], 416; 
TaoPLoxG, Mandat, etc., I], 522. 

*_ Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 151 urm.; (VI, p. 19% n. 1; VII, p. 418 nota); 
CAXTACUZINO MATEI, p. 5%; | o 

ACU, III, p. 497; , j , Roserar- BAL Axesou 1. Observaţie sub. Cas. Civ., 6 Ian. 1919. Pand. Rom. 1924-11-74. 

Jarisprudenţă. .cipal mar fi invoeat:o. (Cas. I, 399/0et. 

1. Nu-şi poate aveă aplicatiunea art. 
1681 şi 1689 când se constitue o garan- 
ție ipotecară, (Cas. 1, 380/Nov. 25/81, B. 
p. 836). înttii înia 
„2. Apărarea întemeiată pe prescrip- 

:țiune, fiind de natură, când e dovedită, 
a stinge obligațiunea chiar, ea este iner 
xentă datoriei,. iar nu 0. excepțiune 
personală a debitorului; prin urmare 
conform art, 1681 garantul putându-se 
servi în contra creditorului de toate 
excepţiunile debitorului principal ine- 
rente datoriei, afară de acelea ce sunt 
curat personale ale debitorului. poate 
invocă în numele său personal pre- 
seripțiunea câştigată de debitorul prin- 

" cipal, chiar în caz când debitorul -prin- - 

28/91, B. p. 1105; Cas. I, 22/Ian. 22/86, B. 
„_25), . 

Pa. Garantul nu poate invocă de cât! 
prescripția ce ar fi putut invocă şi de- 
bitorul garantat: (Cas, I, 399/0ct, 23/91, 
B. p. 1105), . , 

4. Garantul, având dreptul a invocă 
toate. excepţiunile datornicului princi-. 

- pal, inerente datoriei, este evident că 
cel chemat în garanție are tot dreptul, 
chiar. în lipsa datornicului principal, 

-să invoace finele de admisibilitatea ac- 
ţiunei, căci prin aceasta, apărând pe 
creditorul principal, chiar, în absenţa 
sa, se apără şi pe sine. (Trib. Putna C. 
Jud. 74/901). | 

5. A se vedeă: art, 1201, notele 17, 44, 
51, 69, 104, 139, 166. 113, 180. 

aa



Art. 1682-1653 Codul civil DESPRE FIDEJUSIUNE 

Art. 1682. — Cauţionatorul se liberează de garanţia sa 
când nu poate să intre în drepturile, privilegiile și ipotecele 
creditorului din cauza. acestuia. (Civ. 998, 999, 1107, 1108, 1169, 
1670; Civ. Fr. 2037). 

Text. fr. Art. 2037. — La caution est dechargte, lorsque la subrogation 
aux droits, hypothâques et priviltges du creancier, ne peut plus, par le fait de 
ce erâaneier, s'optrer en faveur de la caution. 

Doctrină străină. 

Rat, 1V, p. 694-696, 680, 683, 697, 698; _, _ 
E WauL, is contrals aleatoires,. etc., 114k urm., 1157 urm. 1163-1165, 116, 

1176, 1177, 1179-1181 urm. 1186-1189; 
- 1, 747.urm., 940, 970; . CoLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 741, î4i.u , , ; , za. 

DALLoz, Rep. Caution, 332 urm. 495 urm., 1459 urm.; Supl. Caution, $6 urm. 205, 580; 
GUILLOUARD, Cautionnement, elc., 101, 220, 234, 237-240 urm., 245, 251 urm.; 
LAURENT, XX VIII, 277, 304, 307-314; 
MOURLOx, ed. T-a, III, p. 459; : 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2382 urm., 3219 urm.; 
Poxr, Pet. conlr., II, 368, 369, 371, 372, 376-378, 380, 381: 
TROPLOXG, Mandat, etc., 558, 561, 563, 565 urnu., 570-572, 

Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, X, p. 163, 179 urm.,.184, 267; (VI, p. 20%, 217, 218, 720); Aotă sub.C. 
Apel Bourges, 18 Ian. 1922. Jurispr. Gen. 14/1924 No. 811; 

" CANTACUZINO MATEI, p. 538, 540, 591; 
Nacu, III, p. 505; 
ROSETTI-BăLĂxESscU I., 

Jurisprudenţă. 

î. Nu's: poate aveă aplicaţiunea art. 
1681 şi 1682 când se constitue o garanţie 
ipotecara, (Las. 1; 350/Nv. 25/81, B. p 455). 

2. Garantul este obligat a plăti con- 
form convențiunei, în caz-când obli- 
paţiunea nu Sar îndeplini de către de- 
bitorul principal. Accastă îndatorire 
există pentru dânsul chiar când credi- 
torul ar acordă termene şi în acest in- 
terval ar rezultă însolvabilitatea debi- 
torului principal (art. 1684), Răspun- 
derea garantului încetează numai. când. 
prin faptul ereditorului sau pierdut 
asigurările existente în momentul con- tractărei, ceea ce rezultă învederat din principiile ce guvernează cauțiunea şi 

in restricţiunea anume pusă prin art. 
1652. Astfel fiind, garantul nu poate pretinde a fi scutit de plată sub cuvânţ că creditorul n'a, fost diligent de a urmări în termen util pe ' debitorul principal care a devenit din această cauză insolvabil. (Apel Buc, 
Mai 29/67, Dr. Silsz), Pe Ne IL, 192 

Art. 1683. — Dacă creditorul 
imobil sau alt lucru în 
rămâne liberat ditorul 

Observaţie. sub. Cas. civ., 6 Ian. 1919. Pand. Rom. 1921-11-74. 

3. Deşi garantului îi este deschisă 
calea de a urmări pe debitorul princi- 
pal pentru acoperirea creanței garan- 
tate, totuşi această neurmărire nu 
poate disculpă -pe creditor de negli- 
Jenta sa pentru că prin culpa sa a ză- 
dărnicit drepturile parantului, şi, în a- 
semenea caz, după art. 1682, cautiona- 
“rul se liberează de garanţia sa când nu poate să intre în drepturile, privi- 
legi:le şi ipotecile creditorului din cauza 
acestuia. (Cas. I, 259/Iun. 8/91, B. p. 718). 

* Conform art, 1682 ce, civil, cauţio- narul se liberează de garanţia sa când 
nu poate să intre în drepturile credi- 
torului din cauza acestuia. 

Prin urmare dacă exeditorul s'a de- 
zistat la prima, instanţă de la debitorul 

„principal pe care îl. chemase în jude- 
cată împreună cu garantul. acesta din urmă ne mai putând să intre în drep- turile creditorului urmează să fie eli- 
erat de garanţia sa. (Cas, III, 371911. 

Curier Jud. 21/1912). - 5. A se vedeă: art. 1684, notele 1, 2 

primeşte. de bunăvoie un 
plata, datoriei principale, eauţionatorul - 

Chiar când -cre a fost evins din acel lucru. (Civ. 1095, 1100, 1128; Civ. Fr. 2038). 
Text. fr. Art. 2038. — Lp e acceptation volontaire que le ertancier a faite dun immeuble ou d'un effet q 4 decharge la caution, 
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uelconque en paiement de la dette principale, encore que le crâancier vi enne-ă en tre vince,



Codul civil "DESPRE FIDEJUSIUNE Art. 1684 

Doctrină străină, 
AUBRY ET Rau, IV, p. 69%; 
Baunni ET Waunr, Des conlrats aleatoires, ete., 1149-1152; CaPITAST, De la Cause deş Obligations, p. 410; “ CoLIx EP CAPITANT, ed, 2-a, II, p. 513, 746; 
Dauroz, Rep. Caution, 364 urm.; 
GUILLOUARD, Cnutionnemenl, etc., 
LAURENT, XĂ VIII, 280, 281, 283;. 
MOURLOS, cd. 7-a, III, p. 460; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 524, 9372 ; 

954-257 ; 

„PONT, Pet. contr, IL, 40%; 
SALEILLES, Obligation, ed. 3-a, 
TROPLOXG, Mandat, etc., 583. 

p. 39 nota 1; 

Suppl._Caution, 101 urm.: 

+, 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, N, p. 171 urm, 686; (VI, p. 487, 082; 
CANTACUZINO MATEI, p. 478, Sil; 
Nacu, III, p. 50+. | 

„„__ Art. 1684. — Prelungirea termenului acordat de creditor - 
in favoarea datornicului principal, nu liberează pe fidejusor 
de garanţia sa, care poate în acest caz să urmărească pe de- 
bitor pentru plată. (Civ. 1673; Civ. Fr. 2039). | i 

Tezt. fr. Art, 2039. — Lun, simple prorogation de terme, accorde par le 
ercancier au dcbiteur principal, ne dâcharge point la caution, qui peut, en ce 
cas, poursuivre le debiteur pour le forcer au paiement. 

Doctrină sirăină. 

Bauonr ET Waur, Des conlrats aleatboires, etc., 1191 urm.; 
CoLix ET CAPITANT, ed. 2-a, ÎL, p. 148; 
DauLoz, Rep. Caulion, 369 urm.; Suppl. Caution, 105; 
MouRLos, ed. 1-a, IIL, p. 460. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO. X, p. 163, 182; (VI, p. 118); 
Nacu, II, p. 50%. ! ! 

Jurisprudență. 

i. Prelungirea termenului acordat 
de creditor în favoarea debitorului 
Principal nu liberează pe fidejusor de 
garanţia sa, care, poate în acest caz să 
urmărească pe debitor pentru plată. 

rin urmare, întru cât fidejusorul are 
acțiune de la lege pentru a-şi asigură 
repturile sale contra debitorului prin- . 

cipal şi: nu întrebriinţează acest mijloc 
prevăzut şi prin art, 1672, faptul de a 
acordă termene debitorului principal 
nu poate fi considerat dăunător fide-. 
Jusorului, căci e permis de lege, fără 
ca fidejusorul prin această singură 
"împrejurare să se descarce de garanţia 
sa. Numai în cazul când creditorul ar. 
Îi în culpă sau de rea credinţă față cu 
Cauționarul sar discută despre libera- 
rea cauțiunei. (Trib. Iaşi: II, 146. lun. 
487, Dr, 15/88). , - „ 

- Deşi cauţiunea se eliberează. când 
Subrogațiunea în drepturile ereditoru- - 
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„lui nu se mai poate operă în favoarea 
cauţiunei, prin faptul creditorului, con- 
form art; 1682 e. civ.. însă simpla pre- 
lungire a termenului acordat de ere- 
ditor, în favoarea datornicului, nu li- 
berează cauţiunea, care poate în acest 
caz să urmărească pe debitor ca să-l 
oblige la plată conform art. 1684, com- 
binat cu art. 1653, în virtutea: căruia 
fidejusorele, şi fără a fi plătit, poate 

“să veclame : desdaunare de la debitor, 
când datoria a devenit exigibilă, prin 
sosirea scadenţei, Astfel fiind. nu im- 
portă a se mai discută gravitatea fap- 
tului creditorului, care ar face impo- 
s:bilă subrogațiunea fidejusorelui în 
drepturile. creditorului, dacă adică dis- 

- poziţiunile art. 1682 s'ar aplică şi când 
faptul ar fi omisiune sau heglijență 
din partea creditorului, de oarece fap- 
tul prelungirei termenului nu liberează 

" cauțiunea. (Cas. I, 44/Febr. 6/89, B. p; 
133).



Codul civil Art. 1685 DESPRE AMANET 

TITLUL XV. 
Despre amanet. 

Art. 1685. — Amanetul este un contract prin care dator- 

nicul remite creditorului său „un lucru mobil ) spre siguranța 

aatoriei. (Civ. 942, 1139, 1316, 1591 urm., 1676, 1689, 16%, 
1792, 17730 $ 3; C. com.+433,.478 urm., 495, 496 urm.; Lege p. 

creditul agricol. 2 Iunie 1892, Art. 26, 27; Lege p. înfiinţarea 
unei bănci agricole 1 Aprilie 1894, Art. 11, 12; Legea băncilor 
populare 15 Aprilie 1910, Art. 14, 15; Lege p. regularea și 

consolidarea, dreptului de a exploata petrolul şi ozocherita, Art. 
62 urm.; Civ. Fr. 2071; Civ. Ital. 1678). 

Text. fr. Ari. 2071. — Le nantissement est un contrat par lequel un 
d6hiteur remet une chose ă son creancier pour sfirete de la dette. , 

Texi. Jal Art. 1878. — Il pegno & un contratto, col quale il debitore 
dă al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura 
dopo lestinzione del medesimo. 

i Doctrină străină, 

AuBRY ET RAU, II, p. 109 urm., 129; II, ed. 5-a, p. 159; IV, p. 700, 115; _ 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du Wantissement, des Privileges. et Hypoiheques, 1, 6-10, 23-25, 28, %, 

31-38, 381; p. 23, n0 4; p. 25,n04; „ E 
BAUDRY ET TISSIER, Prescription, 870; 
Cor Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 731; . 
Darioz, lep. Nantiss., 38 urm.; Suppl. Nantiss., 20 urm, 715; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 299 bis, 1; 303 bis, II, ]V; 393 bis, III; 
GUILLOUARD, Zr. du Nantissement, des Privileges et IHypotheques, 19, 22-25, 40, 49-45, 49, 

51-54, 56, 91, 93, 143, 202, 203, 250-255; 
LuREST, XXVII, 436, 497, 430, 440, 444-440, 401, 462, 528, 580, 534, 541, 542; XSXII, 

75, 587; : -. 
LyoN-CAEN ET RENAULT, 7r. de dr. comm., III, 263, 275 bis; 
MoURLOy, ed. 7-a, II], p. 48; : ! 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2388 urm.; : i 
Poxr, Pet. contr., IL, 1060, 1074, 1074, 1075, 1080, 1098, 1221-1223, 1232; 
TnRoPLoxG, Comment. des Privileges et Hypoth., 144, 517-519. 
War, Tilres au porieur, 1530. 

| Doctrină românească | 
AEXASDRESCO, X, p. 23% urm., 244, 253, 29%; Droit ancien et moderne de la Roumanie 

CANTACUZINO MATEI, p. 550 urm.; : CeRBAx AL., „Lacunele şi defectele în organizarea sistemului nostru civil de garanții 
' reale“. Curier Jud. d3-94019; Notă sub. Trib. Teleorman s. 1, 289 din 4 NA. 1920. 

- Curier Jud. 41/9214; : ! IoxESCU SreLrax, Wotă sub. C. Apel Buc. s. IV, 92 din 17 Oct. 1923 şi Trib. Ilfov s. Il com., 417 din 19 Febr. 195. P . „ 1925-11-126; Nacu, II, p. 511 urm.; and. Rox. 1985-11-126; RaPAPoRr M., Notă sub. Trib. com. Ilfov s. I, 146 din 7 Febr. 1923, Curier Jud. 34/1993. 
„ Jurisprudenţă. 

1. Constituirea unui lucru a ca ama- » net: conferă creditorului amanetar un drept real asupra lucrului amanetat, Amanetul fiimd luaru mobil, ceredito- rul amanetar n'are a cerceță proprieta. ! tea lucrului amanetat, ci i 
l ui am 1 numai faptul posesiunei debițorului, căei posesitinea, în materie mobiliară constitue acestuia 

  

1) În textul art, francez, lipseşte denumirea de: 
<> 

dreptul de proprietate, de unde rezultă 
că numai acel lucru poate fi considerat 
ca amanet, care în realitate se află în 
posesiunea debitorului, încât dacă gâ- 
giul oferit se află în stăpânirea altuia, 
este de interes si: prin urmare de da- 
toria. creditorului amanetar, de a se 
asigură că lucrul, deşi în alt loc, este proprietatea debitorului, de unde înda- 
torirea creditorului de a constată exis- 

„mobile, 
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Codul civil 

tența şi- poses:unea. lui de către debitor, 
De aci rezultă -că un contract de ama. net nu poate a. se raportă de cât la 
lucruri cari în momentul constituirei 
amanetului se aflau în posesiunea de- | 
bitorului. Deci, ori.ce altă avere a de- 
bitorului nu poate fi supusă la zigoa- 
rea averei amanetată. Dacă însuşi a- 
manetul este supus la dreptul de a- 
prehensiune erga omnes, toată cealaltă 
avere a debiiorului este. în raportul ei 
cu ercditorul ne îndestulat din amanet, 
supusă dreptului comun, şi cu atât mai 
mult daraverile debitorului cu cei de 
al treilea, încât chiar dacă ereditorul, 
îmbrăcând ealitatea debitorului său. 
vrea să urmărească pe terţii debitori 
ai debitorului său, amanetar, nu poate 
să o facă decât în bază art. 974 a civ., 

„si, conform xregulelor ei procesuale or- 
dinare. Acelaşi principiu de separa- 
tiune în ce priveşte lucrul constituit. 
amanet şi daraverile debitorului cu 
terţiile persoane subsistă şi pentru cre- 
ditul agricol, căci şi rioarea amane- - 
tară privilegiată a creditorului agri- 
col se întinde numai asupra lucrului 
constituit ca pagiu nu însă şi asupra 
celeilalte averi. căci astfel constituirea, . 
unui gagiu special m'ar avea nici un 
sens în caz de înstrăinare frauduloasă 
sau pierderea amanetului, aceasta ur- 
mează a, se constată judecătoreşte, şi 
această constatare formează creditului 
titlul pentru executarea căruia aplică 
mai departe legea de urmărire; apoi 
substituirea creditului în drepturile de- 
bitorului amanetar nu-i poate conferi 
alte drepturi de cât acelea ale debito- 
rului, posițiunea, celor de al treilea ne- 
putându-se. agravă prin substituirea 
creditului. agricol în locul ereditorului 
lor originar. (Trib. Suceava, Sept. 
25/93, Dr. 65193). | 

2. Constituirea: gagiului nu _ are alt 
cect de cât a transmite creditorului 
zagist dreptul de a deţine lucrul până 
ce va fi complect achitat, precum şi de 
a fi plătit cu preferință din preţ; con- 
stituitorul gagiului conservă cu toate 
acestea posesiunea cu titlu de proprie- 
tar al lucrului amanetat. (Apel Galati, 
I, No. 21/94. Curier Judie. 19/94). 

3. Legea specială nu conferă caselor 
de credit agricol pe lângă dreptul de 
privilegiu şi pe acela de a urmări şi 
revendică lucrurile amanetate dela 
terţii, cari cu bună credinţă le-au cum- 
Părat dela debitorii -împrumutati. (Cas. 
secţii unite, 12/94, B. p. 953). 

Art, 1686. — Amanetul dă . 

plătit din lucrul amanetului 
creditori, 

Ca să rezulte preferinţă se cere un act 

„DESPRE AMANET Art. 1686 

4. O creanță pe amanet nu are acest 
caracter, când nu se dovedeşte faptul 
material al une: posesii reale a ama- 
netului. (Prib. Dorohoi, Dr, 59/96). 

5. Un gaj sau un amanet nu se poate 
înființă de cât asupra unor bunuri mo- 
bile, prin urmare maşinele şi alta in-, 

„Strumente, pe care proprietarul unui 
imobil anume destinat spre a servi de 
fabrică sau uzină. le aşcază în acest 
imobil pentru uzul şi exploatarea fa- 
bricei sau uzinei, nu mai sunt lucruri 
mobile, ci ele devin imobile prin desti- 
nație, (Trib. Buzău, 102 din 23 Dec. 
1913. Curier Jud. 8/914). 

6. a) Contractul de amanet sau de gaj, 
- Fiind un contract accesoriu, nu este, 
“Prin natura sa, nici civil, nici comer- 
cial, ci îşi împrumută caracterul său 
civil sau comercial dela natura oblipa- 
ției principale, pe care o garantează, 
fără a se aveă în vedere natura lueru- 
lui amanetat. ' 

b) Condiţiunile esenţiale ale unui 
contract de amanet, civil sau comertial, 
sunt următoarele: 1) existența preala- 
bilă a, unei creanţe, care să fie: garau- 
tată; 2) lucrul constituit amanet să fie 
un lucru mobil; 3) posesiunea lucrului 
amanetat să fie predată ereditorului 
sau_ unei terţii persoane, în numele 
creditorului:  (Trib. Botoşani. 1913; 
Dreptul 1915, p. 588). 

7. a) Constituirea unui paj fiind un 
act de dispoziţiune, urmează că per- 
soana care-l constitue trebuie să aibă 
capacitatea de a înstrăină, 

.b) Contracţul de gaj fiind un con- 
tract real, el nu devine perfect cât 
timp lucrul gajat nu se află în pose- 
siunea creditorului sau a unui terț 
ales de părţi. (Trib. Ilfov s. II, com.: 
1914; Dreptul 1915, p. 109). , 
"8. Contractul prin care debitorul re- 
mite ereditorului un lucru mobil spre . 
“siguranța datoriei sale, este un con- . 
tract de gaj. care: îşi împrumută carae- 
terul de civil sau comereial de la cre- 
anța pe care o garantează. (C. Apel 
Buc, s..1V 92 din 17 Oct. 1923, Pand. 

„Rom, 1995, II, 126). , 
9 Gajul poate să consiste şi într'o 

sumă de bani, care să fie primită şi 
consemnată de un al treilea, căci tot 
ceeace vreă legea este ca lucrul dat în 
gaj să: nu rămână în. posesiunea debi- 
torului. (C. Apel Buc. s. IV 9 din 17 
Oct. 1923, Pand. Rom. 1925, IL, 126). 

10. A se vedeă: art. 1532, nota 16; art: 
1688 cu notele respective, 

"cu. preferinţă . înaintea altor 

regulă ce să enunţe, suma datorită, specia, şi natura lucruri- 
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, 

creditorului dreptul de a fi. 

înregistrat în



Art. 1686 | DESPRE AMANET | Codul ciril 

lor aimanetate sau o descripţiune de calitatea, greutatea şi 
măsura lor. | | , , j 

Facerea unui act înscris şi înregistrat nu este neapărat 
decât când datoria trece peste 150 lei 1). (Civ. LI71, 1179, 1182, 
1191 urm., 1197, 1198, 1203, 1688, 1722, 1730; Pr. civ. 728 bis; 
0. com. 387, 405, 433, 478, 479, 480, 495; L. Timbr. 20 $ 5, 35, 
21 $ 5, 31; Lege p. regularea şi consolidarea dreptului de a 
exploată, petrolul şi ozocherita, Ari. 63 urm. ; Civ. Fr. 2073, 2074). 

Text. fr. Art. 2073. —- Le gage confăre au cercancier le droit de se faire 
payer sur la chose qui en est l'objet, par privilege et preference aux autres 
crâanciers. 

- . . . . . > Tezi. fr. Art. 2074. — Ce privilăge n'a lieu qwautant qu'il y a un acte 
public ou sous seing priv, dâment enregistre, contenant la dtelaration de la 
somme due, ainsi que l'espăce et la nature des choses remises en gage, ou un 
tat annex€ de leurs qualitt, poids et mesure. | 

La redaction de acte par €erit et son enregistrement ns sont ntanmoins 
prescrits qu'en matitre exetdant la valeur de cent cinquante francs. 

__ Doctrină străină. 
AUBRY ET RAU, IV, p. 700-703; ” 
"“Baupnr Er BARDE Obligations, IV, 2372; 
BAUDRY ET DE LOyNES, Du Nantiss. etc., 1, 14, 44-50, 52-55, 64, SS; 

" CoLax Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 755, 166, 799; , DaLroz, Rep. Nantiss., 59 urm., 75 urm., 33, 66, 90, 111, 123, 192, 209 urm.; Obl zalions 
3881, 3906; Suppl. Nantiss., 19 urm. 40 urm., 120 urw.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 300 bis, II, III, IV; 
DURANTOS, VIII, No. 514; 
GurLLouaRD, Zr, du Nantiss, etc., 23, 31 urm., 63, 66, 68-70, 72, 76, 77, 79, 80, 85; Huc, VIII, 252; XII, 358; - . 
LAURENT, XXVIII, 437, 448-456, 488, 489; . 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2406 urm.. 2416 urm., 2435 urm.; Poxr, Pet. contr. II, 1061, 1088, 1089-1092, 1094-1099, 1118, 1119; TnoPLoxG, Comment. sur les Privileges, 195, 199, 202. 

Doctrină româneuscă, 

ALEXASDRESCO, X, p. 234 urm., 245 urm., 248, 205, 256, 290, 296; (VI, p. 521; VIII, part- 1, ed. 2-a," p.- 30); Droit ancien et moderne de la houmanie, p. 453 nota 2, 4%; „Studii asupra privilegiilor“. Curier Jud. 47/7910; - , GASTACUZIso MATEI, p. 459, 552; 
ERBAN ALEX,, „Publicitatea drepturilor reale, mobili i ilia 

Dreptul E Ara: p mobiliare și îmoliliare 
GeonGEAx N., Notă sub. Cas. 1,148 din 31 Martie 1920. Pand. Rom. 1923-1-233; loxEscu STELIAN, Notă sub. C. Apel Buc. s. IV, 92 din 17 Oct. 1923 şi Trib. Ilfov s.1l com. +17 din 19 Febr. 1925. Pand. Rom. 1025-11-126;: ” Nacu, ÎI, p. 846; III, p. 518 urm., 528 urm. ” 

Jurisprudenţă. 2 Ante 1686 pu este aplicabil în mate- st aa mie de amanet comercial de cât numai IE iv ilegiul, după art, 1686, nu poate în cazurile prevăzute de axt. 91 c, com. av ei loc de cât atunei când actul ce dă adică atunei când părțile locuese în naştere privilegiului va îi. înregistrat, același lot şi când obiectele emanate Și pceas a este evident, căci dn momen-  se.află în mâinile lor, în care caz păr- 
vilegi Şe Vi a de a exercită un pri- ţile având la îndemână, ar puteă lesne e Cu ȘI de a procede in contra altor să facă din ele în ajunul dărei pe faţă d A E ȘI aL prejudiciul lor dreptul a încetărei plătilor un obioct de fraudă e preierinţă ce rezultă din o conven- şi de simulaţiune. (Cas. II, 21/80, la- foueaacea conventiune urmează a fi uarie 20780. Ie 27, cola Oi 25/76 Di (trib, Iifov, s. - Cuvintele înregistrat în regulă nu PI „PT. 23146), | pot să aibă alt sens de cât că actul care 

în legislația noastră“. 

  

1 B+ zi a a , , ) E'vorba de „lei cechi » 55 lei noi, 55 bani. A sc vedea şi nota de sub textul art. 1621, Cod, Civil. 
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Codul civil - 

constată  remiterea  amanetului să 
poarte o dată certă, care să excludă 
astfel o idee de fraudă sau de colu- 
ziune, nefiind în legislaţiunea noastră, 
(legea timbrului) nici o dispoziţiune 
care să supună la o taxă de înregistrare 
actul de amanet. Chiar în Franţa, unde 
este o lege de înregistrare, dacă actul 
este lipsit de înregistrare, el câştigă 
dată certă prin una din-circumstanţele 
enunțate în art. 1328 (1182 român), în- 
trucât ideea legii nu'a fost alta de cât : 
a preveni coluziunile şi fraudele care 
ar îi prea uşor de practicat prin mij- 
locul antidatărei. Astfel actul de ama- 
net câștigă dată certă prin înfătțişarea 
înaintea primarului, şi purtătorul său 
este în drept a-l opune celor de al trei- 
lea, (Apel Iaşi, II,“140, Oct. 28/82, Dr. 
2/82), 

4. Conform art. 1686, dreptul ce re 
zultă din amanet pentru creditor, este 
de a fi plătit din pretul lucrului ama-. 
netat cu preferinţă asupra celorlalți 
creditori. (Apel Iaşi, II, Febr. 22/93, Dr. 
29794; Apel Galaţi, I, No. 31/94, C. Jud. 
19:94), , - 

5. Din dispoziţiile art. 1686 şi 1689 e. 
civ, cari dau drept ereditorului, în caz * 
de neplată, a urmări lucrul amanetat, 
nu xezultă, în lipsa unei convenții con- 

trarii, obligaţia pentru creditor de a 

urmări mai întâi lucrul amanetat şi 
numai în caz de neacoperirea creanței 

să aibă drept să urmărească şi altă a- 
vero a debitorului. 
No. 66, 1915; Dreptul 1915, p. 34). 

6. Dacă în prineipiu ceilalți creditori 
ai debitorului au facultatea de a ur- 
mări şi vinde obiectul amanetat de a- 
«esta, ereditorul amanetar îşi conservă 

însă dreptul de a fi plătit din, prețul 

obținut la licitaţiune, cu preferinţă 1n- 
naintea celorlalţi creditori. | 
Dacă ereditorul amanetar nu are 0 

sentință investită cu formula executo- 

rie, această împrejurare nu poate aveă 

ca, consecință pierderea dreptului, său 

de preferinţă, consacrat de art, 1686 e. 

civ., pentru 'simplul motiv că legea nu 

cerc o asemenea condițiune; ea dă ere- 

ditorului amanetar dreptul de.a fi-plă- 
tit înaintea celorlalţi creditori, oricun 

ar fi titlurile lor, executorii ori neexe- 
cutorii, fără nici o deosebire în această 

Art. 1687. — Preferinţa 

poate înfiinţă în 

DESPRE AMANET 

“existenţei 

(Trib. Constanţa, . 

Art, 1687 

privinţă; cu alte cuvinte preferința, 
este acordată calităţei creanţei iar, nu 

- titlului, ! 
Prin urmare, cu drept cuvânt Curtea 

de apel a dispus ca banii rezultați din 
vânzarea obiectelor amanetate să ră- 
mână consemnați până la terminarea 
procesului în care creanta creditorului 
amanetar eră contestată, iar pentru 
creditorul urmiritor, nemai rămânând 
nimic din vânzarea, acelor obiecte, el 
nu puteă îi trecut în tabloul de distri- 
buţiune a pretului. (Cas. II, No. 284, 
1915; Jurispr. Rom. 1916, p. 10). 

1+ Intre părţi contractul accesor de 
gaj există independent de forma con- 
stituirei lui. Inscrisul cerut de art. 1686 
al, 2 e, civ., este numai o condiţiune a 

privilegiului întrun even- 
tual .conflict de drepturi între credi- 
torul gagist şi terţi, iar nu o- formali- 
tate ce ar condiţionă existenţa gaiului 
cale nu e un contract solemn. ib. 
Teleorman s. I, 289 din 4 Nov. 1920. 
Curier Jud. 1/921). 

8. Deşi gajul consimţit sub forma u- 
mni alt contract este nul, atât pentru 
motivul ca o asemenea convenție ar fi 
un pericol pentru siguranţa drepturilor 
terțelor persoane 'cât şi pentru conside- 
raţiunea că prin contractul de gaj se 
ereiază un drept special, care nu poate 
fi constituit în nici un alt mod, totuşi 
această nulitate nu poate îi opusă de 
cât numai de terţi şi numai în cazul 
când ei ar aveă un interes întemeiat 
pe o fraudă comisă contra lor şi cu 
condiţia ca convenţiunea aparentă, ce 
deghizează sajul să nu întrunească 
condiţiile de constituire proprii ale a- 
cestui contract, (Trib. Teleorman s. ], 

-989 din 4 Noembrie 1920, Curier Jud. 

1/991). 
9. Contractul de amanet este perieet 

valabil când obiectul s'a lăsat în pă- 
strarea debitorului şi a unei terțe per- 
soane, întrucât debitorul este desesizat - 

de posesiunea lucrului cu titlul animo- 
domino. (Judee. ocol rural Herţa-Do- 
vohoi, 401 din 26 Sept. 1924, Jur. Gen. 
1924, No. 1810). . | 

10. A se vedeă: art. 1688 cu notele re- 
spective; art. 1690, nota 1. 

arătată în art. precedent nu se 
privinţa mobililor necorporali, cum creanţele 

mobiliare, de cât prin un act în regulă înregistrat şi noti- 

i creanţei date în amanet. | 

feat debitoru și ” 1692; L. Timbr. 20 $ 35; 2L$ 31; 

regularea şi consolidarea dreptului 1174, 1182, 1393, 1686, 1688, 

31; 49 $ 5; Lege p- 

(Civ. 1107, 1171, 

de a exploată petrolul și ozocherita, Art. 62 urm.; Civ. 

Fr. 2075). 
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Art. 1687 | DESPRE AMANET j Codul civil 

Text. fr. Art. 2075. — Le privilge 6nonct en Larticle precedent ne s'cta- 
blit sur les meubles incorporels, tels que les erâances mobilires, que par acte 
public ou sous seing priv6, aussi enregistrâ, et signific au debiteur de la 
creance donne en gag s - „U LU 

A " “Doctrină străină. 
AUBRY ET RAU, 1V, p. 702-705; Pa . 
BAUDRY ET DE LOYxnES, Du Nantiss., etc., IL, 43, 57-00, 64-66, 88; 
Coran ET. CAvITANT, ed. 2-a, II, p. 149, 524, 757, 758, 700, 761, 799; 
Daroz, Rep. Nantiss., 97 urm.; Suppl. Nantiss., 4% urm.; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 301 bis, III; 
GyuILLOvARD, Zr. du Nant., elc., 23, 31 urm., 85, 113, 115, 116, 119; 
LAURENT, XA VIII, 437, 459, 464-460, 488, 489:. 
LyON-CAEN ET RENAULT, 7'r. de dr. comm., II], 283; 
MounLos, ed. 7-a, II], p. 48; ” 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2406 urm., 2416 urm.; 
Poxnr, Pel. contr: Il, 1090, 1105-1107, 1119, 1133; - 
POUILLET, 77. des brevets 'invent., 201; 
TRoPLoNG, Com. des Privil., etc., 267, 268. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 242, 247, 251, 253 urm., 559; Observafie sub. C. Apel Roma, 1 Mai 
1910. Dreptul 70/1910; Aotă sub. Trib. Dolj s. II, 79 din 1 April 1924, Curier 
Jud. 28/0924; 

CANTACUZINO MATEI, p. 494, 495, 552; , - 
CERBAN ALEx., Wotă sub. Trib. Teleorman s. 1, 289 din 4 Nov. 1920. Curier Jud. 1/21; 
CONSTANTINESCU JAC. N., Asupra contractului de locație, ed. 2-a, p. 36; 
GEORGEAN N., Notă sub. Cas. 1, 148 din 31 Nov. 1920. Pand. Rom. 1923-1-233; Nacu, III, p. 528 urm.; . : ” RarapoRr M., Wotă sub. Trib. Ilfov com. s. LI 146 din 7 Febr. 1935. Curier Jud. 31/1933: 

Jurisprudenţă. ” 4. Dreptul de locaţiune fiind un drept. A a mobiliar incorporal susceptibil de po- „+ Art, 1687 nu se aplică în caz de a- sesiune şi tradiţiune, poate fi dat în manetare a unor efecte la purtător, gaj conf. art, 1687 c. civ.. ea orice drept cari sunt din contră asimilabile cu. mo- de creanţă în genere. întrucât nici o Bilele corporale. (Cas. II, 21/Ian. 28/80, rațiune de drept nu poate exclude ipo- -P- 27), o _ Ș teza gajului ce ar aveă de obiect drep- , . Gagiul creantelor mebiliare civile . turile ce rezultă dimtrun contract de Şi comerciale, pentru a-și aveă privile- locaţie, din moment ce e recunoscut ca- : giul lor față de cei de al treilea, trebue  racterul lor personal. (Trib. Teleorman să fi notiiicat debitorului constituirea s. 1, 289 din 4 Nov. 1920. Curier Jud. zagiului și această notificare, fiind ce- 1192, ” - e legiuitor în scop de a preveni - Ca şi în materi i de: 
Srauda $I coniventța dintre debitor şi creanţe, acceptarea ao ui e So e eredi or în paguba, celor de al treilea,  Jui de către debitorul creanţei gajate: tr | ue. să ai ă un caracter public şi echivalează cu notiiicarea constituirei. au en ic, adică să fie notiticată prin  amanetului cerută de art. 1687 c, cir. poztiirei, (Cas. I, 557/908, B. p. 1495). (Trib. “Teleorman s Î 069 din Nor. mpa sa, dat în Baciu o creanță 1920, Curier Jud. 1/921). 
navei, Dricii torul gagist, pentru a-şi 6..a) Conform axt. 1687 din codul ei- A i Legiu său față de cei de al  vil. preferința înființată de lege în fa- Tolea, aura cază să notifice debitorului voarea, ereditorului amanetar, nu esi- cons tuirea Fasiului, Această, notifi- stă în privința mobilelor incorporale, de e: pac S Tu dle legiuitor în scop. precum: creanţe mobiliare, de cât în. 
se pot organiză înte € ȘI conivenţa, ce .virtutea unui act în regulă înregistrat. 
10r în detrimentul e debito » E eredi- Si gtificat debitorului oreanței con 
i cu ai , . pre- st a amanet care în privi itlu-- dațe oi aril ieresul creditului public şi. rilor de expropriere nu Paint dd Se 
public, ceeace nu se pote PA cert Și Statul irezentat prin Casa de îm- 

Ă „SC. , c -oprietărire, „ Stiințoae aL Dertăroilor Orice altă în- -  b) Prinart.73$ îinal al legei agrare se 
de intermediul loa „torului in afară opreşte, până la consemnarea prețului afei ejpmediul lor. nu peste, onerantă de a, se înființă în mâna Statului, de- cei cari au contractat papei cra ată cu bitoa pal pretului, orice cesiuni, urmă- 
tau amanetul, este un terţiu. (Apel Ga- Acea ăi ete. A S ispoziţie nu a putut aveă aţi II, Dr. 24;903). 1903) e scop să oprească cesiunile sau con- 
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Codul civil DESPRE 

stituirile de amanet ale titlurilor de 
„rentă pentru: expropiere, cari fiind bu- 

nuri în comerţ, se bucură de principiul 
liberei lor circulații, legea voind pur 
şi simplu ca pământul expropriat să 
intre în mâinile sătenilor muncitori, 
liber de orice sarcini, iar pretenţiile e- 
ventuale ale terţilor să nu poată fi în-: 
dreptate contra pământului expropriat 
însuşi, ci numai asupra preţului, pen- 
tru ca Statul debitor al acestui preţ, 
șă nu fie împovorat cu procese mul: 
iple, e 
'€) Doctrina franceză admite pentru 

anumite lucruri incorporale, precum: 
valori sau drepturi altele de cât ere- 
ante, de exemplu: titlurile noastre de 
expropriere, unde nu există un debitor 
căruia să se poată face notificarea,.ca - 
această notificare să nu mai fie făcută; 

AMANET Art, 1688 

de unde rezultă că formele punerei în 
gaj a unor astfel de efecte nefiind re- 
glementate de lege, atari valori pot fi. 
constituite amanet prin simpla remi- 
tere a titlurilor care constată proprie- 
tatea lor, : 

d) După art. 479 $ 2 e com. adaus 
prin legea din 15 Iunie 1905, gajul asu- 
pra, drepturilor incorporale netransmi- 
sibile prin gir, poate fi constituit prin 
acte făcute în forma unei cesiuni; în 
asemenea cazuri însă, actul trebue să . 
cuprindă menţiunea că: „cesiunea se 
face cu titlu de gaj“. .(Trib. Doli s. II, 
79 din 1 Aprilie 1924, Curier Judiciar 
28/9924), . 

7. A se vedeă: art. 1318, nota 3; art. 
1688, notele 2, 5. 

Art. 1688. — In toate cazurile însă acest privilegiu nu 
subzistă asupra amanetului decât când sa dat și a rămas în .. 
posesiunea; creditorului sau unui al treilea ales de părţi. (Civ. 

1139, 1316 urm., 1391, 1393, 1730, 1751, 1909; 0. com. 480, 
496, 497; G. Pen. 392, 323, 330; Lege p. creditul agricol 23 
Iunie 1892, Art. 26, 27; L. pentru înfiinţarea unei bănci agri- 

cole 1 Aprilie 1894, Art. 1î, 12; Legea băncilor populare 15 

Aprilie 1910, Art. 14, 15; Lege p. regularea și consolidarea 

dreptului de a exploată petrolul şi ozocherita, Art. 62 urm.; 

Civ. Fr. 2076). 

Text. fr. Art. 2076. — Dans tous: les cas, le privilăge ne subsiste sur le 

gage qu'autant que ce gage a &t6 mis et est rest en la possession du erâancier, 
ab < . 
ou d'un tiers convenu entre les parties. 

Doctrină 'străină 

AuBnr er RAU, IV, p. 699, 705, 706; 
Buna ET LOYxES, Du . Nant., etc., 

XII, 88; _ , 
OLIy ET CAPITAN 2- „737, '758, 759, 790, 836; _ E 

ȘoLI 27 GAPTA ee 500, 110 urm., 201, du: Suppl. Nantiss., 39, “1 urm., 93, 94; 

DEMANTE ET COLMET DE ȘATERRE, Vi pis V, IA; 

A rces des Obligations, II, p. 519; „a i az _ 

Deuoauz, Î, So! du Want, eic., 23,31 urm 53, 68, 71, 85, 90-93, 95, 

Laur LEVI, 437, 401, 474-478, 480, 181, 488, 485, 487-489; 
Lyox-CAEN Er RENAULT, Zr. de dr. comm III, 280, 2 „283; 

„_MouaLoy, ed. 7-a, Il, p. 48%; 
PLAX dă „2404; | | „ 
Praior, Il, od: 8-8, 108) 94192 4127, 4128, 1132, 1134, 1197, 1138, 1440: 
POUILLET. Tr. des brevels d'invent., 20L; Zr. de propr. bit. et artist., 19; 

TaoeLOxG, Comm. des Privil., 311, 314, 315 urm. 

I, 66, 69, 74-16, 78, 80, S1, 1, II, 82-84, 87, 1, II, 

96, 98, 99, 102, 104106, 

Doctrină românească. 

ALBXAXDRESCO, X, p 205 238, 244, 248 urm, 253, 265, 239; Droit ancien et moderne de 
bn » 9 d . ,- - . , 

la Roumanie, p. Li-i TI 
CANTACUZINO MATEI, p. 553; , 
COxSTASTINESCU JAC. N. Asupra CON 
Raeaeonr M., Notă sub. Trib. Ilfov s. 

puturi e Iocaţiune, ed. 2-a, p. 36; . _ 

tractului & 146 di 7 Febr. 1925. Curier Jud. 31/1935. 
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Art. 1688 DESPRE 

INDEX ALFABETIC 

Administrator 10. Notificare 7, 
icol dit 1, 3, 4. Poprire 1. , 

AETiCo regi e Posesiunea  amanctului 
Amanet 1—10, - 2-7, 9, 10. 
Antrepozite 10, Preferinţă, a se vedea 
Cereale 10. »Privilegiu“. 
Comercial amanct 10. Prepus 10, 

Prescripţie 6, N 
Privilegiu 2, 3, 5, 6,9. 
Produsele solului 10. 
Proprietate 6. 
Registru de 

1,3, 4,10, 
Renunţare 1, 2,5, 7,9, 10. 
Retenţiune +. 
Silozuri 10, i 
Terţe persoane 3,4, 5, 9. 
Titluri 2, 10, 
Tradiţiune, a se vedeă 
„Remitere€. 

Urmărire 1, 4. 
Vânzare-cumparare +, 

Compt curent 2. 
Creanţă 2, -. 
Creditul agricol 1,3, +. 
Credit deschis 2, 
Custodie 10, . 
Folosinţa gajului 8. 
Gaj, a se vedcă „amanet“, 
Imprumut 4, 
lacorporale mobile 2. 
Intabulare 1, 3, 4, 10. 
Intrepozite 10, . - 
Locaţie 7, 
Magazii 10. 
Mărfuri 10, ÎI 
Mobile incorporale 2, 

intabulare 

  
Jurisprodenţă. 

„1. In ce priveşte pe creditul agricol, 
legiuitorul. prin art. 27 din legea eredi- 
telor agricole, prevede că, prin deroga- 
tiune la art; 1685 şi. 1688 ce. civ., remite- 
xca amanetului se consideră efectuată 

“în puterea convenţiunei şi de la data 
înșcrisului ce o constată, iar fătță cu 

” cei de al treilea de la data intabulărei . 
convențiunei într'un registru special al 
comunei, unde se află lucrul amane- 
tat. Ş: dacă legiuitorul a luat această 
înțeleaptă măsură, ma făcut-o în scop 
de a sustrage averea amanctată de la 
urmărirea altor creditori ai debitoru- 
lui, căci, de ar fi înteles aceasta, tre- 
buiă să o supună în mod clar, ci numai 
pentru că, la 'caz când această avere 
S'ar urmări şi vinde în pretenţiunea, al- : 
tor creditori, creditul agricol, deşi n'are 
posesiunea, de fapt a obiectului, să-şi 
poată stabili gradul său de preferinţă, 
mai ales că după art. 430 pr. CiV,, Cre- ditorii debitorului urmărit nu se pot opune la executarea urmărirei, nici la vinderea obiectelor, ci au numai diep- 

de a popri până la repularea pre- 
tențiunilor: lor sumele, provenite din „Vânzarea, obiectelor. (Frib. Tutova, Iun. 19/86. Dr. 62/86).. . | 

2. După art. 1658 privilegiu nu există 
asupra mobilelor îincorporale de cât când gagiul a fost dat în posesiunea 
creditorului; jar art. 1318 şi, 1991 prevăd că tradițiunea drepturilor incorporale 
se face prin remiterea. titlurilor; de unde urmează că desesisarea, efectivă „a aceluia care dă în gagiu o creantă şi sesizarea creditorului. său nu se pot operă de cât când această croanță este stabilită prin un titlu şi când acest ţi tlu este remis în mâinile creditorului gagist. Aşă fiind, deşi se poate: con- simți un gagiu pentru Siguranţa unui credit deschis, însă când creanţa cre- ditorului pentru lucrările ce' se anga- Jase să execute este o creanțţă eventuală şi nestabilită prin" nizi un titlu în IN0- mentul constituirei gagiului, din care 

— 140 —, 

„Că 

AMANET Codul ciril 

cauză nici nu se poate remite titlul în 
mâinile, ereditorului/ gagist, urmează 
că gasgiul constituit în atari împreju- 
rări nu întruneşte condiţiunile art, 1658 
şi nu are nici o existență. (Apel Buc. 
TI, 2, Ian. 13/93, Dr. 45/93). , 
3. De şi este adevărat că, dupe art. 

1685 şi 16S8, pentru ca acest drept să'l 
poată avea creditorul amanetar, se cere 
ca lucrul amanetat să se fi dat şi să îi 
rămas în mâna sa; însii legea credi- 
tului agricol, în art, 27 declară întrun 
mod expres că prin derogaţiune la dis- 
pozițiunile art. 1685 şi. 1658, remiterea a- 
manctului în raport cu casele de credit 

"agricol, se va considera efectuată în 
puterea convenţiunei. şi art. 2 spune 
că în privinţa celor de al treilea remi. 
terea se va considera efectuată de la 
data intabulărei convenţiunai, de către 
primar, Deci dar, pentru ca aceste case 
să! aibă privilegiul unui creditor ga- 
zist, este suficient ea 'convențiunea să 
fie intabulată de primar. Astfel fiind, 
când curtea de apel respinge creditului 
agricol, cu toate căi convențiunea sa cu 
debitorul eră intabulată, cererea de a fi 
condamnat cumpărătorul la restituirea 
obicetului amanetat sau la plata da- 
toziei coniractată de debitor la casa 
creditorului agricol, violează şi rău 
interpretează art. 97. şi 9$ din legea 
creditorului agricol. (Cas. II, 97/93, B. 
p. 615). | | 

4. Conform art. 1686 dreptul co rezulti 
din amanet pentru ereditor este de a 
îi plătit din preţul lucrului amamnetat 
cu preferinţă asupra celorlalţi. eredi- 
tori, şi pentru a se ajunge la acest re- 
zultat s'a recunoscut, un drept de reten- 
țiune creditorului gagist. Iar prin Ie- 
gea creditului agricol nu se derogă la. - 
legea comună, de cât în accea că, în ]oc 
ca lucrul să fie deținut de creditor, se lasă, în posesiunea debitorului care de- 
vine responsabil de acel lucru, fără a 
se schimbă îniru ceva efectele ce are a produce acest contract, Dacă prin "art. 28 din legea creditului se spune că 
in privinta celor de al treilea se con- sideră remiterea amanetului ca efec- tuată din momentul intabulărei conven- 
tiunei, aceasta nu însemnează alta de: 

j in acel moment ceilalți eredi- tori nu mai pot urmări luerurile a- manetate .4e cât respectând privilegiul creditului; nu însemnează însă că ere-. ditul a căpătat vre-un drept de pro- prietate asupra lucrului amanetat, ast- fel că cel de al treilea de bună credință sd nu-l mai poată cumpără de la de- itori. In asevăr, de nicăeri nu rezultă că ori de câte ori ar fi vorba ca cineva. Să cumpere un lucru mobil de la un agricultor, chiar când vânzarea Sar face într'o piaţă publică. să fie obligat să meargă la comună ca să se asigure mat Antâ:u dacă lucrul este sau nu 
amanetat la credit. Imterpretându-se 

a
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legea astfsl ar fi a se aduce cea mai 
mare lovitură comerţului. şi de sigur 
că legiuitorul nu a vroit aceasta cu 
atât mai mult cu cât a luat suficiente 
măsuri pentru a garanta pe credit 
contra debitorului de rea: credință, 
prin aceea că prin art. 30 dispune că 
debitorul ce ar înstriăină amanetul să 
fie urmărit pentru abuz de încredere. 
Acest articol nu a vizat de cât pe per- 
soanele ce ar fi avut a împrumută cu 
bani pe un agricultor, căci acestora le 
este forte uşor dacii ţin să vadă gradul 
de solvabilitate a persoanei cu care: 
contractează, să se ducă la primărie şi 
să cerceteze dacă averea lor este sau 
nu: amanectată, Iar dacă prin art. 29 şi 
33 din legea creditului se derogă la le- 
gea civilă în privința modului de a se 
urmări şi vinde obiectul amanetat, a- 
ecasta nu însemnează că s'ar fi recu- 
noscut creditului un drept de urmărire 
în mâinile terțiului, căci prin nici un 
text „de lege nu se arată aceasta, ci 
prin aceste articole se indică pur şi. 
s“mplu modul de urmărire şi vinderea 
amanetului întru cât se afă în posa- 
Siuuea vebitorului şi nimic mai mult. 
(Apel Iaşi, ÎI, Febr. 22/92. Dr. 29/94). 

5. Este adevărat că după art. 1658 
Cod. civil privilegiul ereditorului ga- 
gist nu subsistă asupra amanetului de- 
cât atunci când el s'a dat şi remis în 
posesiunea creditorului sau: unui al 
treilea ales de părţi, însă pentru lu- 
crurile incorporale, tradiţiunea se fa- 
ce conform art. 1318 Cod. civil, prin: 
remiterea titlurilor, aşa că prin acea- 
stă romitere lucrurile amanetate se 
consideră faţă de cei de al treilea, ca 
remise în mâna creditorului şi acesta 
are toate drepturile de privilegiu ale 
unui creditor gazist de a urmări acele 
ucuri pentru despăgubirea sa, în 
mâinile oricui ar trece. (Apel Galaţi. 
1 Dr. 32/905), | ! 

6. In partea  preseripției instanta- 
nee a lucrurilor mobile, prevăzută de 
art, 1909 e. civil, creditorul gasgist care 
are posesiunea lucrului: amanetat, do- 
bândind asupra lui de bună credință 
un drept real, urmează ca dânsul să 
fie preferat asupra acestor lucruri 

chiar şi adevăratul proprietar care 
ar fi pierdut posesiunea. (Cas, II, 237 
din 20 Oetomb. 1912. Curier Jud. 13/914 
şi Bul. pg. 1757). Ă , 

7. Atunci când se constitue saj 
drepturile ce derivă dintrun contract 
de locaţie, tradiţiunea gaiului se, poate 
opera fie prin posesiunea efectivă 
exercitată de creditorul amanetar, a- 
supra folosinţei, fie prin „xemiterea 

contractului către creditor şi notifica- 

rea. amanetului făcut  locatorului. 

-(Trib., Teleorman s. I 289 din 4 Nov. 
1920. Curier Jud. 1/921. , , 

8. Dispoziţiile art. 1608 e, civ. potri- 
vit cărora creditorul gagist nu se poa- 

4 

vorba de mărfuri sau cereale c 

te servi de lucrul amanetat nu pot fi. o 
piedică la admiterea ideei de gaj de 
oarece părțile pot derogă prin conven- 
ţia lor la această regulă iar în unele 
cazuri întrebuințarea lucrului amane- 
tat poate rezulia şi dim o clauză virtu- 
ală a contractului, atunci când conser- 
varea lucrului se confundă cu punerea 
lui în -valcure sau cu anumite lucrări 

"de exploatare, fără, executarea cărora, 
însuşi,' obicetul amanetului sar dis- 
truge. (Trib. TPeleorman S. 1. 289 din 4 
Nov. 1920 Curier Jud, 1/92). : 

3. O primă condiţiune de.opozabili- 
tatea gajului faţă de terţile persoane, 
este ca creditorul gagist să fi intrat 
ctectiv în posesiunea paiului. 
Elementul posesiunei cfective e ne- 

cesar chiar în raporturile dintre părţi, 
întru cât creditorul gagist nu câştigă 
asupra obiectului amanetat un drept; 
real de garanţie cu consecința dreptu- 
lui de a fi plătit cu preferință decât 
dacă esle pus efectiv în posesiune, 
„Că dacă între părţi, desesizarea efec- 
tivă a debitorului ar îi suficientă pen- 
tru validitatea gajului, faţă de tertele 
persoane însă, posesiunea constituind 
o adevărată măsură de publicitate. e 

"necesar pentru opozabilitatea ce trebue 
să o producă, ea posesiunea să cores- 
pundă în totul rolului de publicitate 
ce i s'a dat, adică trebue să fie reală, 
actuală, necchivocă si destul de apa- 
rentă pentru a fi uşor cunoscută de cei 
interesaţi. (Prib. Dorohoi, 34 din 8 Febr, 
1923 Jur, Gen, 1923 No. 1823). | 

19. a) Remiterea reală şi efectivă în 
posesiunea creditorului a lucrului ga- 
jat, fiind o condiţiune esenţială pentru 
existența contractului de gaj, urmează 
i atunci când tradițiunea gajului este 
materialmente imposibilă, fie că ar fi 

se 
găsesc depuse în magazii sau silu. ari, 
trebue să se predea creditorului sau 
titlul de credit care reprezintă marfă 

Art. 1688 ! 

depusă, sau cheile depozitului unde se . 
află acea mariă şi astfel gajul să trea- 
că şi să fie lăsat în custodia creditoru- 
lui sau a unui prepus al acestuia, care 
poate fi chiar administraţia silozurilor 
sau antrepozitelor unde se află marfa. 

b) Potrivit art. 480 e. com. o singură 
derogaţia se face de la principiul tra- 
diţiune efective în mâinile creditorului 
a lucrului gajat şi anume când sunt 
constituite în gaj produsele solului 
pendente încă pe rădăcini sau deja cu- 

lese, precum şi materiile prime în curs 
de fabricațiune sau deja fabricate şi 
aflate în fabrică sau depozite, însă în 
acest caz, pentru validitatea actului de 
gaj, trebuese îndeplinite formele ce- . 
rute de art. 480 e, com. (Trib. Ilfov, s.I, 
com. 634 din 2 Iulie 1924. Dreptul 6/925). 

11. A se vedea: art. 1318, nota 2; art. 
1685, cu notele respective. 
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Art. 1689. — Creditorul, la caz de mneplată, nu poate să 
dispună de amanet; are dreptul însă, să ceară, dela judecător 
ca amanetul să-i rămână lui, drept plată, Şi până la suma 
datoriei, cu ale ei dobânzi, de se cuvine, după 0 estimaţiune 
făcută de experţi, ori să se vânză, la, licitaţiune. j 

E nulă orice stipulaţiune prin care creditorul sar autoriză, 
sau a-şi apropiă amanetul sau a dispune de dânsul fără for- 
malităţile sus arătate. (Civ. 5, 968, 1008, 1690, 1700, 1701; Pr. 
Civ. 211 urm., 437 urm.; Q. com. 482—488; Lege p. regularea 
şi consolidarea dreptului de a exploată petrolul şi ozocherita, 
Arţ. 65, 66; Civ. Fr. 2078). 

Text, fr. Art. 2078. — Le crtancier ne peut, ă dâfaut de paiement, dis- 
poser du gage; sauf ă lui î faire ordonner en Justice que ce gage lui demen- 
rera en paiement et jusqu'ă due concurrence, d'apr&s une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchăres. , , , | 

Toute clause qui autoriserait le crâaneier î, s approprier le gage ou î en disposer sans les formalites. ci-dessus, est nulle. . 

| Doctrină străină. 
AuBRY ET RAU, IV, p. 712; - , BAUDRY Er LOrxES, Du Nant., etc., 1, 113-417, 119-123, 129-185; „_ BEUDANT, Les Săretes personnelles et râelles, 1, 198; - CoLrn Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 496, 755, 765, 771; Darroz, Rep. Nantiss. 150 urm., 169, 170, 219, 265, 922; Suppl. Nantiss., 99 urm.; DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 304 bis,'1V, VI-VIII; 305 bis, II; . DEemoauE, |, Sources des Obligations, 1, p.'153; 1], p. 798; - GUILLOUARD, 7. du Nant., ete., 167-170, 172-178; LAURENT, XXVIII, 510-515, 518-521, 528; 
MounLoy, ed. T-a, III, p. 48; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, NO. 2447 urm., 2452 urm.; Ponr, Pet. contr., III, 1146-1151, 1157, 1159, 1162, 1463. 

NS 

Doctrină românească. 
+ ALEXANDRESCO, X, F 235, 257, 258, 266 urma,, 288, 30.n. 3; (|, ed. 2-a, p. 229n.1;V, P„139; VU, p. 45 n.3); „Despre pactul comisoriu în materie de amanet, antichreză " $e potecă“. Dreptul 26/910; Observaţie sub. Trib. Vaslui din 30 Oct. 909. Dreptul 417910; Observaţie sub. Cas. II, 235 din 14 Lunie 902. Curier Jud. 82/903; Observaţie sub. Trib. Avranches (Manche), 4 Iunie 1920. Pand. Rom. 1922-111-145; CANTACUZINO MATEI, p. 554, 550, 557, 565; DEGRE ALEXANDRU, Scrieri Juridice, vol. 1, p: 582 urm. „Tocmeala ca să rămână lu- crul amanetat proprietatea, creditorului prin singura neplata. a datoriei la ter- „_ _menul stipulat“; i , , GroncEscu B. 1., „Dispoziţiunile imperative ale art. 1659 și 4701 c. civ. sunt ele apli- cabile oi nu şi la contractele de potecă“. Curier Jud. 58/903 ; Hozoc D., Aotă sub. Trib. Dorohoi 137 din 24 Mai 1922. Pand. Rom. 1924-]1-166; IOxEsSCcU STELIAN, Notă sub. C. Apel Buc. s. IV, 92 din 17 Oct. 1923 şi Trib. Ilfov s. Il com. 4l1 din 19 Febr. 1935, Pand. Rom. 1925-11-126; ” Nacv, I, p. 109; 

Poicunox Dew, Wotă sub. C. Apel Craiova, s. II, 57 din 27 Mart. 1922 Şi 
Cutnos Dei 

Iart. 1922. Pana. Rom 
INDEX ALFABETIC , Pignorativ contract 1—5, | Urmărire 6,8. e Adiudecare 6. Imprumut 1, 2,4,5, 910. | Plaka (âare în) 5, 7. Vânsă=9' 44. 

Amanet 1, d XR [terPretare 3. Prezumpţiune +, | Vânzare cu pact de răs- 
ret tati , 

e ă 
Anulare, a se'vedeă „Nuli. IDsazpre e limitativă 4. | Succesiune 5.. „cumpărare 3, tates, Limitativă inte, . red : 3 
Arendare, a se vedea se vedea pabaecarea a o J urisprudență ocaţiune“, imitativăe, 

, . i 
Clauză penală 2, 10, Locaţiurie i 10. 1. Dacă legea, Prin art. 1689 şi 1701 
Datio in solutum 5, 7, Nulitate 1,2 7,11, aduce o der ogație la principiul pus de art, 969, că convenţiunile legal făcute 

, 

Gaj a se vedea „Amanct* | Pact Ccomisor 1—5, 7,9. 

7 
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au putere de lege între părţile 'con- 
tractate, şi anulează pactul comisoriu 
prin care un creditor, după ce a stipu- 
lat pentru asigurarea creanţei sale un 
drept real (amanet, antichresă sau 
chiar ipotecă). asupra. unni obiect: de- 
terminat şi specificat din averea de- 
bitorului său, a mai stipulat că la caz 
de ne plată să devină proprietar pe 
acel obicet, fără nici o altă formă. A- 
ceste dispoziţiuni derogatorii la liber- . 
tatea convenţiunilor nu pot îi întinse 
la cazuri cari nu au nici o analogie cu 
cel prevăzut dellege, cum este cazul 
când se stipulează la o împrumutare 
fără nici o asigurare reală, că dacă de- 
bitorul nu va plăti la termen, eredito- 
rul devine proprietar pe un obiect de- 
terminat al averei debitorului; căci 
dacă există o rațiune ca legea să vază 
cu ochi răi pe ereditorul acela care, 
fiind deja asigurat cu un drept real 
asupra averei debitorului său, a voit 
să profite de poziţiunea critică a neno- 
rocitului debitor spre a puteă dobândi 
en un preţ poate scăzut averea ce'i este 
afectată specialmente spre asigurarea 
creanței sale, nu este tot astfel cu acel 
creditor. care mulţumindu-se pe _eredi- 
tul personal al debitorului când Pa îm- 
prumutat, nu a cerut de la dânsul nici 
o asigurare reală asupra patrimoniu- 
lui lui, şi ast-fel stipulaţiunea, ce el ar 
face că, la cas de neplată, el are să de- 
vină proprietar pe un obiect determi- 
nat al debitorului” său, nu poate carac- 
terisa, un spirit de aviditate şi specula- 
ţiune urâcioasă, ca, a acelui ce are de- 

ja stipulată o asigurare reală, căci o 
asemenea stipulațiune din partea ce- 
lui ce împrumută, fără nici o asigura- 

re reală. cuprinde ceva aleatoriu, debi- 
torul său putând până la termenul 

plăţii să facă să dispară obiectul des- 

pre a cărui proprietate condiţională se” 

făcuse stipulaţiunea, şi astfel acea, sti- 
pulațiune să devină caducă prin chiar 

faptul debitorului. (Cas. I, S/Apr. 4/75 
„p. 65). RE 
2. Prin art, 1689 şi 1701 legiuitorul, 

în scop de a protegea pe debitorii ne- 
norociţi a dispus că creditorul nu poa- 
te deveni, prin singurul fapt al ne- 
plăţii datoriei şi fără intervențiunea 

autorităţii, proprietar al mobilului sau 

imobilului a cărui posesiune i sa fost 
specialmente transferită. de debitor 
spre asigurarea plății datoriei; şi orl- 

ce clauză contrarie este declarată nulă. 

Cu atât mai mult cuvânt şi pentru ace- 

leaşi motive, clauza nu se poate execu- 

tă în contractele de împrumut, unde 
nu Sa constituit nici o garantie specta- 

lă şi unde creditorul, după art. 1718, 

nu este asigurat ) i 

eventual cu toate bunurile debitorului 

său. Atare clausă întrun contract de 

împrumutare simplă nu se poate con- 
sidera nici ca o vânzara sui generis, 
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de cât în genere şi: 

lipsind cu totul intenţiunea părtilor, 
nici: ea o clausă penală liber şi cu cu- 
noştinţă convenită,. de oare-ce, după 
art. 1069, clauza penală nu este simplul 
equivalent al obligaţiunei părţii con- 
tra căreia a fost stipulată, ci compen- 
saţiunea, daunelor-interese caro resultă 
din neexecutare şi care covârsese obi- 
ectul obligaţiunei şi agravează pozi- 
țiunea debitorului, (Cas. I, 32/Ian. 
21/18, B. p. 21). | 

3.. Această dispoziţiune a legii, care 
are de obiect a protegea pe debitorul 
nenorocit în contra cupidităţii usura- 
rilor, ar fi ilusorie dacă ar. fi permis ca 
părţile să violeze prohibiţiunea legii 
dând convenţiunii lor forma unei vân- 
zări cu clauză de răscumpărare. Prin 

- uvmare, este de datoria judecătorului, 
când se află în faţa unei convenţiuni 
calificată de părţi, vânzare cu clauză. 
de răscumpărare. de a examina dacă 
constitue o asemenea convenţiune, sau 
dacă în realitate constitue un contract 
pignorativ prohibit de lege, (Buc. II, 
100, Mai/16/18, Dr. 9/18). 

4. Dispoziţiunile art. 1689 şi 1701 de- 
curg din o prezumpţiune absolută a le- 
gii, pe baza căreia dânsa se fundează 
pentru a anula convențiunea de în- 
străinare în folosul creditorului a lu- 
cerului. depus în gagiu: sau antichresă, 
şi prin urmare presumpţiuni de ase- 

-amenea natură fiind o derogatiune la 
dreptul - comun, care presupune, că, 
voinţa: umană în ori care din manifes- 
taţiunile sale, până la proba contrarie, 

„este liberă şi spontanee, trebuese cir- 
cumserise în mod strict numai Ja cazu- 
rile în cari legea le a prevăzut; iar nu 
a.fi întinse pe cale de analoșie şi inter- 
pretare, A aplica această dispozițiune 
la contracte de. altă natură, ar fi a 
estinde un principiu peste limitele lui 
acordate de, lege, şi a transforma o mă- 
sură tutelară şi de protecţiune într'o 
dispozițiune vexatorie şi tiranică, prin 
accea că ar îngreună şi mai mult pozi- 
ţiunea celui care voeşte să-şi procure 
fonduri absolut necesare, şi pe cari le- 
ar găsi în chip mhi avantagios de cât: 
cu această. condiţiune. Aceste restric- 
„tiumi la marele principiu al libertății 
convenţiunilor care domină legiuirea 

„noastră, nau fost edictate de cât în 
scopul de a evită pa cât se poate uşura, 
şi de a protegea contra sa însuşi pe de- 
bitorul nenorocit, care, pentru aşi pro- 
cura, oare cari fonduri, este redus a-şi 
înstrăina, fio posesiunea de fapt, fie pe 
lângă dânsa chiar şi perceperea îrue- 
telor. lucrului dat ca garanţie credito- 
vului său, precum aceasta se întâmplă 
în contractele de gagiu şi antichreză, şi 
fiind că în asemenea situaţiune cel mai 

slab este cel co voeşte să se împrumute 
cu condiţiunea aspră pentru el, de a se 

desbrăea, concomitent cu perceperea 
sumei împrumutată, de posesiunea sau 
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DESPRE 

folosinţa veniturilor lucrului dat în si- 
guranţă creditorului şi care formează 
unul din cele mai esenţiale atribute ale 
dreptului de proprietate. Ja care omul 
ține atât de mult, de aceea s'a socotit 
că într'o poziţiune atât de desperată; 
pentru debitor, libertatea sa de voință - 
este foarte mult apăsată, în cât să poa- 
tă a respinge condiţiunile spoliatoare 
impuse de creditor, că în caz de ne pla- 
tă la termen lucrul depus ca gapiu sau 
antichresă să devie proprietatea acos- 
tuia, şi ca consecință s'a declarat anu- 
larea acestor clauze. Insă în contrac- 
tul de împrumut cu ipotecă, natura a- 
cestei sigurante este ast-fel în cât ori 
ce debitor îşi poate găsi fondurile ne- 
cesare cu mai multă uşurinţă și este 
pus în posițiune a respinge condiţiu- 
nile cari nu'i convin şi cari i-ar fi im- 
puse de creditor. Chiar dacă am admi- 
te că situaţiunea celui ce voeşte să se 
împrumute cu ipotecă ca garanţie, ar 
Îi egală cu a acâlui ce nu ar putea da 
de cât un gagiu. sau antichresă, totuşi 
nu putem pe cale de analogie să creăm 
restricțiuni acolo unde legea nu le a prevăzut, mai eu seamă când prin ace- le restrieţiuni, isbim pe o persoană ma- Joră şi capabilă de ori ce act a] vieţii 
clvile, de ineapacităţi pe cari legiuito- 
rul nu le-a prevăzut în „mod expres la materia ce ne ocupă; căci dacă garan- - țtiile şi protecțiunea, trebuese acordate acelui ce se împrumută, nu trebue pentru a salvă acest principiu 'să se sdrobească şi anihileze un altul care domină şi po acesta. acela adică că ori ce act voluntar al omului se socotește liber până la proba contrarie, şi că con- venţiunile noastre fiind emanaţiunea acestei libertăţi, ordinea stabilită cere ca ele să aibă putere de lee între cei ce le. contractă. Deci e valabilă conven- tiunea prin care se dispune că crediţo- rul ipotecar va lua o parte din imobilul ipotecat dacă la termen debitorul nu va plai suma uprumutată cu care debi- Orul va fi achitat, e i , Febr.[19)91, Dr. 22/91) PEL Cratova, II, 5. Dacă asupra Ă a unui împrumut de ipotecă cu clausa comisorie pe partea dintran imobil, moștenitorul capabil al imprumutatului consimte. a retu- noaşte clauza comisorie în schimbul desființărei ipotecei de pe întregul i- mobil, o asemenea convențiune pentru achitarea datoriei ipotecare prin datio în solutum a 'acelei părţi din imobil „este valabilă şi constitue şi o execu- . are = voluntară a pactului” comii Cas, I, 301, Ian. 93/91, B. p. 7639. IS0Tiu, 6. Debitorul amanctat este în drept 

Art. 16 
să se facă, el rămâne 
1685, 1686, 1701, 1730 

ț 

"unde rezultă că 

90. — Până la expropriaţiune 

AMANET Codul civil 

a închiria obiectul amanetat şi o închi- 
riere pe doi ani, chiar cu plata antici- 
pată a, preţului chiriei, nu trebue să fie considerată ca un act de dispoziţie. 
De aci rezultă că ereditorul amanetar, 
care urmăreşte vânzarea silită a aces- 
tai lueru şi-devine adjudeecatorul lui, 
este ținut să respecte închiricrea fă. 
cută în regulă de debitor. (Cas, II, 
122/98 B. p. 754), 
„2. Nulitatea pactului comisoriu sta- 

bilită de art. 1689 eod, civil, nu atinge 
convențiile care atribue proprietatea 
sajului «creditorului, de cât atunci 
când sunt contimporane coustituirei ga- 
jului, astfel că o datio în solutum du- 
pă constituirea gaiului este valabilă. 
(Trib. Vaslui. Dr. 47/7910, p. 318), 

3. Din dispoziţiile art, 1686 e, civ, 
cari dau drept creditorului, în caz de 
neplată, a urmări lucrul amanetat, nu 
rezultă, în lipsa unei convenţii contra- 
rii, obligația pentru credițor de a ur- 
mări mai întâiu lucrul amanetat şi nu- 
mai în caz de neacoperirea creanţei să 
aibă drept să urmărească şi altă avere 
a debitorului. (Trip, Constanţa, No. 66 
1915; Dreptul 1915, p. 341). 

„9. Pactul comisoriu sau contractul 
pignoritiv este oprit numai în momen- 
tul închirierei contractului. Odată însă 
împrumutul făcut şi gajul constituit, 
nimic nu împiedică pe debitor să au- 
torize pe creditor a vinde gajul de bună 
voie, dar pentru_vânzare publică, dacă 
el găseşte mai cu folos acest mod de înstrăimare. (Cas. III, No. 192, . 1915; Justiţia 1915, p. 42). 

10. Art, 1066 ce, civ. prescrie în mod 
clar că părţile se pot obliga. printr'o 
clauză penală, să dea orice lucru, de 

acel lucru poate fi de- 
terminat sau numai determinabil. 

ispozițiunile art. 1689 e. civ., fiind 
referitoare numai la contractul de îm- prumut pe amanet, nu-şi au aplicaţiu- ne, când arendaşul principal n'a do- bândit proprietatea averei urmărită pe baza unui contraeţ de împrumut pe gal, ci din efectul clauzei penale, în- șerisă în contractul de sub-arendare. (Oas, II, No. 49, 1916; Juris. Rom. 1916, 
D. . 

11. Faptul că ar exista 9 acţiune în anulare a contractului de amanet, nu împiedică vânzarea obiectului, nefiind în lege nici un text în această privinţă. (Judea. ocol. Herţa-Dorohoi 401 din 96 Sept. 1924. Jur. Gen. 1994 No: 1810). 2. A se vedea: art. 1101 nota 1; art. 1122, nota 2; art, 1701, notele 1, 2; art. 1746, nota 7), o . A 

debitorului; de este proprietarul amanetului. (Civ. 1599'urm., ; Civ. Fr, 2079). 
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| Tezi. fr. „Art. 2079, — Jusqu'i lexpropriation du debiteur, s'il y a lieu, 
il reste propriâtaire du gage, qui n'est dans la main du ertaneier, qu'un depât 
assurant le priviloge, de celui-ei. | 

Doctrină străină. 

AUBRY ET RAU, IV, p. 711, 714; , 
BAUDRY ET DE LOrnNEsS, Du Nant., elc., I, 92, 93, 95, 9, 142; 
BaupnY ET TIssIER, Prescript., 315; IE 
“CUAUVEAU ET CARRE, IV, quest. 1690; , . 
Couix ET CAPITANT) ed. 2-a, II, p. 707; 
Dacroz, Rep. Nantiss., 10%, 150 urm., 212, 441; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 312 bis, VII; 
“GUILLOUARD, Fr. dulNant,, etc., 141, 144%, 180; 
LAURENT, AXNVIII, 4%, 497, 525; 
MouRLos, ed. 7-a, III, p. 482, 485; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2431; 
Posr, Pet. contr. II, 1160, 1165, 1167, 1169, 1180,,1185; 
“TRoPLOSG, Comm. des Privil., 417, 418. . 

Doctrină românească. 

ALEXAXDRESCO, X, p. 235, 257, 258, 266 urm., 288, 306 n. 3; 
CAXTACUZISO MATEI, p. 355; . 

ToxEscU SrerrAN, Nola sub. C. Apel Buc. s. IV, 92 din 17 Oct. 1923 și Trib. Ilfov s. II: 
Com, 47 din 19 Febr. 1925. Pand. Rom. 1925-11-126; 

« Nacu, III, p. 515. 

Jurisprudenţă. 

5. Averea constituită gaj de către de- 
bitor unuia dintre creditorii săi. poate 
îi urmărită de către ceilalţi creditori 
ai debitorului şi cereditorul gagist nu 

se poate opune la aceste urmăriri, el 
neavând de cât dreptul de a îi plătit cu 
preferinţă din preţul lucrului. (Cas. II, 
167 din 8 Oct. 1910, Jurisprudența 32 
1 . ' : 

2. A se vedea: art. 1685, nota 2. 

Art. 1691. — Creditorul răspunde după regulile stabilite la 
titlul: Despre contracte şi obligaţiuni în genere, de pierderea 
sau stricăciunea, amanetului provenită din culpa sa. , 

Asemeneu şi debitorul trebuie să întoarcă creditorului 
toate spesele utile şi cele necesare făcule pentru conservarea 

" amanetului. (Civ. 991, 999, 1081 urm., 1102, 1156 urm., 1574, 
1605, 1618, 1690, 1699, 1730; 0. com. 481; Civ. Fr. 2080). . 

Tezt. fr. Art. 2080. — Le crâancier r&pond, selon les râgles 6tablies au 

titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en general, de la perte 

ou dettrioration du gage qui serait survenue par sa n6gligence, , LL 

De son câte, le dâbiteur doit tenir compte au crcaneier des d&penses utiles 

<t nâcessaires que celui-ci a faites pour la conserration du gage. 

a Doctrină străină. 

AuBnr ET RAU, IV, p. 713, 71%; 
Baunn ET DE LOYNES, Du Nant., € 
Caprraxr, De la Cause des Obligations, 

ta ete., I, 137-139, 142-445: 
p. 51, 52 nota 3, 207, 336; 

Con rr CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 416, 166; 
DâLroz, Rep. Nantiss., 183 urm.; Suppl. Nantiss., MI urm.; 
DEMAXTE zl CoLMET DE SANTERRE, VII, 309, bis, II; 
DEmoGuE, |, Sources des Obligations, II. p. 229 9. 
GuiuLovARo, Tr. du Nant., etc., 100, 161,188, 189; 
LAURENT, XX VIII, 524, 520; 
MounLox, ed. 7-a, III, p. 485; 
PLASIOL, II, ed. 3-a, No. 2432: a 
Poxr, Pet. contr., 1], 1172, 1174, 1170; 
TnoPLosg, Commn. des Privil., 426 urm., 431. 

6529, — Codul Civil adnotat. — IV. 10 
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Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 277 urm., 280; 
CANTACUZINO MATEI, p. 556; 

1. 

A SrELzAN, Notă sub. C. Apel Buc. s. IV, 92 din 17 Oct. 1923 şi Trib. Ilfov s, [1 
1oxEgoU Sr din 19 Febr. 1925. Pand. Rom. 1925-]1-126; 
Nacu, Il. p. 618; III, p. 545. 

Jurisprudenţă. 

1. Acest articol își are aplicarea nu- 
mai atunci când amanetul a trecut în 
posesia creditorului sau a unei terțe 
persoane. Aşa dar, când e vorba de a- 
manetul constituit în favoarea unei 
case de credit agricol, în care caz după 
art, 27 din legea caselor de credit agri- . 
col, lucrurile amanetate sunt lăsate în 
posesia debitorului până la expirarea, 
termenului de împrumut, Casa Creai- 
tului nu poate să fie răspunzătoare de 
stricăciunile sau pierderile lucrurilor. 
(Cas. 1, 307/94, B. p. 949). 
2.Contractul de gaj nu creează nu- 

mai un simplu drept real şi accesor 
pentru garantarea unci creanţe, dar 
poate fi sursa, unor drepturi sau unei 

Art. 1692. — Dacă 

obligaţii de responsabilitate în favoa- 
rea şi în sarcina creditorului gagist, 

"care răspunde pentru pierderea sau 
siricăciunea amanetului conform regu- 
lelox stabilite prin art. 1074 al. 1, 1080, 
1081, 1120, 1156, 1605, e. civ. (Trib Teleor- 
man 5, ÎI, 289 din 4 Nov, 1920, Curier 
Jud _1/921). 

3. Natura responsabilitiăiţii ereditoru- 
lui amanetar nu poate fi acea a man: 

„ datarului sau a depozitarului ci numai 
aceea a comodatarului, care răspun: 
de chiar şi pentru abaterile de la dili- 
g&ența unui bun proprietar pe cari teo- 
via elasificării culpelor le aşează în cate- 
goria aşă denumită „culpa levis“. 
(Trib Teleorman S. 1. 289 din 4 Nor. 
1920. Curier Jud. 1/921). 

4. A se vedea: art 1156. nota 1. 

sa. dat drept amanet o creanţă ce pro- 
duce dobânzi, creditorul trebuie să ţină în seamă aceste do- 
bânzi asupra 

Dacă, datoria, 
dobânzilor ce ar fi datorite. 

pentru a cărei siguranţă s'a dat amanet o 
creanță, nu produce ea însăși dobânzi, atunci dobânzile cre- 
anţei amanetate se ţin în seamă asupra capitalului datoriei. (Civ. 1060, 1101, 1111, 1589, 1687, 1697 urm.; Civ. Fr. 2081). 

Teri. fr. Art. 2081. — Sil sagit dune crâance. donne en gage, et que cette crâance porte intcrâts, le erâancier impute ces interâts sur ceux qui peu- „vent lui &tre dus.. 
Si la dette pour sârett de laquelle la, ertance a, ct donnte en gage ne porte point elle-mâme intârts, Vimputation se fait sur le capital de la dette. 

Doctrină străină. 
BAUDRY ET DE LOYNEs, Du Aani., etc., |, 15, 96; 

Lord 7: 
- 

Cours E? CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 767; Dartoz, Rep. Nantiss., 190 urm.; Suppl. Nantiss., 113; DEMANTE EP COLMET DE SANTERRE, VIII, 205 bis, IV; MovaLos, ed. 7-a, III, p.: 482; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2432. 

Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, X, p. 258 urm;; Caxracuziso MATEI, p. 555; 
Nacu, III, p. 546, 

Art. 1698. — Dacă creditorul abuză, de amanet, debitorul poate să ceară ca acel 
(Civ. 1632, 

1) Textul acestui + Italian, art, 1887), ar 
icol nu are echivalentul său în Codul Civil francez, 

i amanet să se pună n 
1685: Civ. Ital. 1887). pună Sub sequestru ) 

el este luat din Codul Civil 
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„ Tezt, Ital. Art. 1887. — Se il creditore abusa, del pegno, il debitore pud 
domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro. | 

i > ga i *. Doctrină străină, 

BAUDRY ET DE LoYxES, Du Nanlissement, elc., ], 11, 14, 96, 100 urm., 136, 141; 
GUILLOUARD, Aantissement, 220; Ă . . LAURENT, XX VIII, 555; 
Poxr, Aantissement, Il, 1244; 
TROPLONG, Wantissement, 468. 

l Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 260 urm. 305, 344; 
“CANTACUZINO MATEI, p. 530; 
Nacu, III, p. 516. 

Art. 1694. — Debitorul'nu poate pretinde restituţiunea ama- 
netului de cât după ce a plătit în întreg capitalul, dobânzile 
Şi spesele datoriei pentru a cărei siguranţă sa fost dat ama- 
netul. | . 

Dacă acelaş debitor ar fi făcut o altă datorie către acelaş. 
creditor după tradiţiunea amanetului, şi o asemenea, datorie 
ar fi devenit exigibilă înainte de plata primei datorii, eredito- 
rul nu va puteă fi constrâns să libereze amanetul mai înainte 
de a se fi plătit ambele creanţe, chiar. când nu sar fi stipulat . 
de a subordonă amanetul la plata datoriei a doua. (Civ. 558, 
771, 1322, 1323, 1377, 1444, 1619, 1686, 1700, 1730; Civ. Fr.2082). 

Text. fr. Art. 2052. — Le d€biteur ne peut, ă moins que le detenteur du | 
gace n'en abuse, en râclamer la: restitution qu'aprts avoir entitrement pay€, 
tant en principal quw'interâts et frais, la dette pour siret6 de laquelle le gag 
a 6t€ donn€. Si | , 

S'il existait de la part du mâme d€biteur, envers le mâme crâancier, une 
autre dette contracte posttrieurement ă la mise en gage, et devenue exigible 
avant le paiement de la premitre dette, le creancier ne pourra ctre tenu de se 
dessaisir du page avant d'âtre entiărement pay€, de Pune et de lautre dette, 
lors mâme qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage. au 
paiement de la seconde. E 

| | Doctrină străină. 

AvBny Er RAU, IV, p. 4, Ti; | 

BAupnY Er DE Low, Du Nant., etc., I, 101, 102, 106-110, 1360, 140, 441; 

Baunnr ET TIsSIER, Prescript. 530; | 
BeupAsr, Les Săretes pers. et reelles, 1, 208, 209; 
Caviraxr, De la Cause des. Obligations, p. 337: 1-9. 
Coum er CAPITANT, €d. 2-a, II, p. 349, 703, 707, 770, 719; , 
DArLoz, Rep. Nantiss., 197 urm., 211; Suppl. Nantiss., 115 urm.; YI, 
DEMANTE EP COLMET DE SANTERRE, VIII, 312 bis, II _urm.; 313 bis, ; 

GuicovARD, Fr. du Nant., etc., 144, 151, 152, 155-157, 190; 

LAURENT, XX VIII, 497, 506-508; 
Mounroy, ed. 7-a, III, p. 485 urm.; , 
PLANIOL, IL, ed: 3-a, No. 2440, 242 urm.; 
Poxr, Pet. contr., Il, 499, 1167, 1195-1197 : 
“TaoeLosă, Conu. des Privil., 465, 409, 410, 473. 

Doctrină .românească. - 

Droit ancien et moderne de la Roumanie, p.. 211, ALEXANDRESCO, X, p. 202 urm. 34%; Dreptul 29/910; Observaţie 
g i ală i de retenţie“. 226 nota 4; „Teoria generală a dreplului de re 

sub. 'Trib. Vaslui, 3 Oct. 909. Dreptul 417910; 
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Borez Conxerav, „Doctrina asupra dreplului de retențiune*. Pagini Juridice 36/1910; 
CANTACUZINO MATEI, p. 547, 555, 556; 
MAYROJANNI ALEX., Aolă sub. Trib. Comercial Ilfov s. 1, 491 din 9 Iulie 923,: Curier 

Jud. 15/924; 
Nacu, III, p. 518 urm. 

INDEX ALFABETIC 

Accesorii 4, 
Adjudecare 2, 
Amanect 1-10, 
Amanet comercial 3. 
Comercial amanet 3 
Creditori 2, 3, 6, 10. 
Cumpărător, a se vedea 

» Vânzare-cumpărarc*. 
» Datorie posterioară 6, 8. 

Garanţie a se vedea, Ama- 
ncts, „Gaj“. 

Indivizibilitate +. 
Ipotecă 1, 
Prescripţie 7. 
Prezumpţie 8. 
Privilegiu 1, 2, 
Proprietate 1, _ 
Retenţiune 1, 2, 3, 3,6, 

Debitori 10, 8, 9, 10, 
Evicţiune î, Terţe persoane 1. 
Executare silită 2. Urmărire 2. 
Faliment 2. , 
Furnituri de materiale 6. 
Gaj 1-10. 

Vânzare-cumpărare 1, 2. 
Vânzare silită 2. 

Jurisprudenţă. 

1. Independent de privilegiul ce le- 
gea acordă ereditorului amanetar, pen- 
tru a se garanta de plata ereantei, sale 
faţă cu cci-l-alţi creditori ai debitoru- 
lui, după art. 1694, el câştisă dreptul de 
retenţiune asupra lucrului amanetat, 
drept. care fiind real'este oposabil. nu 
numai debitorului, dar şi celor de al: treilea cari au câştigat posterior drep- 
turi asupra lucrului reţinut, cum ar fi. 
un cumpărător, de oare-ce dacă nu ar» 
îi ast-fel dreptul de vetenţiune nu ar 
însemna nimic şi nu ab £ vea, caracterul de siguranţă care a fost în voința legii de a-i da, şi totul ar depinde atunci de voinţa debitorului care, înstrăinând sau ipotecând lucrul reţinut ca ama- net, ar putea să răpească, ast-fel drep- tului de retenţiune ori-ce eficacitate, E evident dar că creditorul amanetar ni poate să fie evins de cei de al treilea, cari au câştigat drepturi de proprieta- te sau ipotecă asupra lucrului după naşterea dreptului săn. (Apel Iaşi, II, 140, Oet. 22/82, Dy. 83/82), 

2. Gagiul tacit admis în cazul art, 1694, al. IL nu produce un adevărat pri- vilegiu și nu conferă de cât un drept de retențiune și aceasta resultă din "chiar contextul art. 1694 al. II. care drept de retențiune poate să fie opo- sabil cumpărătorului, creditorilor chi- rosrafari sau privilegiați ai proprieta- rului lucrului deţinut, şi accasta chiar în materie de faliment. Prin „urmare singurul beneficiu de care e privat cre- ditorul în asemenea caz e mai cu sea- mă de a nu puteă uză de procedura ex- peditivă şi puțin costisitoare prescrisă e iege pentru vânzarea gagiului. însă acest drept de retenţiune, nu poate face obstacol unei vânzări pe cale de execu- tiune silită, Cu ocaziunea căreia credi- torul însă nu poate să fie constrâns de a delăsa lucrul in posesiunea adiudeca- tarului. de :câţ dupe:ce va fi fost com- plect desinteresat, (Fii Ă 
Nov, 16/88, Dr. îa/gg)(P7ib- 1ifov, con. 

—1 

3. Nu cste loc a se aplică art, 1604 al, 
, în materie de gagiu comercial. de 

oare ce gagiul comercial. este regle- 
mentat în toate detaliurile sale în art 
418 urm. 6. com., şi nu se prevede nică- 
eri un asemenea drept de rctențiune, 
pentru o creantă ehirografară a credi- 
torilor cari ar aveau asupra aceluiaşi 
debitor o creanță gaistă, ast-fel că nu 
e loe de a complectă dispozițiunile co- 
dului de comerciu cu dispozițiunile co- 
dului civil când codul comercial regle- 
mentează în mol complect materia de 
care se ocupă. (Apel Buc, 1, 6, Febr. 
27/89, Dr. 24/89). 

4. Garanţia este indivizibilă în acest 
sens că întreasă şi ast-fel cum s'a con- 
stituit. răspunde de executarea cou- 
tractului în toate amănuntele lui. In 
virtutea acestui prineipiu, partea nu 
este: în drept, după art. 10604, să ceară 
nici xestituirea, nici reducerea rarau- 
ţiei, do cât în principal, cât şi în acee- 
soriile ei. (Cas. 1, 1%/Mart. 93/90, B. 
p. 823). 

5. Constituirea gapiului are de efect 
a transmite ereditorului gagist dreptul 
de a deține lucrul, până ee va fi con- 
plect achitat. (Apel Galaţi 1, No. 3194, 
Curier-Jud. 19/94). . 

. Conform art. 1694 al. II din -cod. 
civil, pentru ca un creditor să aibi 
dreptul să continue a reține amanetul 

* Pentru siguranța unei alte datorii, de- 
cât aceea pentru care s'a stipulat ama- 
netul, trebueşto, pe lângă, celelalte con- 
dițiuni, ca datoria cea de a doua să fie 
născută în urma celei dintâi. Astfel, 
gajul stipulat în mod expres prin con- 
venție, ca siguranță pentru garanta- 
xea oblisaţiunei de executare şi de în: 
treținere, continuă a fi afectat ca sal] legal tacit, pentru siguranța plătei al- 
tor creanţe, provenite din furnituri de 
materiale, născute posterior convenţi- 
unci, şi devenite exigibile înainte de 
stingerea obligatiunei pentru care sa 
stipulat gajul convenţional. (Cas. 
79/905+B. p. 1577), ! Ă 7. Dispozițiunile art, 1886 din a Cita 
privitoare la începerea curgerii unei 
prescripţii, precum şi ale art. 1691 din 
acelaş cod, care se referă la exercitarea 
acțiunii debitorului, contra, ereditorului 
„Pentru restituirea gajului, se aplică şi 
pentru  prescripțiunile acţiunilor c0- nerciale, de oarece, potrivit art, 1 din codul comercial, dispoziţiile codului ci- 
vil se aplică şi în comereial, întrucât nu există alte dispozitii, derogatorii. 
Cas. III, 10 Dec. 1907, B. p. 1966); 

8. După art. 1694 codul civil, când se 
contractează o” datorie ce arc o dată 
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Codul ciril 

posterioară unei alteea convenită în- 
tre aceleaşi persoane şi pentru asipru- 
rarea căreea se dăduse un gaj, eredito- 
rul este autorizat să reţină gajul si 
pentru cea de a doua datorie, dacă a- 
ceasta are scadența anterioară exigibi- 
lităţii primei datorii, pentrucă. prez 
zumpția este. cii părţile au consimţit ta- 
cit ca ambele datorii să fie asigurate 
cu acel gaj. (Cas. III, 5 Nov. 1908. B. 
p. 1940). 

3. Amanetul garantează, potrivit art, 
1694 ce. civ., plata întregului eapital 
pentru care el a fost dat, aşă că el nu 

DESPRE AMANET 

- 402), 

Art, 1695-1696 - 

poate fi liberat înainte de a se fi făcut 
plata integrală a capitalului. (Cas. IE, 
No. 102, 1914; Jurispr. Rom. 1914, p. 

10. Conform art. 1694 «e. civ. credito- 
rul gagist. va putea aveă totdeauna 
dreptul său de retenţie atât. asupra de- 
bitorului său cât şi asupra creditori- 
lor 'chirografari. ai săi. (Trib. Ilfov, s. 
X, eom. 491 din 9 Iulie 1993. Curier Jud. 
15/9294, Pand. Rom. 1924, III. 67). 

1î. A se vedeă art. 1322, „Dreptul de 
retenţie“. : 

Art. 1695. — Amanetul este nedivizibil, deşi datoria este 
divizibilă între erezii debitorelui, ori între aceia ai creditorului. 

Eredele debitorului ce nu *) şi-a plătit partea sa de dato- 
-rie, nu poate cere restituțiunea părței sale de. amanet atât 
timp cât datoria nu este plătită în întregul ei. 

Şi vice-versa, eredele creditorului care şi-a primit partea 
sa de datorie, nu poate să restituiască amanetul cu daunarea 
coerezilor săi încă neplătiţi. (Civ. 1057 urm., 1062, 1702, 1746; 
Civ. Fr. 2083). ” : 

Teat. fr. Art. 2058. — Le gage est indivisible nonobstant la divisibilite 

de la dette entre les hâritiers du dâbiteur ou ceux du crancier. E 

L'hâritier du dâbiteur, qui a pay sa portion de la dette, ne peut de- 

mander la restitution de sa portion dans.le gage, tant que la dette n'est pas 

entitrement aequittâe. a , , 

Reciproquement, Iheritier du creancier, qui a rețu sa portion de la dette, 

ne peut remeitre le gage au prâjudice de ceux de ses coheritiers qui ne sont 

„pas pay6s. a pa 

- Doctrină străină. - . 

„BAunnY. ET DE LOYNES, Du Nantissement, etc. I, 103; 
Corax er CAPITANT, €d. 2-a, II, p. 763; , 93 
Darcoz, Rep. Nantiss., 40 urm.; Suppl. Nantiss., 23: 
GuiLLoUARD, Nantissemeni, etc., 147; 
LAURENT, XXVIII, 503; 
MovaLoy, ed. 7-a, III, p. 483: 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2463; 
Poxr, Pet. contr., Ul, 1202. i SE Ș 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 210, 277, 290,.548; - 

șiszacuzn:o MAzer, ps Apel Iași s. |, 74 din 8 Oct. 920. Pand. Rom. 1922-11-447 a 

Nacu, III, p. 518 urm. - 

Art. 1696. — Dispoziţiunile precedente nu se aplică în ma- 

terie de comerciu, nici la casele de împrumut pe amanet, în 

privinţa cărora se va urmă după legile şi regulamentele re- 

ative la dânsele. (Pr. civ. 722; C. com. 387, 405, 438, 478—489; 
Civ. Fr. 2084). e | | ” 

i, 
i a ial. " 4) Particula „nu“, care face acest articol neînțeles, credem că din erpare figurează ta textul oi 

In textul francez ea nu există, după cum nu trebue să existe nici în textul român, ca c 

sul logic al frazei, . . 
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Art. 1697. DESPRE ANTICIIRESĂ Codul cir] 

Text. fr. Ari. 2084.— Les dispositions ei-dessus ne sont applicables ni 
aux matires de commerce,' ni aux maisons de pret sur gage autoristes, ei 
l'6gard desquelles on suit les lois et râglements qui les concernent. 

Doctrină străină, 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du Nantissemeni, etc., I, 146, 156; 
CoLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 761; , , , 
DaLoz, REp. Commissionn,, 143 urm.; Mont de piste, p. 397, col. 2 in medio; Nan: 

tiss., 109 urm., 213 urm.; 
Mounox, ed. 7-a, III, 'p..487; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2493. 

_Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 281 urm.; Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 433; 
Nacu, III, p. 528 urm. , 

Jurisprudenţă. * - ționale, adică prin recursul la ua alt 
| text de lege care este fundat pe aceiaşi „1. Dacă este adevăraţ atât că drep- rațiune, nu este mai puțin adevărat că tul civil este dreptul fundamental la şi legile excepţionale sunt susceptibile care.cată să recurpem în cazurile nepre- de a fi interpretate. în sens larg, când văzute de legea comercială, cât şi că aceasta rezultă că necesitate logică din nu este permis a se lărgi prin analo- scopul evident ce urmăresc aceste. legi. gie sfera de aplicaţie a unei legi escep- (Cas. II, 21/Ian. 28/50, B. p. %). 

TITLUL XVI. 
Despre antichresă. 

Art. 1697. — Antichresa este un contract, prin care credi- 
torul dobândeşte dreptul de a-şi apropiă fructele unui imobil remis lui de datornic, cu îndatorirea de a le impută 1) pe fie- care an asupra dobânzilor, de sunt datorite, şi apoi asupra capitalului creanţei sale. (Civ. 1698 urm.; L 'Timbr, 21 $5; Civ. Fr. 2085. $ 2; Civ. Ital. 1891). 

Tezt. fr. Art. 2085 $ 2. — Le certancier n'acquiert par ce contrat que la facult de percevoir 'les fruits de limmeuble, ă la charge de les imputer annuellement, sur les intârâts, sil lui en est di, et ensuite sur le capital de "sa crâance. 
, Text. Ital, Art. 1891. — I'anticrezi & un contratto, mediante il quale il ereditore acqnista il diritto di fare suoii frutti dell'immobile del suo debitore, col! odligo di imputarli annualmente a sconto deeli interessi i dorati e quindi del .capitals del suo credito. > De se sli e 

| Doctrină străină, 
AUBRY ET Rau, IV, p. 115, 719, 721; | | AUDRY ET DE LOYNEs, i ş | ; Goes se Crrzasa, od. 3-a, 1 posesia 10, 17, 182, 189, 187, 401, 199,200, 14,91; ALLOZ, ftcp. Nantiss., 22, 216 urm, 252; Sunpi is n DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, “VII. 05ppl Vimlgsement, 123 urm; GUILLOUARD, Du Wantissement, ete., 227-229, 246. '? Se dn UI; LAURENT, XXVIII, 545, 546, 5555 ii: „MoURLON, ed. 7-a, III, p. 487; ! PLAXIOL, II, ed. 3-a, No. 2497 ; - Ponxr, Pet. contr, II, 1233, 1235, 1247, 1274, 

Doctrină românească, ALEXANDRESCO, X, p. 295 urm, 306, 544; (VIII et moderne de la Roumani:, p. 226; Oval part. I, ed. 2-a, p.331n. 3); Droit ancien servaţie sub. Cas. 1, 244 din 44 Mai 1910.a 

    

1) A simpulă“ adică: a scădea, - . 
| 
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 CAacuzno Mob), Observaţie sub. TYrib. Muscel, 106 din 1% Martie 1909. Curier 

Codul civil DESPRE ANTICHRESĂ Art, 1698. - 

Dreptul 48/910; Aotă sub. Justiţia de Pace din Carnitres (Nord), 9 Mai 1920. Ju- 
rispr. Gen. 21/1923. No. 1445; 

CANTACUZIXO MATEI, p. 50%, 565; 
CERBAN AL. 

reale“. Curier Jud, 23-24/1919; 
„Lacunele şi defectele în organizarea sistemului nostru civil de garanţii 

ConREANU S. ION (Iscon), Observaţie sub. Trib. Muscel, 106 din 14% Mart. 4909, Curier 
Jud. 497909; 

Nacu, III, p. 533, 539; 
Srorxescu D. Dem, „Studii asupra legilor rurale“. 

Jurisprudenţă. 

1. Pentru constituirea unei anti- 
chrese trebue ca contractul să fie seris 
şi trascris, acceptat de ambele părti, 
conform ari. 1698; şi ccea ce este mai 
esenţial, cată ca imobilul dat în anti- 
chresă să fie remis în posesiunea cre- 
ditorului, dupe cum ordonă art. 1697. 
(Apel Bue, III, 115, Mai 22/84, Dr. 72/84). 

2. Antichresa este un drept real, (A- 
vel Focşani. II, Dr. 18/85). 

3. Pământurile rurale pot fi date în 
antichrezăi, (Cas. I 244 din 14 Mai 1910. 
Jurisprudenta, 90/1910). 

Când, prin conventie, părțile sta- 
bilese că veniturile imobilului.dat în 
antichreză, să se impute numai asupra 
procentelor, impozit fonciar şi asigura- 
re, prin aceasta nu se violează întru ni- 
mie nici o dispoziţie imperativă sau 
proibilivă a vreunui text de: lege, de oa- 
xeco nicăeri legea nu impune părților 

Curier Jud. 23/907. 

obligaţiunea ca să prevadă că parte 
din veniturile imobilului să fie impu- 
tate şi asupra capitalului, sâu să nu se 
însereze în act elauza de compensaţiune 
a veniturilor cu dobânzile capitalului 
împrumutat. (Trib. R.-Sărat, No. 188, 
1915; Dreptul 1915, p. 458). 

Antichreza. prin faptul 'că debito- 
rul — proprietar al imobilului — ră- 
mâne lipsit de folosinta bunului dat în 
antichreză, care trece în stăpânirea 
creditorului, constitue un  desmem- 
brământ al proprietăţii, şi prin urmare 
nu pot fi date în antichreză pământu- . 
vile cu cari au fost împroprietăriți lo- 
cuițorii săteni la 1864, iar antiehreza 
unor astfel de pământuri este nulă, pe 
baza art. 1 şi 2 din legea interpretativă 
dela 1879. (Prib. R.Sărat, No, 188, 1915, 
„Prentul. 1915: p. 158). 

6. A se vedea: art. 1108, nota 15; art. 
1700, nota 1.: 

Art. 1698. — Acest contract trebuie să fie făcut înscris! şi 

transcris, întrucât este o datorie mai mare de 150 lei ) (Civ. 

1179, 1191, 1197, 1198, 1686; 
Fr. 9085 Să 1). 

L Timbr. 20 să 5, ŞI ; Civ. 

„Tezt. fr. „Art. 2055 Ş 1. — Lvantichrăse ne s'etablit ue par &erit, 

- Doctrină străină. 
AUBRY ET Rav, Iv; “p. 115, 716; 
BAUDRY ET DE 'LOYNES, Du Nantissement, ele „Ie 18, 473-471 ; 

Corr er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 752, 753, 
DarLoz, Rep. Nantissement, 216 urm. ; ra Ii antissement, 123 urm. ; 

DEMANTE EP COLMET DE SANTERRE, VII, 295 bis, VI; 318 bis, I, III; 

DemocuE, |, Sources des Pligations, 1, p. 346 

Guassos, Dr. de rel. p. 
GUILLOVARD, Du pi, etc., 208, 210, 214; Dr. de ret., 35; 

LAURENT, XVIII, 536, 537; 
Niconas, Dr. de ret. 161; 
PLASIOL, JI, ed. 3-a, No 2497; 

Poxr, Pet. contr., II, 4928-1936, 

.S 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 297, 300 urm. 1735 urm.; (VII, part. 1, ed. 2-a, p. 331 n. 3); Obser- 

vație sub: Cas. |, 170 din 28 Mart. 1910. Dreptul 48p0; Oser adie sub. Trib. civil 

sei Falaise 2 Mai 918. Curier Jud. 81/0913; 
555, 564, 565; 

Jud. 49/909; 
Gronczax N., Nota sub. Cas. 1, 148 din 3l Mari. 1921. Pand. Rom. 1923-1-233; 

Nacu, II, p. 846; III, p. 540. 
E de notat că în textul francez nu se spune că 

1) E vorba de „lei cechi“, adică 55 lei noi şi i 55 bani. 

acest cohtracă trebnie să fie transcris; cum cere textul român al art. 1698 Cod Civ 
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Art. 1699-1700 DESPRE ANTICIIRESĂ | Codul civil 

i ă mai esenţial, trebue ca imobilul dat în 
Jurisprudenţă. antichreză să îio remis în posesiunca 

1. Pentru-constituirea unei antichre-  ereditorului după cum ordonă art. 
"ze, trebue ca contractul să fie scris şi ce. civ. (C. Apel. Buc, s, III 115 din 2 
transcris, acceptat de ambele părţi con- iai 1884, Dreptul 72/84). 
form art. 16098 ce. civ; şi aceea ce este - 

Art. 1699. — Creditorul, dacă nu sa stipulat contrariul, 
este dator să plătească . dările şi sarcinele anuale ale imobi- 
lului ce posedă în antichresă. Asemenea, trebuie să îngrijească 
de întreţinere şi să facă  reparaţiunile necesare şi utile ale 
imobilului ; la din contră, rămâne răspunzător de daune-interese. 

Toate spesele relative la obiectele sus arătate se vor pre- 
levă asupra fructelor. (Civ.: 991, 997, 1084, 1691, 1700; Civ, 
Fr. 2086). i 

Text. fr. Amt. 2086. — Le certancier est tenu, siil n'en est autrement 
convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble 
qu'il tient en antiehrăse. . ' 

IL doit €galement, 'sous peine de dommages et intârâts, pourvoir â Pea- 
tretien et aux r6parations utiles et necessaires de l'immeuble, sauf î, prâlever 
sur les fruits toutes les dâpenses relatives ă ces divers objets. 

. 

| Doctrină străină. 
AUBRY ET RAU, LV, p. 717, 720; 
BAuDRY Er CHAUVEAU, Des biens, 373, 376; 
BaunnY ET DE LoyxEs, Du nantissement, ctc., I, 212, 213, 244, 
"Coran Er CApITANT, ed. 2-a, Il, p. 75%; 
Daroz, Rep. Naniiss., 251 urm., 277 urm.; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 320 bis, VI; | 
Gurrovanv, Du Nantissement, etc., 233, 258, 259; 
LAURENT, XXVIII, 549, 550; 
MovaLox, ed. 7-a, III, p. 492; 
Poxr, Pet. contr., 11, 1238, 1940; 
“TaoPLosG, Privil. et hypoth., 519 urm. 

19
 

=
 

cr
 

Doctrină românească. 
„ ALEXANDRESCO, N, p. 303,304, 343, 344%, 54%; (VIII, part. 1, od: 2-a, p. 33tn.3); " CANTACUZINO MATEI, p. 441, 564, 565; 
Nacu, III, p. 5H. ! | 

„Art. 1100. — Debitorul nu poate reclamă folosinta imobi- 
lului dat în. antichresă, mai înainte de a fi plătit toată dato- ria. Creditorul însă, ce voeşte a se liberă de îndatoririle enu- 
mărate în articolul precedent, poate totdeauna, întrucât n'a E Le XPres la, acest drept, sili pe: debitor să-şi primească 

at iolosința imobilului. (Civ. 771 1619, 1694; Civ. Fe. 2087) (otv PT, 1822, 1928, 1977, 1444, 
d Tea. fr. „Art.. 2087, — Le dâbiteur ne peut, avant 'entier acquittement . e ea reelamer la jouissance de Vimmeuble qu'il a .remis: en antichrăse. ice Mais le erdancier qui veut se decharger des obligations exprimâes en Lar- tei p cot ent, peut toujours, 4 moins qu'il n'ait renonct ă ce droit, contra- indre le dâbiteur î reprenăre la Jouissance de son immeuble. 

Doctrină străină. AUBRY ET RAU, IV, p. 717-720; 
BAUDRY ET DE: LoYNES, Du Aanlissement, COLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 754%, 779; 

33 
iC. 1, 186-188, 205 urm., 211, 212, 216, 218;



Codul civil | DESPRE ANTICHRESĂ . Art, 1701 

DALLoz, Rep. Nantiss., 282 urm., 408, 788; Suppl. Nantissement, 139, 715; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 321 bis, II; 322 his, IV, V; 
GUILLOUARD, Du Wantissement, elc., 220, 228, 226; 
LAURENT, AX VIII, 551, 552, 555, 501-573;. 

Lyox-CAEN ET RENAULT, VII, 377; 
MovaLox, ed. 7-a, III, p. 488 urm., 4%; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 249; 
Poxr, Pel. contr., IL, 1944, 1246; . 
TaoPLOxG, Privil. et hypolh., 551, 576 urm., 592. 

Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, X, p. 303, 304, 343, 344, 544; Droil ancien et modene de la Roumanie, 

p. 211; „Teoria generală a dreptului de retenție“. Dreptul 29/910; 

BorEz CORNELIU, „Doctrina asupra dreptului de. relențiune“. Pagini Juridice 36/1910; 

CANTACUZINO” MATEI, p. 547, 50%, 565; : 

Nacu, II, p. 54. : . 

Jurisprudenţă. | (Cas. I, 253: din 5 Mai 1910, B. p. 719. 
Jurisprudenţa 20/1910). ” 

1. Creditorul este ţinut a restitui pă- 2. A se vedea: art. 1322 „Dreptul de- 

mântul constituit antichreză, când da- retentie”, | " 

tornicul a plătit suma împrumutată. 

Art, 1701. — Creditorul nu devine proprietar al imobilului 

prin singura neplată a datoriei la termenul stipulat; orice: 

clauză contrarie este nulă. , | 

„ La neplată, poate să ceară expropriaţiunea, debitorului 

după, formele legale. (Civ. 5, 1008, 1689, 1719, 1824 urm.; Pr. 

civ, 378; Civ. Fr. 2088). | - 

Tezi. fr. Art.. 2058. — Le crtancier ne devient point proprittaire de 

Vimmeuble “par le seul dcfaut de paiement au terme convenu ; toute clause con-- 

traire est nulle: en ce cas, il peut poursuivre Pexpropriation de son debiteur- 

par les voies legales. 

Doctrină străină. 

AuBny ET RAU, 1V, p. 718: - Lo 

BAUDRY ET DE Lore, Du Nantissement, etc. I, 192, 194, 195, 197-201; 

Coix Er CAPSTANT, ed. 2-a, IL, p. 755; ; ra , 

DatLoz, Rep. Nantiss., 202 urm.; Suppl. Nantissement, 135 urm.; 

DemAxTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 322 bis, I, II; 

DEmoGuE, |, Sources des Obligations, II, p. 198; 

Gurouano, Du Nantissement, etc., 218, 236; 

LAURENT, XXVII, 544, 557, 559; 
MOvRLOx, ed. 7-a, III, p. 488 urm.; 

PLAxIOL, II, cd. 3-a, NO. 2499; _ 

Poxsr, Pet. contr., II, 1226, 1255, 1257, 1259. 

Doctrină românească. 

A 3 „X, p. 268 urm., 305 urm.; (V, p. 139; VII, p. 45 n. 3); „Despre pactul” 

Lea n isoriur în bterie de amanet, antichreză şi ipoteci“. Dreptul 20/1910; Observație: 

sub. Trib. Avranches (Manche), 4 lunie 1920. Pand. Rom. 1922-111-145; ae 

„564, 505; , aa xi 

GAnTACUZINO Mazer Pi icjicer, Vol. 3, p. 582 urm. „Tocmeala ca să rămână lucrul 

amanetat” proprietatea creditorului prin singura neplată a datoriei la terminul 

Grosiituat;, I., „Dispoziţiunile imperative ale art. 1689 şi 4701 c. civ. sunt ele aplica-: 

bile ori nu şi la contractele de ipoteci“. Curier Jud. 58/905; | 04.11.4606; 

Hozoc D., Notă sub. Trib. Dorohoi, 137 din 24 Mai 1922. Pand. Rom. 1924-11-166; 

NA „542 .3 | La | . 

" Dee, ID PD rola sub. C. Apel Craiova s. II, 57 din 27 Mart. 1922. Pand. Rome. 

1922-11-225, 
. 

* 
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Art, 1702-1103 

J urisprudenţă, 

1. Sub legiuirea Caragea ca şi în Dr. 
roman și în legislația actuală, nu eră 
valabilă clauza, prin care cereditorul 
stipulă în actul de împrumut să de- 
vină proprietar pe imobilul amanetat, 
“dacă debitorul nu-i plătea datoria la 
termen; creditorul n'avea decât dreptul 
de a cere ca zălogul să fie vândut cu 
ştirea Domniei. (Apel: Buc. .L. Dr 
.61/903). A 

2. Vânzarea cu pact de răscumpăra- 
re este permisă prin art, 1371 Şi urm. 
0. CIV. şi se transferă imediat proprie- . 
tatea la cumpărător, vânzătorul având 

" însă dreptul ca în anume termen, res- 
tituind preţul şi cheltuelile să-şi poată 
reluă bunul, Dacă rescumpărarea nu se exercită în condiţiunile fixate, lucrul 
trece definitiv în proprietatea cumpă- 
vătorului. 
Această vânzare poate ascunde însă 

de multe ori un împrumut uzurar, a- având de scop a eludă legile asupra ca= metei sau un împrumut cu gaj, anti- - chreză, ipotecă, având de scop eluda- rea dispoziţiilor art. 1689 şi 1701 ce. civ. prin cari creditorul amanetar. anti- chrezist şi: ipotecar este oprit a-şi în- Suşi lucrul constituiţ garanţie sau să dispună de el, fără formele legale. A- -- ceste contracte simulate, denumite în drept contracte Dienorative se carae- terizează. prin facultatea de rescumpă- - rare acordată vânzătorului, vilitatea 

DESPRE ANTICHRESĂ 

„iar 

Codul civil 

prețului şi relocația imediată a lueru- 
iui din: partea cumpărătorului către 
vânzător. Chiar dacă unul din aceste 
elemente lipseşte, aceasta nu poate îm- 
piedecă ' existenţa „contractului, când 
alte împrejurări dovedese existenţa lui; 

dovada simulaţiunii, prin care 
se tinde la eludarea dispoziţiilor art, 
1689 şi 1701 e..civ.. se poate face prin 
orice mijloe de probă şi chiar prin 
prezumpţii. Faptul că vânzătorul ră- 
mâne în stăpânirea, lucrului, este o pre- 

- zumpție pentru stabilirea ultimei, Con- " diții, de 'oarece dacă doctrina şi juris- vrudeniţa vorbese de velocaţie, este nu- 
mai pentru că se referă la mijlocul cel 
mai obicinuit la care recurg fraudatorii cprii. 

Deşi potrivit art, 1689 şi 1701 e. civ, 
stipulatunea prin care creditorul ar fi 
autorizat a-şi apropii lucrul ce scrvă 
de garanţie, este nulă, totuşi ulterior 
debitorul poate vinde creditorului lu- crul amanetat şi convenţia aceasta „este valabilă. de oarece este făcută la 
o epocă când debitorul nu mai e la - disareţia creditorului; — se cere însă ca ea să. fie serioasă iar nu o simplă execuţiune a unei întelegeri interve- nită în momentul „încheierei âmpru- mutului. (C. Apel Craiova 57 din '27 Mart. 1922, Pand. Rom. 1922- II, 2%; Trib. Dorohoi 137 din 24 Mai 19%, and. Rom. 1924. II, 166). 

„A se vedeă: art. 1689 cu notele res- pective; art. 1746, nota 7, 

Art. 1102. — Dispoziţiunile art. 1695 se aplică, la antichrese întocmai ca la amane. (Civ. Fr. 2090). 
Text. fr. Art. 2090. — Les dispositions des articles 2077 et 2082 S'ap- pliquent ă, Lantichrăse comme au gage. 

- Doctrină străină, AUBRY Er RaAv, IV, p..720; BAuUDnr ET pa LOYNES, Du Nantissement, etc, I, 189; 
2 

DALLoz, hep. Nantiss., 239 DEMANTE ET CoLMET DB SANTERRE, VIII, 321 bis, VI; GuUILLouARD, Du Vantissement, etc., 22]; LaunEsT, XXVIII, 552; N MounLoy, ed. 7-a, III, p. 488 urm PLANIOL, II, ed, 3-a, No. 249%, * PoxT, Pet, contr. II, 1945. 

. 

ALEXANDRESCO, X, p. 304, 305; CANTACUZINO MATEI, p. 564, 505; Nacu, III, p. 542 urm. 

„celelalte privilegii şi vate. (Civ. 973, Ă Fr. 2091 5. 
= 

rt. 

Doctrină: românească, 

ipotece, legal formate si conser-- % 1697. 1698,.1700, 1720 urma. 1990 erp Ce 
„74 Art. francez coresp MR 

şi art, 2045 (rio zosiaaț Tespunzător 2094 are un cuprins "mult mai complect și întrucât-va diferit; tot astfel 
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Codul civil | - _DESPRE TRANSACȚIUNE Art...1704 

„_Tezt. fr. Art. 2091. — Tout ce qui est statu au prâsent chapitre, ne 
prâjudieie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de lim- 
meuble, remis ă titre d'antichrtse. | 

| Si le ertancier, muni ă ce titre, a W'ailleurs sur le fonds, des privilăges: 

ou hypothăques lEgalement tablis conservâs, îl les exerce ă sori ordre et comme: 

tout autre crâancier. 
Doctrină străină. 

AuBnr ET RAU, Il. p. 261; III, p. 114-121; III, ed. 5-a, p. 187-19%;'V, p. 030; 

BAUDRY-LAC., Precis, Il, 105%; - 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du Wantissement, etc., 1, 227, 228, 235-238, 244, 245, 2k1-25| ; 

CoLix ET CAPITANT, eu. 2-a, Il, p. 75%; : 

Dauroz, Rep. Nantiss., 240 urm.; Suppl. Nantissement, 5, 12, 17, 20, 125 urm.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 5 bis, II, VI; 30 bis, II; DE 

DEMOLOMBE, IX, 682; X, 595; . 

Guassox, Du dr. de ret., p. 37, 58 urm., 134, 142 urm., 150-152 urm.; Ș 

GUILLOUARD, Wantiss. et dr. de ret., 19, 23, 96, 41, 47, 51-55, 78-80, 85, 85, 89, 98, 100, 

LAURENT, XANIX, 292-294, 297, 300-302; . 

MoURLOS, ed. 7-a, I]I, p. 488 urm.; . . 

PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2501 urm.; 
Poxr, Pet. contr., 11, 129; , | . : 

TRoPLosG, -Priv. et hyp., L, 176, 258 urm.; Du prât, 127; Nantiss., 449; Mandat, 699 urm. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCU, N, p. 307; 
CaxracUzIxo MATEI, p. 504, 505; 
Nacu, Il, p. 542 urm. 

TITLUL XVII. 
Despre transacţiune. 

Art, 1104. — Transacţiunea este un contract prin care 

părţile termină un proces început sau preîntâmpină un proces: 

ce poate să nască. (Civ. 791, 943, 945, 947, 969, 1179, 1191, 

1197, 1198, 1709 urm.; Pr. Civ. 260, 339 urm.; L. jud. oc. 81; 

Civ, Fr. 2044 $ 1). | 

Text. fr. Art. 2044 Ş 1. — La transaction est un contrat par lequel les- 

parties terminent une contestation ne, ou prâviennent une contestation & naître. 

Doctrină străină. 

Bunny Er WAHL, Des 'contrals aleatoires, mandat, cautionnement, de la transaction 

„1207, 1208, 1214; 
. 

Burxorn, Propricle et Contrat, ed. 2-a, p. 206, 533; 

Caprraxr, De la cause des -Obligalions, p. 215 urm.; - 

CoLix er CAPITANT, ed. 2-a, UI, p. 72% urm.:. - „ 14 , 

Darroz, Rep. Enregistrement, 1049 urm.; Transaction, urm. ; 

DEMOGUE, |, Sources des Obligations, LI, p. 346, 431; 

GunrouAnn, Z'ransaclion,: 31, 31 'bis, 32; 

LAURENT, XX VIII, 329; . 

MOURLOy, ed. 7-a, III, 461 urm:; 

PLANIOL, JI, ed. 3-a, No. 2285 urm.; 

Poxr, Pet. contr. 11, 482-484. . 4 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 188 urm.; „Scopul și definiţia tranzacţiei“. Dreptul 11/910; 

i Y „607 | , , - , - 

DA ag oa TATI Rase ocol. ÎI C-Lung, din 24 Iulie 1925, Curier Jud. 34/95; 

Groncean. N., Notă sub. Trib. Dorohoi, 395 din 14 Nov. 1923. Jur. Gen. 192% No. 935; 

Nacu, |, p. 63; 11, p.555. ! . Pe 

e 
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Art. 1705 

Jurisprudenţă. 

1. Caracterul distinctiv al transac- 
ţiunei este ca părţile litigante, împăr- 
țind obiectul în litigiu, îşi recunose re- 
ciproc pe partea ce se adjudeciă fie că- 
reia dreptul cu care pretindea totul. 
(Apa Bucureşti, III, Mai 13/74, .Dr. 
14/75). 
'2. Actul de transacţie prin care se 

recunoaşte unei, părţi dreptul preexi- 
stent de proprietate asupra imobilului 
ce formă obiectul litigiului, nu este: 
translativ de proprietate, pentru că 
nici o mutaţțiune de proprietate nu s'a 
operat. (Apel Buc. III, 6, Ian. 16/84, Dr. 
20/84). , | 

3. Tranșacţiunea fiind un contract, ea 
trebue să cuprindă condiţiunile esen- 
tiale pentru. validitatea convenţiunilor 
preserise de legea generală a contrac- 
telor, şi cari sunt: consimţiimântul păr- 
ţilor contractante, capacitatea de a eon- 
tractă, un obicet şi o cauză licită, (Trib. 
Ilfov, I, Mart. 29/89, Dr. 36/89). 

4. Indivizibilitatea sau nedivizibili- 
tatea transacţiunei nu e un principiu 
de drept. ei o chestiune de fapt. (Cas. 
I, 93/93, Mart. 5/9, B. p. 235). 

5. Deşi în contractul sinalagmatie de 
transacțiune, părţile sunt ținute să-şi 
facă reciproc concesiuni sau sacrificii, , 
insă ncegalitatea concesiunilor nu ex- 
clude reciprocitatea lor. (Cas. I, 180/98, B._p. 709). . i 

€. Din nici o dispoziţiune de lege nu 
rezultă că tranzacţiunea trebue să cu- prindă modalităţile în care a fost 
făcută, 

Prin urmare, declaraţiunea scrisă a „Părților că sau împăcat şi luarea con- 

DESPRE TRANSACȚIUNE Codul civil 

simţimântului lor la judele de ocol con- 
stitue o tranzacţiune valabilă care cată 
să-şi producă efectele legale între păr- 
ile contractante, aşă că cu drept cu- 
vânt instanţa de fond a constatat că 
părțile sau împăcat şi nu se mai pot 
Judecă pentru această afacere. (Cas, 1, 
26 Nov. 1907, B. p. 1719). 

7. Dispoziţiunile art. 260 pr. civilă, 
relative la stingerea procesului, nu-şi 
au aplicaţiune „când este vorba deo 
urmărire făcută pe baza unei hotăriri, 
care fusese închisă după cererea credi- 
torului urmăritor şi care puteă fi re- 
deschisă atât timp cât dreptul credi- 
torului nu s'a prescris, . 

Prin urmare, cu drept cuvânt a fost 
"respinsă ea nefondată contestaţia fă- 
cută de debitor întemeiată pe motivul 
că dosarul fiind închis în urma, deela- 
raţiunei creditorului că a fost îndestu- 
lat, hotărîrea pusă în executare şi-a 
pierdut efectul întrucât Tribunalul, — 
examinând actul prin care debitorul 
arată că din eroare s'a închis dosarul 
căci datoria n'a fost achitată, — con- 
stată că voinţa părților n'a fost dea 
face o novaţiune a datoriei şi bine s'a 
procedaț la urmărirea averei debito- 
vului. (Cas. II, No. 215, 1914; Jurispr. 
Rom. 1915, p. 21), 
„8. Tranzacţia fiind un contract, deci 
un acord de voințe producător de obli- 
gațiuni este ea orice, contract în genere 
“imdivizibilă, în sensul că nu s'ar putea 
execuiă fără voinţa părţilor, numai 
parte dim oblizațiuni, ei trebuese execu- 
tate toate în întregime. (Trib. Dorohoi 
105 din 20 Mai 1922, Jur, Gen. 1993, No. 

„1129; Pand. Rom. 1924, III, 38). 

Art, 1105. — Transacţiunea trebuie să fie constatată prin aci scris. (Civ. 1171, 1176, 1179, 1191 urm., 1197 urm., 1704; 
L. Timbr. 18 $ 21, 

Pr. civ. 260, 341, 792; 
2044 $ 2). - 

Tezt. fr. Art. 2044 Ş 2. — Ce contrat doit Gtre râdigt par 6erit.. 

9 

21 $ 13; Civ. Fr. 

4 

Doctrină. străină. 
AuBnY Er Rau, IV, p. 600, 661, 666; BAUDRY ET WAnL, Des contrat aleatoires, etc., 12: EL, C., 1219 ., 1222 Burxora, Propricte et contrat, ed. 2-a, p. 29, ga Î COLuN ET CAPITANT, ed. 2-a, | 516 Darroz,. Rep. Transact,, 14 ut; t DEmoauvE, |, Sources des Obligations, 1, p. 3%; DEMOLOMDE, XAX, 109; 
UILLOUARD, Z'ransartion, 5 bi ; IAunexe, XVIII, 307 age» 8 bis, 80; Lyox-CAEN ET RENAULT, III, 52: MouRLox, ed. 7-a, III, p. 46L urm.; PLANIOL, II, ed, 3-a, No. 9285 urm. ; Poxr, Pel. contr., II, 463, 487, 501, 502; TROPLOxG, Transaction, 27, 30. 

' 

_ 222, 1224; 
533; 

; IL, p. 724 urm; 
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Codul civil DESPRE TRANSACȚIUNE "Ari, 1705. 

Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, X, p. 203 urm.: (XI, p. 359 .n. 4); Observaţie sub. Trib. Dâmboviţa 20 

Mart. 1906. Dreptul 23/1907; Observaţie sub. C. Apel Bordeaux, 11 Iulie 1898. Curier 

Jud. 23/1901; 
CAsTAcUzIxo MATEI, p. 007 .urm.; 

bservaţie sub. Cas. i, 256 din 19 Aprilie 1911. Curier Jud. 43/4911: 

-GEORGEAS N., Observaţie sub. Trib. Dorohoi, 105 din 20 Mai 1922. Pand. Rom. 1924-]11-38; 

NACU, II, p. 846; III, p. 555. 7 

INDEX ALFABETIC 

Act scris 1-14 
Advocat 11. 
Apreciere suverană 5,8, 9 
-Consimţământ 7. -Nalitate 3, 
Dovadă,a se vedeă „Pro- Probe, a se vedeă .,Act 

bă", : scris“ şi 1, 2, 6, 9, 10 

Hotărire de expedient 3, | Procură îi. 
Semnatură 6. . 
Somaţie 10. 
Suverană apreciere 3, 8,9, 
Tranzacţie 1-11, 
Tranzacţie verbală 10. 
Verbală tranzacţie 10. 

Masturi 1,2,6,8, 9, 1. 
Mărturisire î, 3, 10. 
Notificare 10. 

  

7, 11. 
Inceput de dovadă scrisă 

1,8, 10. 
Interogator î, 5. 
Jurământ 1, 4, 10. 
Mandat 11. 

Jurisprudenţă. 
î. Dacă art. 1705 a cerut ca transac- 

iile să fie redactate în scris, prin acea- 

sta a înţeles numai că transacţiile nu 

se pot dovedi prin martori, scrierea în 

materie de transacţiune nefiind cerută 

ad solemnitatem ca o condițiune esen- 

ţială a existenței convenţiunei, dar nu- 

mai ad probationen; şi aceasta reese în 

privința jurământului şi din art. 1208 

care permite să se defere jurământul 

asupra ori cărei speță de contestaţiune 

deși nu există mici un început de do-. 

vadă, şi astfel fiind transactiunile se 
pot dovedi sau prin interogatoriu, care 

nu este decât o mărturisire a părţii, 

sau prin jurământ. (Apel Bue. III, 

Nov. 26/79, Dr. 9/80, si Trib. Romanati 

2 Aprilie 1998, Revista Jud. 36/908). 

2. Accastă dispozitie nu prescrie 

forma serisă ad solemnitatem ci numai - 

ad probationem, putând în de altmin- 

trelea, transacția să fie dovedită ca ori 

care contract nesolemn prin oricare 

mod admis de lege, afară da proba 

prin martori. (Cas. 1, 428/84, Dec. 91/84, 

B. p, 1001). - 

3. Leea nu cere ca conditiune ne- 

cesară validităţei unei transacţii ca să 

fi mijlocit o hotărîre de expedient; art. 

1705 prescrie numai ca trânsacţia să fie 

constatată prin un act scris. In o atare! 

situaţie, partea e în drept de a cere e- 

xecutarea transacţiei după cum poate 

cere executarea ori cărei convențiuni; 

şi din momentul ce partea adversă în- 

voacă diferite” nulităţi de formă in 

ceeace priveşte validitatea transactiei, 

instanța înaintea căreia sa depus tran- 

-sacţia pentru stingerea procesului nu 

poate face alt ceva de cât.să le exa- 

mineze, statuând asupra acestor mMo- 

“tive de nulitate; şi deciziamea sa nu e 

dată ca hotărire 
deslegând o contestaţie asupra unui Ji- 

“piu urmat între părți. (Cas. I, 8/lan. 

„119190, B. p. 14). 

de expedient ci ca 

„&. Deşi art. 1705 prevede că transac- 
iunea, şi prin urmare şi jurământul 
decizoriu, care nu este alteeva de cât 
o transacţiune, să fie constatată prin 
act scr's, dar dacă se constată că re- 

clamantul deferind jurământ în seris 
intimatului, acesta a referit acelaşi ju- 
vământ reclamantului care la accep- 

tat şi prestat, jurământul fiind consta- - 
tat în scris şi fiind tot acelaşi jură- 

mânt care s'a referit părții ce-l deferise, 

termenii în care el a fost dat sunt ară- 

taţi în scris şi prin urmare se poate 

constată dacă acel jurământ eră per- 
sonal şi concludent. (Cas. II, 15/Ian. 
23/91, B. p. 92). ” 

5. Deşi după art, 1705, transactiunea 
trebue constatată print”un act scris, 

însă în lipsa unui asemenea act, par- 

tea care'invoacă existența unei aseme- 

nea, transacţiuni poate să se refere la 

mărturisirea părţie adverse; şi dacă cel 

chemat la interogator nu vine, instanța 

de fond poate să aprecieze dacă acea- 

stă nevenire constitue o mărturisire 

din partea sa. (Cas. II, 81/Mai 22/91. B. 

D. 675). 

G. Dispoziţiunea art. 1705 din codul 

civil, că transăcţiunea trebue să fie 

constatată prin act scris, nu. exclude 

ideia că, dacă una din părţile semnatare 

își tăsădueşte semnătura dint”un atare 

act, să nu fie aamisă orice fel de probă, 

fie chiar. probă testimonială, pentru 

constatarea, nu a existenţei transacţiu- 

nei, ci a veracitătei acelei semnături. 

(Gas. II, 80/95, B. p. 853). 

7. Legea nu eere ca condiţiune nece- 

'sară a validității unei transacţii ca să 

fi mijlocit, din partea tribunalului în- . 

naintea căruia se judecă litigiul asu- 

-pra căruia părţile convin a transige, 

o hotărire de expedient şi aceasta, cu 

drept cuvânt, căci ceeace termină con- 
. = 

testaţiunea dintre părti este consim- 
ţimântul, vointa părţilor, iar nu actu 

prin care tribunalul constată vointa 

părților semnate în trasacţie. (Apel 

Taşi IL, C. Jud. 85/901). 

_8. Tranzacţiunea trebue să fie făcută 

prin act scris, conform art. 1105 codul 

civil, însă această cerință nu are a fi 

considerată ca o condițiune fără care 

nu Sar puteă dovedi existenţa unei 

tranzacțiuni, aşă în cât, dacă obiectul 

tranzacţiunii, întrece valoarea de 150 

lei, şi dacă există un început de dovadă 

serisă, aceasta este o chestiune de fapt, 

şi eonstatările în această privință ale 

+ 
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Art. 1706 

instanţei de fond nu cad sub cenzura 
Curţii de Casaţie. (Cas, II; 14 Febr. 
1907, B. p. 278).. a au 

9. Dispoziţiunea din art. 1705 din co- 
dul civil nu preserie forma scrisă ad 
solemnitatem, ci numai ad probatio- 
nem, putând tranzactia să fie dovedită 
ca orice contract nesolemn prin orice 
mijloc admis de lege, afară de proba cu 
martori. , 

Astfel, existenţa unei tranzacţii poate 
îi. dovedită cu diferite acte de către 
instanţa de fond, în virtutea dreptului 
său suveran de apreciere în această 
privinţă. (Cas, I, 256 din 19 Apr; 1911, 
B. p. 523, Jurispradenţa 18/911), - . 

10. Tranzacţia e un act consensnal 
care nu este supus la nici: o formă de- 
terminată. Art, 1705 e. civ., cere ca ea 
să fie constatată prin act seris nu „ad solemnitatem“ ci „ad probationem“! , 

tranzacţie chiar verbală poate fi 
validă şi în lipsa unui act scris poate - 
fi dovedită prin toate mijloacele .de 
drept comun: mărturisire, jurământ, martori, ete., față de un început de do- 
vadă, scrisă, 

Tin urmare în specie declaraţia scrisă de intimat pe somaţia adresată de apelant, prin care s'a mulţumit de modul cum s'a tranşat diferendul dintre ci şi se declară mulţumit, fapt care nu e contestat nici de apelant, nu poate fi considerată ca o declaraţiune unilate- rală de voință ci ca o adevărată tran- 

Art, 1106. — Transacţiune p 
pune de obiectul cuprins în ea. 

Acei însă ce nu 
sacţiune, nu pot 
speciale. (Civ. 5, 

DESPRE TRANSACȚIUNE Codul civil 

zacție şi ca atare: intimatul nu mai 
- poate ridică pretenţii asupra diferen- 
dului tranşat. (C. Apel Buc. s, IV 43 din 
3 Dee. 1919. Curier Jud. 24-95/920; 'Trib. 

- Dorohoi 105 din 20 Mai 1922, Pand Rom. 1924, III, 38). | | 
î?. Tranzacţiunea depusă înaintea U-- 

nei instanţe judecătoreşti pentru stin- 
gerea unui proces pendinte, este vala- 
bilă chiar dacă nu s'a pronunţat hotă- 
rîrea de expedient, destul numai că în- 
conformitate cu art. 1705 din codul ci- 
vil, ea să fie constată printr'un act. 
scris emanat de la părţile litigante ea- 
pabile după lege de a transige, de oara ce occeace stinge procesul este voința 
părţilor, iar nu hotărîrea, tribunalului 
care nu face decât să constate această 
voinţă. ! . 

„ Aşă fiind, atunei când avocatul uneia: dim părțile litigante prezintă înaintea judecății un acţ de tranzacţie consim- țit chiar de partea pe care o reprezintă, 
ar nu de dânsul şi cere pronunţarea. 
unei hotărîri de expedient, el nu înstră- inează nimic, ci face un simplu act de administraţie, care intră în limitele: mandatului cu care este învesitit de a recunoaște actele emanate de la clientul său şi prin urmare nu este necesar ca să aibă o procură specială în acest scop,. fiind sufikientă o procură generală. (Pee II, 4! din 9 Jan, 1925, Dreptul: 7925), 

12. A se vedea: art, 1704, nota 6. 

ot face numai acei ce pot dis- 
pot dispune de obiectul cuprins în tran- transige decât în formele stabilite de legi 

113, 199 urm., 413, 419, 427-430, 433, 445, 448, 454, 458, '726, 950, 963, 966, 968, 1084, 1248, 1285, 1307, „1937, 1707, 1711; Pr. Civ. 260, 339, 340 ; C. com. 810; Civ. Fr. 2045.41). 

Tezt. fr. Art. 2045. — Pour transiger il fa des objets compris dans la transaction. 

bi 

ut avoir la capacite de disposer: 
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou interdit que conformement: ă article 467 au titre de la Jinorite, de la Tut elle et de D fimancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle,. ' que conformement ă article 472 au mâme titre, oS5 communes et €tablissements publics ne peur autorisation expresse du Roi, 

ent 'transiger qu'avec: 

Doctrină străină, 
AuBny Er RAv, 1, p.570;1V, p. 660, 663; v, es contrats aleatoires, 
BAupnYr Er WanL, D 

1265, 1272, 1274, 1276; 
Coran Er CAPITANT, ed. 2-a, 1, p, 52%, DaLroz, Rep. Transaction, 42 
O 

1) Textul art, 1706 Cod. civil Român, 

22; IL, p. 725; ed, 1-a, III, p. 940, 287; urm.; Suppl. Transaction, 27 urm. ; 

diferă de textul art. 2045 Cod, civil Francez, 

p. 403; - ete. 4227-1920, 1231, 1232, 1240 urmn., 4901,. 

de unde s'a luat,- 
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Codu civil... - DESPRE TRANSACȚIUNE Art. 1707 

DEMANTE ET COLMET DB SANTERRE, VIII, 279 bis, II-VI; 

DEMOLOMBE, IV, 159; VIII, 275; , , 

GUILLOUARD,. Transaction, 3%, 43, 40, 47, 49, 53, 53, 59, GL, 03, 73, 19; 

LAURENT, IN, 560; NXVIII, 335-339, 341; . 

MOURLONS, cd. T-a, III, p. 45; - 
PLAXIOL, Il, ed. 3-a, No. 2287; : 

Poxr, Pet. contr., IL, 510, 515, 520, 526, 537, 576, 580, 613, 132; 

“TROPLONG, Transaction, 5l. 

Doctrină românească... 

ALEXANDRESCO, X, p. 198 urm.; (VIII, part. |, ed. 2-a, p. 330 n. 4, 507); Droil ancien et 

moderne «de lu Roumanie, p. 6i nota 1; i | 

CANTACUZINO MATEI, p. 607 urm.; : , . î 

GeoncEax N., Notă sub. Trib. Dorohoi 395 din 14 Nov. 1923. Jur. Gen. 192% No. 935; 

Nacu, II, p. 556. ” 

Jurisprudenţă. pină un proces. (Apel Iaşi, II, Ian. 25/94, 
Ma | Dr. 51194). 

1. Asupra unui obiect nu pot transize 5. Partea contractantă, în favoarea 

de cât acei cari au şi deplina dispozi- căreia este stipulată o condiţie rezolu- 

iune a acelui obiect; şi guvernul ne-  torie expresă, poate să renunte în mod 

Tiind proprietarul averei naţionale, nu tacit. sau expres la beneficiul acelei 

poate prin urmare nici transige asupra clauze; iar instanţa, de fond este suve- 

averei publice, şi nu poate dar avea fa.  vană să aprecieze din cari fapte rezultă 

cultatea de a 'transige asupra bunuri- renuntarea părții la beneficiul conditii 

lor naționale. de cât atunci când va ob- * rezolutorii, fără, ea decizia sa în acea- 

tine această facultate printr'o lege spe- : stă privință să fie supusă controlului 

cială, (Cas, 1, 139/Apr. 14/71, B. p. 69). Curti de Casa. (Cas, 1.9 Decembrie 

2. In principiu nimeni nu poate tran- JUD. D. Joy). . 

size a a compromite asupra unui o0- „6. Dacă un contract de arendare poate 

biect de care nu este capabil de a dis- fi făcut numai L primar pentru un 

punc. (Cas. I, 337/Oct. 23/85, B. p. 744; ou al comunii, el poate să renunte în 
Cas. 1, 166/Mai 7/84, B. p. 398). mod valabil la stipulaţiunile prevăzute 

3.N “aliaților edi întwînsul, cum ar fi pactul comisoriu 

3. Neobservarea formalităţilor edic-  oxpres, prevăzut în favoarea, Primăriei, 
tate de lege pentru complectarea capa-  (Cas. |, 9 Dec. 1909, B. p. 1453). 

cităței unor persoane morale nu îace 7. Facultatea de a transige sau de a 

„transacțiunea nulă de drept, ci ea tre- face un act de compromis, acte între 

buc consideratii numai ca anulabilă și cari există o mare analogie după cum re- 

lăsată la arbitrul părței lezate a se pre-  zultă din comparațiunea art. 339 pr. ci- 

“ala de dânsa, când giiseşte de cuviință. vilă, 1537 şi 1706 e. civil, implică în sine 

(Cas. 1, 85/Mart. 29/58, B. p. 241). ideia unei 'renunţări la drepturi, care 

4. Intrucât averea este indiviză, inte- nu sc poate face decât numai de acei ce 

resele succesorilor in moştenire sunt pot dispune de aceste drepturi, nu şi de 

comune şi ca atare este natural ca toți către administratorii cari nu pot de- 

- împreună să concure la, facerea ori că-  păşi în actele lor, puterile cuprinse în” 

ui act de administrațiune; obligațiu- mandatul ce au de ă adm:mistră, 

nile şi drepturile unei succesiuri sunt Direcţiunea generală a postelor nea- 

reprezentate de toţi moştenitorii şi toţi vând facultatea de a face un compro- 

au dreptul la ca până în momentul în. mis în baza legei sale organice, şi ne- 

care ar fi renunțat; refuzul unuia chiar fiind autorizată la aceasta, de către Mi- 

din succesori. la confecţionarea unui nisterul Domeniilor în formele edictate 

act, fie pentru orice motive. va împie- de art. 20 din legea dela 28 Martie 1872 

dică pe ecilalţi de a contractă şi a lu- pentru ca un. asemenea compromis să 

cră, aceasta pentru raţiunea că dreptu- fie valabil. este unul, şi prin urmare este 

rile tuturor sunt egale în cât actul u- nulă şi hotărîrea dată pe temeiul ace- 

nuia nu poate obligă pe ceilalți cu atât  stui compromis. (QC. Buc. s. IV, 93/912, 

mai mult o transacţiune, unde părțile: ' Curier Jud. 631912). , 

sunt prezumpte că şi-au făcut reciproc 8. A se vedeă: art. 413 cu notele res- 

oarecare concesiuni pentru a preîntâm- pective; art. 653, nota 2; art. 950, nota 2. 

. ' e. | -. - . 

Art, 110%, — Se poate transige asupra unei acţiuni civile 

ce derivă din o infracţiune!) (Civ. 5; Pr. P..4; Civ. Fr. 2046). 

  

1) Textul art. francez 2046 corespunzător, continuă: „La. transaction 'n'empiche pas la poursuite 

“d. ministere public“, Mi , 
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Art. 1708-1709 | _ DESPRE TRANSACȚIUNE Codul civil 

Tezt. fr. Art. 2046. — On peut transiger sur Linterât civil qui resulte 
d'un delit. | , , 

La transaction n'emptehe pas la poursuite du. ministtre public. 

- Doctrină străină. 

BaupnYr Er VWVauL, Des contrals alfatoires, etc., 1262; 
CoLis EP CAPITANT, ed. 2-a, II, p, 735; , 
Daruroz, Rep. Transaction, 70 urm.; Suppl. Transaction, 43 urm.; 
MouUnLox, ed. f-a, III, p. 463: | 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2289, | 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 193 urm.; (V, p. 503, 543, 514); 

" CANTACUZINO MATEI, p. 667 urm.; 
„NAcU, I, p. 109; III, p. 556,:557, 

Art. 1108. — In transacţiune se poate stipulă o penalitate contra celui ce nu se va ţinea de dânsa. (Civ. 1020, 1021, „1066 urm.; Civ. Fr. 2047). 
Test. fr. Art. 2047. — On peut ajouter ă une transaction la stipulation. „d'une peine contre celui qui manquera, de l'ex6cuter. 

Doctrină străină, 
AUBRY ET RAU, IV, p. 667; . 
BaAunnRY Er Waur, Des contrats alcatoires, etc., 1295; Darroz, Rep. Transaction, 116 urm.; Suppl. Transaction, 80 urm.; DemoromBe, XXVI, 659, . ” | GurLovARp, Z'ransaction, 126, 127 urm,;. 
LAURENT, XĂVIII, 381; E 
MouRLON, ed. 7-a, III, p. 472; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2293; 
Poxr,- Pet. contr., II, 618, 621 urm.; 
TROPLONG, Transaction, 103 urm. 

i Doctrină 'românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 218: (VI, p. 258, 268); CANTACUZINO MATEI, p. 667 urm. ; 
Nacu, III, p. 560. - 

| “Art. 1709. — 'Transacţiunile se mărginesc numai la obi- ectul lor; renunţarea, făcută, în *) toate pretenţiele și acţiunile, cuprinde numai aceeace se reportă la, pricinele, asupra, cărora a urmat transacţiune. (Civ. 977, 984, 1710, 1716; Civ. Fr. 2048). Tezi. fr. Art. 2048. — Les transaetions se renferment dans leur objet: la. renonciation qui y est faite a tous. droits, actions et “Prâtentions, ne s'entend „que de ce qui est relatif au differend qui 3 a donns lieu. : 
4 

Doctrină străină,. 
Baunpnr Er YVAnL, Des conirats aleatoires, etc., 1286; Darroz, Rep. Transact., 125 urm.; Si i 5 ; MOURLOy, ed. 7-a, III, p. AL; ” “pp. Transaelion, 85 urm. ! „PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2294, - 

Doctrină românească, ALEXANDRESCO, X, p. 212 urm.;(V, p. 300, 301); tului său“. Dreptul 141916. | > P.S 300); » „ CAxracuzIso MATEI, p. 067 urm. ; Nacu, III, p. 558, * - Pi RI , Ş 
1) In textul francez se zice „la“ în loc de aîns, 

Efectele tranzacţiei. în privința obiec= 
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Fr. 2052). 

Coâul civil 

J urisprudenţă. 

1..Cu toate că este necesar ca tran- 
zăcţia să fie limitată riguros la punctele 
cari au făcut obicetul discuţiei pricinei, 

4 

- DESPRE TRANSACȚIUNE Art. 1710-1141 

totuşi ea trebue extinsă şi la tot ceeace 

este o consecință necesară. a celor ex- 
primate în tranzacție. (Trib. Ilfov s. 
ÎI. 694 din 15 Oet, 1920. Dreptul 16/921). 

Art. 1710. — 'Transacţiunea, nu. se întinde decât asupra 

pricinelor de cari traiează,. fie intenţiunea părţilor mani- 

festată pri 
$ 

n expresiuni speciale sau generale, ori rezulte ea 

ca o consecinţă necesară din ceeace sa expres. (Civ. 977, 984, Sa 
1709, 1716; Civ. Fr. 2049). 

Test. fr. Art. 2049. — Les transactions ne rtglent que les differends qui 

” . 

sy trouvent compris, soit que les parties aient manifeste leur intention par 

des expressions spâciales ou gâncrales, soit que Ion reconnaisse cette intention 

par une suite. nâcessaire de ce qui y est exprimâ. 

Doctrină străină. 

Bunny Er Wanir, Des contrals alcaloires, etc., 1286; _ 
L. Transaction, 85 urm.; Darroz, Rep. Transaction, 125 urm. ;. Supp 

MOURLON ed. 7-a, III, p. 47]; | 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 229. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 212 urm.; (V, p. 300, 301); „Efectele tranzacţiei în privința obiec- 

tului său“, Dreptul 14/1910; 
„CANTACUZIXO MATEI p. 667 -urm.; 
Nacu, II, p. 558. | 

Jurisprudenţă. 
1. Art. 1709 şi 1710 reglementând mo- 

dul interpretărei tranzacţiunilor şi pre- 
cizând că ele nu regulează de cât difc- 
rendele asupra cărora a urmat, fie că 
părțile şi-au manifestat intenţiunea lor 

Art. 111. — Transacţiunile 

prin expresiuni speciale sau generale, 
rezultă că nu trebue a se aveă in ve- 
dere termenii transacţiunei, ci comuna 

-imtenţiune a părților contractante, ehe- 

stiune de altfel nediscutabilă şi repro- 
dusă asemenca şi în art. 977 şi 984. (Prib. 

Tltov. II, 219, Nov. 1/86, Dr. 80/86). 

au între părţile contractante 

puterea, unei sentințe neapelabile *). (Civ. 791, 954, 966, 1200, 

19201, 1206, 1704, 1709; Pr. Civ. 958 urm.. 291, 305, 360; Civ. 

Teat, 

l€sion. 

i 

fi. Art. 2052, — Les transactions ont, entre les parties, l'autorite 

de la chose jugte en dernier resort. e a 

Elles ne peuvent ître attaqutes pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de 

Doctrină străină. . 

BAUDRY ET WAnL, Des contrals aleatoires, ete., 1291; - "- 
96, 624, 674; 

Burnoia Propriel€ et conirat, ed. 2-a, p. 296 

Corzn &r CALITAXT, ed. 2-a, ÎI, p..291, 726,.127, 128; - , , 

DarLoz, Râp. Transaction, 98 urm., 136 urm.: Suppl. Transaction, 66 urm. 93 urm.; 

_DEMOGUE, |, Sources des Obligations, LI, p..405, 432, 661; 
GUILLOUARD, Transaction, 106; 
MoURLON, ed. 7-a, III, p. 465, 407, 468; 

, PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2293-2300. 

„_1) Art. francez corespunzător 2052 , adaugă: » 

droit ni pour cause de ldsion: : , 

65239. — Codul Civil adnotat. — IV, 

Ellcs ne-peucenteire atlagutes pour cause d'erreur de 
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Art. 1712 DESPRE TRANSACȚIUNE Codul civil 

Doctrină românească. 

00, X, p. 208, 216 urm.; (III, part, II,:ed. 2-a, p. 918; V, p. St nota, 9% nui, ANETA ra 311) E Droij ancien et moderne de la Roumanie, p. 431; „Caracterele tran. 
* Zacției“. Dreptul 28/1910; 

CANTACUZINO AIATEI, F 667 urm.; 
Dan Ex, Notă sub. Ju dec, Ocol. II C.-Lung din 24 Iulie 1925. Curier Jud. 34/935; 
LĂZĂRESCU EM. ALEXANDRU, Regula de drept şi jurisprudenţa actuală, „Despre eroarea . de drepte p: 6; _ 
Nacu, Il, p. 428; III, p. 557. 

Jurisprudenţă. 

1. O tranzactie nu cade ipso-jure prin. 
acea că o parte nu s'a ţinut de ea, ci 
trebue intentat un proces de reziliere a 
contractului de tranzacţiune. Deci întru 

- cât nu s'a făcut un proces pentru re- 
tractarea ei, judecata nu e chemată a 
sa pronunţă asupra validităței tranzac- | 
tiei când nulitatea ei se invoacă ca mii- 
loe de apărare. (Cas. I, 186/Mai 20/85, B.: 
p. 399) 

2. Ori cât ar fi de întemeiată obiee- 
țiunea că tranzacţiunea judiciară din 
litigiu nu s'a convertit în hotărîre. de 
oarece judecata s'a mărginit a o ade- 
veri şi nu a statuat după consimţimân- tul părţilor condamnând pa o parte la concluziunile luate de cealaltă, nu este 
mai puțin constant că procesul s'a în- chis în urma tranzacţiunei, şi dar toate hotărîrile date în cursul imstanţei în-: chise.nu mai au nici o tiirie şi nu pot să valoreze ca titluri executorii. (Cas, I, 350/Nov. 18/86, B. p. 862). 

3. Atât tranzacţiunile cât şi desista-. rea, fiind încă personale ale părţilor la care autoritatea judecătorilor nilil addit ad vim iransactionis, este înve- derat dar că validitatea lor na poate fi discutată de cât pe calea acţiunei, prin- cipale, ca ori ce altă convenţiune în Pre- nere, 
Dreptul 53/94). 

4. Instanţele judecătoreşti nu pot re- veni pe cale incidentală asupra hotări- rilor de expedient care constată o tran- zacție pentru terminarea unui proces 

tâi să so urmărească anularea transac- be Po şle Principală. (Cas. I, 325/94; 

(Trib. Ilfov, II, 420, Iun.- 22/94, 

7 

tiv, iar nu translativ de proprietate, nu 
poate fi opuse unui'tarțiu ce revendică 
un imobil asupra căruia a intervenit 
3spa tranzacţie. (Cas. I. 141/9014. B. p. 
91). ” 
6. a). Intro hotărîre de expedient, 

judecătorul” nu. pune nimia din cugetul şi. voința sa proprie, ca în orice altă hotărire judecătorească, ci, el nu face altceva de cât acelaş lucru ce-l face şi la autentificarea unui act: anume, că ia act de voința scrisă a părţilor şi în- 
vesteşte actul cu forma autentică, a- tunci când îi dă autenticitatea legală; sau îl învestește cu forma unei hotă- xîri judecătoreşti, când el pronunță o hotărîre de expedient; deci Judecătorul nihil addit ad vim transactionis. In am- bele cazuri, opera judecătorului, este absolut mecanică, 
„b) Intro hotârire de expedient, păr- țile făcând reeunoaşteri. reciproce şi luându-și obligaţiuni una faţă de alta, 0, asemenea hotărîre, prin voința păr- ților, este definitivă Şi executorie şi, ca atare, nu mai e susceptibilă de apel. (Judec. Ocol II C.-Lung, 24 Iulie 195, Curier Jud, 34/1925), - 7. Este constant în drept, că hotări- 

rea dată asupra unei contestaţiuni'va . îi susceptibilă de apel sau nu, după cum şi hotărirea dată în procesul prin- cipal va puteă fi apelată sau nu. otărîrea dată în procesul principal "este susceptibilă de apel când ea, fără a confirmă o tranzacţie încheiată întro părți, se sprijină numai pe o atare tran- zaaţie ca -mijloe de probă sau de apă- rare, L'rin urmare, şi hotărîrea dată în contestaţie, ca, accesoriu, va, fi suscep- tibilă, în acest caz, de apel. (Cas, II, 260 din 11 Mai 1925, Pandectele Săptămâ- nale 18/1925), 
8. A se vedeă: art, 1101, nota 2; art. „1201, . 5. Tranzacția fiind un titlu declara. | Ffe(97 98. 103. 110; at, 1208, nota 13; art. 1211, notele 25, 29, 

Art. 1712. — Este admisibilă | acţiunea. de nulitate contra unei transacţiuni, 
tului 

pentru- eroare asupra persoanei sau obiec- în proces. (Civ, 954, 966, 1191,.1717. Ci 
“ Zezt, fr. Art: 2053. — Nâanmoins une transaction 

Iv. Fr. 2053). j 

peut &tre reseindţe, 
lorsqu'il y a, erreur dans la personne ou sur l'objet de la, contestation, Elle peut Lâtre dans tous les cas ou il Ya dol ou y 
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Codul civil DESPRE TRANSACȚIUNE Art. 1713 

Doctrină străină. 
AuBni ET RAU, IV, p. 670; 
BaupRY ET VWVAnL, Des contrals altatoires, etc., 19%5; 
Cons ET CAPpITANT, ed. 2-a, IL, p. 727; 
Dacroz, Rep. Transaclion, 14% urm.; Suppl. Transaction, 97 urm.; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, V, Î7 bis, II; 
DEMOGUE, ], Sources des Obligations, I, p. 431,59; 
DenoLomBE, XĂIV, 120; 
GuwLovato, FTransactidn, 139; 
LAURENT, XA VIII, 333; . 
PLANIOL, II, cd. 3-a, No. 2299 urm. 

Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, X, p. 192, 219 urm., 221, 222; (V, p. 46 urm. 48, 52); Observaţie sub. 

Cas. Fr., 29 lulie 1902. Dreptul 40/1907; „Cauzele de anulare : ale tranzacţiei“. 

Dreptul 20/1910; 
CANTACUZINO MATEI, p. 007 urm.; 
Nacc, III, p. 560 urm. | 

Jurisprudenţă. 

1. Cazurile în cari o tranzacţiune se 
poate atacă în nulitate pe cale prinei- 

pală, sunt limitativ prevăzute la art. 

1712 si urm, (Cas. 1, 125/Mart, 11/18. B. 
p. 197). — 

2. Tranzacţiunile nu sunt rescindibile 
pentru leziune de mai mult de jumă- 
tate, (Mrib, Ifov, II, 429, Lun. 92/94, Dr. 
58/94). , 

3. Dolul esie o cauză de nulitate a 
tranzactiunei ca a ori cărei conventiuni 
în genere. (TPrib. Ilfov, IL 490, lun. 
23193, Dr. 58190). ! 

&. Acţiunea în nulitate, bazată pe e- 
roarea asupra persoanei. formată: în 
contra unei tranzacţii, este admisibilă, 
căci consimţimântul părţii se măseşte 
viţiat, (Apel Bue. IL, C. Jud. 8/98); 

5. Art, 1712 cod. civ., nefiind decât a- 
plicaţiunea principiului general din art. 
954, eroarea asupra persoanei, nu este 
o cauză de nulitate a unei tranzacţiuni, 
de cât numai când ea este substanţială, 

adică atunci când consideraţiunea per- 

soanci. a fost cauza determinantă a 

iranzaeţiunei, (Vribunalul Ifov 1, Dr.. 

71995). 

Art, 1719. — Asemenea se poate atacă transacțiunea, făcută, 

spre executarea unui titlu -nul, alară numai când părțiie ar fi 

tratat, expres despre nulitate. (Civ. 954, 966, 1167, 1190, 1711;,. 

Civ. Fr. 2054). . 
Tea. fr.. Art. 2054. —ll ya 6galement lieu ă Paction en rescision contre 

une transaction, lorsqu'elle a ât€ faite en exteution Mun titre nul, ă moins que 

les parties, n'aient expressement “traite sur la nullite. 

7 

! Doctrină străină. * 

“Ava Fr RAU, IV, p. GIl; 
Baupay er WAuiL, Des contrats alâatoires, ete., 1248; 

213, 215 urm.; 
Capiranr, De la Cause des -Obligalions, P 
Cora Er CAPITANT, ed. 2-a, IL, p. 727, 12 

Dacroz, Rep. Transaction, 150 urm.; Suppl: Transaction, 102 urm.; 

DEMOGUE, |, Sources des Obligations, |, p. 281; 492 . 

Gurovanp, Transaction, 149, 106; 
MouRLOX, ed. T-u, III, p. 465; 
Praxror, JI, ed. 3-a, NO. 2299 urm.; 
Poxr, Pet. contr, 1, 102 urm.; 
Tnoeoxs, Transaction, 145 urm. 

ALEXANDRESCO, XĂ, p 
Dreptul 20/1910; | 

CaxrACUZIxO MATEI, p. 667. urm.; 
Nacu, III, p. 500 urm. 

„Doctrină românească. | ME: 

C, p. 192,210 urm., 221, 222 urm; „Cauzele de anulare ale tranzacţiei“. 

/ 
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Art. 1714 

Jurisprudenţă. 

1. Pentru ca o tranzacţiune. să fie 
valabilă, trebue să. existe un drept în- 
doios pus în contestatiune asupra că- 
ruia părţile au căzut de acord; şi, pen- 
tru a se determină dacă dreptul este în- 
doios ori nu, trebue a ne referi la păr- 
țile din proces şi a interpretă această 
îndoială după starca lor intelectuală. 
Astfel, nu se mai poate atacă transac- țiunea care a avut de obiect dacă tes- tamentul conţine o substituţiune fidei- 
comisară şi o condiţiune ilegală ce ar 
atrage nulitatea lui; de oarece aceste puncte care dau loc la discuţiuni şi la 
îndoială 
este evident că au putut produce îndo- ială în spiritele părților, (Trib. Brăila, Mai 31/83, Dr. 59/83). - 

| 2. Art. 1713 e. civ., după care se poate sfirâmă transacţiunea făcută spre exe- "eutarea unui titlu nul presupune că sorgintea dreptului asupra căruia s'a transigcat să fi fost un titlu nul. (Cas. I, 54/F'ebr. 29/88, B. p, 145; Apel Iaşi, II, 17, Mai 2/87, Dr. 27/88). - N 3. Din art. 17183 rezultă că în princi- piu o transaeţiune este nulă ori de câte ori ca este făcută spre executarea unui titlu nul şi ca excepțiune la acest prin- cipiu, articolul admite cazul când păr- ţile ar fi trataţ expres despre nulități. (Cas. I, 46/92, Febr. 14/99, B. p. 108; Apel Galaţi, II, Mai, 26/92, Dr. 45/92). 
4 Twvanzacţiunea, în cazul prevăzut de art. 1713, fiind nulă pentru lipsă de cauză, iar nu'pentru eroare, aceasti nu. litate nu poate fi acoperită de cât tra- tând expres asupra ei. Deci, de o con- firmare tacită nici poate fi vorba. (A- pel Galaţi, IL, Mai 26/92, Dr. 45/99), 5. Dih acest articol reese evident că pentru validitatea tranzacţiei nu este suficient cunoștința, pe care o au păr- despre nulitatea titlului în mo- mentul când tranzig asupra execuţiei lui, ci trebue ca părţile să fi tratat ex- pres asupra acestei nulităţ:, acă instanta de fond constată că enu- mărarea calităților în care tratează părțile însemnează că ele au cunoscut fiecare în momentul închcerei tranzac- ţtiei diversitatea &radului lor de rudenie cu de cujus şi deci vocaţia lor respec- livă la succesiunea lui, şi totuşi au convenit să ceară împreună -şi fără de- osebire de rangul rudeniei să îie trimişi cu toţii în posesie; dacă instanța de 

Art. 1714. — Transacţiunea făcută, 
(Civ. 966, 

în urmă de falșe, este nulă. urm., 366; Civ, Er, 2055). 
Tert. fr. Art. 205 

reconnues. fausses, 

DESPRE TRANSACȚIUNE 

în spiritul jur:seconsulților, 

"mijloace de fant 

Codul civil 

fond constată încă că voința părților a fost de a curmă orice discuţie între 
ci şi asupra apropierii sau depărtării 
gradului lor de rudenie, şi că ei an de- 
clarat expres şi formal că fac tranzae- 
ție, în scop de a termină orice judecată 
între e:, renunțând reciproc la orice 
pretenţii, o asemenea tranzacție cu- 
prinde în mod expres atât cauza, cât şi obiectul. (Cas. I, 401/7903, B. p. 1207). 

6. Nulitatea, prevăzută de art. 1713 nu 
poate să fie o acţiune de nulitate pen- 

„iru lipsă de cauză, "nesusceptibilă de confirmare, ci numai pentru eroare, 
astfel că tranzacţiunea nu poată să fie 
nulă, decât. pentru motiv de eroare. Astfel, partea care a transipeat asupra 
unui act, cunoscând, în momentul tran- zacţiunci, vițiile acelui act, nu poate cere nulitatea tranzacţiunei, pe motiv că actul fiind nul şi tranzacţiunea este nulă. Prin cuvintele „a trată expres 
despre nulitate“, din art, 1713, legiuito- rul a înțeles că croarea nu se prezumă şi că ea trebue dovedită după regulele de drept comun, cu alte cuvinte că art. 1713 nu este decât aplieaţiunea repule- lor de drept comun relative la acte confirmative, confirmare care poate să he expresă, în caz când actul de 'confir- mare trebue să conțină menţiunea de motivul acțiunei în nulitate precum şi intențiunea de a repară vițiul pe care se întemeiă acea acțiune, precum şi con- firmare ce poate să fie tacită, rezultând din exceutarea voluntară a actului a- tins de o nulitate cunoscută de acel ce execută, actul. (Apel Bue. III, Dr 47/9043). 7. Dacă prima acţiune pentru anula- rea unei transacțiuni dintre moştenitori se bazează pe arţ. 1713 cod, civ., adică se invoacă nulitatea titlului de erede, spre a se sustine că părţile n'au tratat expres asupra, nulitiăţei, iar a doua ac- ţ une pentru anularea aceleiaşi tran- zacţiuni se bazează pe art, 1712 cod. civ. adică se invoacă eroarea asupra cali- iătei de erede, spre a se. susține că par- tea n'a avut de loe calitatea de erede, ambele actiuni se bazează în realitate pe aeclaş viţiu, de consimţimânt, eroa- rea asupra, ealităţei de erede, invocată in Prima acţiune tar lipsa calității de rudă în grad succesibil. invocată în a doua acţiune, nu constitue decât niste 

în dovedir uzei. (Trib. Ilfov 1, Dr. 71905). ea ca 8 se vedeă: art, 1190, nota 5, 

x 

pe documente dovedite 
1712, 1716; Pr. iv. 290 

5. — La transaction faite sur pitees ui depui t6 est entitrement nu]] , P d opus ont € 
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Codul civil DESPRE TRANSACȚIUNE Art, 1715 

Doctrină străină. . | 
AusBnY ET RAU, lV, p. 67|; 
BAUDRY ET Wauc, Des contrals alentoires, etc., 1250, 1280 nrm.; 
CAPITANT, fe la Cause des Obligalions, p. 213, 215 urm.; ” 
CoLiN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 727; 
DauLoz, Rp. Transaction, 160 urm.; Suppl. Transaction, 109 urm.; 
DenoGuE, I, Sources des Obligations, |, p. 432; IL, p. 529; . 
GUILLOUARD, Z'ransarlion, 11, 151; - . 
LAURENT, XA VIII, 420; 
MoURLON, ed. 7-a, III, p. 406, 467; 
PLANIOL, IL, ed. 3-a, No. 2299 urm.; 
Poxr, Pet. contr., Il, 593, 718. 

Doctrină românească. 

„ALEXASDRESCO, X, p. 192, 211, 219 urm, 221, 222, 224, 225; „Causele de anulare ale 
tranzacţiei“. Dreptul 20/1910; 

'CASTACUZINO MATEI, p. 007 urw.; 
Nacu, III, p. 560 urm. 

Ari. 1115. — E asemenea nulă transacţiunea asupra unui 

proces finit prin sentinţă neapelabilă despre care părţile sau 

una din ele n'aveau cunoştinţă... : 

Când sentinţa necunoscută părţilor ar fi încă. apelabilă, 

transacţiunea. va!) fi validă. (Civ. 954, 966, 1202, 1712; Pr. 

civ. 991; Civ. Fr. 2056). i 

Tezt. fr. Art. 2056, — La transaction sur un procts terminâ par un juge- 

ment passâ en force de chose jugâe, dont les parties ou Pune d'elles n'aivaient 

point connaissance, est nulle. NR a 

| Si le jugement ignort des parties tait susceptible d'appel, la transaction 

sera valable. 
| ; 

Doctrină străină. 

Bauonr Er WanL, Des conirals alâatoires, ele., 1251; 

Busom, Propridle et contrat, ed. 2-a, p. 533; o , 

Capiraxr, De la Cause des Ubligalinns, P. 213, 215 urm.; | 

Couiu er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 727: , A , 

Dauuoz, Rep. Transaction, 167 urm.; Supnl. Transaction, 112 urm.; 

Deuoaues, |, Snurces des Obligalions, I, p. 432, 433; 

GuiuovuARD, Transarlion, 151 ; : ! | 

LAURENT, XX VIII, 421; Ă 

MotaLoy, ed. 7-a, III, p: 406; 

PLANIOL, ÎI, ed. 3-a, NO. 2299 urm.; 

Taoeoxa, Transaction, 155. | . _ J 

Doctrină românească, 

ALEXAXDRESGO, X, p. 225, 226; „Cauzele de. anulare ale tranzacţiei“. Dreptul 20/1910; 

Casracuzixo MATEI, p. 007 urm.; , . 

Nacu, II, p. 560 urm.. - E | | 

: = ” părţile sau una din ele naveă cuno- 

Jurisprudenţă. ştinţă despre acea sentință. In caz când 

1. ie este valabilă nu nu- 0 asemenea hot: rîr&, necunoscu e 

mai O, tranzactie 99, ge] de act părțile părți, sau de una din ele, este sug0ep- 

au în vedere un interes apreciabil în tibilă de a îi ataca tă DIE pe 

bani, dar şi când ele tranzig spre a Con zacţia trebue declarată v abilă, că 

servă pacea şi unirea dintre ele, preYe- chiar dacă un asemenea act nu ar me, 

nind sau stingând un proces. Transac- rită numele e tranzacție, insă e e 

ta făcută asupra unui proces finit prin bue primi ca 9 renuntare, ca 8/38). 

sentință neapelabilă, este nulă când  nenumit. (Apel Buc. II, C. Jud. 8/%). 

ÎN III O II 

1) In ediţiunea oficială din eroare se zice aci „ar în loc de „vas cum este şi în textul francez. 
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[i 

Art, 1716-1717 , "DESPRE TRANSACȚIUNE Codul civil 

Art, 1916. — Când părţile au transigeat în genere asupra 
tuturor afacerilor ce ar puieă să existe între dânsele, docu- 
mentele ce le-ar fi fost necunoscute lor în timpul transacțiu- 
nei, şi cari sar fi descoperit în urmă, nu constituesc un titlu 
de anularea. transacţiunei, afară numai atunci când ar fi fost 
ascunse prin” fapta uneia din părţile contractante. | 

Insă transacţiunea va îi nulă, când ea nu ar cuprinde 
decât un singur obiect şi sar dovedi din documentele în uimă 
descoperite, că una din părţi nu aveă nici un drept asupra 
acelui obiect. (Civ. 1711, 1714; Pr. civ. 290 urm., 29%; Civ. 
Fr. 2057). | 

Tei. jr. Art 2057. — Lorsque les parties ont transigt senâralement sur 
toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur 6taient 
alors inconnus, et qui auraient ct€ posterieurement decouvert ne sont point une 
cause de rescision, ă' moins quiils n'aient t6 retenus par le fai: de une des 
parties; A sa Ă | 

„ Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur. lequel îl 
serait constate, par des titres. nouvellement decourerts, que une des parties 
n'avait aucun droit. 

"Doctrină străină, 

Baunnr Er Wauc, Des contrats altatoires, eic., 1252, 1233, 1250; 
Cor Er CAbvITAST, ed. 2-a, II, p. 727; 
CapIrAxr, De ja Cause des Ovligations, p. 213, 215 urm.; 
DaLLoz, Rep. Transaction, 170; , 
DEMoGUE, |, Sources des Obligations, 1, p. 492, 433, 592; 11, p. 577; 
PLANIOL, 11,.ed. 3-a, No. 2209 urm. i - 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 191, 219, 219 urm. 228, 
ale tranzacţiei“. Dreptul 20/1910; . 

CANTACUZINO MATEI, p. 667 urm.; 
Nacu, JI, p. 56L urm. 

229; (VII, p. 41%; „Cauzele de anulcre 

Jurisprudenţă. persoane ce formează o singură parte _ in tranzacţiune, iar nici cum poate da 1. Art, 1716 prevede cazul când una oc de un motiv în casațiune. Astfel, din părțile ce au subscris tranzacţiunea. cel iscălit. în persoană nu poate cere, şi n ar aveă vre un drept usupra obiectu- obţine nulitatea tranzacțiunei pe motiv lui de care tratează tranzeeţiunea, iar că și fiu. său care n'aveă nici un rol nici cum şi cazul când mai multe per- la această tranzacțiune ar fi subseris soane formează, O, Singură parte în împreună cu dânsul tranzacțiunea, de anzacțiune, şi când una din, acele : oare ee o subsemnătură superflue nu persoane fără drept ar fi subscris acea poate Viciă o trahzaeţiune de altmin- tranzacţiune, căci în, acest din urmă  trelea iegală şi valabilă (utile per înu- caz accastă iregularitate nu poate da - “ caza 
a Hle itiatur 29iTiohiavi loe de cât la o contestațiune între acele SSI, 08 tur). (Cas, 1, 39; Pebruarie, 

Art. Il. — Invederata greșală în socoteli, urmată la fa- cerea transacţiunei, nu păgubeşte pe nici una din părţi, şi trebuie să 'se repareze. (Civ. 1712; Pr. Civ. 292; Civ. Fr. 2058), repare fr Art, 2058. — Lerrcur de calcul dans une transaction doit ctre. 
ie e Doctrină străină. BauDnY ET Waur, Zjes conirals alealoires, ete., 1954; Dauroz, Rep. Transaction, TA urm.; Suppl. Transaction, 114; 
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“Codul civil 

“GUiILLOUARD, Zransuction, 163 urm.; 
Huc, XII, 334; | 
LAURENT, XX VIII, 411, 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 469. 

DESPRE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Art. 1718 

Doctrină românească. . . 

„ALEXANDRESCO, X, p. 228, 220; (II, part. II, ed. 2-a, p. 83%; V, p. 57; VII, p.579 n. 2); 
CANTACUZINO MATEI, p. 667 urm.; 
Nacu, II], p. 564 urm. i 

. Jurisprudenţă. 

1. Art. 1717 ce. civ., autoriză numai 
“îndreptarea unor învederate greşeli ur- 
mate la facerea unei tranzacţii şi cari 
<a atare sunt imputabila ambelor părți 
contractante; el nu autoriză si cerceta- 
rea pretențiilor uneia din părţi, cari ar 
tinde la modificarea tranzacţiei, pe mo- 

„ra 

1 

tiv că această parte ar fi constatat în 
seriptele ei erori neimputabile celei- 
lalte părţi, căci' prin aceasta sar a- 
junge să se modifice pe cale conten- 
cioasă însăşi fondul sau baza de cal- 
cul a tranzacţiei consimțită de ambele 
părţi, ceca ce nu e admisibil, Cas. III, 
385 din 16 Mai 1928; Jur. Rom. 18-14, 

TITLUL XVIII. 
Despre privilegii şi ipoteci !).. 

__ CAPITOLUL 1. 

Dispoziţiuni generale. 

Art. 1518. — Oricine este obligat personal, este ţinut de 

a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale mobile şi 

imobile, prezente şi viitoare. (Civ. 1719, 1824 urm., 1826 urm., 

1831; Pr. Civ. 379 urm. L. propr. liter. (Mon. of. 68/9923), Art. 9, 

10; Lege p. regularea şi consolidarea “dreptului de a ex- 

ploată petrolul şi ozocherita, Art. 56; Civ. Fr.209%; L. Belg. 7). 

Text. fr. Art. 2092. — Qaiconque s'est oblige personnellement, „est tenu 

de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, pr6-- 

sents et ă venir. 
Text. belg. Art. 7. — Quiconque est oblige. personnellement, est tenu de 

remplir ses engagements sur tous ses 
-et ă venir. 

AUBRY ET Ray, V, p. 408, 409; 

biens mobiliers on immobiliers presents 

Doctrină străină. 

BAU War, Des sucressions, LI, 4720, 1759 urm. ;, a 

BAUDRY fr DE Loves, Du WVantisement, des Priv. et hiyp., ete. I, 253-259, 272; 
BuexorR, Propriete et contrat, ed: 2-a, p 

CoLiN Er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VI, 101 

; 309, 103 85, 1729, 730, 784,789, 94 ; 109, II, . urm. 99, 129, > t. 3 43 

107 bi, VII, XII; , 

DesoavE, 1, Sources des Obligations, II, p. 708; III, p. 2%; 
DemocomBE, Mariage, Il, 161; 
Guassoy, 1, p 256 urm.; 

i ( 143; - III, 4199; 
GUILLOUARD, Priv. et hypu L 142, 143; Contr, de mare, Il, ; 

Lavaenz, XXII, 309-311; XXIX, 268, 269; XXXI, 287; 
"MOuRLON, ed. 7-a, III, p. 493 urm: 
PLAxIoL, II, ed. 3-a, No. 180 urm,., '2310 urm.; | ! | 

Poxr, Pet, contr., Il, 1481; Privileges et hajpotheques, 1, 9, 16. 

  

1) In această materie 
a privilegiilor şi ipotecilor vom indică aţât articolele corespunzătoare din Legea 

Belgiană dela 16 Dec. 1851, cât şi articolele corespunzătoare ale codului civil francez, Căci, după cum am arătat 

în nota dela început, legiuitorul român, a avut în 
francez al lui Nabolcon şi Legea Belgiană din 1851, 

Civil Italian al ministrului Pisanelli. Mai ales în acea 

legiuitorul român s'a servit mult şi în special 
de model, 

In vechiul drept român, Ci a 

:protimisis*, iar ipotecile sub aceia de „zălog“.- 

vedere la alcătuirea Codului nostru Civil, pe lângă Codul 
asupra regimului ipotecar, precum şi proectul Codului 
stă materie a regulamentărei privilegiilor şi ipotecelor, 

de Legea Belgiană 'din 16 Decembrie 1851, care i-a servit 

Codul Caragea şi Calimach, privilegiile erau cunoscute. sub denumirea de 
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“Art. 1718 DESPRE PRIVILEGII ŞI IPOTECI “Codul civil 

Doctrină românească, 

„x 7 361, 746, 751; , „2-a, p. 386, 414 A SDRESCO, X, p. 117 nota, 33l urm, 361, 716, 751; (II, part. UI, ed. 2-a, p , 414, 
7, 495, 715, 25, 154.155, 703; 1V, part. |, ed. 2-a, 

II, ed. 2-a, p. 236, 379; V, p..199, 200, 218, 221, 263, 267 nota, 272, 414; VI, 
64; VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 224, 339, 340, 401, 519, 531; IX, 
ancien et moderne de la Roumanie, 
Dreptul 8/908; Observaţie sub. C. Ape 
„Dreplurile creditorilor în genere asu 

„451; Observaţie sub. Tri , 
Piaşi s. 11, 49 din 27 Mart. 1898. Curier Jud. 43/0904; 

pra bunurilor debitorului tor“. Pagini Juridice: 

576, 101 nota; IV, part, 
p. 5li, 

„528 n. +, 660); Droit 
f: Iași s. 1, 24 Nov. 907; 

61/1910; Observaţie sub. Trib. civil Nantua (Ain), 9 Ian. 1923. Pand. Rom. 1924-111-193: 
DIMITRESCU GRIGORE, „Din regimul dotal* 

-s. II, 22 Mai 910. Dreptul 50/910;. , , . | 
GeoncEax N., Aolă sub. Trib. Dorohoi, 143 din 7 Iunie 1921. Jur. Gen. 24/1923 No. 1666; 
Hozoc D., Notă sub. Cas. I, 709 din 11 Dec. 1915. Pand. Rom. 1925-1-50; 
“IONESCU |. IOAN, Dota sub vaportul însirăinăiii, p..102, 116 urm.: 
„ManixEscu GeonGE Coxssr., Wolă sub.Cas. II, 72 din 21 Mart. 1922. Pand. 
Nacu, III, p. 577 urm.; 
"STAMBULESCU N. JOAN, Wolă sub. Cas. s. u., 26 Febr. 1925. Pand. Nnom. 

» Dreptul 13/910;. Observaţie sub. Trib. Iaşi 

Rom. 1923-1-d05 

1925-1-65; 
Vur.rUREscU GR., „Controversă nu poale fi“. Dreptul 61/1901, 

"INDEX ALFABETIC 
Agrară lege 19—29. 
Amanet 13, 2%, 
Bănci 25, 29, 
Cambie 15. 
Cesiune 12, 29, 
Cheltueli de deplasare 20, 
Credit Funciar 7, 22. 
Creditori 1—9, 11—15,:17, 

18, 21—24, 26, 28, 29, 30. 
Debitori 1, 3—9, 11—14, 18, 

21—24, 26, 29, 29, 30.: 
Deplasare, cheltueli 3), 
Deputat 16 ' 
Diurnă 30, N 

« Diurnele Deputaţilor"16. 
Dobânzi 21, 23, si 27. 

„ Exigibilitate, prelungire 
22, 26. 

Expropriere 19—29. 
Funcţionar 30, 
Gaj ase vedcă „Amanet:, 
Gajul : creditorilor 1, 2 
5—9, 11, 13, 14, 16, 16, 
21, 30, 

Interes 12, - 
Ipotecă 6, 7, 8, 17, 19—07, 

Legatari 1. 
Lege agrară 19—%9,: 
Lichidare, a se vedea 

„Plată“, „Rentă“. 
Moştenitori 1, 
Ordine publică 22, 
Pământ rural 10, 
Parlament 16, 
Partaj 2. i 
Plată 19—22, 25, 26, 27,2, 
Poprire 3, 4, 6, 15, î8.: 
Preferinţă 2, 13, 19-27, 29. 
Prejudiciu 12. . 
Prelungirea exigibilităţei 

22, 25. 
Privilegiu, a se vedea 

„Ipotecă", „Preferință“. 
Procente 21, 24, 26, 27, - 
Rentă 20, 22.27, 29. 
Retroactivitate 21. - 
Rural pământ, a se vedcă 
„Pământ rural“, 

Salariu 3. 
Simulaţie 4, 12. 
Societate 5, 9, 18. 
Succesori î. 
Suspendare 19, 21. 
Terţe persoane 4. 
Urmărire 1, 4-10, 13, 16, 

17, 19, 22, 23, 30, 
Vânzare-cumpărare 18. 
Venituri 10.   

Jurisprudenţă. 

1. Deşi între legatari şi creditori, în- 
tre erede sau legatar universal, sunt oarecare asemănări în privinţa situ- - aţiei lor juridice față cu debitorii lor, nu este mai puţin adevăraţ că sunt şi 
deosebiri însemnate; 
este garantat pentru 
sale cu întreg patr 
său, pe când lega 

aşă  creditorul 
: plata cereanţei 
imoniul debitorului 
rul nu are dreptul : de cât asupra bunurilor „testate de de cuJus, ete. etc., aşă că nu se poate sus- ține cu succes C A că 

legiuitor, când 
regulile admise de 

este vorba de urmări- rea debitorului unui legat, sunt abso- lut aceleaşi, ca şi 
„un debitor de 

2. Când întrun 
“între doi eopartag 
că unul din ei are 
anță a unui creditor, 
ție nu este opozabilă 

N 

orice alţ 
I. 145/99, B. p. 314). 

când este urmărit 
creditor, (Cas. 

act: de  împărțeală 
ianți se stipulează 
să plătească o ere- 

această stipula- 
celorlalţi xredi- 
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* beneficiile, 

„Mai înainte d 

tori ai lor, şi nici nu schimbă calitatea 
ereanţei acelui creditor arittat în ac- 
tul de împărţeală., ei toţi creditorii ră-. 
mân în drept să fie plătiţi din această 
sumă, în proporție cn creanțele lor. 
(Apel Buc. I, Dr. 70/901). ” 

3. Orice creditor poate să poprească, 
pentru sumele cuprinse în titlul său, 
sumele sau eicetele datorite debitoru- 
lui sau de către un al tre'lca și prin sume datorite de un al treilea nu se 
poate înţelege numai sumele exigibile 
şi datorite în momentul poprirei ei, ci Şi acelea ce ; s'ar datoră „sub modo“ 
în viitor, Aşă dar, creditorii sunt în drept de a popri în mâinile patronilor, impiegaţilor lor, atât pe trecut cât şi pe viitor, căci dacă acest salariu nn este exigibil încă de acum. el este da- orit în principiu în virtutea contrac- tului şi in raport cu serviciile ce se vor prestă, (Cas. I, 143/901, B. p. 438). 

â. Ori ce creditor, care urmmnireşte bu- nurile debitorului, "este considerat ca terță persoană, ca şi acela care cere " Poprirea pe sume datorite, aşă că, în această calitate, este în drept să dove- dească, că actele opuse lui de un alt creditor al debitorului comun sunt si- mulate. (Cas. II, 209/902, -B. p. 197). 5. Orice creditor are drept gagiu în- treaga, avere a debitorului său. prin urmare, dacă debitorul este asociat, pene ce el ar aveă în societate, iăcând parte din patrimoniul său, sunt $i ele cuprinse în gagiul creditorilor săi, căci prin aceasta fondul societă- ței nu se atinge Şi nici o dispozițe & legii nu oprește urmărirea unor ase- G0g 2 beneteii. (Cas. I, 215/1904, B. p. 
A Conform ar. 1718 codul civil, în- reg patrimoniul debitorului serveşte spre asigurarea. creditorilor săi, de nde_ urmează . că, creditorul ipotecar, e a urmări imobilul ipo- tecat, arc dreptul a popri în mâna unui "terțiu sumele ce acesta datoreşte debi- torului său; iar excepţiunea 'cuprinsă 

N ă



Codul civil Să 

în art. 1828 codul civ., nu poate fi în- 
tinsă peste limitele pentru care a fost 
creată, aşă că acea excepțiune. nea- 
vând în vedere decât proibiţiunea ur- 
mărirei imobilelor, creditorul ipotecar 
poate urmări averea mobiliară a de- 
bitorului său, înainte. de a urmări ave- 
rca ipotecată. (Cas. IT, 443/1905, B. p. 

7. Conform art. 56 din legea sa spe- 
cială, Soc. credit. funciar poate, ca 
oricare creditor, a urmări, pe lângă 
imobilul ipoteeat şi orice altă avere 
mobiliară a debitorului. său, pe baza 
-dispoziţiunilor de drept comun prevă- 
zute în art. 1715 şi 1719. In zadar se 
opune Credilului art. 1828 cod. civ. de 
oarcee acest articol opreşte, ca excep- 
“țiune la art. 1719, numai urmărirea u- 
nei averi imobiliare alta de cât'cea a- 
fectată prin ipotecă. şi lasă, prin ur- 
mare, supusă urmărirei creditorului 
ipotecar averea mobiliară a debitoru- 
lui său. (Apel Buc. II, Dr. 63/905). 

3. Legiuitorul a stabilit ca princi- 
piu în art. 1718 şi' 1719 codul civil, căi 
«orice debitor este ţinut a-şi îndeplini. 
îndatoririle. cu toate bunurile sale 
mobile: şi imobile prezente şi viitoare; 
că Ja acest principiu legiuitorul a în- 
trodus oarecare excepțiuni prin 'art. 
1825-1531 limitând dreptul creditorilor, 
şi între aceste excepțiuni este şi aceea 
prevăzută în art. 1828, care interzice u- 
nui creditor ipotecar de a urmări vân- 
area imobilelor ce nu-i sunt ipotecate, 
«lecât atunci, când acelea ce-i. sunt ipo- 
tecate n'ar ajunge spre plata creanței 
sale; dispoziţiune raţională şi confor- 
mă cu întenţia părţilor; că această ex- 
cepţie, la principiul general nu poate 
îi întinsă peste marginele ei. Astfel, 
interzicându-se urmărirea numai a al-. 
tor. imobile, nu poate fi prin urmare. 
aplicabilă şi Ja urmărirea averei mo- 
biliare a debitorului, şi cum subroga- 
“ie reală nu există decât în favoarea. 
creditorilor privilegiați sau ipotecari, 
atunei tot avere mobiliară este şi aceea 
cure ar proveni din vânzarea unor 1- 
mobile. (Cas. II, 483/905, B. p. 1685). 

3. Toate bunurile. unui debitor for- 
mând gajul comun al creditorilor săi, 

aceştia din urmă pot urmări și scoate 
în vânzare creanta sau partea de folos, : 

pe care debitorul lor o are într'o so- 
cietate, Această, soluţie, care rezultă 
din tevmenii generali ai art. 1718 şi 
1719, după care toate bunurile debito- 
rului servese spre asigurarea comună 
a creditorilor săi, nu este contrazisă, , 

în specie, prin natura însăşi a dreptu- 
lui urmărit, deşi este ştiut că societatea 

este un contract care se formează in-: 
tuitu personae, (Trib. Iaşi, III, Dr. 78 
1909, p. 621), id, 

10. Veniturile pământurilor. rurale 
date locuitorilor pa baza legei de îm- 
vroprietărive pot fi urmărite. (Cas. II, 
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180 din 27 Nov. 1909. Jurisprudenţa 39, 
1908; Cas. II, 40 din 5 Febr, 1913. Jur. 
Rom, 147913, Curier Jud. 28/1913; Cas: 
II, 195/914, Curier Jud. 20/915). ' 

„11. Potrivit art. 1718 din codul câvil, 
creditorul are un drept de pai tacit 
numai asupra bunurilor prezente sau ' 
viitoare, iar nu şi asupra selor eşite 
din patrimoniul debitorului său. (Cas.: 
II, 18 Oet. 1910, B. p. 1412). ! 

12. Din moment ce creditorul nu 
poate face dovada existenței vreunui 
"prejudiciu pentru el, nu poate invocă 
simulațiunea, cesiunei debitorului său, 
ceoarece acţiunea sa este lipsită de in- 
teres şi unde nu este interes, nu este 
acţiune. (Apel Buc. II, No. 98, 1914; 
Curier Jud. 1915, p. 249), 

13. Din faptul că un creditor dili- 
„gent' primeşte un lueru mobil în ama- 
net, în scopul de a-şi asigură creanţa 
si un drept de preferință faţă de cei- 
lalţi creditori, nu se poate deduce, în 
lipsa unui text expres de lege, că a de- 
căzut 'din beneficiul dreptului de gaj 
iacit asupra întregei averi a debitoru- 
lui, în privinta căreia sar găsi astfel 
pus îutr'o situaţie inferioară credito- 
rilor  chirografari, . (Prib. Constanta . 
No. 66, 1915; Dreptul 1915, p. 341). 

14. După principiul stabilit de drep- 
tul comun, prin art. 1715 şi 1719 c. civs 
averea debitorului este gajul comun 
al tuturor creditorilor săi, regulă care 
nu suferă excepţiuni decât în cazurile 
unde legea dispune altfel, fie în con-: 
sideraţia persoanei debitorului, fie în 
privinţa unor anumite categorii de bu- 
nui, ) Trib. 'Pecuci, 1915; Dreptul 1915, 
p. 366). 

15. Un creditor al beneficiarului 
cambiei nu poate efectuă o poprire.: 
pentru suma 'ce se datoreşte acestuia 
de. un terţiu pe baza cambiei. căci mă- 
sura asigurătoare sau executivă a 
poprirei este vădit incompatibilă eu 
caracterul special al cambici, întrucât 
cine zice „poprire“ zice şi indisponi- 
bilitate a sumei poprite, iar ecambia 
este prin excelență un instrumenț de 
circulaţie, fiind asemănată, în lepisia- 
ţia comercială modernă, unei adevă- 
vate monede fiduciare, proprietatea 
fiind necontestat: supusă transmisiu- 
nci prin „fir, graţie clauzei la ordin. 
(Trib. Caliacra, No, 55, 1915; Curier 
Jud. 1915, p. 654), „ o 

16. Dinrnele deputaţilor nefiind de- 
“clarate insesizabile nici prin art. '406— - 
'409 pr, civ.. care arată în mod expres 
și limitativ bunurile mobile ce nu se? 
pot urmări, şi nici prin vre-un alt text 
de lege, este evident, că în privinta: 
acestor diurne principiul general. con-. 
sacrat prin art. 1718 e. civ. îşi are de- 
plina lui aplicaţiune şi deci îndemni-. 
zaţiunea cuvenită membrilor parla- 
mentului poate fi urmărită pentru: 

“ plata datoriilor.



Art. 1718 

Nu se poate obviă dela acest prin- 
cipiu nici pe tema imunităţii parla- 
mentare, această imunitate nefiind 
creată în vederea bunurilor ce aparțin 
reprezentanților naţiunii, ci numai în 
privinţa persoanei lor, iar executarea. 
silită înareptată asupra sumelor ce un 
parlamentar are de încasat dela casie- 
rul corpului legiuitor nu încalcă nici 
unul din atributele puterii legislative. 
(Cas. Iaşi II, decizia No. 3 din 15 Mai 
1917; Jurispr. Rom, 13-14 1919, -p. 685. 
Petre Popescu. Jurispr. Casaţiei 1917- 
1918, No. 12). * Si 

13. Un creditor ipotecar este în drept: 
să ia măsuri de conservare și să urmă- 
xească avezea imobilă a debitorului 
său, independent de orice urmărire sau 
măsură de conservare asupra averei 
mobile. Averea imobilă, neipotecată 

- însă nu poate fi. urmărită decât când 
cea ipotecată nu ajunge pentru plata 

. ereanţei, (Cas, II, No. 33, 1920; Jurispr. 
Rom. 10/920, p. 148, Curier Jud. 69-70, 
1920, Dreptul 29/920; In acelas sens: 
'Prib, Dorohoi 143 din 7 Iunie 1921. Jur. 
Gen. 1923, No. 1666; 'Prib. Ilfov s. Not. 
202 din 5 Sept, 1924, Dreptul 29/9924). 
„18. Clauza din actul constitutiv al 
unei societăţi anonime sau, în coman- 
dită pe acţiuni, care dispune ca ac- 
“ţiunile unui asociat, nu se pot vinde 
de cât cu asentimentul adunării genc= 
rale, este contrară dispoziţiilor art. 
963, 1718 şi 1719 ce. civ., căci bunurile 
sale din comerţ, consituose gajul ere- 
ditorilor săi, cât şi dispoziţiilor art. 86 
c. com. cari prevăd că creditorii po- 
pritori ai asociatului pot sechestră şi 
chiar vinde părţile sau acţiunile debi- 
torilor lor. (C. Apel Craiova s. II, 166 
din 30 Dee. 1920, Curier Jud. 92/992). 

13. Suspendarea plăţii creanţelor 
privilegiate şi ipotecare, prevăzută de 
art. 76 al. ultim al legii agrare, se a- 
plică nu numai atunci când urmărirea 
se exercită asupra părţii de moşie ră- 
masă debitorului expropriat ei şi a- 
tunai Când se exercită asupra restului 
averei lui, ceea ce rezultă atât din tex- 

tul citatului -articol, care e general şi 
nu face, nici o deosebire, cât şi din spi- 
ritul și din celelalte (ispoziţii alesii 

„Apel laşi s, II, lart. A - 
tul 17/9299). . t. 1922. Drep 

20. Proprietarul expropriat nu poa- te îi ținut la, plata în numerar faţă de 
creditorii ipotecari sau privilegiați de 
cât în măsura în care creanțele ace- 
stora nu au fost achitate prin preţul de expropriere plătite în rentă, astfel 
că refuzul Său de a plăti pe. aceşti 
creditori 1ână la data conseninării prețului şi lichidării creanţelor este 
iustificat. (Cas. 1. 361 din 3 Aprilie 1922 
Jur. Rom. '12/925, Curier Jud. 94/92; Pand. Rom. 1923, III, 17; C. Apel Buc. s. | 2 din 2 Ian. 1992 rier 20, , Curier Jud. 23, 

DESPRE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul civil, 

21. Principiul de drept,comun, după 
„care averea debitorilor formează gajul 
comun al creditorilor săi, nu poate fi 
aplicat în ceea ce priveşte regularea 
raporturilor dintre creditorii cari au 
un drept real asupra unui imobil su- 
pus exproprierei pentru utilitatea na- 
țională, In asementa caz legea substi- 
tuind voința sa contractului părților, 
obligă, pe creditor să suporte şi el o 
diminuare a drepturilor sale prin re- 
ducerea cu efect retroactiv â dobânzii 
stipulate şi prin stabilirea unei părti 
în efecte cu curs fortat pentru cl si 
dispunând suspendarea executării cro- 
anţelor ipotecare până la consemnarea. 
preţului exproprierei, în cure aceste 
ercanţe sunt asigurate. (Cas. 11, 32 din 
21. Mart, 1922. Pand. Rom. 1993, | 39). 

22. Prin avt. 75 din legea agrară, re- 
" glementându-se modul de lichidare a - 
ereanţelor privilegiate şi ipotecare a- 
îlate asupra moșştei expropriate, când 
între creditori figurează atât Creditul 
Funciar cât şi alti particulari, se pre- 
vede că în ce priveşte ereanţele parti- 
cularilor, prin derogare dela legi sau 
convenţiunea "părţilor. privilegiile şi 
ipotecile rămân de drept desființate în 
întregul lor deasupra porţiunei ex- 
propriate, şi- că drepturile acestor cre- 
ditori se resfrâng numai asupra părții 
rămase expropriatului, şi. numai pen- 
tru ereanţa ce ar mai aveă de primit 
după ce în prim rând ar încasă nume- 
rarul sau titlurile de rentă emvenite ex- 
propriatului, ” 
Dacă prin această măsură s'a căutat: 

a se aduce proprietarilor expropriaţi 
o înlesnire obligând şi pe creditori, să. 
participe la sacrificiul impus proprie- 
tarilor rurali prin faptul exproprierei, 
legiuitorul s'a îngrijit însă când a edic- 
tat această măsură de pericolul la care 
ar Îi expus creditul Statului dacă sar 
fi lăsat la disereţiunea ereiitorilor ca 
aceștia să poată reclamă pe temeiul 
convenţiunilor achitarea 'eveanţelor lor 
in numerar, căci în asemenea caz, pro- prictarii pentru a evită urmărirea si- . 
lită ce i-ar fi deposedat de pământul ce 
le-ar fi, rămas după expropriere, ar fi 
fost siliţi a vinde cu orice preţ renta. 
primită de Stat drept preţ, ceea ce ar 

i provocet o depreciere şi. mai mare 
a titlurilor, sdruncinând creditul Sta- 
tului. | 
De aceia această inăsură nu poate fi 

considerată ca având menivea de a o- 
croti numai interesele personale ale u- 
nei categorii restrânse de persoane şi 
dela care acestea ar puteă renunţă, ci „ea priveşte un interes superior al Sta- 

lui, și are un caracter de ordine pu- blică dela care nu se poate derogă prin: 
convenţia părţilor. 
Prin urmare nu violează legea Tri- bunalul, când înlătură ea fiind con- 

trarie unei legi de ordine publică con- 
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venția interveuită la 1 Iulie '1920 între 
vecurentul creditor ipotecar şi intima- 
tul proprietar expropriât, şi în virtu-.. 
tea căreia, creditorul îşi rezervase de 
a refuză renta ce se va depune de Stat 
ca preţ al exproprierei. 

Atât în îpoteza prevăzută de art. 75 
<ât şi în acea prevăzută de art. 76 din 
legea agrară, legiuitorul prevede ace- 
laşi mod de lichidare a vreanţelor pri- 
vileziate şi ipotecare ale particulari- 
lor, şi anume că: creditorii vor încasă 
mai întâi titlurile de rentă depuse 
drept pret şi numai în caz când aceste 
titluri nu ar fi suficiente spre a aco- 
peri creanțele. acestea vor subsistă a- 
supra restului de moşie rămas expro- 
priatului. Dacă legiuitorul : vorbeşte - 
de proporţionaliiate între creanţe, prin 
aceasta nu însemucază că' aceste cxre- 
anţe se vor achită numa: în parte în 
rentă proporţioral cu suprafata ex- 
propriată şi ca în proporţia suprafe- 
ţei expropriate creditorul să primească 
renta, iar pentru restul creanței să. 
subziste ipoteca asupra moşiei rămasă 
neexpropriate, ei pentru a face ca toti 
<reditorii. să primească neapărat titluri 
de rentă, pentru a nu se întâmplă ca 
tocmai creditorii cari ar fi având un 
Tang de preferinţă mai înalt si tre- 
buind a fi achitaţi cei întâi, să pri- 
mească numai rentă. iar creditorii în 
rang mai inferior să nu poată fi achi- 
taţi en ocazia exproprierei şi să ră- - 
mână a fi achitaţi în numerar din mo- 
șia rămasă neexpropriată numai. 

De altfe] legea arată în art. 76 al. 4, 
că creditoriii dacă dorese ai achitaţi în . 
numerar, trebuese să consimtă, la pre- 
iungirea termenului creantei cu încă 
10 ani dela data exigibilitătei edictată 
de această lege şi cu procent, de 5 lu 
sută pean, cceacearată de asemnea că - 
acum, trebuese să primească renta, în 
condițiile legei. (Cas. I, dee. 1099 dim 6 
Noembrie 1923. Jur. Rom. 2/924; Pand. 
Rom. 1924, 1, 49, Curier Jud. 2/924; Cas. 
I, 490.din 94 Mazt. 1924, Jur. Rom.. 

16/924; C. Apel Iași s. I, 124 din 27 lu- 
Die 1924, Dreptul 32/924). 
„23. Potrivit art. 75 din legea agrară, 

ipoterile şi privilegiile rămân de drept 
„desfiinţate deasupra porțiunii expro- 
priate, drepturile creditorilor ipotecari 

şi privilegiați. resfrângându-se numa! 

asupra părţii rămase  expropriatului, 
pentru fiecare creanță în rangul in- 
Scripțiunii ei şi numai pentru creanta 
ce ar mai aveă de primit după ce în 
primul rând ar încasă numerariul sau 
titlurile de rentă cuvenite! expropria- 

ui Adi 

Intrucât potrivit acestui text de, lege, 

drepturile creditorilor ipotecari şi prl- 

vilegiaţi se resfrâng asupra portiunii - 

Tămasă proprietarului numai . peni 
partea din creanţă ce ar mai rămâne 

de plătit după ce în prim rând ar în- 
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cașă titlurile de rentă cuvenite pro- 
prietarului, urmează că aceşti credi- 
tori nu pot cere plata creantei lor în 
numerar dela proprietar şi nu pot pro- 
cede la o executare silită a acestuia, 
prin scoaterea în vânzare a porțiunei, 
Tămasă  neexpropriată, decât numai 
după distribuirea valorilor cuvenite 

- proprietarului ca indemnizaţie pentru 
portiunea expropriată, indemnizaţie 
din care sar puteă cea întreaga lor 
creanţă. să; fie arcopeită, în care caz o 
urmărire a porţiunei rămasă proprie- 
tarului nu ar mai putea avea loc, (T. 
Ilfov s. Not. 266 dim 21 Dee, 1993. Jur. 
Gen. 1924, No. 217). -.. 

24. Potrivit art. 76 din legea agrară, 
atât capitalul cât şi orice dobânzi da- 
torite de proprietarul expropriat, se 
vor plăti în: renta consemnată de stat 
ca pret al exproprierei moşiei. 
Cupoanele titlurilor de rentă cuve- 

nite pe trecut ca dobânzi, sunt cuve- 
nite proprietarului: ca echivalent al lip- 
sei de folosinţă a moşiei; ele reprezen- 
tând plăți făcute în numerar, nu ar 
putea îi afectate la plata dobânzilor ce 
se cuvin creditorului la capitalul dato- 
rit, căci prin aceasta sar contrazice 

„dispoziţiunile legei care prevede că 
orice plăţi de dobânzi se va face în 
rentă, nu în numerar. . | - 

Creditorul deci, nu poate obţine -cu- 
poanele titlurilor de cât dela data de 
când nu mai are a primi dobânzi la 
capitalul împrumutat. (Cas. I, dee. .193 
bis din 11 Februarie 1924. Jur. Gen. 
1924, No. 752; Cas. I, 1034 din 9 Iunie 
1924, Jur. Gen. 1924. No.:1561). 

25. Modul de lichidare al creantelor 
„privilegiate şi ipotecare, aflate asupra 
moşiei expropriate şi prevăzut de art. 

„15 legea agrară, se aplică şi ipotecelor 
constituite asupra porțiunii. din moşii 
ncexpropriate. prin prima, expropriere, 
„dar supusă ulterior exproprierei, efea- 
tuată pe baza legii agrare din Iulie, 
1921, şi în urma căreia numai se lichi- 
dează plata preţului datorit pentru în- 
tregul teren expropriat şi trecut în pa- 
trimoniul “statului, în scopul împro- 
prietărirei. aa 
De aceia legeu prevede o singură ]i- 

chidare în urma, exproprierii definitive 
pe temeiul legii agrare şi dispune achi- 
iarea, fără nici o distincţie, numai prin 
rentă, a datoriilor ipotecare ale bănci- 
lor, cu din preţul unic datorit expro- 
priatului, pentru întreg terenul expro- 
priat, simplificând astfel procedura, li- 
chidării şi realizând numai astfel sco- 
pul îndoit urmărit de legiuitor. (Cas. 

- 1, 599 din 11 Aprilie 1924, Jur. Rom. 12 
1924; Caş. I, 491 ain 24 Martie 1924. Jur. 
Rom. _16/924), 

26. Dacă prin art. 76, al. 4 Legea a- 
grară se prevede şi posibilitatea pentru 
creditori de a fi achitatţi în numerar, 
dacă ar consimţi ca întreaga lor cre- 

= Si |



Art. 1719 

anță să rămână asigurată în restul 
proprietăţei ncexpropriate şi în ace- 
laş timp ar prelungi termenul de exi- 
gibilitate cu zece ani şi cu o dobândă 
de 5 la sută pe an, această dispozitie 
înseamnă numai că prin, derogare de 
la normele de mai sus, obligatorii pen- 
tru lichidarea creanţelor, legiuitorul 
lasă părţilor facultatea că, peste 10 ani, 
când nu se mai întrevede vreun preju- 
diciu pentru creditul Statului, să se 
poată face plata şi în numerar. în con- 
dițiunile prevăzute în acest text. 
Această dispoziţiune nu .poate avcă 

înţelesul că legiuitorul ar fi intențio- 
nat să restrângă solieitudinea arătată 
debitorului expropriat şi să lase la ale- 
gerea numai a creditorului moaalita- 
tea plăţii în rentă sau numerar, ci este 
necesar şi consimţimântul debitorului, 
căci legea vorbeşte de un consimţimânt 
adică de un acord de voințe, pentru ca 

“prelungirea termenului creanţei şi 
plata ei în numerar să poată aveă loc. 
De aceea art, 159 din regulamentul le- 
gei, care prevede că, plata în numerar 
peste 10 ani se va face dacă creditorul 
acceptă cererea proprietarului în acest 
sens, nu face decât să lămurească ideea 

„ necesităţii consimţimântului ambelor 
părți şi deci nu modifică şi nici adaugă 
la lege după cum pretinde recurentul. 

“ (Cas, I, 472 din 19 Martie 1924, Jur. 
Rom. 14/9294; Cas. I, 732/9954. Dreptul 
231924; Cas, 1, 1255 din 2 Iulie 1924. Jur. - 
Gen. 1924, No, 1512). | 

21. Prin art. 76 din legea agrară dis- 
punându-se lichidarea creanţelor . îpo- 
tecare şi privilegiate “aflate asupra 
moşiilor expropriate, legea înlăturând 
convenția părţilor, pe de o parte de- 
clară exipibile aceste creanţe, iar pe 
de altă parte dispune achitarea lor în 
titluri de rentă. socotindu-se valoarea 
lor nominală drept valoare egală. în 
ce priveşte plata dobânzilor acestor 
creanţe, legea adaugă că, tot în rentă „ socotită astfel. se va achită de către 
debitor orice dobânzi datonite până în 
ziua consemnărei ” 

Din termenii generali în cari se ex- 
primă legiuitorul când - veglemen- tează lichidarea dobânzilor  dato- rite la creantele privilegiate, rezultă neîndo:os că nici o distincţie nu se 
poate face după natura, creanței garan- 
tată prin ipotecă sau privilegiu, ori după epoca pentru cari se datorese Pro- 
centele şi deci ori care ar fi natura, ereantei sau epoca la care se datoresc, „aceste procente vor: fi lichidate în ti- „tluri de rentă, valoarea nominală drept o valoare egală. (Caz. I -. 998 j 3 1924, Jur. Gen. 1925, No. Sin 6 Iulie 

Art. 1719. — Bunurile unui debitor 
rea comună a creditorilor săi, 
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_28. Indisponibilitatea_ de care legea 
agrară loveşte moşiile 'expropriate, 
încă de la 1 Februarie 1921, priveşte 
numai raporturile dintre expropriat şi 
autoritatea expropriantă, fără a aduce 
vre-o atingere drepturilor creditorilor, * 
de a urmări averea debitorilor lor. (Cas, 

- 11. 330 din 1 Xulie 1924. Jur. Rom. 2/923), 
293. a) Legea asrară nu dstinge, în 

ce priveşte modul de lichidare a crean: 
ţelor privilegiate şi ipotecare consti- 
tuite asupra moşiei expropriate, între- 
creanţele la diferite epoci, între data. 
decretului de expropriere şi data pu- 
blicării. legii agrare, prevăzând un sin-- 
sur mod de lichidare, şi anume în 
rentă, atât a sarcinilor cari grevau te- 
renul expropriat în prima expropriere, 
cât şi a acelora din a doua expropriere. 
Prin urmare, instanţa de fond con- 

„statând că creanţa ipotecară a Biănrii: 
intimate grevează numai porțiunea ră- 
masă după prima expropriere nu şi 
porţiunea expropriată. cu drept cuvânt 
a hotărît că banea nu poate participă 
"decât la distribuirea rentei rezultate 
din exproprierea a doua a terenului 
afectat cu ipotecă, | 

Stipulaţiunea din actul de ipo-— 
tecă ca creditoarea să fie garantată şi 
cu 0 cesiune de gaj comercial, asupra. 
rentei rămase la dispoziţia proprieta- 

zului expropriat din prima expropriere 
este perfect valabilă şi nu contrazice: 
ispozițiunile art. 73 ult, alin. dim le- 
gea agrară, întrucât această stipula- 
țiune nu atinge în nimic drepturile: 
creditor:lor privilegiați şi ipotecari a- 
supra moşiei expropriate cari urmează 
să fie achitaţi en precădere. (Cas. S. U. 
Dec, 6 din 26 Febr, 1995. Pandectele 

- Săntămânale 6/1995, Pand. Rom.. 1935, 
], 65. Curier Jud, 25/1925). 

30 Sumele acordate cu titlu de che]- 
tueli de deplasare nu constituese nici 
un beneficiu al. funcţionarului, ci re- 
prezintă echivalentul cheltuelilor nece- 
sitate cu transportul funeţionarului în 
altă localitate, în interesul serviciului, 
aşă că neintrând în patrimoniul func- 
țţionarului, nu pot formă obiectul ur- 
mărirei creditorilor, art. 1718 cod. ci- 
vil dând creditorilor ca gaj al debi-: 
torilor "lor numai bunurile ce aparțin 
acestora din urmă. (C. Apel Bue. s. Lil, 
Sin 14 Martie 1925, Bul. C. Apel. 12. 5 

31. A se vedeă: art. 520, nota, 3; art. 
974, notele 3, 7, 8; axt. 975, notele 4, 45; art. 998 nota 114; art. 1016, nota 6; art- 1253, notele 56, 57, 5$; art. 1365, nota 19 
ant. 1690 nota 1; art. 1719, eu notele res- 
pective; art. 1824 cu notele! respective 
art. 1825 eu notele. respective; art. 18% 
cu notele respective. 

servesc spre asigura- 
ȘI preţul lor se împarte între 
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Codul civil - DESPRE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Art. 1719 
- 

ei prin analogie, afară de cazul când există între creditori 
cauze legitime de preferință. „(Civ. 974 urm., 1718, 1720, 1824, 
urm.; Pr. civ. 450 urm., 464, 477 urm., 578 urm.; C. com. 
786; L. Agrară 73, 75, 76; 8; Civ. Fr. 2093; L..Belg.) . | 

Teat. fr. Art. 2093. — Les biens du debiteur sont le gage commun de 
'ses ertanciers; er le prix s'en distiibue entre eux par contribution, 'a moins 
qu'il n'y ait entre les crtanciers des causes l6gitimes de preference, SE 

Text. belg. Art. 8. — Les biens du debiteur sont le gage commun de ses 
erâaneiers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, î moins qniil 
n'y ait entre les crâanciers des causes l€gitimes de preference. 

Doctrină străină. 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, des priv.. et hyp.,etc., I, 271, 2783, 215; 
Cor ET CAPITANT, ed. 2-a, 1, p. 105; II, p. 40, 523; ed. 1-a, III, p. 228; 
Dacroz, Rep. Privil. et hypoth., 112 urm.; Supl. Privil. et hypoth., 25 urm.; 
GARSONNET, IV, $ 1204; - 
GuinrouARD, Priv. el. hyp., L, 139, 145; 
LAURENT, XAXIN, 272; Ă ” 
MovnLoy, ed. 7-a, III, p. 493 urm.; , 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. -180,urm., 2310 urm.; 
PoxTr, Priv. et hyp- I, 1&. . 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 117, nola, 331 urm. 361, 716, 751; (II. part. II. ed. 2-a, p. 386, 
414, 417, 495, 715, 725, 75%, 155, 763; V, p. 199, 200, 213, 221, 203, 267, nota, 2172, 474; 

VI, p. 511, 621; IX, p. '528, n. &, 660); Droit ancien et moderne de la Roumanie, 

p. 451; Uuservnţie sub. Trib. civ. din Beziers, 19 Febr. 1910, Dreptul 63/4910; 

„Drepturile creditorilor în genere asupra bunurilor debiturului lor“. Pagini Juridice 

61/1910; Observaţie,sub. Trib. civil Nantua (Ain), 9 Ian. 193. Pand. Rom. 1924, III, 123; 

ALEXANDRESCU TRAIAN, „Dreplurile proprietarilor şi credilorilor 1polrcari în raport cu . 

legislația agrară“. Curier Jud. 45/1922: „Plala prețului exproprierei*, Curier Jud, 

11923: Notă. sub. Cas- IL, 1099 din:5 Nov. 1923. Curier Jud 2/924; Notă, sub: Cas. 
|, 4322 din 9 Iulie 1924. Curier Jud.3/925; Wotă sub. Cas. 1, 1060 din 29 April 1925 

i l. 925; i o | 
Aurie TI asul "Trip. Brăila s. 1, 179" din 13 Iulie 1923. Pand. Rom. 1923, II, 

217. Notă sub. Cas. 1, 1099 din 5 Nov. 1928. Pand. Rom. 1924, 1, 5%; : 

CASTACUZINO MAREI p. f48. ful înstrăinării, p. 117; 

N . , ia sub raporiui în »p. ,, , _ 

ISC OA d sub. Cas 1, 4910 din 3 Dec. 1923 şi Cas, 1, 1083 din 13 Iunie 1924. 

N Pand. Rom. 1924, 1, 236; E - 

„577 Urm.; 
, . 

Dac, Ea Notă 'srb. Trib. Dolj s. III, 8% din 10 Mart. 1923. Pand. Rom. 1933, 

IL, 182, Aotă sub. Trib. Dolj, 18 Febr. 192%. Pand. Rom. 1924, II, 8; 2 C 

Sirene E. Avtă sub. Trib. Dolj s. III, 470 din 26 Dec. 1923. Jurispr. Gen. 19/1924 No. 1096; 

SramnuLesou N. IOAN, Aolă sub. Cas. 1, 1099 din 5 Nov. 923. Pand. Rom. 1924, [. 49; 

SrogaxovIer A. CONST., „Soarta creditorilor hipolecari sau privilegiați în urma aplicaţiei 

  

iipeni j 24,/922; | 
exproprierei*. Curier. Jud. 24/922; , as , 

UarizAsi Ga, Notă sub. Cas. 1, 1099 din Nov. 1993. Pand. Rom. 1924, 1, 5. 

- - ALFABETI Poprire 1, 2, 3, 14. Rentă 9, 10, 11, 12,13, 15- 
| INDEX ALFABETIC - Preterință 2.., 91012 | i r 

i „Agrară lege“, „Lege 113, 15-18, i ezoluţie 17. 

Agțiune 12 4 agrară, o Prejudiciu 10. Stat La . 

Agrară lege 9, 10, 11, 12, | Funcţionar 14 Preţ 4, 9, 12. zu Suspen are 12 ibutie 5 

mara pe 9 10, 1 19| Gata e aa | Privilege, se vea able e oile 5 
Alimeniară pensie 13 Gajul creditorilor î» 2, 3, proc î Venirea pogega $ , 

iti ecă “ adiere 10. . nzare-cumpărare 12. 

Qrendare 1. o Tpotecii. 89, 10, 12, 18, _Renunţare 2. Venituri 1. : 

Co sit tatului.| Lege agrară 9, 10, 11, 12, - , j _ 

„pptabilitatea Statului 8 ase, 7 Jurisprudenţă. 
Campt curent 15, Liaee i de Finanţe 1. , | Dă 
Genjestaţie 12, Miorita “ prezidenţială 1. Averea debitorului este, după 
Daunc-interese 4, 1 N - dreptul comun (art, 1719), gaxiul co- 
Debitor 1-10. Ordine publică 16. mun al debitorilor săi. Această regulă 
Dobânzi 15, 18. Pensie alimentară 14.   Expropriere, a se veacă | Plata 9, 10. nu suferă excepţiune decât în cazurile 

,



Art. 1719 

unde legea dispune anume altfel. fie 
în consideraţiunea persoanei debitoru- 
lui, pentru un timp oare care, fie în 
privința unor anume categorii. de bu- 
nuri. lar art. 85 din legea comptabi- 
litătei generale a statului mare de o-. 
iect de a creea o excepţiune la acea- 

stă regulă de drept comun, căci el nare 
alt obiect de cât dea înlătură pe :mi- 
nisterul de finanţe de apune în budget 
o alocaţiune pentru acoperirea. diferi- 
telor datorii ale statului, fără a, lăsă 
măcar să se îutrevază "ideia că dacă - 
ministerul de finanţe nu-şi va îndeplini 
datoria preserisă în acest articol ere- 
ditorul statului rămâne dezarmat. gi: .. 
în neputinţă de a uză de drepturile ce-i 
dă legea comună faţă cu toţi debitorii 
săi fără nici o distineţiune, nici arţ. 31 
al legii administraţiunei domeniilor nu 
creează o excepţiune la, dreptul comun, 
de vrema ce dispoziţiunea conținută 
în acest text n'are alt obiect de cât de 
a îndatoră administraţiunea domenii- 
lor să facă cunosente ministerului de 
finanţe diferitele condamnaţiuni jude- 
cătoreşti suferite de stat ca proprietar, 
fără a lăsă măcar să se intrevadă ideea 
că dacă administrațiunea domeniilor 
nar îndeplini. această a sa datorie, 
creditorul statului s'ar află paralizat; 
prin această lipsă de îneunoştiinţare 

" de facultatea deauză, faţă cu statul, de 
toate drepturile acordate de lege cre- 
ditorului contra tuturor debitorilor în 
senere, Deci dar, curtea de apel dând 
drept, ereditorului fiscului, de a popri 
în mâna arendaşului statului, venjtu:. 
rile imobilului arendat nu violează nici un text de lege. (Cas. I, 108/Mart. 15/80, 
B. p. 135). 
„2. Ori ce avere a debitorului. pe cât timp ea nu a eşit din patrimoniul său, 

constitue gasiul comun al tuturor ere- . ditorilor fără deosebire, deosebirea ne- putând există de cât atunci când un 
creditor are drepturi de preferinţă re- cunoscute de lega. Si circumstanţa gă- sirei averei debitorului în mâna unui terțiu nu face nici de etim ca acea a- vero să nu fie tot în patrimoniul de- bitorului, Astfel îiind, în cazul când asubra unei sume aflată în mâna unui „tertiu, s'a validat o poprire prin hotă- rive definitivă, nici o lege nu decide că Suma poprită trece în patrimoniul creditorului. popritor Prin singurul fapt al validărei poprirei sale. Prin ur- nare, chiar după validare, până când creditorul sequestrant nu a făcut să i se atribue în mod exclusiv averea po- prită, ori ce alt creditor poate cere în- îiinţarea unci noui popriri în comptul său pentru ca să se poată şi el despă- ubi din acea avere, Această interpre- tațiune. a legii pe lângă că recse din axt, 404 şi 465 pr, civ., esta şi justă pentru că ar fi nedrept a se atribui ce- lui mai dilixent dintre creditori, celui ' 

DESPRE . PRIVILEGII” ȘI IPOTECI 

- ditor, 
„târziu să reînfiinţeze. poprirea,. să ia 
„din nou acea măsură .asigurătoara pe 
care o părăsise; el nu ar puteă fi îm- 

. Său prin singurul 

ă 
7 

Codul civil 

care a fost întâi înştiinţat de găsirea 
„unei averi a debitorului în mâna unui 
terțiu de ai se atribui totul, şi de a se 
lâsă ceilalți creditori. fără nici un drept 
atunci când au fost şi ei diligentți. mai 
puţin de cât primul e adevărat, dar 
tot au fost diligenţi, căci şi ei au făcut 

: o ponprire posterioară. Şi în cazul când 
“primul creditor : popritor renunță la 
poprire pur şi. simplu, fără a declară 

„formal că a renunțat în avantagiul se- 
questranţilor care vin după el „nici 
un principiu de drept nu poate face ca 
el să fie considerat că a renunţat chiar 
la creanţa sa; el poate renunţă la po- 
prire pentru câtva timp şi pentru multe 
motive, dar păstrând creanţe, fiind ere- 

nimic nu-l . împiedică ca mai 

piedecat la aceasta. de cât în cazul când 
averea poprită a eşit din patrimoniul 
debitorului, adică atunci când sar fi 
dat altuia, conf. legii. Art, 466 pr. civ, 
confirmă această teorie, de oâre- ce. 
deşi ordonă încetarea poprirei când 
creditorul nu se prezintă la validare, 
adică atunci când remunţă la poprire, 
cu toate acestea art. 466 nu zice nici de 
cum că un asemenea creditor nu mai 
are dreptul-de a înfiinţă o nouă po- 

„prire. (Trib. Ilfov. noț.,:244, Nov. 17/62 
Dr. 7182) 

3. In căzul când asupra unei sume 
ailate în mâna unui al treilea Sa va: lidat o poprire prin hotărîre definitivă 
de validare, nici un text de lege nu decide că suma poprită de primul cre- 
ditor proprietar trece în patrimoniul . 

fapt că s'a condam- 
nat cel de altreilea a-i plăti banii. Prin urmare, chiar după ca a rămas defini- 
tivă hotărîrea de validare şi până în 
momentul plăţii banilor, ori ce alt ere- ditor poate să facă poprite pentru ea 
să poată şi el participă la sumele da-  torate de cel de al treilea. pe baza prin- cipiului de drept -(art, 1718 e. civ, şi 9179 pr. civ.), că întreaga avere a debi- torului e gagiul creditorilor. săi. (Trib. Ilfov, not., Iun. 25/85, Dr. 58/86; Trib. Ilfov not., Qet, 20/83, Dr. 79/83). - Prin art. 557 pr, civ., se .prevede că dacă primul adiudecatâr nu va de- pune prețul, lucrul se va adiudecă pe seama aceluia care va da-un preţ, îio ȘI mai mic, iar fostul adjudecatar va ii îndatorat a; plăti diferența până la Preţul adjudecaţiunei sale, precum şi cheltuelile ocazionate cu noua adjude- : care. Insă această diferenţă da preț; la care urmează a fi condamnat primul adjudecatar, nu poate fi considerată ca un supliment de preț, neputând există preț fără ca acela care este obligat a-l plăti să primească nimic în schimbul lui; „această diferenţă de preţ nu re- prezintă de cât quantumum daunelor 

i



  

  

Codul civil 
ocazionate a«reditorilor de către primul 
adjudecatar, care prin. faptul său de: 
a nu depune prețul adiudecaţiunei 'a 
făcut ea imobilul să se pună din nou 
în licitațiune şi a se vinde cu un preţ 
mai mic decât cel eşit la prima adiu- 
decare. Prin urmare, această diferenţă 
de preț reprezentând daunele interese 
ocazionate creditorilor se cuvine tu- 
turor creditorilor debitorului expro- 
priat, iar nu numai celor urmăritori, 
şi ca atare urmează a se împărți între 
toți creditorii înscrişi în tablou, în pro- 
porţiune eu creanţele lor şi fără dis- 
tincțiune de ran. (Apel Galaţi I, Dec. 
JS, Dr. 30/89). 

5. Un creditor, care wa participat la 
tabloul de distribuţie a preţului. rezul- 
tat din vânzarea averoi debitorului său 
pentru care cuvânt nu i-a fost comu- 
nicat acel tablou, este în drept şi poate 
să ceară înscrierea sa la tablou, până 
la distribuirea efectivă a preţului, deşi 
vânzarea a fost cerută de alţi creditori 
şi nu sa arătat înaintea efectuărei vân- 
zărei, fără a îi se puteă spune că o a- 
scmenca cerere mar fi fost făcută în 
timp util, pentru că sar fi încheiat ta- 
bloul de distribuţiune. (Cas, II, Deci- 
zia civilă No. 180 din 17 Oet. 1914; Ju- 
rispr. Rom. 1914, p, 614). 

6. Din faptul că un creditor diligent 
primeşte un lucru mobil în amanet, în 

scopul de a-şi asigură ereanța şi un 

drept de preferinţă faţă de ceilalți exre- - 
ditori, nu se poate deduce, în lipsa u- 
nui text expres de lege, că a decăzut 

din beneficiul dreptului de gaj tacit 
asupra întregei averi a debitorului, în 
privinţa căreia sar găsi astiel pus în- 

tr'o situaţie inferioară creditorilor chi- 
rograiari. (Trib. Constanţa, No. 66, 
1975; Dreptul 1915, p. 3 . . E 

7. După principiul stabilit de dreptul . 
comun, prin art. 1718 şi 1719 e. civ., a- 
verea, debitorului este gaiul comun" 
tuturor creditorilor săi, regulă care nu 
suferă oxcepţiuni. decât . în cazurile 

unde legea, dispune altfei, tie în con- 
siderația persoanei debitorului, fie în 
privința unor anumite categorii de. bu- 

nuri. (Irib: 'Pecuci, 1915; Dreptul 1915, 

p. 366), 
8. Din momerit ce ereditorul ipotecar 

urmăritor are un titlu executor con 
tra debitorului său, el poate urmări 
orice avere a acestuia, drept pe care îl 
are chiar dacă ar fi un simplu credi- 

tor chiroerafar, (Trib. Iliov notariat, 

No. 207, 1915, Dreptul 1915, p. 563). 
„3. Drepturile creditorului ce se exer- 

cită conform art. 76 din 

cei 80 la sută ce se consemnă la început 

care este o parte din pret, ci la plata 

preţului cuvenit proprietarului exXpro- . 

priat pentru întreaga suprafață expro- 

priată, | e 

Titlurile de rentă trebuese utilizate 

DESPRE PRIVILEGII ŞI IPOTECI 

legea agrară - 

„asupra preţului, se referă nu numai la. 

Art. 1719 

în întregime pentru plata creditorilor 
ipotecari fără a se puteă atribui pro- 
prietarului vre-o parte din aceste. e- 
fecte, de cât în singura ipoteză când 
preţul exproprierei e superior valorei . 
creanţelor. , , | 

Potrivit dispoziţiunilor legei agrare, 
art. 76 al. II, când preţul moşiei expro- : 
priate nu ajunge să îndestuleze pe toţi 

„creditorii şi privilegiaţii urmează a se 
face o proporţionalitate între creditori 
declarându-se exi:gibilă partea propor- 
ţională din ereanța ipotecară care re- 
vine creditorului pentru partea expro- 
priată., Această proporţionalitate: se re- - 
teră numai la raporturile dintre cre- 
dilorii ipotecari spre a se evită ca un 
„creditor ipotecar dintrun rang subse- . 
cuent să poată fi plătit în numerar, iar 

“un altul dintrun rang anterior să fie 
obligat a primi numai titluri de rentă, 
făcându-se iluzorii drepturile ce decurg 
din anterioritatea titlurilor. 

Pyroporţionalitatea între creditori, tre- 
bue făcută în raport cu preţul moşiei 
expropriate şi ercantele ipotecare, nu 
în raport cu terenul din mosia cxpro- 
priată. , - . 

Dacă proprietarul debitor a plătit 
înainte de depunerea preţului de Stat, 
“în numerar sau dări, de plată pe unii din 
creditorii  ipotecari sau privilegiați, 
în acest caz cota parte din titlurile de 
rentă cuvenită acestor creditori se va 
alocă proprietarului, rămânând ca nu-. 
mai vestul titlurilor să fie împărţit în- 
tre ereditorii existenţi, (Dib. Dolj, s. 
11], sent. eiv. 156 din 19 Mai 1923. Jur. 
Gen. 1923, No. 917). , 

10. Din art. 75 din legea agrară cât 

şi din economia legii, rezultă că, renta 
ca şi numerarul decurgând din expro- 
priere, trebuesc să fie distribuite între 
creditori proporțional cu. creanţele lor; 
fără ea debitorul, în înţelegere cu.unii - 
din aceşti creditori, să, poată în mod 
direct sau indirect, să-i avantajeze pe 

aceştia în dauna celorlalţi. 
Prin urmare, radierea unei ipoteci, 

“ eonsimţită de unul din creditor din 

categoria sus menţionată, în urma a- 
chitări; de către debitor în numerar, 

“a, areanţei sale, cum şi consimţirea de- 

bitorului de a acordă vre-unuia din a- 

„ceşti creditori un privilegiu asupra 
porțiunei neexpropriate, peniru garan- 

tarea, unei creanţe, — care anterior ex- 
proprierei, este garantată de un privi- 

legiu, care grevă şi partea expropriată, 
;— este contrară spiritului susmenţiona-. 
tului text de lege, de oarece prin acest 
procedeu sustrăgându-se, unii din cre- 

" ditorii ipotecari sau privilegiați, de la 
obligaţia impusă lor de legea agrară de 
a primi şi titluri de rentă pentru plata 

creanţei lor, s'ar aduce — contrar in- 
tenţiei legiuitorului: — un prejudiciu 
celorlalţi creditori privilegiați. sau, i- 

_poteeari, cari, din această cauză, s'ar 
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Art. 1719 

vedeă obligaţi a primi un număr mai 
mare de rentă depreciată de cât cel cu- 
venit lor proporţional cu numărul tu- 
turor creditorilor, (Cas. I, 1322 din 9 
Iulie 1924, Jur. Rom. 19/9924, Curier 
Jud. 3/925, Pand. Rom. 1925. III, 1). , 

11. In conformitate cu legea agrară, 
Preşedintele de tribunal poate ca prin 
ordonanţă prezidenţială să dispună îm- 
părțirea titlurilor de rentă numai în- 
re creditorii moşiei expropriate. nu şi 
între coproprietari când aceştia nu 
sunt de acord şi. când mai ales dânşii 
se zăsese în proces pentru ieşire din 
indiviziune. (Cas. 1, 2317 din 16 Dec. 
1924, Revista Juridică 2-3/1995). 

12. Axt. 162 din regulamentul legii 
agrare trebuie interpretat în sensul, că 

„suspendarea distribuirii preţului unei 
moşii expropriate la diverşi. creditori 
ipotecari şi privilegiați. are loc numai 
în cazul când asupra dreptului de pro- 

„prietate există o acțiune sau conte- 
staţiune nerezolvată încă de justiţie, 
îără a se puteă şti care din părţile li- 
tigante are drept asupra rentei acor- 
date de Staţ. 
Când însă prin o acţiune, “intentată 

ulterior exproprierii, se tinde, nu la re- 
vendicarea dreptului de proprietate 
contestat de posesor, ci la rezoluţia 
vânzării pentru neplata preţului sau 
unei părţi din preţ, reclamantul, vân-. 
zător, nu poate invocă în favoarea sa 
dispoziţia art. 163 citat, care nu este aplicabil în acest caz, ci, ca orico cre- ditor privilegiat urmează a fi satistă- cut pentru creanța sa potrivit art. 76 din legea agrară, fără a putei provocă nici un dilatoriu în această privinţă 
din cauza calităţii sale speciale de re- | clamant în acţiunea de rezoluţie. (Cas. I, 186 din 27 Yan. 1995, Pandectele Săp- tămânale_7/1925). |, 

13. a). Legea agrară nu distinge, în ce priveşte modul de lichidare a crean- ţelor privilegiate şi ipotecare .consti- iuite asupra moşiei expropriate, înţre creanțele la diferite epoci, între data deeretului de: expropriere şi data pu- blicărei legei agrare, prevăzând un singur mod de lichidare, şi anume în rentă, atât a sareinelor cari grevau fe- venul expropriat în prima expropriere, cât şi a acelora din a doua expro- priere. 
i „Prin urmare, instanța de fond con- statând că creanța ipotecari a băncii intimate grevează numai porțiunea rămasă după prima expropriere, nu şi porțiunea expropriată, cu drept cuvânt a hotărît că banca nu poate participă de cât la distribuirea rentei rezultate din exproprierea a doua, a terenului a fectat cu ipotecă,. - b). Stipulaţiunea din actul de ipo- tecă, ca ereditoarea să fie parantată şi cu 0 cesiune de gaj comercial. asupra” rentei rămase la” dispoziţia proprieta- 

i 

DESPRE PRIVILEGII ȘI IPOTECI 

ces. 

Codul civil 

„rului expropriat din prima expro- 
priere, este perfect. valabilă și nu con- 
trazice dispozițiunile art. 73 ultimul 
alineaţ din legea agrară, întru cât a- 
ceastă stipulațiune. nu atinge în nimie 

„drepturile creditorilor -privilegiaţi şi 
ipotecari asupra „moşiei expropriate, 
cari urmează să fio achitati cu precă- 
dere. (Cas. S. U. Decizia No. 6 din % 
“Februarie 1925, Jur. Rom. 13/1925). 

4. Nu se poate înfiinţă poprire pen- 
tru plata pensiei alimentare asupra 
sumelor ce un funcţionar publice are 
de primit ca, indemnizație de chirie, in- 
demnizaţie de seumpete şi cheltuieli de 
deplasare. (C. Apel Buc. s. III, 89 din 
14 Martie 1925, Pandectele Săptămâ- 

 nalo 16/1925). 
5. a). Un contract de compt-curent 

garantat cu ipotecă, urmând a fi li- 
chidat în baza legei agrare, se lichi- 
dează întocmai. ca şi un contract de 
ipotecă simplă, conform art. 76 din 
lege, de oarece legea. agrară nu a fă- 
cut nici o distincţie în această pri- 
vință, chiar dacă datoria în compt-eu- 
rent a fost făcută posterior Deeretu- 
lui-Lege din 1918, menținându-și însă 
caracterul iniţial, va îi; lichidată tot 
conform Jegei arrare, adică plătindu-se 
în rentă, 

b). In caz când suma datorită în 
compt-eurent, prin: capitalizarea do- 

„Pânzilor, limita sumei pentru care sa 
luat inscripţia ipotecară, restul sumei 
datorit în plus, nu devine o creanţă chirografară,. ci. simple dobânzi dato- rite la un act de ipotecă şi au a, fi plă- tite tot în rentă. (Cas. I, 54 din 13 Ia- 
nuarie 1925, Pandectele Siptămânale 
19/1925, Curier Jud. 36/1995). 

16. După art. 75 din Legea agrară, creanțele ipotecare ale particularilor asupra moșiilor supuse exproprierei, șe plătesc în ventă. Această măsură fiind edictată în interesul general al creditului Statului, ea nu poate fi con: 
siderată ca având menirea de a ocroti numai interesele personale ale unei categorii. restrânse de persoane şi de la care acestea ar puteă renunţă, ci ea priveşte un interes superior a] credi- tului Statului şi ca atare, arc un ca- racter de ordine publică, de la care nu se poate derogă prin convenția păr- 
Aşă fiind, Curtea de Apel înlăturând actul Ipotecar a]. recurenţilor, în baza 

căruia aceştia aveau dreptul să pre tindă achitarea creanţelor în numerar Şi să refuze achitarea lor în rentă, con- form art. 79 din. Legea agrară, nu a săvârşit nici o violare de lege, nici ex- de putere. (Cas. II, 957 din 19%, Jur, Rom. 16/1925). ! 
» 17. Tribunalul chemat a distribui renta provenită dintr'o expropriere, este în drept a atribui cesionarului creantei ipotecare sau privilegiate, 
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"Codul civil 

xenta în proporţie cu valoarea crean- 
ței şi a rentei de distribuit. 
Imprejurarea că cedentul sa obli- 

at'prim actul de cesiune a suportă di- 
ferenţa de curs, în cazul când cesiona- 
rul său va fi plătit:în rentă, nu poate 
fi pusă în discuţiune în instanţa de 
distribuire a rentei, ci trebue valori- 
ficată pe calea dreptului comun. (Cas.. 
I, 918: din 10 Aprilie 1995, Jur. Gen. 
1925, No. 1783). , 

18. Poirivit art. 16 alineatul 3 partea 
finală din Legea agrară, dobânzile da- 
torite pentru creanţele ipotecare, după 
ce au fost reduse la 6 la sută cu în- 
cepere de la 15 Decembrie 1918, se a- 
<hită creditorilor ipotecari tot în 

DESPRE PRIVILEGII ȘI 1POTECI Art, 1720: 

vontă, însă numai cele -datorite până 
la ziua consemnărei rentei. 

De aci urmează că, cu începere de 
la data consemmnărei rentei, creditorii 
au dreptul a fi achitaţi drept procente 
pentru renta ce li sa atribuit, cu cu- 
poamnele aferente ei şi prin urmare în 
specie în mod greşit Tribunalul a a- 
tribuit proprietarului cupoanele după | 
consemnarea rentei. (Cas. I, 1060 din 29 
Aprilie 1925, Pandectele Săptămânale 
17/1925, Curier Jud. 34/1925). 

19. A se vedeă: art, 974, nota 7; art. 
975, notele-4, 45; art. 1099, notele 3,4, : 
'5, 10; art. 1365 nota 19; art. 1690, nota 1; 
art, 1718 cu notele respective. 

Art. 1120. — Cauzele legitime de preferinţă sunt privile 

giile şi ipotecele. (Civ. 494, 771, 1377, 1974, 1619, 1085 urm, 

1192 urm., 1746 urm.; Civ. Fr. 2094; L. Belg. 9). 

Tevi. fr. Art. 2094. — Les causes l6gitimes de prâf&rence sonv les privi- 

loges et hypothtques: 
Text. belg. Art. 9. — Les causes legitimes de prâfârence sont les privi- 

ltoes et hypotheques. 
Doctrină străină. 

Baubnr ET DB LOYxES, Du nantissement, des privil. ct hypoth., 1, 16, 275 urm., 3%; 

DaLtoz, Rep. Privil. et hypoth., 121; Retent., 1 urm.; Suppl. Privil. et hypotheques 295, 

Râtent., 1 urm.; _ 

Couix pr CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 178; 
MouRLoN ed. 7-a, III, p. 493 urm.; 
PLantor, II, ed. 3-a, No. 180 urm., 2310 urm. 

| Doctrină românească. - .. 

ALEXANDRESCO, X, p. 331 urm.; (IV, part. II, ed. 2-a, p. 338); Droit ancien el moderne 

de la Roumanie p.%5l; „Considerațiuni 9 enerale și istorice asupra privilegiilor şi îpo- 

ieciloră. Curier. Jud. .28/910, 27/910; „Drepturile creditorilor în genere asupra bu- 

nurilor debitorului lor“. Pagini Juridice 61/1910; o 

Nacv, |, p. 10; ll, p. 57: urm. 

Jurisprudenţă. . 

1. Privilegiul ca şi ipoteca fiind nişte 

drepturi acordate de leze unor eredi- 

tori, nu contra debitorului, ci: contra ce- 

lorialţi creditori, şi aceşti din urmă ne 

participând la instanta, care a tranşat 
chestiunea de privilegiu sau ipotecă, 

nu se poate zice că ei au fost reprezen- 

taţi de debitorul lor, şi prin urmare 

botărîrea pronunțată de acea instanță 

nu le poate/fi opozabilă. (Cas. IL, 14/76, 

Jan. 19/76, DB. p. 16). 

2: De câte ori o lege nouă. vine să 
stabilească un privilegiu până atunci 

necunoscut pentru a proteze oarecarl 

acte sau fapte juridice, această lege se 

aplică la toate actele de această specie 

făcute după promulgarea sa, NU însă 

la cele făcute mai înainte (leg. 12 Ss 3 

„Cod. gui potiores în Dignore habeantur, 

cart, VIII. tiţ.18 Basil. leg. 39, cart. 25 

tit, 5). Si legile creatoare de privilegii 
sau ipoteci nu fac să decurgă dreptul 

de preferinţă, ce dânsele acordă credi- . 

torilor, numai din lege, ei mai au încă 

65289, — Codul Civil adnotat. — IV. — VI — 

de fundament şi o convenţiune tacită a 
părților, căci se presupune că părţile 

au contractat numai în vederea legilor 

existente în momentul contractării, si 

aceasta atât în ceea ce priveşte che- 

sliunea de a se şti cum se nasc, se mo- * 
difică şi se sting drepturile cari, decurg. 

din contract, cât şi în cât se atinge de 

chestiunea de a se şti, dacă creanta is- 
vorîtoare din contract dă sau nu eredi- 

torului un drept de preferinţă. (Cas. 
973ISept. 27/82, B. p. 888). - 

3. Prin nici un text de lege nu se in- 
terzice părţilor, când pretind a li se 

recunoaşte un drept oare care prin care 

cole ar crede că-l au, de a se adresă pe 

cale principală la instantele ordinare. 
j)acă, dar partea pentru recunoaşterea 
priorităţai ereanţei sale ipotecare, por- 

neşta acţiune la tribunal, acesta are 

competința a o judecă, (Cas. IL, 46/Febr. 
1/84, B. p. 10). 

4. A se veacă: art. 2, nota 2; art. 1201, 

notele 40, 49, 50, 52, 60, 65. 71, 81, 141; 
art. 1118 şi 1719 cu noteie respective;



Art. 172 DESPRE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul civil 

„Art, 1191. — Când un imobil, recolte, sau alte bunuri mo- 
bile vor fi fost asigurate în contra incendiului, sau în contra 
oricărui alt, caz fortuit, suma, ce se va datoră de către asi- 
gurător; va, trebui, dacă nu va, fi fost cheltuită, în reparațiunea, 
obiectului asigurat, să fie afectată la plata, creanţelor privi- 
legiate şi ipotecare, după rangul fiecărei din ele.  .: 
„„ Asemenea se va urmă şi cu orice despăgubire va fi da- 

„torită de către o a, treia persoană, pentru pierderea totală sau 
deterioraţiunea obiectului însărcinat de un privilegiu sau 
ipotecă. (C. com. 448, 679; L. Belg. 10); 

Tezt. belg. Art. 10. — Lorsqu'un immeuble, des râcoltes ou des effets mo- „biliers auront 6t6 assurâs soit contre lincendie, soit contre tout autre fltau, le. somme qui, en cas de sinstre, se trouvera due par Vassureur devra, si. elle n'est pas appliquce par lui ă Îa r6paration de Yobjet assurţ, âtre affectee au paje- ment des erdances privilâgites ou hypotâeaires, selon le rang de chacune d'elles. II en sera, de mâme de toute indennită qui serait due par des tiers â, raison de la perte ou de la detdrioration de lobjet grevâ de privilăge ou d'hy pothâque. 

Doctrină străină. . 

AuBnr er RAU, III, ed. 5-a, $ 283, p. 665, nota 10; BAUDRI, Precis, II, ed. 9-a, 1318; : : : . AUDRY ET LOyNES, Du nantissement, des priv. et hi p., I, 281-286 .» 499, 633; LAURENT, XXXI, 410-413; P ” e 9, 650 " Turay, IV, 454, p. 89%; 
Tnoeroxe, Priv. e! hp. IV, 890. 

„Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, X, p. 353 urm., 419, 488, 201, 662, 704: (VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 218, n. 3); Droit ancien et moderne de la Roumanie p. 451; „Despre despăgubirea la care creditorii privilegiați şi îpotecari au drept, în caz de. distrugerea lucrului greval, atunci când acest lucru a fost asigurat“. Curier Judiciar 31/910; CANTACUZINO Marei, p. 557, 562, 597, 793; a | CERBAŞ, ALEXANDRU, Notă sub. C. Apel Buc. s. 1, 19 din 7 Iulie 1923. Pand. Rom. . 24, 1], - , 

- Nacu, ÎI, p. 076; UL, p. 580 urm, 799; Srâxescu P, Iox, Notă sub. Cas. Î1, 1% din 31 Mart. 1924. Jur. Gen. 1925, No. 906. 
Jurisprudenţă. . . imobil, Ipeatorul credeă că, ele apartin , a _ , Ocatavului său. Acest privilegiu ga- 1. Dispoziţiunile art. 1721 e, CIV., cre-  rantează nu numai pia PERU şi 

ate de legiuitor în favoarea creditori- plata pentru daunele ce s'au adus îmo- lor ipotecari, de a-şi exercită dreptu-  bilului de către locatar, de oarece po- rile, lor asupra despăgubirii cuvenită  tziviţ contractului de locaţiune, locata- ebitorulu;, sunt de strietă interpretare rul este dator să întrebuinţeze Iuerul și au pă pot întinde de cât la, cazul când închiriat în bune condițiuni şi să-l pre-- 
Ul greve paurat contra în- deă în starea în care [ai SE loeata- cendiului. (C. Apel Buc. s. I, 193 ai vu] xi zând, dusi auprinit oii 

Done ai (E A oma 054, ii ein 7 wu] răspunzând, după art, 1435 e. civil. d i O “de incendiul i j i închiri ă 2. Potrivit art. 1730 No. 1 codul civil, nu dovedeşte ca oineauui, inchiziat, dacă loeatorul unui imobil are d 
Jeatoj re pentru plata tul unui caz fortui chiriei, pentru reparațiunile . locative, in aceste texte Ir lege, precum şi 

. rea” ci pentru tot ce priveste oxoouta- din art. 1721 e, civil, rezultă că dacă. C L , Lepu de privile- lucrurile mobile gre te d ivilegiul 
je (special asupra mobilelor. pe cari locatie srovate, de privilegiu locatarul este dator să le aducă : i cogaprului, au fost distruse prin iîn- 

tor « n casă,  cendiu, privilegiul i deşi 
pentru a o mobilă îndeajuns, confor î ai sunt anepistinfe, desi 

I ajuns, iorm lucrurile nu mai sunt în fiinte a art Le cIy Acest privilegiu Se exer rece în virtutea caii ein ființă, de da apartine, tn fer, dacă Soreiie Mr de psieurător se obraji (ine. | L, j le- rilor mobi iure i privilegi 
şte că în momentul introducerei lor în menţine asupra ci ate Și privilegiul se 
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tarului pentru mobilele incendiate, cari . ARE 

Dodul civil DESPRE PRIVILEGII Art, 1723-1793 

- , , A 

Astiel fiind, pentru creante  rezul- fuseseră asigurate şi cari erau supuse 
tând din câştiurile de chirie şi din des- . privilegiului locatorului, cât timp în- 
păgubirile: pentru daunele cauzate din . demnitatea, chiar Tichidată, nu a, fost 
incendiu, locatorul' poate să poprească  vărsată în -mâinile asiguratului, (Cas. 
în mâinile societăţii de asigurare. su- 1], 196 din 31 Martie 1994. Jur. Rom. 
mele ca s'ar datoră de către aceasta loca- 16/9214, Pand. Rom. 1995, 111,2). ...;) 

„CAPITOLUL II. 
Despre privilegii. 

Art, 1992. — Privilegiul este un drept, ce dă unui creditor 

calitavea -creanţei sale de a fi preferit, celorlalţi creditori, fie 

chiar ipotecari. (Civ. 1685, 1686, 1718, 1719, 1723 urm., 1730, 

1737, 1738, 1741, 1790, 1800 ; C. com. 387,405, 437, 480,678 urm.; 

Civ. Fr. 2095; L. Belg. 12). N î i 

“Text; fr. Aș. 2095. — Le privilăge est un droit que, la qualită de la 

ertance donne î un erdaneier d'âtre:prefâr6 aux autres ercapeiers, mâme hypo- . 

thecaires. N Ma DI a pi 

Text. belg. Art. 12. — Le priviltge est un droit: que la, qualit6 de la 

crtance donne ă un ertancier, d'âtre prâfâr6 aux autres ertanciers, mâme hypo- 

thâcaires, Sa ae 

| | Doctrină străină. 

Aunnr er RAU, III, p. 124, 125; II, ed: 5-a, p. 200 urm.; : 
BAupnr Er DE LOYNES, Du nantissement, des priv. el hp L, 306; 

Coum Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 785; a 
Dauroz, Rep. Privil. et hypoth., 127 urm.; Suppl. Privil. et hypoth., 30; 

GuiLoUARD, Priv. et hyp. ], 150, 155; | | 

LAURENT, XXIX,. 3060, 317; 
MOURLON, ed. 7-a, Il, p. 49%: 

PLAXIOL, II, ed. 3-a, No. 2518, 2636, 3139; 
Poxr, Priv. et hyp-, |, 24. 

Doctrina românească. 

x 

ALEXANDRESCO, XĂ, p. 360 urm., 508, 517, 544%, 658; (II, part. Il, ed. 2-a, p. 857 n. 4); 

Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 451; - . 

Casracuzivo MATEI, p. 54%, 581; , 

Nacu, III, p. 5S2. , . | | 

ari enţă. 2. Creanţele privilegiate sunt prefe- 

Jurisprud xite_ creanţelor ipotecare și zangul lor 

1. Privilegiile sunt de drept strict se etermină prin gradul de favoare 

în acest Seas că. numai ereanţele ace- „ce legea dă calităţii creanței, iar nu 

lea pa cari legea le învesteşte anume prin data la care a luat naştere ereanța- 

cu un drept de precădere sunt privi- (Ag laşi, Ii, Februarie 2/94, Dr. 

legiate; or, creanta. deponentului con- 194). a _ 

tra depozitarului pentru 0 sumă de 3. A se vedea: art, 1718, 1719 cu no- 

dani legea nu o declară privilegiată. tele respective. 

(Cas, TI. 57/Mai 28/85, B. p. 465). , 

Am 1798. — Intre ereditorii'privilegiaţi preferința se regu- 
lează, după diferitele calităţi ale privilegiilor. (Civ. 1718, 1719, 

1794, 1729—1736; C. com. 678—682; Civ. Fr. 2096; L. Belg. 13). 

Toni. fr. Art. 2096, __ Entre les ertanciers privilegi6s, la preference se 

zigle par les differentes qualites des privilăges. 

Pet. belg. Art. 13. — Entre les . creaneiers 

xâgle par les differentes qualites des priviltges. 
privilegi€s, la preference se 

a — 119 —



Art, 1724-1795 DESPRE PRIVILEGII 7 Codul cișit 

Doctrină străină. 
Augnr gr RAU, III, p. 124, 195; III, ed. 5-a, p. 201, 798; ÎN 
BAuDRY ET DE LOYxES, Du nantissement, des priv. et hyp., 1, 301, 753: 
CoLiN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 870; , , | 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 6 bis, V; 
GuILLOUARD, Priv. et hyp., 1, 152; 
MouaLos, ed. 7-a, III, p. 499: 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2546 urm.; 
Poxr, Priv. et hyp., IL, 25, 2%. o - | 

| Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 342, 356, 362, 365 urm., 381, 390, 398, 465, +72, 558, ot; Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 451; 
Nacu, III, p. 582, 881. 

„ Jurisprudenţă. - 

1. A se vedeă: art. 1718, 1719 cu no- 
„tele respective, 

Art. 1124. — Creditorii privilegiați, cari au acelaş rang, au de o potrivă drept la plată. (Civ. 1718, 1719, 1723; C. com. 681; Civ. Fr. 2097; L. Belg. 14). 
Text. fr. Art. 2097. — Les ertanciers privilegi€s qui sont dans le mtme rang, sont pays par concurrence. 
Tezt. belg. Art. 14. — Les ertanciers privil€gies qui sont dans le mâme rang; sont pays par concurrence. 

- Doctrină străină. 
AuznY ET RAU, III, p. 482; III, ed: 5-a, p. 803, 805; BAUDRY ET DE LOYxNES, Du nantissement, des priv. el hyp., etc. I, 766; Dar.roz. Rep. Privil. et hypoth., 584 urm.; Suppl. Privil. et hypoth., 310 urm. 316; 

. 
4 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 49 bis, IX; MouRLoxy, ed. T-a, III, p. 500, 501; 
PLANIOI, Il, ed. 3-a, No. 2546 urm. ; 
TROPLONG, Priv. ei hyp., |, 87, 89. 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 342, 356, 362, 365 urm., 381, 390, 398, 465, +72, 538, 544; Droit ancien el moderne de la Roumanie, p. 451 . CANTACUZINO MATEI, p. 5416; | Nacu, III, p. 622 urm. 

> 

Jurisprudenţă. 
1. A se vedcă: art, 1718, 1719 cu no- tele respective. 

Art. 1125. — Privilegiile tezaurului public şi ordinea în care se exercită ele, sunt regulate prin legi: speciale ”, Tezaurul publice nu poate obţine un privilegiu în contra drepturilor persoanelor al treilea dobândite mai înainte. (Civ. 1730 $ 8, 1753. [, urmăr. 1877, art. 7, 8; L, comptab., art. 17; Civ. Fr. 2098; [| Belg. 15). :., - E » Tezi. fr. „Ît, 2098. — Le privilăge, â raison des droits du tresor royal, et ordre dans lequel îl s exerce, sont râgles par les lois qui les concernent: „me tresor royal ne .peut cependant obtenir de privilăge au prejudice des 
droits anttrieurement acquis ă des tiers. ÎN R n OO 

. . . 

1) A se vedea art, 27 din 
su Î A „Legea comptabilităței generale a Statului“, din 21 Marti di-! 

ficările din 1906, 1900, 1910 şi 1911, precum şi „Legea de urmărire“ din 24 Martie 1077 (ati 103 ca me 
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" Acendare 2, 5, 

Codul civil DESPRE PRIVILEGII 5 Art. 1725 

, Text. belg. Art. 15. — Le privilăge, ă raison des droits du trâsor public, 
et lordre dans lequel il s'exeree, sont regl6s par les lois qui les, concernent. 

Le trâsor publie ne peut cependant obtenir de priviltge au prejudice 
des droits anterieurement acquis ă des tiers. 

* Doctrină străină. 

AuBnY ET RAU, III. p. 187, 188; III, ed. 5-a, p. 312-814; .. 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nanlissement, des priv. et hyp,, ete, I, 648, 650; 
Corin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 786; 
DarLoz, Rep. Privil. et hypotb., 533 urm.; Suppl. Privil. et hypolhăques, 285 urm.; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 8, 8 bis; IE i 
GUILLOVARD, Priv. et. hyp., LI, 555; ” 
LAURENT, XĂIX, 320; 
MOURLON, ed. 7-a, JI], p. 502; i 
PLARIOL, II, ed. 3-a, No. 3145 urm.; 
Poxr, Priv. et hyp., I, 29; 
TaoeLoxa, Priv. et hyp., % 

ALEXANDRESCO, X, p. 363, n. 

Doctrină românească. 

1, 368 urm., 475; Droit ancien et moderne de la Roumanie, 

p. 451; „Despre privilegiul tezaurului public“. Dreptul 36/1910; 

CANTACUZINO MATEI, p. 544, 54; . - 

Nacu, LII, p. 584 urm,, 632 urm., 716. 
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Jurisprudenţă. 

'Yinţa dotei     1. Dacă creanţa statului a luat na- 
ştere sub imperiul noului. cod civil, el 

nu poate a se folosi de privilegiul pre- 

văzut de art, 20, cap. 8 part. III codul 
Caragea, față cu sotie, pentru dota ei, 
care este o a treia persoană şi aveă do- 

bândiţ mai dinainte un drept în pri- 

sale care. după art. 1725, 

cată a.primă pe stat. (Cas. IL, 286/lun. 
21/18, B. p. 262), N 

2. Din art. Sal legii de urmărire re- 
ese că statul, judeţul şi comuna au ptri- 

vilegiu înainte de ori ce datorie parti- 

culară pentru plata contribuţiunilor 

directe asupra întregei averi a debi- 
torului. mobilă sau imobilă. 

privilegiu subsistă şi asupra sumelor 

ce arendaşii 

3. Statul. atât după legea veche cât 

şi după legea de urmărire din -1962, aro 

dreptul de prioritate î 1 

lor particulare numai pentru contribu- 

țiuni directe şi vamă iar. pentru cele- 

Şi acost. 

datorese proprietarului. - 

(Apei îsuc. îi, 11%, April. 5U/53, Dr. 49/52). 

naintea creante-. 

lalte creanţe w'are privilegiu de cât cu 
condiţiunea de a-l înscrie. (Cas. I, 446, 
Dec, 19;83, B. p. 1202). - 

4. Deşi art. 1725 nu vorbeşte de cât 
_ de privilegiul tezaurului public, totuşi 
pereeptorii comunei exercitând prin de- 
egațiune atribuțiunile ministerului de 
finanţe, primăria s'ar puteă bucură ra 
si statul de privilegiul sus menţionat. 
insă acest privilegiu este supus forma- 
lităţilor 'inseripţiunei, legea nedispeu- 
sând de inseripțiune de cât privileziile 
generale asupra mobilelor. Art. 1725 
twimete la legi speciale în ceeace pri- 
veşte acest principiu şi ordinea în care 
se exercită: asemenea legi însă nu e- 
xistă, astfel în cât privilegiul tezauru- 
Jui publie rămânând neregulamentat; el 
nu se conservă de cât prin luarea in- 

seripţiunei. Şi legea.neacordând nici un 
termen pentru conservarea privilegiu- 

lui urmează, ca inseripțiunea să fie 
luată în momentul naşterii creantei, 
alifel privilegiul degenerează în ipo- 
tecă și nu are rang de cât de la data 

inseripţiune!. (Prib. Ilfov, IL, 55, Febr. 
8/84, Dr. 31/84). N _ 

5. Prin art. 1725 se ziee că privilegiile 
tezaurului public şi ordinea în care se 
exercită ele, sunt regulate prin legi 
speciale, iar al. II prevede că tezaurul 
public, nn poate obține un privilegiu în 
contra drepturilor persoanelor al trei- 
lea dobândite mai înainte; iar în art. 
1738 legiuitorul a stabilit în privinta 
privilegiilor . principiul _publicităţei. 

Deci. dar, ori care ar fi fost sistemul 

legei de urmărire 'din 1862 asupra pri- 

vilegiilor tezaurului public, întru cât 
judecata s'a urmat după promulgarea 

codului civil şi după ce a intervenit 
legea de urmărire prin_ care se abrogau 

dispozițiile lesei din 1862. şi se stabi- 
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Art. 1725 

deşte că în privința arenzilor. statul! 
»'are alt privilegiu de cât cel ce rezultă, 
din dreptul comun, judecătorul când a- 
plică legea anterioară din 1862, care 

„astăzi nu mai e în vigoare. trebue să 
motiveze constatând totdeodată când 
-creanţa statului a luat naştere; nefă- 
când aceasta: violează principiul. că 
drepturile câştigate trebuese' respec- 
tate, pronunţând în acelaşi timp şi o 
«deciziune nemotivată. (Cas, I, 390/Deec. 
12/86, B. p. 934). - | 

6. Prin art. 7 leg, 24 Apr. 82, pentru 
urmărire în materie de contribuţiuni 
«directe şi de alte venituri ale statului, 
“se prevede că tezaurul publie are pri- 
vilegiul, înainte de ori ce datorie par- 
ticulară, a fi plătit pentru veniturile 
fiscale. Şi prin venituri fiscale, legea 
înţelege veniturile ce fiscul porcepe de 
la, contribuabili, ca stat, adică diferi-. 
tele impozite: directe şi indirecte, iar 
mu veniturile ce statul strânge ea pro- 
prietar de imobile. (Cas. ]. 439/Nov. 
18/91, B. p. 1223). | 
„Îi Creanţele. privilegiate sunt prefe- 
Tite creanţelor ipotecare şi rangul lor 
se determină prin sradul. de favoare 
-ce legea dă - calitătei creanţei, iar nu 
prin data la care a luat naştere cro- 
anţa.. Or, conform art, 8 din legea pen- 
tru urmărire, statul, județul şi comuna 
-au privilegiu, înainte de ori. ce datorie 
particulară, pentru contribuţiunile di- 
recte. Da asemenea, după art, 60 din 
legea timbrului, statul are privilegiu şi 
pentru sumele datorite din timbru, în- 
Tegistrare şi. amenzi asupra întregei 
-averi mobiliară sau imobiliară a debi- 
torului fără ca în privința imobilelor 
“să fie supus la formalitatea inseripţiu- 
nei. Astfel fiimd, întreaga sumă dato- 
zită statului drept contribuţiuni directe. 
taxe de timbru şi amenzi, trebue să fie trecută ca privilegiată, înaintea credi- 
torului ipotecar. lar prin art, 1725 ul- 
timul aliniat, legiuitorul n'a avut altă intenţiune de cât de a exprimă o con- 
“secinţă a principiului neretroactivită- 
ței, legei consacrată prin art, 1 e civ.: Prin urmare acest text nu se interpretă im sensul că drepturile mai vechi do- bândite de particulari ar primă pe cele - mai noui ale tezaurului, ci numai că survenirea unei legi. care acordă un privilegiu tezaurului, nu prejudiciază drepturile câştigate înaintea legii de către pan ticrulari asupra pbieetului su- pus privilegiului tezaurului, i II, Bebr, 2/54, Dr. 45195 ui (Apel Iași 8. Creditorii ipotecari anteriori. des- - «chiderei suecesiunei nu pot invocă be- neiiciul art. 1125 al. 2 faţă cu privile- ziul creat în favoarea Statului de art. 20 legea timbrului, privilegiu scutit de 1ormalitatea inscripţiei i i Î 
sai 351000). pţiei. (Trib, Făleiu, 

„9. Când se urmăreşte averea, imobi- liară a unui falit, după cererea credi- 

DESPRE PRIVILEGII Codul civil 

torului ipotecar. rolul sindicului este 
vedus la acela. de intervenient în scop 
de a acceleră . urmărirea. Singurele 
sume ce trebuesc înscaise în tabloul de 
ordine al crediiorilor cu privilegiu, 
faţă de creditorul ipotecar, sunt chel- 
tuelile de urmărire propriu zise, ficute 
în interesul comun al creditorilor, ast- 
fel că sindicul nu poate fi înscris în 
acel tablou cu privilegiu față cu ere- 
diterul ipotecar urmăritor pentru ce- 
lelalțe cheltueli făcute în justiţie cu 
ocazia administrației falimentului şi 
nici cu cota Statului. (Trib. Iaşi, III, 
2r. 501901). , , 

10. Sindicu! are dreptul ca, pentru 
cheltuelile de administraţie ale fali- 

» mentului și pentru cota Statului, să fie 
plătit cu preferinţă, din produsul ac- 
tivului falimentului, înaintea oricăror 

„altor datorii, adică din acel activ al 
falitului ce nu ar fi grevat de sareine 
potecare anterioare falimentului, însă 
mare acest drept de privilegiu şi contra 
pasivului falitului si deci aceste cre- 
anţe ale sindicatului nu pot trece cu 
preferință înaintea creanţelor ipote- 
care cu rang căpătat anterior falimen- 
tului. (Trib. Ilfov, C. Jud. 4/902). 
„11. Privilegiile generale, având rang 
după cela speeiale, de aci rezultă că, un 
privilegiu general asupra averei mo- 
“bile şi imobile are a se exercită mai 

- întâi asupra bunurilor neafectate de 
un privilegiu special şi numai în caz de 
insuficiență are a se întinde şi asupra 
acestor bunuri, luând rang însă după 
privilegiul special. Prin urmare, o ere- 
anță a Şoc. Creditulu: care a luat na- 
ştere prin neplata ratelor exigibile te- 
zaurului, rezultând dim taxele de tim- 
bru şi înregistrare ale unei succesiuni 
deschisă în urma exigibilitiţii ratelor 
Creditului, primează, rămânând ca 
Statul să vie în urmă pentru plata ta- 

„ Xelor de înregistrare datorite de mo- ştonire. Această prioritate a Creditu- 
lui rezultă şi din-accea că nici art, 8 din legea de urmărire, care recunoaşte tezaurului un drept de privilegiu asu- 
pra întregei averi a debitorului îna- 
inte _de orice datorie particulară, nici 
art. 58 din legea Creditului, care obligă pe societate ca din venitul imobilului : 
luat în posesie, să achite drepturile te- 
zaurului, nu rezultă prioritatea privile- 
iului general al Statului pentu per- ceperea taxelor de înregistrare asupra privilegiului special al Creditului pen- iru ratele datorite, căci amândouă a ceste taxe sunt relative la contribuții directe, iar nu la taxa dă înregistrare, care e o contribuţie indirectă, şi care » regulată prin legi speciale. (Apel Buc. 1, C.. Jud. 48/905). 

12. După art, 1795 codul civi] privi- legiile tezaurului publice şi ordinea în care ele se exercită, sunt regulate prin legi speciale, . 
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Asttel, prin art. 79 din legea de con- 
statare şi perceperea contribuţiunilor 
directe se preveide că, pentru orice de- 
ficite sau rămăşitțe constatate asupra 
perceptorilor, provenind din orice con-. 
tribuţii, taxe sau venituri, fiscul se 
va despăzubi din orice avere a percep- 
torului, eu preferință înaintea oricărei. 
datorii particulare, fără ca în privința 
imobilelor să fie supus la formalitatea 
inscripției, şi acest text de lege se a- 
plică nu numai în cazul când deficitul 
pentru fise provine din neîncasarea 
contr'buţiilor de către perceptor. dar 
și atunci când.perceptorul a încasat 
impozitele, dar si le-a însuşit în pro- 
priul șău folos, căci şi în acest caz esta 

de altă un deficit pentru fise, iar pe 
parte legea nu face nici o distingere 
in această privinţă. (Cas. II, 30 Ianua- 
rie 1907. B. p. 104). 

13. Deşi potrivit art. 8 dim legea de 
urmărire, statul. Judeţul şi comuna au 
privilegiu înainte de orice altă datorie 

“particulară, pentru contribuţiunile: di- 
recte, asupra averei mobile sau imobile 

“a debitorului, totuşi nu se poate admite 
ca tezaurul publie să: poată obţine un 
privilegiu în contra drepturilor do- 
bândite mai înainte printrun privile- 
viu special, lucru care ar fi contrar 
dispoziţiunilor cateorice ale. art. 1725 - 
cod. civil şi în contra întregei teorii 
a privilegiilor, după care, privilegiile 
speciale primează privilegiile generale. 
(Trib. Ilfov, not. Dr. 19/908, p. 148). 

DESPRE PRIVILEGII 

„_ SUpra 
creditor chiroorafar, căci art, 223 legea. 

„Art, 1726-1727 
| . 

14. Privilegiul este dreptul acordaţ 
unui creditor prin calitatea erecanţei 
sale de a fi preferat altor creditori 
chiar ipotecari. Art. 1725 c. civ.. arată. 
că tezaurul publice — în ce priveşte pri- 

" vilegiul — va fi garantat prin legile: 
speciale, fără însă ca să treacă înain- 
tea creditorilor cari au dobândit dejă 
asemenea drepturi, Art. 79 şi urm. le- 
«ca vămilor indicând că mărturile nu 

- se pot liberă până la plata drepturilor 
vamale, consacră ideia de gaj ca bază 
a preferinței fiseului. Aceiaşi ideie de 
ga) rezultă și din art. 97 şi 99 legea vă- 
milor, 'cari permit eliberarea mărfuri- 
lor în schimbul unei garanţii îndestu- 
Jătoare în efocte de stat afectate la 
plata drepturilor vamale. Asă dar o- 
dată eliberate mărfurile din vamă, fis- 
cul pentru drepturile ce i se cuvin a-. 

altor “mărfuri este considerat 

vămilor pe lângă că este referitor la 
centrabande. apoi nu face decât să in- 
dice procedura de urmat prevăzută de 
art. S din legea de urmărire, iar nu să - 
stabilească şi o preferinţă. Contrariu -. 
s'ar nesocoti drepturile şi buna credinţă 
a terţilor, cari au creditat o persoană 
primind în gaj mărfuri, bazaţi toemai 
pe convingerea, că fiscul şi-a luat toate 
garanţiile necesare atunci când a libe- 
vat marfa din vamă. (Trib. Ilfov s,. I 
com, sent,. 372 âin 20 Dec. 1922. Jurispr- 
Gen. 1928, No. 773). 

15. A se vedeă: art. 1729 nota 7. 

Art. 1126. — Privilegiile pot fi atât. asupra mobilelor, cât 

şi asupra imobilelor. (Civ. 1728—1737; Civ. Fr. 2099 ; L. Belg. 16). 

Tezt, fr. Art. 2099. — Les privilăges peuvent 6tre sur les meubles ou 

sur les immeubles. - 

Text. belg „Art. 16. — Les privileges peuvent tre sur les meubles ou 

sur les immeubles. 

Doctrină străină. 

i 

BAuDar pr DE LOYNES, Du nantissement, des 
-Q= 

Cor gr CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 785; 
DaLvoz. Rep. Privil. et hypoth., 127; 
MovaLos, ed. 7-a, III, p. 502: . 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 25%. 

privileges et hypolh., I, 303 urm.; 

Doctrină românească. a 

. - : 2 e Arexaspnesco, X, p. 362, 366 urm.; 372; Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 4525 | 

Nacu, III, p. 58%. 

Secţiunea I. — Despre privilegiile: cari se întind asupra mobilelor 

şi i imobilelor. 
_ . . o. v - . . âţ 

„1184, — Cheltuelile de judecată sunt privilegiate ată 
asupra abiielor cât şi asupra “imobilelor, în privinţa tuturor 

creditorilor în interesul căror au 

C, com. 808; L. Belg. 17). 
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 Tezt, "velg. Art. 17. — Les frais de justice sont privilegi6s sur les meubles 
'et les immeubles, ă lPgard de tous les crâanciers dans lintârât desquels ils 
ont ct6 faits. - ie Lu ; 

Doctrină străină, 
„ ARNTZ, IV L085. 1600; 5-2. 8260 208 209 | 
„AUBRY ET RAU, III, ed. 5-a, Ş 200, p. 206-209; | 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du rantissenent. des priv. et hyp., I, 311, 312, 314, 316, 317; : 

. BEUDANT, Surţtes pers. et reel., I, 366 urm.; . , 
CUILLOUARD, Priv. et hyp., I, 190; 
LAURENT, XXIX, 322 urm., 341, 8352, 353; 
Ponxr, Priov. et hyp., |, Gi; . _ 
“Tainy, IV, 351, p. 319. N - 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 307, 372 urm., 399,467 ; (IL, part. Il, ed. 2-a,p. 438, n. 1); Droil ancien 
et moderne «de ta Roumanie, p. +52; „Sludiu asupra privilegiilor“. Curier Jud. 32/910; 

CANTACUZINO MATEI, p. 5hh; | i | 
Nacu, Ii, p. 586 urm. 

Jurisprudenţă. semenea creanţă. este privilagiată nu- 
mai asupra recoltei, conform art. 1730 

1. Dacă tribunalul autoriză pe con- “alin 2. (Apel Buc, III, Dr, 38/1902), 
servator a face un împrumut pentru 2. Prin eheltueli de judecată, din art. 
cultivarea imobilului, cu condițiune. ca 1727 codul civil. se înţeleg nu numai 
sumele împrumutate să fie plătibile cu  cheltuelile făcute în cursul nnoi în- 
privilegiu din recolta anului, creanta  stanțe judecătoreşti, dar încă şi acele 
împrumutătorului nu poate fi privile- . cheltueli făcute din ordin judecătorese, 
giată asupra preţului imobilului, fiind- în interesul comun al creditorilor. pen- 
că asemenea creanţe sunt anume pre- tru acte sau operaţiuni extrajudiciare, 
văzute în art. 1737 cod, civ.; ea nu intră în scop de a conservă, lichidă sau a 
nici în denumirea generică de cheltueli  realiză bunurile debitorului. (Cas. II, 
de judecată prevăzute de art, 1727, nici 31 Oct. 1906, B.p. 1637). 
nu este o cheltuială făcută pentru con- . &: A se vedea: art. 1725, notele 9, 10; 
servarea imobilului, care să fi profitat art. 1731 nota 1. , 
tuturor creditorilor; prin urmare, o a- | 

Secţiunea IL. — Despre privilegii asupra mobilelor. ' 

Axt. 1198, — Privilegiile sunt. sau generale, sau speciale 
asupra unor mobile. (Civ. 1729, 1730; C. com. 678 urm., 786 
urm.; Civ. Er. 2100; L. Belg. 18). 

Tezt. fr. Art. 2100. — Les priviltges sont ou gentraux, ou. particuliers 
sur certains. meubles. ” 

Teazt. belg. Art. 18. — Les privilăges sont ou gentraux, ou particuliers 
sur certains meubles. 

| - Doctrină străină. 
BAuDRY Er DE LorxEs, Du nantissement, des vrivil. et ha 7 

NES, 4 P s privil. et hypolh: 307; Corix Er CAprrAxr, ed. 2-a, II, p. 785; - : ports e o „_Mounox, ed. 7-a, III, p. 502; 
PLanioL, II, ed. 3-a, No. 2544. 

Doctrină românească, 
ALEXASDRESCO, X, p. 376 urm.; Droit ancien et mm nani 5 i 

S „A D. -; a odene de la Roumanie, p. 452; „Studiu asupra privilegiilor“. Curie „9 ; Pi n 
NAo ML S0U: 9 r Jud. 39/7910; . 
CERBAN AL., „/acunele şi Curier ud 53 o fi defectele în organizarea sistemului nostru civil de garanții reale“, 

$ 1. Despre privilegii generale asupra mobilelor. 
Art. 1129. — Creanţele privilegiate asupra, tuturor mobilelor 

sunt cele mai jos arătate, Și se exercită în ordinea următoare: 1. Cheltuelile de j ă fa îi 
creditorilor ; | judecată făcute în interesul comun al 
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2. Cheltuelile îngropărei în raport cu 'eondiţiunea şi sta- 
rea defunctului; . | | o i 

3. Cheltuelile boalei celei după urmă făcute în curs-de un an ; 
4. Salariile oamenilor de serviciu pentru: un. an trecut. 

şi restul datoriei din anul curent; ..  ...::.: 
Salariul de şase luni. al .calfelor de prăvălie, și salariul 

pe o lună al lucrătorilor cu ziua; | Si 
5. Preţul obiectelor de subzistență date debitorului și fa- 

miliei sale în curs de şase luni. îi i 

Când valoarea. imobilelor na fost absorbită de creanţele: 
privilegiate şi ipotecare, partea din preţul lor ce mai rămâne, 

se va afectă cu preferință la plata creanţelor arătate prin 

prezentul articol *). (Civ. 98, 99, 339, 461, 472 urm., 570, 572, 793, 

919, 1183, 1187, 1268, :1269, 1279, 1471, 1472 urm., 1723, 1725, 

1730 urm.,:1739, 1885, 1903, 1904 urm.; C. com. 678-683, 685. 

urm., 687, 689, 786; Pr. civ.'407 urm., 421, :490, '610, 611, 

654-677, 702 urm.; Civ. Fr. 2101; L..Belg. 19). o 

Text. fr. Art. 2101. — Les creanees privilegies sur la gândralit6 des- 

meubles sont celles ci-apris exprimâes, et s'exercent dans l'ordre suivant;: 

„10 Les frais de justice; A e 

20 Les frais funcraires; | | e 

3' Les frais queleonques de la dernitre maladie, concurrement entre ceux. 

ă qui ils sont dus; - o Si 

40 Les salaires des gens de service, pour Vannte 6chue et ce qui est di 

sur lannce courante; | ” 

50 Les fournitures de subsistances faites au d6biteur et ă sa famille; sa- 

roir, pendant les six derniers mois, par les marehands en dâtail, tels „que: 

boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernitre annce, par les maîtres 

de pension et marchands, en gros. a, a 

Text. Belg. Ari. 19. — Les  er6ances privilegices sur la “gencralit6 des. 

meubles sont celles ci-aprts exprimâes, et s'exercent dans lPordre suivant: 

10 Les frais de justice faits dans linteret commun des crtanciers;  .; 

90 Les frais funtraires en raport avec la condition et la fortune du dâfunt;: 

30 Les frais de derniăre maladie pendant un an; | i 

40 Les salaires des gens de service pour Pannde cchue et ce qui est di 

sur Pannte courante; le salaire des commis, pour SIX mois, et celui des ouvriers- 

pour un mois; a , , - , 

b 5% Les fournitures de subsistances faites au "d€biteur et ă sa familie, : 

pendant les six mois... , | 

Les &poques indiqudes aux trois paragraphes precedents sont ce les qui 

prâcâdent la mort, le dessaisissement ou .la saisie de mobiller. - 

Lorsque la, valeur des immeubles n'a pas ât6 absorbte par les creances 

privilegiles ou hypoth&caires, la portion du prix, qui reste due. est affeotte de 

prefârence au payemnent des crâances &nonctes. au present article. 

Doctrină străină. 

AusRx & 458-437; III, ed. 5-a, p. 206-223 urmm., 328, 340, 344; = 
Dee pr A Ps. Di nauiissement, etc, T, 309, 311, 312, 314, 316, 317, 319-322, 324- 

326, 328, 330, 332-344, 343, 345, 348, 350, 750,1, LV. | 

: ” ză ân. 
i ini i te în textul art. francez corespunzător 2101. A se compară art. român. 

1729 cu dest alti, aliniat, Ea Legei Belgiene din 1851. asupra privilegiilor şi ipotecilor, fiind muite 

diferenţe. 
. , 
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J y ât6s personelles 'et reelles, I, 370; : | 
DA Ea? ed. 2-a, II, p. 408, 563, 786, 789, 790, 791 urm., 796 urm,, 819, 82%, 

834, 855, 869, 960, 1003, 1031; 
Danroz, Rep. Privil et hypoth., "127 urm., 193, 200, 217; Suppl. Privil. et hypoth., 3 

urm., 44, 48, 51, 53; 
DesiANrE' pr CormEr DE Sxrennz, IX, 44 bis, I-IV; 16 bis, II, III; 47. bis, LĂII; 18 bis, 

I, II, 1V, V; 19 bis, I-lI, V, VI; 
“GUILLOUARD, Privileges et hypoth., I, 179, 180, 182, 

4 

185-193, 195-197, 202, 207, 212, 246, 
217, 220, 223-226, 229-231, 237, 239, 240, 244-246, 249, 252, 953; 

LAURENT, XXIX, 312, 322, 324, 328-330, 340-342, 349, 357, 8358, 862, 365-367, 371-373+ 
Lyox-CAEN ET RENAULT, VIII, 823 urm., 825, 1123; - 
MouaLoN, ed. 7-a, III, p 503 urm., 549, 550; 
PLAxIOL, II, ed. 3-a, No. 2552-2557. urm, 2563 urm., 2570 urm., 2624 urm., 2638, 2642; 
Poxr, Priv. et hyp., |, 61-69, 71-73, 79, 80, 82, 8, 89, 91,9%; . 
“TROPLONG, Privileges. et hypoth., 1, 131, 134, 136, 142, 147, 147 bis. 

| Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 338, 367, 376 urm., 390, 440, 467, 469, 475, 521; (III, part. 1, ed. 2-4, 
p. 437 nota; III, part. II, ed. 2-a, p. 424 t, 
p. 380; V, p. 263; VIII, part. ], ed. 2-a, p. 543 n. 1,595; IX, 
Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 224, 296, 332, 354, 452; Observaţie su 

și n. î, 438 n. î; VI, pari. II, ed. 2-a, 
211; XI, p. 300); 

" Trib. Ilfov. secţia, notariat 31 Oct. 1906. Dreptul 82/1906; Observaţie sub. Trib, com. 
Gand., 23 Ian. 907. Curier Jud. 26/1908; 
39/910, 42/910, 43/910, 45/910; Nota sub. 

„Studiu asupra privilegiilor“. Curier Jud. 
Trib. Agen, 29 Nov, 1922. Jur. Gen. 1924 

No. 1536; Notă sub. Decizia tr. Jur. Gen. 1924 No. 2252; Nota sub. Trib. Annecy 23 
Oct. 1921. Jur. Gen. 1925, No. 1679; 

'CANTACUZINO MATEI, p. 544, 546, 547; 
loxEscu-DoLy I., ()bservaţie sub. Trib. Tutova, 

p. 590 urm., 632 urm., 659; Nacu, I, p. 70; III, 
35 din 6 Febr. 1907. Curier Jud. 2/%8; 

PânvuLescu M. Nrc,, „Cheltuelile de înmormântare a soţiei, cine trebuie să le supoarte“, 
Curier Jud. 77/1903; 

RĂDULESCU ANDREI, Publicitatea drepturilor reale imobiliare și registrele de proprielale, p. 12 urm.; . 
RănuLescu Sruiv, Observaţie sub. Trib. com. Gand., 20 Ian. 909. Dreptul 49/910. 

Jurisprudenţă. 

1.. Spre a se puteă invocă art, 1729 $ 
-4 urmează neapărat ca, cel ce reclamă 
preferința să fie: 1) un om de serviciu, 
adică un om care îşi angajează servi- 

-ciile pentru un timp determinat unei, 
persoane şi pe un salariu fix, fie pen- 
tru menagiu, fie pentru exploatarea fondurilor rurale, 2) ca privilegiul lui să fie restrâns Ja salariul lui: pe anul 
expirat şi pe anul curent, adică a anu- lui decesului sau deconfiturei debito- 

ui. Și cum înţelesul termenilor „oa- mMeni de serviciu“ nu este determinat întrun mod precis de lege, la nevoe 
Sar putea aplică la toti aceia care îşi - -angajează munca, pe pret fix şi cari se pun întw'un mod sau întraltul sub au- toritatea mai inult sau mai puţin ab- solută a domnului lor, In vechiul drept francez acest privilegiu eră acordat ex- clusiv servitorilor, şi pentru acest sfâr- Sit expresiunea, de „slură“ eră, conser: vată; iar redactorii codului substituind „aceste expresiuni „oameni de serviciu“ care a trecut şi la noi, trebue. să .con: chidem că s'a înțeles a'se acordă acea- stă favoare a prvilegiului la toţi aceia de sase, săsese întro, condiţiune egală . Tclne şi de dependi - nul lor. Astfel su ioni Bătre dom moşii. Deşi isprăvnicelul are să pri- 

nt isprăvniceii de, la - 

mească salariul pe un an şi câte-va 
luni din al doilea an, dar din cauză că 

„suma ce are să primească nu este o 
ereanţă expirată în decursul anului care a urmat pe acela al dre-nfiturei debitorului, deconfitura-ce sa consta- tat când s'a pus averea, sa în vânzare, 
el-nu poate să beneficieze de privile- giul acordat de arț, 1729 $ 4 oamenilor 
de serviciu. (Apel Buc, I, 10, Lan. 21%, 
Jr. 25/85), : " | | 2. Moştenitorul este obligat'a plăti cheltuelile de înmormântare ale lui de cujus, făcute de un terţiu, fără să se poată prevală de dreptul ce-i dă o in- seripțiune ipoiecară luată asupra imo- biimini vândut. (Cas. 1, 158/Mai 11/93, B. : 
p. De . 

3. După art. 409 din Procedura civilă, modificat prin legea din 30 Ianuarie 1901, lefurile militare ea, şi ale functio- varilor civili nu pot fi urmărite decât 
pentru "datorii, către Stat, penalitți, creanțele privilegiate, prevăzute de art. 1729 din cod. civil, şi alimente a cordate soției şi copiilor. Şi, întru cât excepțiunile sunt de strictă interpre- lare, alimentele acordate părinţilor, nefiind prevăzute de art, 409, nu se pot " urmări asupra lefurilor funcţionarilor. 
(Cas. T,.342/9%01, B. p. 1904). â. Cheltuelile' de Did): tare şi ale boalei din urmă sunt creanţe .privile- 
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Codul ciril DESPRE 

giate. care sunt dispensate de inserip- 
țiune şi se exercită atât asupra mobi- 
lelor cât și asupra imobilelor. Privile- 
giul peutru eheltuclile de îumormân- 
tare aparţine nu numai acelor care au 
furnizat obiectele de înmormântare, 
dar şi moştenitorilor cari au făcut e0- 
anda şi cari devin astfel ei înşişi cre- 
ditori privilegiați. fără £ aveă nevoie 
de vre-o subrogaţiuue, (Apel Buc. III, 
Dr, AS'09), 

5. Privilegiul acordaţ de art. 1729 al. 
II Cod. civil creanţelor relative la chel- 
tueliier de înmormântare nu se poata 
întinde zi asupra ereanței văduvei. în 
contra succesiuuei. soțului siiu, pentru 
abitatinue şi vestminte în cursul anu- 
lui de doliu, această creanță neavând 
de obiert o cheltuială de înmormân- 
tare, (Trib, Prahova II, C. Jud. 72/903). 

5 Numa; debitorul sau un creditor 
a] său, ce ar pretinde un rang privile- 
piat. poate contestă natura şi privile- 
giul ercanței, în baza căreia sa făcut 
poprirea, nu însă si terţiul poprit. (Cas, 
3. 409:99, B. p. 1996). 

7. Privilegiul Statului introdus prin 
0 lore specială, primează toate privi- 
legiile indicate prin art. 1729 şi 1730 
codul civil, fiindcă codul civil presu- 
pune existența acostui privilegiu al 
Statului, introdus şi resulamentat prin 
o lega specială, precum aceasta rezultii 
din art. 1793 codul civil. Că dacă Statul 
me a ti vrnforit pentru plata imnozi- 
telor ati gu uu privilesiu general sau 

      

   Sueeial mr vă,mt de codul civil şi acelor 
crcitori privilegiați, pentru cari: a- 
Lume art, 14 din legea Băncii Agricole 
ace rezarve, nu e îndoială că Statul, 
pentru plata impozitelor are prefo- 
rinţă și fața cu Banca Agricolă, când 
aceasta urmăreşte, plata, creanței din 

PRIVILEGIL Art. 1730. 

vânzarea unui obiect amanctat. (Cas.. 
11, 12 Mai 1907, B. p. 891). 

8. După art, 783, alim. I codul comer- 
cial, combinat cu art, 1729, alin IV, e. 
civil, în materie de faliment salariile 
comișilor şi a băieţilor de prăvălie sunt . 
datorite pe cele şase luni eari au pre- 
cedat declararea în faliment și sunt 
considerate ca creanţe privilegiate, 
„Prin urmare, săvârşeşte un exces de: 

putere Comisia de apel, când scade de.- 
„la taxa de 3% asupra salariului pe di- 
vectorul unei societăţi în lichidare cu 
trei luni mai înairte de încetarea pri- 
vilegiului legal asupra salariului ce: 
dânsul are să primească dela societatea 
falită. (Cas. ILL, 28 Apr. 1909, B. p. 511). 
9. Potrivit art. 1729 e. civ., cheltuelile * 
ultimei boale și ale înmoimântărei de- 
Tunctului, sunt privilegiate asupra tu- 
turor mobilelor suecesiunei; şi cel ce 
le-a suportat are drept a şi le retrage. 
din succesiune. | 
Dar tot în conformitate cu acest 

iext, succesiunea nu datoreşie de cât 
„_cheltuelile strict necesare ucestor ope-. 
raţiuni şi nu poate fi ținuță de chel- 
tuelile făcule pentru întreţinerea unui 

"lux şi fast deosebit, neobicinuit în ase- 
menea ocazii şi în disproportie cu sta- 
rea matorială defunctului. In orice: 
caz instanța are dreptul celei mai largi 
aprecieri în fixarea sumei acestor chel- 
tueli, ținând strict seamă şi raportân- 
du-se la condiţia sociali a defunctului: 

„Şi la quantumu! suece:iumnei; i2r chi- 
tanţele de cheltuc!: 
claunant, nun pet că st ohne me 
stanței, cie servinău-i docr ca-i eri- 
terin în aprecierea ce urca ri a faca. 
(Pr.b., Dorohoi 160 dia 4 Xlariie 1924, 
Jur, Gen. 1924, No. 1920). o 

1v. A se vedcă: art. 1727, notele 1, 9; 
art, 1731, nota 1. 

    
IȘ) itata do re-"      

  

$ 2. Despre privilegii asupra oarecăror mobile. - 

Art. 1730. — Creanţele privilegiate asupra oarecăror mo- 
hc, sunt: E | 

]. Chiriile şi arenzile. Când. contractul este autentic, sau: 
are o dată certă, proprietarul are privilegiu pentru toată 
chiria sau arenda pe anul curent, precum şi pe tot timpul . 
ce rămâne a curge până la expirarea contraciului.. J 

„Când contractul nu e autentic, sau nu are dată certă, a. 
proprietarul are privilegiu numai pentru chiria sau arenda 
pe anul curent şi pe anul viitor. = Ă 

In cazul dintâi, dacă prin contractul de: arendare sau -în- 
chiriere nu va fi fost expres prohibită subarendarea sau sub- 
inchirierea, ceilalţi creditori ai debitorului pot Treînchiriă casa 
sau rearendă moșia pentru timpul ce mai rămâne a curge 
după contract; dar sunt obligaţi de a plăti proprietarului tot. 
ce-i este datorit. 
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Art. 1730 n "DESPRE PRIVILEGII Codul cisil 

Obiectele asupra căror se exercită privilegiul sunt: 
Pentru casă, toate mobilele din ea. 
Pentru moşie, toată recolta anului curent, precum și to 

ce serveşte la exploatarea moşiei. - | 
_Acelaş privilegiu are loe pentru reparaţiunile locative şi 

pentru tot ce priveşte execuţiunea contractului. | 
„.. Proprietarul poate sequestră mobilele cari se află în casa 

sa sau pe moşia sa, când ele au fost duse în alt loc, fără 
consimțimântul său, şi proprietarul conservă. privilegiul său 
pe'aceste mobile, întrucât timp le-a revendicat; adică când 
sunt în chestiune mobilele unei moşii, dacă a făcut cererea 
sa în termen de patru-zeci zile, şi când sunt în chestiune mo- 
bilele unei. case, în termen de cinei-spre-zece zile. 

2. Sumele datorite pentru semânţe, sau pentru cheltuiala 
recoltei anului curent, asupra preţului acestei recolte, şi su- 
mele daturite pentru: instrumente de exploataţiune, pe preţul 
acestor instrumente; în ambe aceste. cazuri, cu preferință 
chiar înaintea proprietarului moşiei pentru privilegiul arendei. 

3. Creanţa pe amanetul ce este în posesiunea creditorului. 
4. Cheltuelile făcute pentru conservarea lucrului. 

„5. Prețul pentru lucruri mobile neplătite, dacă se ailă 
încă în. posesiunea; debitorului, chiar şi în cazul când a cum- 

- părat cu termen de piată. 
| Dacă vânzarea s'a tăcut fără termen de plată, vânzătorul 
poate chiur să revendice obiectele vândute, pe cât timp se 
află în posesiunea cumpărătorului, şi poate să împiedice revin- 
derea acelor lucruri, dacă însă s'a făcut cererea sa în termen 
de opt zile după, trădarea lucrurilor, şi dacă lucrurile se află 
încă tot în starea în care se găzeau la timpul trădărei lor. 

Pierderea acţiunei de revendicare aduce cu sine şi pier- 
derea acțiunei rezolutorie ') a contractului vânzărei, în privinţa 
celorlalţi creditori. | o 

6. Creanţele ce are un hangiu în această calitate asupra 
efectelor voiajorilor, ce se uflă în ospălăria sa.- 

„7. Creanţa cheltuelilor de transport şi a cheltuelilor acce- 
sorii asupra lucrului transportat, întrucât timp acela ce l-a 
transportat, îl are în posesiunea sa, şi în cele douăzeci Și 
patru ore ce vor urmă, trădărei lucrului la destinatarul său, 
dacă acesta din urmă a conservat posesiunea lucrului. 
functipo cantele rezultând din abuzuri, şi prevaricaţiuni ale 
tonamentulei RU ICI, în exerciţiul funcţiunei lor, asupra Cau- 
produs acel ca r. Precum și asupra .dobândirilor 2), ce ar fi 

cauţionament. (Civ. 480, 484, 972, 974, 991, 99%, 
1) „Actiunea rezol i i 

| utoria* i 
tatui dela ACli rie* în specie este acţiunea ce se poate face spre a cere desfiinţarea contrac- 

Din eroare se zice aci ) îndirilore 3 Â vedeă şi art, 409 şi 410 ăia 5 aci jdobândiritor în loc de „dobânzilor* cum este şi în textul franceze A se 
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1021, 1025, 1171, 1176, 1189, 1198 $ 2, 1294, 1365, 1370, 1416 urm., 1421, 1429 urm., 1446 urm., 1455 urm., 1470 urm., 1574, 1618, 1621, 1623 urm., 1685, 1686, 1688, 1691, 1725, 1734, 1737. 1742, 1751, 1822, 1903, 1909, 1910; Pr. civ. 406, 407 urm., 468 urm., 478, 490, 610-620; c. com. 2, 387, 388, 405, 433, 437, 480, 589, 675 urm., 683-687, 716. 720, 722, 786; L. asupra drept. propriet. (Mon. of. 324/903), Art. 18, 22; Civ. Fr..2102%); L. elg. 20). | | | 
Text. fr. Art. 2102, — Les erâances privil€gi6es sur certains meubles sont: 10. Les loyers et fermages deș immeunbles, sur les fruits de la recolte de Vanne, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison loude .ou la ferme et de tout ce qui sert ă l'exploitation: de la ferme; savoir, pour tout ce qui est &hu, et pour tout ce qui est ă ehoir, si les baux sont authentiques, ou si, 6tant sous signature privte, ils ont une date certaine; et dans ces deux cas, les autres ercanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de “faire leur profit des baux ou fermapes â la charge toutefois de payjer au proprittaire tout ce qui lui serait encore dâ. 
Et, ă defaur de baux authentiques, ou lorsqu'6tant.sous signature privâe, ils n'ont pas une. date certaine, pour une anneâ partir de lexpiration de lannte courante; 

„Le mâme privilăge a lieu pour les r&parations loeatives, et pour tout ee 
qui concerne l'ex6cution du bail; | N 

Nâanmoins les sommes dues pour les semences ' ou „pour les frais de la 
râcolte de Pannte, sont paytes sur le prix de la recolte, et celles dues pour 
ustensiles, sur le-prix de ces ustensiles, par prâfârence au proprictaire, dans lun 
et Vautre cas; | | i RE Le propriâtaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa 
ferme, lorsqu'ils ont 66 dâplacâs sans son consentement, et il conserve sur cux 
son privilăge, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsquiil s'agit du 

- mobilier qui garnissait.une ferme, dans le dâlai de quarante jours; et dans evlui 
de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison; 

29, La, erâance sur le gage dont lecrtancier est saisi; 
3%. Les frais faits pour la conservation de, la chose; o 
4. Le prix d'effets mobiliers non pay6s, s'ils sont encore en la possession 

du dâbiteur, soit qu'il ait achet6 ă terme ou sans terme; Ă , 
Si la vente a 6t6 faiie sans terme, le vendeur peut mâme revendiquer 

ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empecher la re- 
vente pourvu que la rerendication soit faite dans lu huitaine de la livraison, 
et que les effets se trouvent dans le mâme tat dans lequel cette livraison a 
-6t6 faite; aa , , , , 

Le privilăge du vendeur ne s'exerce toutefois qu'aprs celui du propri€- 
taire de la, maison ou de la ferme, ă moins quiil ne soit prouv& que le pro- 
pritaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa 
maison ou sa, ferme n'appartenaient pas au locataire; Sa 

Il n'est rien innovâ aux lois et usages du commeree sur la revendieation; 
5. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voşazeur qui ont 6t6 

“tra uberge; | , "sportis dans Sea a A perge ot les depenses aecessoires, sur la chose voiturte; 
79. Les er6ances râsultant d'abuset pr6varications commis par les fonction- 

naires publies dans Pexercice de leurs fonetions, sur les fonds de leurs eaution- 
nement, et sur les interâts qui en peurent ctre dus. | _ 
a 

) A se face comparaţie între textul 3 art. 1730 româa şi arte 2102 francez şi art. 20 al Legei Belgiene 
-din 1851, fiind multe diferenţe de text. . 
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Text. Belg. Art. 20. — Les ertances privilegices sur certains meubles sont. 
1%. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la recolte de 

Vannce, et sur le prix de tour ce qui garnitla maison loude ou la ferme, et de 
tout ce qui -sert ă l'exploitation de la ferme, savoir pour deux. anndes &chues, 
sil sagit d'mne maison; pour trois annces âehues, sil sagit d'une ferme, en 
outre pour-lannâe couzante ainsi que pour celle qui suivra, et meme, si les 
baux sont authentiques ou si, 6tant 'sous signature privce, ils ont une date 
certaine, pour tout: ce qui est ă 6choir; dans ce dernier cas, les autres ertanciers 
ont le droit: de relouer la maison ou la ferme, pour le restant du bail, ct de 
faire leur profit des 'baux ou fermages, ă la charge toutefois de payer au pro- . 
priâtaire tout ce qui lui serait encore di. , , 

Le mâme priviltge a lieu pour les. reparations locativex et pour tout ce 
qui: concerne l'exccution du: bail. | | 

le propri6taire peut saisir les 'meubles qui garnissent sa maison ou sa 
ferme, lorsqu'ils ont ct deplaces sans son consentement, et il conserve sur eux 
son priviltge, pourvu qu'il en 'ait fait la revendication; savoir lorsquiil sagit 
Mun mobilier qui garnissait une ferme, dans le delai de quarante jours, et 
dans celui de quinzaine, sil s'agit de meubles garnissant une maison; 

20. Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la recolte de 
lannce, sur le prix de cette rtcolte, et celles dues pour ustensiles servant ă 
Vexploitation, sur le prix de ces ustensiles; 

30. La, erâânce sur le gage dont le erâancier est saisi; 
40. Les frais faits pour la conservation de la chose; 
5. Le prix d'effets mobiliers non payts, s'ils sont encore en la possession 

du debiteur, soit qu'il ait achet€ î terme oi sans terme. 
Le priviltge tabli par les numâros 4 et 5 cessera d'avoir effet și ces 

objets mobiliers sont devenus immeubles par destination, ou par incorporation, 
sauf sil s'agit de machines et appareils employes dans les dtablissements 
industriels. _ 

Dans ce cas et pour ces objets le priviltge sera inaintenu pendant deux | 
ans ă partir de la livraison; toutefois, il n'aura d'effet que pour autant qi, 
dans la quinzaine. de cette livraison, acte constatant la vente soit transerit, 
dans un registre spâeial tenu au greffe du tribunal de commeree de Parrondis- 
sement dans .lequel le d6hiteur aura son domicile, et, ă d&faut de domicile, au 
greffe du tribunal de commeree de larrondissement dans lequel le d&biteur aura 
sa residence. Le greffier du tribunal sera tenu de donner connaissanee de cette 
transeription ă toutes les personnes. qui en feront la demande. L 
Gtablie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur. 

En cas de saisie immobilitre pratiqude sur les m 
faillite du dâbiteur declarte ay 
continuera ă subsister jusqu'ap 
de la faillite. | 

„Si la vente a 6t6 faite sans terme, le vendeur peut mâme revendiquer les 
objets vendus, tant qw'ils sont en la possession de Vacheteur, et en empâcher la 
revente, pourvun que la revendication soit faite dans la huitaine de: la livraison, ct quiils se trouvent dans le mâme âtat que lors de Ja livraison. Su La dtehâance de l'action revendicatoire emporte €galement celle de L'action 
en resolution ă l'Egard des autres ertanciers. 

Il n est rien innovâ aux lois et usages de commeree sur la revendication; „6. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont 6t6 transportes dans son auberge; “ Mt „79. Les frais de voitures et les d&penses. accessoires, sur la, chose roiturte, pendant que' le voituzier en est saisi et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au proprictaire ou, au destiataire, pourvu qatils en aient 
conserve la possession; i 

a livraison sera 

a achines ou appareils ou de 
ant Lexpiration des deux anndes, le privilige 
râs la distribution des deniers ou la liquidation 
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Codul civil - DESPRE PRIVILEGII | Art. 1730 

„8 Les  ertances resultant d'abus et prâvarications commis par les fonetion- naires publics dans lexereice de leurs fonctions, sur les fonds de leur caution- 
nement, et sur les interâts qui en peuvent âtre &chus. 

| Doctrină străină, Si 
AvBRY ET RAU, III, p. 138-164, 180; III, ed. 5-a, p. 225-229, 232-239, 241-246, 251 urm» 254-217, 302, 338, 839, 34, 345; IV, p. 40%; 
Biunnr ET DE LoyNES, Du nantissement, etc., |. 356-353, 302-366, 368, 374, 375, 377-380, 

382, 383, 390, 394, 401, 402, 405. 426 urm., 430-433, 435, 438-440, 446, 447, 449, 451, 
453, 459-462, 465-472, 415-478, 480, 487-493, 495-498, 501-503, 506, 507, 511, 512, 514-519, 
531, 533-538, 549-546, 548, 519. 552-556, 558, 559, 745; 

BEUDANT, Sir. pers. et reel., I, 411, 420; , 
Com ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p 408, 563, 786, 789, 790, 791 urm., 796 urm., 819, 824, 

-834, 855, 869, 960, 1003, 1031; . 
Darroz, Rep. Cautionn. de fonct., 51 urm., 89; Commissionn,, 457 urm.; Office 316 urm., 

"338; Privil. et hypoth., 218 urm., 298; Suppl. Cautionn. de fonct., 7 urm.; Commis- 
Șionn., 282 Um. Ofiice 68 urm.; Privil. et hypoth., 71 urm.,; 80, 90, 110, 13%, 147, 
68, 188, 190; - i 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 24; 28 bis-II-V, VII-XĂ, XĂV, XXII, XXXII; 
90, 80 bis, |, II; 31 bis, II; 32 bis, I-1U, V, VI; 37 bis, 1,11; 33 bis,1l; : | 
Demoaue, |, Sources des Obligations, III, p. 81, 295; | 
Grassox, II, p. 257; , SI 
GurLOVARD, Privileges et hiypotheques, IL, 263, 265-267, 200, 272, 274, 275, 278-280, 282, 

234, 285, 287, 288, 297-302, 304, 306, 307, 312-316, 321-326, 830-333, 335, 336, 340, 343- 
345, 847, 349, 351-354," 358.360, 362, 365-367, 371, 374, 375. 380-383, 390-394, 396, 398, 
402, 404, 405, 407, 416, 418, 424-428, 431, 433, 437, 438, 410, 441, hht-447; Louage, |, 
465, 614, 629; . i Nu i DR 

LAURENT, XXV, 249, 480; XXIX, 389-383, 400, 402-406, 408. 409, 411-413, 410-420, 422-493, 495- 
427,429, 430, 433, 436, 437, 438. 444, 445, 4489, 449, 451-453, 450, 473-475, 19, 480, 483, 485, 

rgg650: 498, 52, 506, 50 510, 513, 514, 516, 518; , 
MOURLON, ed. 7-a, III, p, 5l1 urm; - _ 
PLANIOL II, ed. 3-a, Ne 2395, 2496, 2435, 2465 urm., 2521, 2587, 2590, urm. 2004 urm., 2021; 
Poxz, Priv. et hyp.> I, 117,419, 121 129,131-136, 139, 141,148, 147-154, 103-166, 168-172, 181; 
SArties, Obligation, ed. 3-a, p 195; .. , _ , 
TRoPLONG, Priloges et hy cthaques: L, 144, 150, 454, 151 bis, 155, 156, 161, 163, 164, 
„165 bis, 176, 204, 205, 207, 207 bis, 210. LT - 

. “* TA . 

Doctrină românească. 

0, X, p. 44, 46 n. 5, 249, 250, 280, 4908, 375, 376, 401, 402 urmm., 416, 424 urm, 
Dao 0 ba 1940 5,197 ma 443, Îsi urm, 418 n. 1, 520, 539, 510; (|, ed. 

da, p. 133. &; III, part. 1, ed. 2-a, /p. 219 n. 1, 2 n. 2, 436; VIII, pari, 
ed '9-a, p. 271, 876, 217, 219; IX, p../70, 78, 130, 131, 155, 187 nota, 287, 320, 
363, 589, Î601; XI, p. 204); Droit anpizn ct] moderne de la Foumanie, p, 351, 358, 453: 
Observajiune” sub. C. Apel Iași s. 11, 20 IFebr. 1902. Dreptul 28/1902; Observaţie sub, 
Cas. II, 214 din 18 Sapt. 1907, Dreptiiil -78/907; „ffectele falimentului locatarului 
asupra contractelor de locaţie încheiate cle dânsul“. Dreptul 43/1909; Observaţie sub. 
Cas. Florenţa 19 Dec. 1898. Curier Judi. 171901; Observaţie sub. Trib. Vlașca 25 
lanie 1903. Curier Jud 86/903; „Studiu asupra privilegiilor“. Curier Jud 477910, 
55/910, 57/90, 60/910, 90/910, 677910, 68/P10, Ce, 71910, 73/7910, 20: 

Ca ST! EI, p. 421, 45, 3, 52% ct DE V, , - 5, ; 

cas mâcuzno, MATII SU Asupra contractului de locaţiune, ed. 2-a, p. 17, 117 urm.;, , 
Conpescu M DAR, „Despre privilegiul proprielarului asupra mobilelor aduse de chi- 

iasi d tul 39/9014; , 
Gronazan N arena, DEP 1 31 Martie 1920. Pand. Rom, 1923-1-233; 
Hauaxaru C.” Notă sub. C. Apel Iaşi s. 1, 7+ din 8 Oct, 1920, Pand. Rom. 1922-11-117; 

Observaţie sub. Trib. Givi] Pointoise (82ine-et-Oiso) 9 Oct. 922. Pand, Rom. 194-111.80: 
MAVROJANNI ALEX, Notă sub. Trib. Lifov. s. 1, Com. 381 din 16 April 924, Curier Jud. 10/7935; 

T sii - III, p. 352, 599 urm; , 

RACE, LD 207580 nertaţie Sub, Tribu șivil Gand, 11 Iunie 1908. Dreptul 27/1000; 
Observaţie sub. Trib. civil Paris 47 Ian. 1910, Dreptul 30/1910; Observaţie sub. 

"Justiţia de pace din Sf. Flour 9 Mai 910. Dreptul 30/1910; Observaţie sub. Trib. 
Comercial Reims 18 lan. 1910, Drentul 56,910; Observaţie sub. Cas. Palermo 23 
“Tuni ier Jud. 30/1902; | , a SopLuni6 1899, Curier, se ua din art. 4730 al II, şi 4734 c, civil îl âu acei ce au impru- 
“mutat bani pentru a se cumpără sentinfe, a [ace semănături sau a recoltă“; Notă sub. 

„1, 13/1911, Curier Jud. 2/912; o 
Sase în bt, Nola lup. Cas. II, 12€ din 31 Martie 1924, Jur. Gen. 1925 No. 906. 

— 191 —



Art. 1730 „DESPRE 
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Arendare, a se vedeâ „Lo- 

caţie* şi 1, 2, 5,7, 9, 14, 
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33, 45, 46, 51, 52, 53, 51, 
55, 58, 59, 61, 65, 68. 

Asigurare 6. 
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„Fraudă. 
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Cod Belgian 43, 
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Contract verbal 2. 
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Dobândă 31, 
Dotă 42, . -. 
Efecte negociabile 29. 
Exigihilitate 5, 52, 
Exploatarea moşiei 1, 33, 

45, 51, 55, 65. 
Fabrică 4, 13. 
Faliment 32, 34, 37, 57, 00. 
Formula executorie 6, 
Forţă majoră 70. 

- Francez Cod 13. 
Fraudă 5, 12, 14, 35, 55, 

: 56, 58. 
- Fructe, a se veueă „Pro- 

ducte*. ” 
„Gaj, a se vedeă „Amanet“. 
Garanţie 45. 
Grindină 6. 
Hotărire 63, 
Imobil prin destinaţie 4, 

Imprumut 7, 8, 27, 38, 50. 
Incendiu 6. , 
Iacorporare 49. 
Industrie 10, 57. 
Inscripţie 4.. ' 
Inştiinţare, a se 

„Preierinţa“. PI 
Instrăinare, a se vedea 
 Vânzare-cumpărare“, 

Interogator 67, . 
Intrepretare 13. 
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cutorie 63. - „: 
Jurământ 67. i 
Lege de urmărire 56, 
Licitaţie 36. i 
Locaţie, a se vedeă „Aren- 

dare“ şi 9, 10, 12, 19.23, 
- 26, 81, 32, 31, 37, 39, 4, 

41, 42, 43, 44, 45, 55, 64, 
L 66, 67, 8, 71 
ucru mobil, a se ved 
„Mobilec, că 

o »6, 

A 

vedcă 

Mărfuri 9, 10, 12, 28, 40, 00, 
Marturi 64. . 
Maşini 1, 13, 30, 57. 
Măsuri de conservare 3, 

19-24, 23, 29, 33, 35, 37, 
389, 41-45, 49,51, 55, 58, 
64, 66, 67, 70, 71. 

Moşie î, 5, 7, 14, 15, 
25, 27, 33, 45, 51, 53, 55, 
58, 59, 65, 

Munca moușici 7, 8& 
Negligenţă 56. 
Novaţiune 29. | 
Ordonanţă prezidenţială 

67. 
Piata chiriei 1, 2, 5, 14, 

15, 17, 18, 19, 20, 22, 3%, 
26, 31, 32, 34, 41, 43, 53, 
54, 55, 61, 65, 67, 68, 7i, 

Plata preţului, a sc ve- 
deă ' „Maşini“, „Mobile, 
„Vânzare-cumpărare* şi 
28, 29, 30, 49, 52 

Poprire, a se vedeă „Sc- 
chesirare* şi 24, 62. 

Posesiune 12, 22, 25, 4%, 
58. 

Preferinţă 4, 16, 17, 27,28, 
41,46, 50, 62, 03, G1. 

Prescripţie instantanee 22. 
Privilegiu 1-71, 
"Probă 35, 64. _ 
Producte 1, 5, 6, 7, 11,5, 

23, 27, 33, 39, 45, 6, 47, 
48, 50, 51, 53, 35, 56, 35, 
Gt. 

Proprietar, a se veilcă 
„Arendare“, „Locaţice şi 
1,5, 9, 10, 12, 14, 15, 

4027, 32, 98, 34, 97, 29, 
"40, 44, 42, 43, 45, 40, 47, 
54,52, 53, 54, 59%, 59, 65, 
“66, 67, 69, 10, 7îe _ 

Rea credinţă, a se vedeă 
„Fraudă“."- 

Rearendare 23; 26. 

ducte“. _ 
Retenţiune 11, 55. | 
Revendicare 1, 9, 12, 14, 

15, 20, 21, 23, 24, 3, 45, 
- 43, 44, 49, 50, 59, GI, 5%, 

67, | 
Reziliere 26, 40, 46, 66. 
Scadenţă, a se vedă 

»Exigibilitate“, Fă 
Sechestrare 1,3, 5, 9, în, 

23, 33, 37, 40, 42, 54, 67, 
71 

Sechestru asigurător, a se 
vedeă „Sechestrare*. 

„Semânţă“. 
Semânţă . 6. 

Simulaţie 64. . 
Subrogare 7,8. - 
“Tablou de distribuţie 56, 

62, 6. 
Termia, a sc vedeă „Pleta 

chiriei“, 
Traascriere 30, 26, 57. 
Urmărire, a se vedeă „he- 
vendicare“ şi 24, 36, “i, 

49, 56, 53, 6J, 64, 69. 
Urmărire lege 56. . 
Vânzare-cumpărare î, 4 

12, 13, 14, 18, 28, 20, 30, 
33, 36, 38, 40, 49, 53, 57, 
5, 59, 60, 63, 64. - 

Verbal contract 2.     Vite 1. 

Jurisprudență. 

1. După art. 1730 proprietarul are o 
ereanţă privilegiată pentru sumele de 

Recolte, a se vedeă „Pro: 

Semănături, a se vedea - 

30, 46, 47, 

"Mobile 4, 9, 10,.13, 15,17, . 

imobil: prin 

" axt. 1750 

„ ipotecelor. 

PRIVILEGII Codul civil 

plată -de către arendaş asupra produe-- 
telor şi a tot ce serveşte la exploatarea: 
moşiei. Ele pot îi sequestrate şi urmă- 
rite de proprietar în termen de. 40 zile, 
când au fost duse într'alt loc, Deci dar: 
proprietarul pentru sumele ce debită 

" arendaşul, poate sequestră şi urmări 
„Yite, produete şi maşini ce arendaşul: 
debitor înstrăinase după moşia aren- 
dată fără știrea şi consimțimântul pro- 

„ prietarului, căci acesta şi-a păstrat pri- 
vilexiul ce-i acordasa art, 11780, 
304/18, Sept. 5/8, B. p. 283). 

2. Legca nu refuză nicăcri, dreptul de 
privilegiu când contractul de arenduire 
„este verbal; singura distincţiune co se- 
„face de legiuitor între un contract aun- 
tentie şi cu dată certă şi între un con- 
tract ce mar aveă aceste caractere, a- 
dică fie chiar verbal, este numai pen- 
tru a restrânge creanţa privilegiată,- 
acordând în primul caz privilegiul pen- 
tru toată chiria sau arenda datorită 
pe anul curenț, precum şi pentru tot 
limpul ce riimâne a curge până Ja ex- 
pirarea contractului; pe când în „cel de 
al doilea caz, legea nu recunoaşte pro-: 
prietarului, privilegiul de cât pentru 
chiria sau arenda pe anul curent şi pe 
anul viitor. (Cas, I, 9243/Aug. 10/81, B. 
D. 517). 

3. Privilegiul dând drept ereditore- 
lui a fi despăgubit cu precădere din 
preţul obiectului asupra, căruia S'a con- 
cedat privilegiul, îi dă dreptul a luă 
măsurile de conservare asupra acestui 
lucru, şi prin urmare dreptul de a pu: 
tea , peduestră pentru ca astfel sil 

d pobpri de a fi înstrăinat , 
45] At 09jer ei Li înstrăinat, (Cas, 
_.4- Art. 1730 $ 5 acordă vânzătorului: 
unui lucru mişcător un privilegiu a- 
supra. prețului neplătit încă al acelui 
lucru, însă, exercițiul acestui drept e 
„supus mai multor condițiuni, între- 
cari ŞI aceea ca lucrul, în caz de a-şi 
îi schimbat natura, lui juridică, să nu 
ii devenit obiectul unui drept real de: 
ipotecă, condițiune care reese din prin: 
cipiile generale asupra, privilegiilor şi 
Doe „ Astfel fiind, dacă cumpără-: 

unui. cazan, ne plătit încă, l-a a-: 
șezat în fabrica, sa, devenind astfel un 

an destinaţiune, şi ă asu- 
„Pra acelei fabrici ati luată dacă ae 
țiune ipotecar, acea potecă. contori 

- » 1ŞI intinde: eiectele a- 

ÎPs citiuror, aceasoriilor acelui îmo- a căpătat e asupra ameliorațiunilor ce- 
a CăDătat în urmă, şi prin urmare şi 
asupra cazanului; în. asemenea, situa- țiune vânzătorul' cazanului. nu-și i poate exercită ip amalul nu-şi mă „Dat Cita privilegiul. său precum: 
ar fi putut face faţă cu ditorii chi- rografari, căci creditorii chi 
8 + Căci dreptul de preferință 

acordat de art. 1750 creditorului ipo- 
lecar asupra accesoriilor unui imobil: cată să primeze drepți UDUL IMODL: 

e dreptul de privilezgiu,. 

(Cas, T,.



      

Codul civil 

drept personal al vânzătorului, (Trib, 
lifov, s. not. Jan. 26/82, Dr. 20/82) 

5. Deşi legea, prin art. 1730, 'xecu- 
noaşte proprietarului drept de privi- 
legiu pentru arenzile anului viitor, 
însă spre a i se acordă acest privile- 
ziu urmează ca aceste arenzi să fie 
exigibile, şi numai atunci când ele de-: 
vin legalmente astfel. Aceasta rezultă 
învederut atât. din împrejurarea că, 
potrivit cu art. 1023, debitorul nepu- 
tând să fie constrâns a plăti înainte de 
termen, evident că proprietarul. nici: 
nu poate aveă “calitatea de creditor al 
arendaşului său pentru o arendă 'ne- 
exigibilă;- cât şi din art. 610 pr. civ, 
care acordă proprietarului sequestrul 
asigurător asupra recoltelor moşiei a- 
rendate numai pentru asigurarea plă- 
ței arenzilor datorite şi neplătite. A. 
hotărî altfel, ar fi, a privă pe arendaş, 
deşi cu arenda plătită la termen, de 
dispozițiunea recoltelor şi 
moşiei arendate, fie în mod indirect; 
a se plăti proprietarului arenzile vii- 
toare totdeauna înaintea exigibilităţii 
lor, cu din averea celorlalţi. creditori 
ai arendaşului. şi. cu chipul acesta a 
ocroti judiciarmente concertul frau- 
dulos dintre proprietar şi arendaş în 
pazuba celorlalţi creditori ai acestui 
as (Prib. Argeş, Sept. 20/82, Dr. 
10/82). | 

6. Art, 1730 $ 4 acordă privilegiu. 

DESPRE PRIVILEGII 

îxuetelor, : 

Art. 1730. 

art, 1730, de cât dovedind că s'a su- 
brogat în drepturile ereditorului pen- 
tru sămânță şi muncă, fie printr'o su- 
brogaţiune convenţională, fie printi”o 
subrosațiune legală. (Apel Buc. II, 114,. 
Apr. 30/82, Dr. 49/89). . Pa 
"9. Din combinațiunea art. 1730 e, civ. 

cu art. 610 pr. civ., rezultă :că proprie- 
tarul are dreptul de a revendică și: se- 
qaestră mobilele cari se aflau în casa: 
sa, când ele au fost depuse în alt loe 
fără consimţimântul său, Acest con- 
simțimânt poate fi expres sau tacit. 
Şi deşi în generăl se poate susţine că 
proprietarul a consimţit tacit la în- 
străinarea mărfei ce eră destinată pen- 
tru vânzare, totuşi această argumen- 
„taxe, admisibilă în cazul unei înstrăi- 
nări Sau vânzări regulate şi în limitele 
exereitărei de către locatar a comex- 
ciului său, nu poate fi luată în consi- 
deraţiune când marfa a fost vândută 
în total fără ştirea si consimţimânitul 
proprietarului; şi astfel chiriaştil,. de- 
parte de a exercită prin acest fapt co- 

- merciul: său la care proprietarul a 

cheltuelilor 'făcute pentru conservarea - 
lucrului, în eare nu poate intră de cât 
acelea fără de cari “lucrul ar fi perit 
sau s'ar. fi deteriorat, Primele de aşi. 
gurare în contra incendiului, grindi- 
unei. şi altor: cuzuri fortuite nu pot fi 
insă considerate ca nişte cheltucli fără . 
de cari recolta asigurată ar fi pierit 
neapărat. aceasta cu atât ma mult că 
privilegiul fiind de drept strict nu se 
poate acordă prin interpretaţiune. Ast- 
fel fiind, creanţa societăţii de asigu- 
Tare rămâne o simplă creanţă chiro- 
grafară. (Mrib. Ilfov,. s. not. Febr. 
15/62, Dr, 26182).. Na 

7. Art, 1730 $ 2 acordă privilegiu, 
chiar înaintea proprietarului unei mo- 
Şii, aceluia care a vândut: sămânța şi: 
a înlesnit cheltuiala pentru recolta a- 

nului curent. Pentru aceasta însă tre-. 
ue să se stabilească că creditorul a 
vândut direct sămânţa, sau că a plă- 
tit direct munca întrebuințată în re- 
coltă, sau că s'a subrogat drepturilor 
creditorilor pentru sămânță şi pentru 

muncă, fie 'printr'o subrogațiune con- 
venţională, fie printr'o  subrogatiune 
legală, (Trib, Îltov, s. not. Febr. 15/82 
Dr. 98/89), 

8. Cel care a împrumutaţ bani, ca 
să se plătească sămânţa si munca în- 
ircbuințată în recoltă, nefiind acela 

consimţit tacit chiar din ziua locaţiu- 
nei, el la desființat de tot, şi aceasta . 
contrariu intenţiunei şi interesului 1o- 
catorului; în acest caz locatarul unu 
nai exercită comerciul 'său în modul 
cum a consimţit locatorul şi beneficiul 
art. 1446 pentru proprietar dispare de: 
»dată cu «aviul ce aveă asupra lucru- 
rilor înstrăinate. (Trib. Brăila, Nov, 
9/83, Dr. 86/83). 
“10 Din seneralitatea termenilor art. 

1720, resse că privilegiul proprietaru- 
Jui se: întinde şi asupra miărfei aflată 
în magazie. De sar da -o altfel de in- 
terpretare acestui articol şi s'ar're- 
strânge privilegiul numai asupra ' lu: 
cerurilor ce mobilează casa sau maga- 
zinul, atunci sar lăsă fără nici o pa- 
ranție mai toate stabilimenţele de in-" 
dustrie -şi. comerciu, în cari nu ar e: . 
xistă o mobilă propriu zis, și aceasta. . 
ar fi'contrariu intonțiunei leiuitoru- 
lui, care.a voit să asigure un privile=: 
viu tuturor constmicțiunilor. ('rib. 
Brăila, Nov. 9/83, Dr. 86/83). Mt: 

11. Nu este exact a se zice că drep- 
tul da retențiuna nu se poate acordă. 
de cât când e anume fixat prin lege: 
şi cerut expres de părți; din potrivă: 
acest drept este lăsat la aprecierea. ju-. 
decătorului de, a-l acordă de câte ori: 
fiind. vorba de un debitum în re 'ad- 

- junctum, pentru motive de echitate îl: 
wăseşte necesar peniru a, sâlvpârdă: 
voalizarea eficace a despăzubirilor ce. 
el pcordă. (Cas. TI, 263/Tun. 25/85, B. pi 
677). SI me Sti 

12. Diu art. 1730 e. civ., şi-art. 610 pr.» 
civ., rezultă că drepiul de privilegiu: 
ul proprietarului încetează dacă n'a: 

- revendicat marfă în termen de 15 zile. tare a vândut direct sământa nici a- - 
cela care a plătit direct munca. nu 
poate pretinde privilegiul prevăzut de 

65209, — Codul Civil adnotat. — IV. — 193 — 

de la înstrăimarea ei, căci legiuitorul 
a voit să garanteze stabilitatea pro-* 
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Art. 1730 

priotăților si astfel a concil!at aceste 
drepturi punând un temnen fatal pri- 
viligiului proprietarului, Insă din sco- 
pul ce a avut legiuitorul când a pre: 
scris acest termen sc vedo-că dânsul 
a voit să asigure pe posesorul de bună 
credinţă, şi că nu a volt să limiteze 
privilesziul proprietarului când ar fi 
vorba de un posesor care a participat 
cu bună ştiinţă la frauda comisă de 
chiriaş în prejudiciul proprietarului. 
Deci, cel ce a cumpărat marfa ştiind 
că eh'ria nu ce plătită, nu poute bene- 
ficiă de termenul de 15 zile. în care 
legiuitorul a limitat privilegiul pro- 
prietarului. (Yrib. Brăila, Nov. 9/83, 
Dr. Sv:59). 

13, Privilegiile fiind excepțiuni la 
dreptul comun, ele trebuese interpre- 
tate în sens restrictiv, Astfel, con- 
form art, 1750 $ 5, privilegiul dispare 
câud mobilcle vândute devin imobile 
prin destinaţiune, Și deşi lesiuitorul 
belizian din 1591, pentru considerațiuni 
cconomice, în privinţa masinelor în- 
dustriale, a admis privilegiul chiar 
dacă acele maşiui ar deveni imobile 
prin  destinaţiune, legiuitorul român 
insă a preferita adoptă în această pri- 
vință lezea franceză care nu ucordă 
un privileziu vânzătorului de obiceto 
de această natură, Astfel fiind, vău- 
zătorul unor masini asezate într'o fa- 
brică nu poate pretinde asupra acelor 
masini privilegiul prevăzut de art. 
]730 $ 5, de oare ce acele masini, chiur 
de la tustalarea lor în fabrică, au de- 
venit imobile prin destinațiune. con- 
form art, 465, (Apel Buc. Î, 10, Ian. 
24 S1, Dr, 1554). 

Se. După art. 1720, proprietarul aro 
o creanţă privilesziată pentru plata a 
rendei sate asupra tuturor productelor 
nflite pe moşie: și ele pot fi urmărite 
Su terinen de 40 de Zile în cazul când 

nu fost duse în alt loc fără stirea se 
cous.timăntul proprietarului, Dacă 
dar se constată că proprietarul a ur- 
mărit în termen de 40 zile râul co ae 

reudusul său îl iustrăinase după mosia 
arendată si că nu a consimţit nici ex- 
pres, bici tacit la ridicarea lui după 
moste, că cumpărătorul eră de rea eru- 
dintă, de oame aveă cunoștință de 
clauze prevăzute An „contractul de a- 
vhuă, în câre se Zccă că nu se poate 

ridică productele din mosie, vâna ce 
aia se plăteă sau asiiură câștiul aren- 
web. în atare caz proprietarul iși pă- 

sirează privileziul ce 1») acordă art, 
lesă si-l poate exereită fată cu cumpăe 
rătorul, (Gas, [, 315 Oe. 755, BB p. 21), 
azi pai toti, OSIA arindată nu 
di o sta a arendasului de cât 

: nentul en el dovedeste că n pla 

   
at : la ȘI după arţ, 1700, proprle- 
tarul, ntintal că are privileziu nsu- 
nfa Pnttei aflată po mosie, dar are 
pute t . droit de urmărim pentru  noltele 
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vândute de arendaş fără stirea sa, de- 
sțul numai că acest drept să-l fi exer- 
citat în termen de 40 zile. Proprieta- 
rul, pentru neplata arendei datorite, 
poate urmări mobilele scoase după mo- 
sic, si a se despăpubi cu privilegiu din 
valoarea lor, care privilegiu gi drept 
do urmărire, există şi asupra produc- 
telor recoltei anului curgător. fără a 
sc distinge dacă achizitorul este de 
bună sau rea credință, şi acost drept 
proprietarul îl pierde numai dacă a 
consimțit la ridicarea productelor. (A- 
pel Buc, I, 138, lunie 1/55, Dr. 62/$5). 

16. Creanţa creditului agricol, con- 
form art. 31 leg, credit. agric., este pri- 
viles'ată, după cheltuelile de judecată, 
de înmormântare a debitorului şi de 
conservarea lucrului, asupra pretului 
averei mobile indicate în art. 27 din 
acea lego şi enumărată în actul de con- 
venţiune. Şi enumerațiuuea din art, 27 
are do scop de a indică natura obice- 
telor susceptibile de amanet şi în pri- 
vința cărora remilerea materială se 
consideră ca efectuată în puterea con- 
vențiunci şi de la data înscrisului ce o 
constată, iar nu de a fixă întinderea 
privilegiului, care este reglementată 
de convenţiune. Privilegiul dar al cre 
ditului nu e general, ci se limită nu- 
mai asupra prețului lucrurilor indi- 
sate în scrisul ce îl constată. (Trib, h- 
fov, not. Apr. 26/85, Dr. 42/85). 

17. Prin art. 31 din legea creditului 
nricol se prevede că creantele eredi- 
tului vor fi privilegiate asupra averei 
mobile onumerată la art. 3%, şi ele vor 
veni îndată după cheltuclile de jude- 
sută, de îngropăciune şi de conservarea 
lucrului, iar art, 1732 ce. civ. dispune 
că cheltu'elile pentru conservarea lu- 
cerului tree înaintea privilegiilor ante- 
rioare, Deci, pe cât timp prin leszea ex- 
cepț'onală a creditelor agricole leziui- 
torul a deropat de la dreptul comun 
prevăzând anume cari creanţe sunt 

»rivileziate înaintea creantei creditu- 
ui, cari vine imediat după creanta 

pentru conservarea lucrului, în acest 
caz nu se poate aplică legea comună. 
in sensul că proprietarul are privile- 
Riu pentru arenzile neplătite înaintea 
creantei creditului agricol. Intentiunea 
legiuitorului de a derosă do la dreptul 
comun în ceca ce priveşte casele axri- 
cole, stabilind pentru aceste case un 
alt rang când sunt creditoare cu ama- 
net, şi dându-le dreptul de a se înde 
stulă îmed'at după cheltuielile pentru 
conservarea lucrului, şi prin urmare si 
inaintea proprietarului, rezultă din 
desbaterile corpurilor legiuitoare asu- 
pra acestei legi. Dacă legiuitorul ar fi 
avut intenţiunea ca creditele azricole 
Să Vio in run după creanta proprieta: 
tarului, ar fi prevăzut-o întrun mod 
expres prin art, al din legv, după cum 
a prevăzut pentru alte creanţe care 
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urmează să fie trecute cu rang înain- 
tea, „creditelor, care au fost înfiinţate 
întrun interes general. Deci creditul 
agricol are dreptul a se îndestulă eu 
din averea amanetată cu preferință. 
înaintea creanței proprietarului pen- 
tru neplata arenzii. (Apel Focşani I, 
Mai 24/86, Dr. 51/86). e ă 

18. După art. 610 pr. civ., proprie- 
tarii, locatarii sau arendaşii princi- 
pali pot cere sequestru; ei au acest 
drept pentru asigurarea privilegiului 
de care se bucură creanţa lor, conform 
art. 1730 e. civ. Natura creanţei este - 
care lepitimează dreptul recunoscut 
prin art. 610 pr. civ.; şi dacă creanţa 
ce o are un proprietar pentru câştiuri 
neplătite şi datorite a vândut-o sau a 
cedat-o, cesionarul asemenea e în drept 
a exercită dreptul acordat prin art. 610 
căci după art. 1396 ce. civ., vânzarea sau 
cesiunea unei creanţe cuprinde acce- 
soriele creanţei, precum cauţiunea, pri- 
vilegiul şi ipoteca. Şi cesionarul unei 
creanţe de câştiuri având, după art. 
139, privilegiul acordat de _ art. 1730, 
el trebue să aibă şi mijlocul de a se-* 
questră, prevăzut nu numai prin art. 
610 din pr. civ., ei totodată prin art. 
1130 e. civ, 
p. 192).. 

19. Din art. 1446 şi 1730 rezultă că 
mobilele aduse de chiriaş în casele în- 
chiriate -servese ca gasiu pentru pro- 
prietar în caz când nu se plăteşte chi- 
ria, având dreptul de a se îndestulă cu 
privilegiu, independent dacă „mobilele 

sunţ sau nu proprietatea chiriaşului, 

afară numai când se dovedeşte că pro- 
prietarul a fost încunoştiintat că mo- 
bilele nu sunt proprietatea chiriaşului, 
în cât proprietarul. a fost pus în pozi- 
țiune sau să ia alte garanții de la chi- 
riaş sau să ceară rezilierea contractu- 

lui, (Apel Galaţi, IL, 6, lan. 16/88, Dr. 
7/88). , 
20. Art, 1730 e. civ., acordă proprieta- 

rilor. privilegiul asupra lucrurilor 10- 

catarilor (invecta ct illata) pentru ne- 

plata, de chirie. După acest articol pro- 

prietarul creditor conservă privilegiul 

asupra mobilelor cari se aflau în casa 

sa, chiar când ele au fost duse în .alt 

loc fără consimţimântul său, întru cât 
timp le-a revendicat în termen de 15 

zile, Dacă acest text de lege dă drept 

proprietarului de a urmări mobilele 
când au fost deplasate fără consimti- 
mântul său, a Joritori „proprietari 
poate să se opună ca ele sânul 

casă să, (as. 1, 344/89, Nov. 13/89, B. 

p. 911). , 

21. Art, 1730,-după care proprietarul 

are un drept de privilegiu asupra N0- 

bilelor ca se află în casa închiriată şi | 

dreptul de a le urmări în mâna unei 

terție persoane, în termenul prevăzut 

de acel articol, cere ca acele obiecte a- 
supra cărora se exercită privilegiu, să 
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fie proprietate a ' locatarului, iar nu 
avere străină, cum ar fi o-sumă de 
bani, ce locatarul aveă să primească 
de la un altul. (Cas. 1, 135/89, Apr. 17/89, 
B. p..419), 

22. Privilegiul : locatorului pentru 
plata de chirie prevăzut de art. 1730 
se întinde asupra tuturor lucrurilor a- 
flate în localul închiriat; şi din art. 

_1909 rezultând că proprietatea bunu- 
rilor mobiliare se transmite prin sim- 
plul fapt al posesiunei, prin urmare 
lucrurile mişcătoare ce se află în lo- 
calul închiriat fiind presupuse ale lo- 
catarului, ele pot cu drept cuvânt îi 
privite de locator ca având a servi de 
gagiu pentru plata preţului locaţiunei, 
şi ar fi a se înşelă legitima sa aştep- 
iare când aceste obiecte ar îi susirase 
din gagiul său. De aci urmează că nu 
este suficienț, pentru a înlătură drep- 
tul de privilegiu al locatorului, “să 
caute a se dovedi că lucrurile mobile 
ce se află. aduse în localul închiriat 
sunt proprietatea altuia iar nu a loca- 
tarului, ci trebue să se dovedească că 
locatorele a cunoscut că acele lucruri 
nu erau proprietatea locatarului, căci: 
în acest caz locatorul ne mai putând 
invocă buna sa credință, n'ar mai avcă 
în' favoarea sa raţiunea pentru care 
numai i s'a acordat întrun asemenea 
caz dreptul de privilegiu. (Cas. I, 8, 
Martie 2/90, B. p. 248). 

23. Pentru plata chiriei sau a aren- 
dei proprietarul are privilegiul de a îi 
plătit, înaintea altor creditori ai chi- 
riaşului sau arendaşului, din valoarea 
mobilelor aduse în casa închiriată, sau 
din aceea a recoltei anului curent. ori 
a obiectelor ee servesc la exploatarea 
moşiei arendată, fără a se face distine- 
țiune dacă menţionatele mobile din 
casa închiriată, sau menţionatele o- 
biecte aflate pe moşia arendată, şi cari 
servesc ca garanţie pentru executarea 
contractului către proprietar (art. 1446 
şi 1455) aparţin sau nu chiriașului ori 
arendaşului, ci din contră proprietarul 
are dreptul de a urmări asemenea a- 
vere mobilă prin acţiunea de revendi- 
care contra celor de al treilea, chiar 
si atunci când a fost dusă din casa 
închiriată sau moşia: arendată fără 
consimţimântțul său, cu condiție numai - 
ca, în acest caz, acţiunea în revendi- 
care să fie exercitată în termen de 40 
de zile de la scoaterea averei de pe 
moşia arendată şi de 15 zile dela seoa- 
terea averei, din casa închiriată (art. 
1730). Aşă fiind,. ereditorul privilegiat 
are dreptul de a sequestră averea de 
pe moşie pentru plata câştiului dato- 
rit, chiar când acea avere eră dejă vân- 
dută de către arendaş, şi acel drept îl 
are fără a i se pretinde de a face ac- 
ţiuno de revendicare, pe câtă vreme 
menţionata avere se află încă pe mo- 
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şie când se pune sequestru pe ea. (Cas. 
I, 157/Apr. 1/91, B. p. 428). _ 

24. Obligaţiunea revendicării în ter- 
men scurt, impusă de legiuitor pro- 
prietarului pentru conservarea -privi- 
egiului său asupra mobilelor, este de-: 

„eretată' în interesul celor de al treilea 
cari ar putea cumpără obiectele şi 

+ plăti preţul în necunoştința privile- 
giului, cu atât mai mult că mobilele 
se transmit uşor din mână în mână şi 
astfel dacă sar lăsă un termen mai 
lung în care să se exercite acţiunea în 
revendicare, sar fi dat loc la o serie 
de procese între diferiţi achizitori ai” 

- obiectelor. Nu mai poate fi însă acelaşi 
interes atunci când obiectele supuse 
privilegiului fiind urmărite şi de alţi 
creditori, sunt strămutate în interesul 
comun al tuturor creditorilor, pentru 
că în acest caz, deşi sunt eşite din casa 
proprietarului, se află sub custodia or- 
donată de justiţie, mutațiunea, proprie- 
titei lor încetează până la vânzare şi 
în tot acest interval nimie nu împie- 
dică pe proprietar a-și exercită acţiu- 
nea ce derivă din privilegiul său. In: 
asemenea caz proprietarul neputân- 
du-se împotrivi la executarea urmări- 
zei: îndreptată de ceilalţi creditori, sau 
la vinderea obiectelor, nici mare inte- - 
res de a le revendică în termenul spe- 
cificat, destul numai dacă intervine la 
urmărire, face a se popri în mâinile 
creditorilor sequestranţi suma ce pre- 
tinde şi aceasta mai înainte de a dis- 
tribui preţul obiectelor vândute între 
creditori (art. 430 pr, ciîv.). Şi deşi în 
textul legii ar rezultă decăderea. privi- 
lefiului în lipsa actțiunei în revendi- 

„ care, totuşi textele legii urmând a fi combinate unele prin altele se deduce clar :din art. 430 pr. civ., că în cazul următrirei şi deplasărei obiectelor după ordinul justiţiei este inutilă şi fără 
sens acțiunea în revendicare, pentru că în asemenea situațiune mobilele sunt 
transportate din * casa nroprietarului 
numai ca o măsură de conservare şi în interesul tuturor creditorilor, In ade- văr, acţiunea în revendicare presupune existenţa “unui proprietar 
acesta, .nimenea dintre creditorii, se- quostranţi ma dobândit proprietatea. ebitorul este prezumat ea proprietar pănă, în' momentul vânzărei. Lucrurile se află sub paza ordonată de justiţie. In contra cui să se exereite această ac- tiunc? Şi în tot cazul acțiunea: în re- vendicare nu: este pe deplin înlocuită priu opoziţiunea ce o face proprietarul cu ocaziunea poprirei ce o exercită în contra creditorilor ce au început urmă- rirea? Nu manifestă el destul intenţiu- nea, de a diseută privilegiul ce-l pre- Slot (Trib. Iaşi, 1], 19, YFebr. 8/94, Dr. yJ; . 

„25. Din momentul ce moşia s'a xe- arendat: în comptul arendaşului, din 
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cauza neplăţii la termen a arenzii, pe 
un preţ anual mai mic, şi din momen- 
tul ce arendaşul, în virtutea“ contrac- 
tului de arendare, e răspunzător de 
acest deficit de arendă, apoi creanţa 
proprietarului pentru acest deficit de 
arendă pentru tot timpul până la ex- 

„Pirarea termenului  arendărei, este. 
privilegiată, întru cât acest deficit 
revrezintă o parte din arendă, caleu- 
lată până la.-arendarea termenului de 
2rondare, (Cas. I, 189/Mai 80/94, B. p. 
1756), , , 

26. Când contractul de închiriere sau 
arendare este autentice sau aro dată 
certă, proprietarul 'are privilegiu pen- 
tru toată chiria sau arenda pe anul cu- 
rent şi pe tot timpul ce curge până la 
expirarea contractului. Acest privile- 

- giu-al său se întinde şi pentru defici- 
tul ce ar rezultă, când, roziliindu-se 
contractul, sar “arendă imobilul, în 
comptul fostului arendaş. cu un preţ 
mai.mic, (Cas. I, 159/94, B. p. 538). 

21. Sumele datorite pentru cheltue- 
„ile recoltei anului. curent sunt creanţe 
privilegiate asupra preţului acestei 
recolte cu preferinţă înaintea privile- 
giului, proprietarului moşiei pentru 
privilegiul arendei, însă acest privi- 
legiu,; al celui care a împrumutat bani 
pentru cheltuelile recoltei, nu poate să 
existe decât dacă se dovedeşte că banii 
imprumutaţi s'au întrebuințat în acest scop. (Cas. I, 367/9%, B. p. 1273). | 

28. Vânzătorul are dreptul de privi- legiu asupra mărfurilor şi mobilelor Yândute şi neplătite dacă ele se află încă în posesiunea debitorului, chiar Şi în cazul când au fost cumpărate cu termen de plată, şi acest privilegiu trece înaintea creditorului pagist, dacă acele mărfuri. şi mobile se ad, to în posesiunea ._ cumpărătorului ebitor, (Apel Buc, II, G. Jud, 32/99), | 29. Creanța vânzătorului de mobile este privilegiată dacă preţul este ne- plătit, Insă vânzătorul pierde privile- 
giul său când, pentru plata preţului, el primeşte efecte negociabile, cum sunt cambiile subscrise de cumpărător căci în acest caz s'a operat o novaţie Prin substituirea unei datorii noui ce- lei vechi. (Trib. Iaşi II, Dr. 69/900). 30. Privilegiul vânzătorului, pentru pretul maşinelor neplătite, nu trebue transcris cum cere art. 783 al. cod. com. această transcriere este cerută numai in cazul când cumpărătorul este co- mereiant, şi nu poate fi întinsă şi la vâbzările făcute cec mereianților., fie lar An caz de nesolvabilitate. e Iaşi 11, 0. Jud. 51j907).. tate. (Apo „81. Dobânda convenţională pentru întârziere, fiind un accesoriu al chi- Tiei şi privitoare la executarea contrae- tului de închiriere, urmează, conform art. 1130 al. 1 codul civil, a îi plătită 
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«le asemenea cu privilegiu: (Apel Buc. 
II, Dr. 27/901). | 

32. După art, 1730 al, 1 cod. civil, pro- 
prietarul având dreptul a fi plătit cu 
privilegiu pentruchiria anului curent, 
precum şi pe toți anii viitori, până la 
expirarea, contractului, trebue a se în- 
telege prin anul curent anul de închi- 
riere, în cursul căruia s'a. produs sta- . 
rea de deconfitură sau de faliment a 
chiriaşului, care a dat naştere la un 
concurs de creditori. (Apel Buc. II, Dr. 
27/901), , 

33. Art. 1730 cod. civil înțelegând 
prin expresiunea „mobile“, atât mobi- 
lele propriu-zise şi lucrurile ce servese 
la exploatarea moşiei, cât şi recolta a- 
nului curent, dreptul de revendicare în 
termenul legal este conferit proprieta- 
Tului, fără, nici o deosebire, oricare ar 
fi scopul strămutărei averei; mişcătoare 
de pe moşie, fie că ea a fost înstrăinată 
jie că a fost strămutată numai în 
interesul arendaşului. Proprietarul o 
poate în toate cazurile revendică, pen-! 
tru a o readuce pe moşie, spre a exer- 
cită asupra ei. privilegiul său. Din a- 
ceastă dispoziţie rezultă că înstrăina- 
rea mobilelor nu este opozabilă pro- 
prietarului, şi dacă ele au fost vân- 
dute, însii se găsese tot pe moşie, pri- 
vilegiul proprietarului se exercită di- 
rect asupra lor, ea şi cum ele n'ar îi 
eşit din patrimoniul arendaşului. (A- 
pel Iaşi II, Dr. 28/902). 

34. Proprietarul, pentru chiria anu- 
lui curent, are dreptul a fi plătit en 
privilegiu, conform art. 1730 cod. ci- 
vi. Prin anul curent trebue a se în- 
telege anul de închiriere, în cursul că- 
ruia sa produs evenimentul, câre a dat 
loc la starea de faliment a chiriaşului, 
caro dă naştere la concurs de credi- 
tori, In speţă, evenimentul care a dat 
loc la faliment, care a denotat com- 
pleta insolvabilitate a faliților,. este 
scehestrul asipurător dela 1 Aprilie 
1900. Astfel fiind, anul curent este a- 
nul în care intră data de 1 Aprilie, a- 
'dică anul dela 23 Aprilie 1899—1900. 
(Apel Buc. II, Dr. 26/902). . 

35. Punctul de plecare al termenului 
de 40 zile este ziua când s'a operat ril- 
dicarea mobilelor după moşie ca să fie 
“transportate aiurea; în caz însă când 
Mutarea mobilelor s'a făcut în secret, 
în înţelegere frauduloasă cu acela. la 
care au fost duse, termenul de 40 zile 
se calculează de când proprietarul - & 
Dutut cunoaşte transportarea lor, iar 
Proba că, acţiunea în: revendicare este 
făcută în termenul legal incumbă lo- 
catorului, pentru că, fiind reclamant, 
€] trebue să dovedească tot ce cere şi 
afirmă. (Apel Bue, I, Dr. 58/902). 

36. Stipulaţiunea relativă lă cesiunea 
e rang a privilegiului vânzătorului, . 

fiind făcută, în contractul de vânzare 
“ȘI operându-se de drept, în virtutea 
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contractului, ea constitue nu o obliga: 
țiune personală vânzătorului,; care n'ar 
îi opozabilă cezionarului, ereanţei 'pri- 
vilegiate, ci constitue una din condi- 
țiunile vânzărei, care afectează însăşi 
eficacitatea privilegiului, şi, ca atare, 
este opozabilă. cesionarului care a tre- 
buit să aibă cunoştinţă, de contractul 
de vânzare transcris. în registrele tri- 
bunalului. Prin urmare, creanţele Cre- 
ditului, fiind în rang util şi opozabile 
cesionarului! privlegiului vânzătoru- 
lui, ele trebue să fie admise a fi depuse 
drept preţ. (Apel Buc, I, Dr. 81/9092). . 

37. Privilegiul creat de art, 1730 e. civ. 
nu se poate pierde prin nici un fapt 
posterior care ar putcă să supravie în. 

- averea şi starea de fapt cunoscută pro- 
„prietarului si asupra căreia dânsul a 
înţeles să-şi exercite privilegiul său la 
facerea contractului, mai cu osebire în 
cazul când proprietarul cere şi obține 
un sequestru asigurător pe averea chi- 
riaşului. Prin urmare, în caz de fali- 
ment al chiriaşului, chiar dacă s'a fi- 
xat o cotă concordantă pentru toate 
datoriile sale către alţi creditori, pro- 
prietarul nu poate pierde sau micşoră 
privilegiul său asupra mobilelor chi- 
riaşului, chiar dacă nu a intentat vre-o 
acţiune sau nu s'ar fi prezentat cu cre- 
anta, chiriei la verficare. (Cas, 1, 255, 
902, B. p. 746), : i 

38. Privilegiile nu pot rezultă din 
convențiile ' părţilor, ei numai legea 
poate să le creeze. Astfel, privilegiul 
prevăzut de art. 1730 al. II din codul 
civil, nu există decât în profitul vân- 
zătorului de seminte şi acelor cari di- 
rectamente au contribuit la realizarea 
recoltei; cu alte cuvinte acest privile- 
giu, astfel cum l-a prevăzut legea, nu 
rezultă decât din faptul muncei şi dar 
nu poato.să existe şi în favoarea aco- 

- lora cari au avansat fonduri agrieul- 
torilor pentru exploatarea fondului 
agricol, căci aceasta ar însemnă. că 
privilegiile pot rezultă şi din. conven- 
ţuni. (Trib. Vlașca C. Jud. 86/903). 
“ 39. Dacă dreptul de proprietate asu- 
pra lucrurilor.mobile nu se poate do- 
vedi decât; prin luarea lor în posesiune 
de bună credință, apoi negreşit că şi 
dreptul de privilegiu al proprietarului, 
asupra mobilelor aduse în casă de că- 
tre chiriaşi, nu se poate câştigă decât 

A că: acele. mobile 
aparțin chiriaşului, căci, acest privi- 
Jegiu, constituind. un drept real asupra 
lor, el face parte din dreptul de pro- 
prietate şi, prin urmare, nu .se. poate 
dobândi decât cu aceleaşi condițiuni, 
care se cer pentru dobândirea îritre- 
gei proprietăţi, în lipsă de o excepţiune 
specială a legei,. în această privinţă. 
(Cas, II, 481/905, B. p. 538)... -.-: 
40.0..mariă; ce intră în. magazia u- 

nui cumpărător, ! devine proprietatea 
acestuia, numai dacă cumpărătoarea 
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este în regulă, şi dacă ea nu se rezi- 
liază; că în deosebi, dacă vânzarea sa 
rez'liat, marfa deşi aflată în magazie, 
ea însă nu mai aparține proprietaru- 
lui mapaziei şi prini urmare, când se 
constată că vânzarea eră reziliată, a- 
tunci când un creditor al proprieta- 
rului magaziei a sequestrai maria, co 
se' găseă în magazie, acel seguestru 
nu Stea fi considerat valabil. (Cas, II, 
153/905, B. p. 601). 

41. Deşi conform art. 1730 cod. civil, . 
proprietarul, pentru plata chiriei, ce i 
sc datoreşte, are un drept de privile- 

iu asupra tuturor mobilelor aduse de 
chir:aşi în imobilul înehirat, fără a se 
face vre-o deosebire, dacă mobilele a- 
duse aparțin sau nu chiriaşului, însă, 
ţinând seamă şi de privilegiul pus în 
art. 1719 cod. eiv., eare prevede că, ori 
ce avere a unui debitor este ganiul co- 
mun al tuturor creditorilor şi preţul 
se împarte între toţi prin analogie. a- 
vându-se în vedere desigur calitatea 
şi rangul creantelor, ajungem la con- 
cluziunea că proprietarul nu are alt 
drept asupra averei mobile a chiziaşu- 
lui, decât de a fi plătit cu preferinţă 
înaintea altor creditori ai acestuia, no- 
putându-se opune la vânzarea averci 
mobile a chiriaşului său, cerută de 
alți creditori. (M'rib. Covurlui II. C. 
Jud. 21907).  - - 
„82. Mobilele, fie chiar dotale, nu pot 

fi. sustrase dela urmărirea proprieta- 
rului cât timp dânsul nu'a fost încu- 
noştiințat despre condiţia lor juridică; 
mai ales că averea dotală mobiliară 
nu este inalienabilă. (Cas, II, 18 Sep- 
tembrie 1907, B. p, 1353). 

43. După dispoziţiunile art, 1730 din 
codul civil, proprietarul are o creanţă 
privilegiată pentru plata chiriei sale 
asupra tuturor mobilelor chiriaşului 
aflate în casa sa şi ele pot fi revendi- 
cate din mâinile oricui în termen de 15 
zile, când au fost duse în alt loc, fără 
ştirea şi consimţimântul proprietaru- 
lui. (Cas. 1, 2 Aprilie 1908. B. p. 638). 

44. Art, 1730 din codul civil este apli: 
cabil şi atunci când mobilele chiraşu- 
lui ar fi date în gagiu cuiva. Prin ur-: mare, proprietarul este în drept să le revendice chiar de la creditorul ma- zist „gand acesta ţar, îi ridicat. în 
mod ilegal din imobil. „I, ili 
1908. P. n. 638) (Cas, 1, 2 Aprilie 

45. Privilegiul prevăzut de art. 1730, alin. IL. codul civil, în favoarea proprie- tarului locator nu se poate întinde a- supra garanţii în bani depusă de aren- daş în mâinile proprietarului peniru asigurarea plăţii 
ielilor de reparaţiuni, 'de oarece privi- legiile neputând rezultă de cât din lege. ele sunt de strictă interpretare şi nu se pot exercită decât asupra obiec- „tului „anume prevăzut în lege: adică, atunci când este vorba de moşie, acest 
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buit cu nimie 

arenzei, şi a cheltu- - 

Codul .civit 

privilegiu există numai asupra recol- 
tei anului curent, precum şi asupra a ; 
tot ce serveşte la exploatarea moşiei. 

“(Cas. II, 26 Mai 1909, B, p. 646). 
46. Dacă, după art. 1730, alin. II] din 

codul civil, sumele datorite pentru se- 
- minţe sau pentru cheltuiala recolte. a- 
nului. eurent. se plătesc din preţul a- 
celei recolte cu preferinţă, chiar asupra 
privilegiului proprietarului: moşiei, a- 
ceasta are loc însă cu condiţiunea im- 
plicită, dar neapărată, ca recolta să se 
găsească: în posesiunea arendaşului. 
şi să nu fi trecut în posesiunea pro- 
prietarului prin rezilierea contrâctu- 
lui, sau a unui terţiu de bună credință. 
(Cas, II, 3 Dec. 1920, B. p. 1745). 

41. Când legea a acordat, prin art 
1730 alin. 2 şi 1734 e. civil, privilegiul 
asupra recoltei din anul curent, pentru 
sămânță şi cheltuelile de recoltă, nu a 
avut în vedere de cât aplicațiunea 
principiului înscris în art. 484 cod, ci- 
vil, după care legea nu acordă proprie- 
tarului fructele produse de lucrul său 
de cât numai. după deducerea cheltu- 
elilor făcute de alţii pentru producerea 
acelor “fructe; astfel că acela care a 
procurat o sămânță anumită, nu poate 
pretinde privilegiul asupra produsului 
altei seminte, fiindcă el nu a contri- 

) la producerea acelei re- 
colte, (Trib. Suceava, Dr. 25/911, p. 197). 
„48. Prin cheltuielile de recoltare, se înțeleg numai acelea cari se fac de a- cei ce înlesnese prin munca lor pro- ducerea unei recolte, şi numai aceste 
"Persoane au deci dreptul de a pretinde 
privilegiul înscris în art, 1730 alin 2 din codul civil. (Trip. Suceava, Dr. _25/911, p. 197). 
„43. Vânzătorul unui lucru mobil, af cărui preț nu a fost plătit, păstreazii privilegiul prevăzut de art, 1730, alin. V din codul civil, pe tot timpul cât luorul vândut a rămas în posesiunea 

rătorului şi gi- indivi- dualitatea sa. Și Sia păstrat în Prin urmare, dreptul de urmărire al vânzătorului nu se pierde decât atunci când lucrul a fost înstrăinat: si n'a fost revendicat în timp util, sau când și-a pierdut individualitatea sa, prin: înce Porare la un alt Ingru din care ar 
rte integrantă. (Cas. II, 10 din 1 Febr. 191, B. p. 185, Jurisprudenta 8/1911),”. | „58. Privilegiul- din art, 1730 al. 2 şi 1734 e. Civ. nu-l au acei cari au împru- mutat bani pentru a se face semănă- turi şi a se cumpără seminţe, ci numai acel cari au dat seminţe, au cheltuit cu recoltarea moşiei sau au dat instru- mente necesare la exploatarea moşiei. „Chiar dacă sar admite că are pri- vilegiu si. acel care a dat bani eu îm- prumut încă în fapt trebue să se do- vedească că banii au servit la cumpă- rare de seminte sau la cheltuielile re- 
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Şeltei, (C, Iaşi. s. IL, 13/9141. Curier Jud. 

51. Lucrurile asupra cărora se exer- - 
<ită privilegiul proprietarului pentru 
moșie, sunt toată recolta anului curent 
şi tot ce serveşte la exploatarea mo- 
şiei,. (Prib, Olt 11 Sept, 1912. Curier 
Jud. 44/1913). : ai 
„52. Prin art, 1730 al. 1 e. civil prevă- 

zându-se că dacă contractul de aren- 
dare este autentice proprietarul are pri- 
vilegiu pentru toată arenda pe anul 
curent precum şi pe tot timpul' ce ră- 
mâne a curge până la expirarea con- 
tractului de arendare, de aici se deduce 
că legea conferind proprietarului drep- 
tul la toate câştiurile viitoare, ea îl 
autoriză prin aceasta însăşi a cere 
plata datoriei înainte de scodența ei. 
Această anticipație se justifică prin 
natura privilegiului care afectează a- 
tât de mult lucrul constituit drept si- 
guranţă a plăţii în cât legiuitorul a 
preferat să anticipeze termenul dato- 
Tici spre a nu compromite interesele 
creditorului privilegiat. (Tr:b. Olt, 11 
Sept. 1912. Curier Jud. 44/913). 

53. Legea acordând, proprietarului 
peniru moșie privilegiul, adică recu- 
noscând existenţa gajului tacit asupra 
întregei recolte a anului curent şi tot 
ce serveşte la exploatarea moşiei, pen- 
tru plata arenzei, prin aceasta se în- 
telege că averea asupra căreia se exer-: 
cilă privilegiul, când contractul este 
autentie sau cu dată certă, trebue să 
fie suficientă pentru garantarea plății 
arenzei pe tot timpul ce rămâne a 
curge până la expirarea contractului. - 

11 Sept. 1912. Curier Jud.. (Trib. Olt, 44973), _ 
54 Privilegiul proprietarului înteme- 

indu-se pe ideea de pai, de aici rezultă 
că în caz când arendaşul este pe cale. 
de lichidare sau în imposibilitate da 
a mai da asigurările la care este obli- . 
gat prin art. 1455 ce. civ., pentru garan- 
tarea privilegiului proprietarului, a- 
cesta este în drept, fie de a reclamă 
alte parânţii fie de a luă măsuri obţi- 

nând un sechestru asupra, averei aren- 
daşului aflată la moşie pentru a-şi a- 
sigură chiar plata ratelor cu termen 
până la complecta sa achitare. (Trib. 
Olt. 11 Sept. 1912. Curier Jud. 44/913). 

55. Când instanţa de fond constată 
:că vânzarea unor recolte făcută de că- 
tre arendaş a fost bună şi valabilă, iar 

nu frauduloasă, consecinta este că re- 

coltele vândute au ieşit din patrimo- 
Diul debitorului şi, prin urmare, Pro- 
Prietarul moşiei nu-şi mai poate exer- 
cită dreptul său de privilegiu. consa- 

crat prin art. 1730 dim codul civil, care 
privilegiu nu se: poate exercită decât 
asupra averei arendaşului. Ă 

Acest. privilegiu al proprietarului 
«ste însă şi stins când instanța, de 
fond constată că grâul vândut nu mai 
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există, din cauză că a fost în urmă în- 
trebuințat ca sămânță şi, prin trans- 
formarea operată prin punerea lui în 
pământ, el nu se mai află în starea în 
care se găseă în timpul când se pulcă 
exercită dreptul de privilegiu. aşă că 
asupra recoltei rezultată urmează a se 
exercită un privilegiu nou. ! . 

In afară de mobilele cari servesc la 
exploatarea moșiei, precum vitele, in- 
strumentele de cultură, etc., şi de re- 
colta anului curent. asupra cărora le- 
wea îi conferă un drept de urmărire, 
proprietarul nu are dreptul de reten- 
ţie asupra recoltei anului precedent, de- 
cât dacă această recoltă nu a fost. cu- 
leasă şi înstrăinată, ci înmagazinată 
pe moşia arendatorului, (Cas, II, 157 
din 13 Iunie 1912. B. p. 1283, Curier 
Jud. 56/9129). 

56. După art. 1730 alin. 2 din codul 
civil, sumele datorite pentru seminţe 
şi preţul muncei unei recolte, au un 
drept de preferinţă înaintea privile- 
giului arendei, iar după art. 449, 450 
şi 451 pr, civilă, din sumele eşite din 
vânzare se vor scădeă mai întâi chel- 
tuielile de urmărire şi de vânzare şi 
alte creante privilegiate ce s'ar arătă, 
iar restul se va da creditorului ce a 
urmărit, iar dacă ar există contesta- 
ție fie din partea datornicului, fie din 
partea unuia din creditori, sumele a- 
dunate se vor depune la tribunal, care 
potrivit titlurilor înfăţişate, va face 
tablou de distribuire, ne mai putân-. 
du-se după distribuire a se primi cero- 
rea părței pretinsă vătămată contra 
celui ce a urmărit, decât în caz de rea 
credinţă sau neîndeplinirea formelor 
cerute de lege pentru executare. 
“Din combinaţiunea acestor texte de 
lege, reese în mod evident că credito- 
rii cari nu s'au ivit în timp'util, adică 
în timpul urmărirei şi vânzărei bu- 
nului urmărit şi nu au făcut nici o 
întâmpinare la distribuirea pretului, 
nu au nici un drept asupra obiectelor 
vândute nici asupra preţului distri- 
buit, deoarece legea nu le pune la în-. 
demână nici un mijloc prin care pre- 
tul încasat de creditorii dil'genți ar 
puteă să reintre în patrimoniul dator- 
niculu:, spre a fi din nou distribuit: 
după calitatea creanţelor cu privire la 
averea vândută, căci distribuirea este 
o declarare de drepturi asupra căreia 
nu se poate reveni decât în cazurile 
şi modurile anume prevăzute de lege și 
ei trebue să sufere urmările neglijenței 
“lor; iar împrejurarea că o urmărire 
s-a făcut în-baza legei de urmărire, 
nu schimbă întru nimic drepturile ere- 
ditorilor neglijenţi fată de creditorul 
armăritor, întrucât această lege pre- 
vede cazurile de contestaţie şi autori- 

_tăţile în: drept a se pronunţă asupra 
lor. (Cas, III, 29 Mai 1913, B. p. 1300). 
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57. După art. 78 al. 3 ce. com. ere- 
anţa peiitru preţul neplătit al maşine- 
lor de o importantă valoare, întrebuin- 
tate într'o exploatare industrială este 
privilegiată în rangul indicat ia No. 5 
d6 sub-art. 1730 e. civ., asnpra maşine- 
lor :vândute şi predate falitului în 
cei trei ani cări au precedat declaratia, 
falimentului, cu toate că ar fi devenit, 
imobile prin : destinaţiune. Acest pri- 
vilegiu însă nu va avea. nici un efect 
dacă vânzătorul în cele trei luni dela 
predarea mașşinelor. cumpărătorului nu 
va.fi făcut să se transcrie actul său de 
vânzare. (Trib. 
Curier Jud. 1914, p. 60). | 
58.2) : Dreptul. de urmărire pe, care 

îl are proprietarul. asupra mobilelor 
chiriaşului sau arendaşului duse de 
către. acesta în alt loc, se întinde. nu 
numaj asupra mobilelor aduse de că- 
tre arendaşi sau chiriaşi pe moşie, dar. 
chiar şi. asupra fructelor, întrucât ace- 
Stea fiind, după culegere, lucruri mo- 
bile, legiuitorul a înţeles Bă. le cu 
prindă în cuvântul generice de „mobile“ 
întrebuințat în textul axt. 1730.€, civ. 

: Acţiunea în revendicare prevă- 
zută de art. 1730 e. civ., nu este dată 
proprietarului decât pentru lucrurile 
pe cari chiriaşul le-ar fi transportat 
fără stirea lui, iar nu şi: pentru mo- 
bilele transportate şi, în privința că- 
rora proprietarul, şi-a dat în mod ex- 
pres sau tacit. consimţimântul, . 
„€) Fructele. de pe moşie fiind prin 
natura lor destinate a fi transportate, 
urmează că prin însăşi faptul aren- 
dărei, proprietarul a consimţit ca ele 
să poate îi transportate şi vândute la 
epocile obişnuite. , e 

„Cu. toate că acţiunea, în revendi- 
carea gajului tacit, prevăzută de art: 
1730 e. civ., se întinde în mod general 
asupra tuturor mobilelor în privinţa 
cărora legea acordă dreptul de privi- 
legiu şi chiar când se găsese în po- sesia. terțiilor cari au dobândit drep- 
turi' asupra lor, tofuş cu privire la 
fructe, această acţiune nu se poate c- exercită decât atunci când recoltele 
sunt în posesia arendaşului, deşi duse 
în alt loe decât pe moşie, iar nu şi 
când ele se găsese în posesia, unui cum- părător de. bună credință. (Trib. Tu- tova Oct. 1913; Dreptul 1914, p. 968). 
59. Dacă pentru conservarea privile- 

giului prevăzut de art. 1730: e. civ., le- giuitorul a regulat un termen înlăun- trul căruia; proprietarul e ținut a exer- cită acţiunea : în revendicare,. aceasta a făcut-o în interesul celor de al trei. lea, cum e proprietarul moşiei. unde au fost: deplasate lucrurile. un. creditor ” 
pentru 

gagist sau cumpărătorul lor, ca drepturile acestora să nu rămână în incertitudine; un simplu “creditor chirografar nu poate, însă, invocă un - asemenea. interes, între el.şi proprietay 
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Buzău, II, No. 102, 1913, 

„rinţă înaintea 
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neputând avea: loe nici, un conflict de 
drepturi, (Apel Galaţi II, No. 59, 1914; 
Dreptul '1914, p. 467), i 

60. Privilegiul vânzătorului prevăzut 
de art. 1730 al..5 din codul civil, nu 
poate subsistă. şi în urma declarărei 
în stare de faliment a cumpărătorului, 
de oarece a se admite contrariul ar fi 
a se contrazice dispoziţiunile art.. 814 
6. com., potrivit cărora odată ce măr- 
furile au intrat în magazinul falitu- 
lui, ele au intrat în patrimoniul său 
şi deci sunt considerata ca gaj comun. 
al tuturor creditorlor. săi. (Prib.. Pra- 
nova, II, No. 131, 1914; Dreptul 1915, 
p. 13). | 

. 6l. Arenda neîncasată pentru un an 
agricol trecut, nu mai e privilegiată 
pe recolta anului în curs. (Trib. Iaşi s. 
III, 80/915, Curier Jud. 15/916;.0, Apel: 
Iaşi s. II, 35 din 5 Aprilie 192. Drep- 
tul 35/922. Pand. Rom. 1923, II, 62). . 

62. Creditorii cari obţin mai înainte: 
o sentință de validare de poprire a- 
supra unei sume ce se cuvine debito- 
rului lor, nu capătă prin aceasta .nici. 
un' privilegiu fată de creditorii cari 
imediat ar cere' să se poprească. ace- 
iaş sumă, în inteyvalul de timp până. 

“la validare. 
Prin urmare, o poprire făcută de un. 

„alt ereditor pe aceeaş sumă, înainte. ca. prima poprire să fi8 validată, este va- abilă, urmând ca creditorii să se pre- valeze de privilegiul conferit de art.: 
1130 e. eiv., la întocmirea tabloului de 
ordinea creditorilor, (Puib. Iaşi III, 1915, Curier Jud. 1915, p. 371). - 63. Dacă în. principiu ceilalţi eredi-- 
tori ai debitorului au facultatea de a urmări şi vinde obiectul amanetat de: 
acesta, creditorul amanetar: îşi Gon- servă însă dreptul de a fi plătit din preţul obținut la licitaţiune, cu prefe-- 

celorlaţi creditori, " 
Dacă creditorul amanetar nu are o sentinţă învestită, cu formulă executo-- 

ie, această împrejurare nu poate avea. ca consedință pierderea, dreptului său 
de preferinţă, consacrat de art, 1686. 
e. Civ., pentru simplul motiv că legea.. 
nu core o asemenea condițiune; ea dă. creditorului amanetar dreptul de a fi 
plătit înaintea celorlalţi creditori. ori-! cum ar fi titlurile lor, executorii ori neexecutorii, fără “nici o deosebire" în această privință; cu alte cuvinte prefe-- rinţa este acordată calităţei creanţe; - iar nu titlului. - e Prin urmare, cu drept-euvânt Curtea. | de apel a dispus ca banii rezultați din vânzarea obiectelor amanetate să ră- mână consemnați până la terminarea: 
procesului in care creanta creditorului amanetar eră contestată, iar pentru: 
creditonil urmăritor, nemai rămânând „nimic! din vânzarea: acelor obiecte, el: nu putei fi trecut în tabloul da distri- 
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buţiune a preţului. (Cas. II, No. 284 
1915; Jurispr. Rom. 1916, p. 10). . 

64. Potrivit art. 1733 a.civ., privile- 
piul locatorului: nu se poate exercitță 
asupra mobilelor aduse de chiriaş în 
imobilul închiriat înainte de privile- 
giul vânzătorului, pentru faptul acelor 
mobile, când a. fost înştiinţat :da exi- 
stenţa acestui privilegiu, de unde ur- 
mează că atunci când .locatorul a fost 
înștiințat că mobilele aduse în imobil 
nu aparțin chiriaşului, privilegiul din 
art, 1730 e. civ., nu mai poate fi exer- 
citat asupra acelor mobile, fiindeă din 
momentul înştiințărei, prezumpţiunea 
că mobilele apartin chiriaşului înce- 
tează, iar locatorul este pus în situa-. 
țiunea de a luă orice măsuri, pentru 
garantarea drepturilor sale. | 
Astfel fiind, instanța de fond. nu eră 

tinută să se pronunte asupra obiec- 
ţiunei locatorului, că contractul prin. 
care sa închiriat o pianină locataru- 
lui său nu-i este opozabil. fiind simu- 
lat, fiindcă din momentul înştiinţărei 
preserisă de art. 1733 e. civ., locatorul 
nu mai puteă exercită privilegiul ce 
legea îi acordă, decât făcând dovada 
că pianina sechestrată şi ridicată din 
imobilul închiriat. este proprietatea 
chiriaşului său, ceeace n'a făcut. 

In ce priveşte înştiințazrea, preserisă 
de axt. 1733 e, civ., legea nu. impune 
nici o condiţiune de formă; aşă că ea 
poate fi făcută atât scris cât şi verbal 

şi, prin urmare, poate fi dovedită prin . 

toate mijloacele de probaţiune admise 
de lege şi deci şi prin martori. (Cas. IL 

No. 268, 1915; Jurispr, Rom. 5/915, p. 72 
si Curier Jud. 197916). _. 

65. Deşi este exact în principiu Căs 

tot ce serveşte la. exploatarea moşiei 

este supus privilegiului special a 

proprietarului pentru plata arendei, 
în conformitate. cu art. 1730 ce. civ., IM- 

dapendemt dacă acea avere. apartine 

ori nu arendașului, — totuşi acest 
drept presupune, că este vorba de lu- 

<ruri aduse de arendaş la intrarea în 

moşie, ori mai târziu, dar pe care a 

putut comptă proprietarul la plata a 

rendei, întrucât nu a avut cunoştintă 

că -cle ar apartine . unei persoane 
străine, 

Limewurile mobile, despre care Pro- 

prietarul ave cunoştinţă că nu aparțin. 
arendaşului său şi că numai timporar 

sunt în posesiunea acestuia, nu pot fi 

supuse privilegiului prevăzut. de art 

„1720, e, civ. (Cas.. din: 
Hu Martie 199; -Jurispr. Rom. 1919, P.. 
"080 

II, decizia No, 22 

lor acordat de art. 1730 €. civy având 

de scop conservarea privilegiului. a- 

cordat proprietarului fată de alţi: ere- 

ditori_ ai chiriaşului, nu ridică pro- 

vprietarului dreptul de a cere rezilie- 

zea, în cazul prevăzut de art, 1446 e. 

DESPRE. PRIVILEGII "Art. 1730 

civ, adică atunci când locatarul : ru 
mobilează, îndeajuns casa. ae 
„Prin urmare, aceste două drepturi 

fiind independente unul de-altul,. pro- . 
prietarul poate cere rezilierea contrac- 
tului, pentru, nemobilarea casei, -chiar 
când ar fi pierdut dreptul de privile- 
-giul acordat de art..1730 e. civil. (Cas. 
IL, No. 68. 1920; Jurisprudența Rom. 
1920, p. 219), N: „: 

G2. Preşedintele Tribunalului. poate 
respinge cererea chiriaşului făcută po- 
trivit art. 66 bis pr. civ., de a se ordonă 
proprietarului ca să-i permită luarea 
mobilelor din imobilul închiriat, de 

- oarece potrivit dispozițiilor art. 1730 - 
e. civil, proprietarii au drept de privi- 
legiu, pentru plata chiriei datorite a- 
supra mobilelor chiriaşilor care se gă- 
sesc în imobil, iar.potrivit art, 610 pr. 
civ., ei au chiar dreptul de a revendică 
şi sechestră mobilele care s'ar fi tran- 
sportat din imobilul închiriat, pentru 
a-şi puteă conservă asupra lor privile- 
giul legal, şi. aceasta mai cu seamă 
când opunerea proprietarului este ju- 
stificată prin neplata preţului locației 
iayx chiriaşul nu prezintă un act dove- 
ditor al plăţii chiriei, interogatorul sau 
jurământul şi în sfârşit celalte probe 
admise de lege, neputându-se admini- 
stră pe această cale sumară, excepţio- 
nală, şi urgentă, de oarece pe deoparte 
ar întârziă soluţia ce se cere, şi pe de 
alta ar angajă fondul afacerei întru 

“cât părțile sar găsi în imposibilitate 
de a, reveni asupra dovezilor admini- 
strata în cazul când ulțerior sar ju- 
decă procesul în fond. (Trib, Dorohoi 
„Ord. prez. 5743- din 96 Iulie 1922. Jur. 

“Gen, 1923, No, 994). ! 
68. Priu anul curent pentru care este 

al . “acordat privilegiul pentru chirii şi a- 

-xenzi de art. 1730 e. civ., se înțelege a- 

nul care începa de la data de la care 
contractul a intrat în lucrare, iar nu. 

anul calendaristic. (0. Apel. Iaşi s, II 
35 din 5 Aprilie 1992, Dreptul 35/922, 
Pand. Rom. 1923, III, 62). 

69. Conform art. 600 şi 450. pr. civ., 

combinate cu art, 1719 şi -1730 cod. ei- 
vi], plata custodelui, a cheltuielilor de 

conservare, ca chirii, transporturi, ete., 
a lucrurilor puse sub custodie, se face 
de către proprietarul lucrurilor, cu 
preţul ieşit din vânzare, în caz când nu 
se va face plată benovolă. (0. Apel 
Constanţa 534 din 8 Oct, 1924, Justiţia 
Dobrogei 9-10/924). LE 
- 70.Locatorul nu poate -aveă un 
drept de privilegiu, de cât 'asupra .lu- 
cerurilor aduse în' imobil de locatar, 

""66..Dreptul de revemdicarea - mobile=:- "deci atunci. când ele au pierit prin caz 
fortuit, el pierde acest drept, (Trib. 
comercial Ilfov s. I, 381 din 16 Aprilie 

"1924, Curier Jud. 10/925). . . 
71. Debitorul poată cere be baza art- 

617 pr. civ., să se ridice. sechestrul â- 

sigurător, atunci. când dă -garanţii.. su- 
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„Art. 1731-1732 

ficiente pentru plata creanţei, rela- 
mate şi pentru care s'a luat de justiţie 
această măsură. . AR 

In speeie, greşit tribunalul a ordo- 
nat ridicarea sechestrului cu o cau- 
ţiune .de 40.000: lei, când suma reela- 
mată în: justiţie este de 84.000 lei plus 
„procente şi cheltueli și când prin a- 
.ceastă măsură se răpește reclamantu- 
lui proprietar dreptul de privilegiu, 
ce-l are asupra, lucrurilor sechestrate 

DESPRE PRIVILEGII Codul civil 

şi care garantau plata chiriilor atât 
în trecut cât şi în .viitor, potrivit art. 
1730 codul civil. (C. Apel Constanţa 
486 din 30 Sept. 1924, Justiţia Dobro- 
pei 1-2/925). 

„ 12. A se vedcă: art, 1074, nota 1;.art. 
1107, nota 11; art. 1429 nota 2; art. 1455 
mota 4; art, 1721, nota 2; art. 1727, nota. 
1; art. 1729, nota 7; art, 1739, 1733, 1734. 
cu notele respective. 

7 

$ 3.. Despre rangul privilegiilor asupra mobilelor la caz de concurs între.-ele. 

: Art. 131. — Cheltvelile de jucecată vin înaintea tuturor 
“creanţelor în interesul cărora au fost, făcute. (Civ. 1729 Ş 1; 
C. com. 387; 1. Belg. 21). 

Tezt. Belg. Art. 21. — Les frais de justice priment toutes les erfances dans lint6râts desquelles ils ont 6t6 faits. 

Doctrină străină, 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nanlissement, des privil. et hypoth., 1, 303, 641 urm,, 670, 173, 1792 urm.; 
LAURENT, XĂIX, 521, 523; 
Tuuny, 1V, 41, p. 3%. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 378, 383, 443, 454, 455, 464 urm, 515; (V, part. 1, ed. 2-a, p. 638, 715); Droit ancien et: moderne de la Itoumanie, p. 452, 455; „Studiu asupra privile= giilor*. Curier Jud. 78/910; . 
CANTACUZINO MATEI, p. 544, 545, 557;. 
Nacu, II], p. 631 urm. . 

J urisprudenţă. 
? 

„1. Cheltuielile de judecată primează 
toate creanţele în interesul cărora an 
fost făcute; prin urmare cheltuielile 
de judecată făcute cu sequestrarea şi 
vânzarea mobilelor debitorului 
mează privilegiul chiriilor şi arenzi- 

„lor; căci deşi proprietarul are dreptul 
de, retențiune asupra mobilelor chiria- 
şului, însă ca să fie plătit trebue ca 
să pună în urmărire si să vândă a- 

Dri- - 

cele lucruri. — Cheltuielile însă de ju- 
decată făcute pentru validarea titlului 
de creanţă.. adică cheltuielile făcute 
Până la obţinerea hotărîrei cu: care a urmărit pe debitor, nu pot trece în- 
naintea creanţei de chirie, căci aceste 
cheltuieli nu sunt făcute în interesul 
“comun al creditorilor, după cum cere art. 1727, 1729 gi 1781. (V'rib, Brăila, 281, Sept. 28/85, Dr. 75/85). | 

- A Se vedeă: art. 1727 notele 1, 2 
art. 1729, cu notele respective. 

Art. 1182. — Cheltuelile făcute pentru conservarea, lucrului trec înaintea, privilegiilor anterioare. 
le trec, în toate cazurile chiar înaintea privilegiilor cu- prinse la numerile 

$.4; L. Belg. 29). . 
Tezi. Belg. Art. 22, — Les frais fa priment les privilăges ant6rieurs. . 

„Ils priment mâme, dans tous 
derniers numtros de Part. 19. - 

LAURENT, XXIX, 526; 
Tainr, IV, 412, p. 355; : 
TROPLONG, Priv. et hyp., I, 69, 

3, 4 și 5 ale articolului 1729. (Civ. 1703: 

its pour la conservation de la chose . : 

les cas, le privilăge compris daus les. trois 

:* Doctrină străină. - 
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Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, X, p. 378, 383, 443, 454, 455, 404 urm., 515; Droit ancien et moderne de la 
„Roumanie, p. 455; „Studiu asupra privile 
“CANTACUZINO MATEI, p. 544, 519, 550, 557, 562; 
Nacu, IN, p. 631 urm. 

„_Jurisprudenţă. . 

1. Deşi după art. 11 şi 13 alin. II din 
legea de urmărire, statul, în calitatea 
sa de creditor, nu poate fi obligat per- 
sonal la plata onorariului de custode, 
totuşi din acele articole, rezultă că cre- 
ditorul urmează să sufere ca plata de 
custodie să se reţină cu precădere din 
preţul cşit la vânzare. (Cas. LL, 277, 
Sept. 28/93, B. p. 867). 

2. Când instanţa de fond interpre- 
tează un act de cesiune ca conţinând 
o cesiune de drepturi succesorale, când 
din conţinutul clar şi precis al actului 
rezultă, din contra, că este vorba pur 
şi simplu de cumpărarea unei creanţe 
dintr'o 'sucecesiune, acea instanţă de- 
naturează în mod manifest actul de 
cesiune, aşă că hotărîrea dată nu se 

giilor*. Curier Jud. 18/8910; 

justifică în drept pe baza unei aseme- 
nea interpretaţiuni. ! 

Cheltuelile de conservare ale unei 
creanţe în sensul art, 1732 ce. civil, nu 
sunt considerate ca atare decât dacă 
se aplică la oarecare mobile, corpo- 
rale sau incorporale, privite în mod 
individual, iar nu la o universalitate, 
dacă ele au servit la păstrarea lucru- 
lui şi au fost făcute în mod efectiv şi 
dacă acest privilegiu al cheltuielilor 
s'a exercitat contra debitorului, îna- 
inte ca lucrul să fi ieşit din patrimo- 
niul lui, neexistând drept de suită pen- 
tru un asemenea privilegiu asupra mo- 
bilelor. (Cas. II, decizia civilă No, 64, 
din, a Martie 1914, Jurispr. Rom. 1914, 
p. . . 

3. A se vedea: art 1130, nota 6. 

Art. 11833. — Creditorul amanetar, hangiul şi cărăușul sunt 
preferiţi vânzătorului unui obiect mobiliar care le serveşte de 

siouranţă, afară, de cazul când ei, primind lucrul, au ştiut că 
preţul eră încă datorit. 

Privilegiul vânzătorului nu se exercită decât după, acel 

al proprietarului casei sau moşiei, afară de cazul când vânză- 

torul, la transportarea, lucrurilor în locurile închiriate, a făcut 

cunoscut, proprietarului că preţul încă nu i sa plătit. (Civ. 

1685 urm., 1730; C. com. 387, 388, 786 $ 3; L. Belg. 23). 

Text. Belg. Art. 23. — Le ertancier gagiste, Paubergiste et le voiturier sont 

prâfârâs au vendeur de l'objet mobilier qui leur sert de gage, ă moins qu'ils 
Waient su, en le recevant, que le. prix e n €tait encore dă. , 

La, privilăge du vendeur ne s'exerce qu'aprăs celui du proprittaire de la 

maison ou de la ferme, ă moins que, 

lieux louts, le vendeur n'ait fait conna 

pas 6t6 payă. 

AvBar ET RAU, III, ed. 5-a, $ 261, p. 267; 

lors du transport des meubles dans les 
ître au bailleur que le prix n'en avait 

“ Doctrină străină. . 

Biunnr ET DB LOYNES,, Du nantissemment, des priv. et hyp., L 506 urm.; 

LAURENT, XXIX, 532; a 
Tiny, IV, 412, p. 357; 
"TaoeLoxo, Priv. et hyp., |, 186. 

. 

Doctrină românească. .. 

e -8 383. 443, 45%, 455, 401 urm, 515; Droit anrien et moderne de: 

Aeta mazeco, X »P-08 iulia asupra privilegiilor“. Curier Jud. 78/1910; - 

Casracuzixo MATEI, p..544, 549, 550, 557, 558, 563; a 
Nacu, III, p. 631 “urm. 
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Art, 1733 

J urisprudenţă. 

1. După principiile stabilite în codul 
civil sumele datorite pentru utensilele. 
'care:'serveso a; exploatarea moșiilor 
se plătesc cu 'preferință din prețul a-. 

„DESPRE. PRIVILEGII 

cestor utensile, înaintea privilegiului:: 
proprietarului. şi aceasta, fără distine- 
țiune dacă proprietarul a ştiut „Sau 
nu că preţul utensilelor nu este. încă 
plătit vânzătorului: Dreptul de prefe- 
rință al vânzătorului faţă cu proprie- 
tarul moşiei, generalizat astfel, este 
incontestabil nai 
silele 'în chestiune 'au fost vândute a- 
rendaşului în“ cursul termenului aren- 
duirei; dacă ele au fost aduse de ace- 

numai atunei când uten- 

sta la moşie odată cu intrarea sa în: 
folosinţă, apoi 'privilegiul vânzătoru- 
lui nu se, poate. exercită înainte de'a- 
cela al ' proprietarului moşiei de rcâţ 
numai dacă: vânzătorul a tăcut cuno- 
scut .proprietarului la transportarea 
lor pe moşie cum că prețul încă nui 
sa plătit. (Apel Buc. II, Sept. 21/76, 
Dr. 29/16), - - | 

2. Art, 1733 dă. preferință privile- 
giului proprietarului casei sau moşiei 
asupra privilegiului vânzătorului, pe 
cât timp dânsul va fi de bună credinţă, 
căci această preferință nu este de cât 
consecința regulei că lucrurile mişcă-: 
toare se prescriu prin faptul posesiu- 
nei lor. care regulă implică că acela 
care invoacă. posesiunea contra pro- prietarului sau contra unui drept real, trebue să fie de bună credință. Şi deşi in principiu buna credință este o ce- stiuno de fapt şi ca atare proprietarul 
ar încetă de a fi 
momentul ce ar aveă cunoştinţă prin ori'ce mod că mobilele din locurile în- chiriate nu sunt, plătite, 
rul nostru, în art, 1733 al, [ 
bat redacţiunea, art, 2102 al. IV codul franrez, introducând modificarea pre-: văzută în art. 23: din legea Belsiei, şi care consistă în aceea că vânzătorul. să facă cunoscut proprietarului că pre- “tul încă nu i s'a plătit. ' Astfel fiind, nu este suficient . ca proprietarul ' să aibă cunoştinţă despre aceasta de la un terțiu, ci vânzătorului î „Vân chiar îi în- cumbă obligațiunea de a aduce acest fapt la cunoştinţa proprietarului. Si tot din textul acestui articol rezultă că 
Vuze uLostii rari vă orul la ansport Î închiriate, Asttel, rgrtul „ue Lor arziu, privilegiul proprietarului ar primă pe al său; Legea este formală. i 1 materie de privilegiu tot de rigoare. Asttel fiind” ul este rea, acestor condițiuni face 
tarul să fie considerat de bună .cre- 

însă legiuito-.. 
ÎI, a schim-! 

de bună credință din : 

.'
. 

ştiințare. trebue s*0 facă - 

dacă ar face-o mai . 

neîndeplini- | 
ca proprie- : 

dintă;:si'prin urmare, chiar când vân- - -zătorul şi-ar: fi „rezervat proprietatea până în momentul plătei preţului; ţo-. tuşi el nu va puteă revendica obiectul 
N 

„Şi. după 

„titlul 

„prin înscris, 

-siderat .de 
“cunoştinţa ce vânzătorul este obligat "-a-i face despre faptul că pretul nu este 

Codul civil 

vândut, căci art. 1909 nu permite re- 
vendicarea contra unui posesor de 
bună credinţă. Rațiunea juridică pen- 
tru care legiuitorul a dat preferință |. 
proprietarului . asupra  'vânzătorului 
fiind aceeaşi pentru toţi aceia cari sar 
substitui proprietarului, urmează că 
aceleaşi repule se aplică şi în privința 
sublocatarilor în raport ca loeatarul 
lor, aşă că vânzătorul este obligat a 
face încunoştiinţarea ce-i impune legea 
sublocatarului, care. este ereditorul di- 
rect al locatarului, fiind foarte faril 
de a-l cunoaşte de la locatarul în casa. 
căruia, transportă obiectul vândut. Şi 

"legea deşi vorbeşte numai de proprie- 
tar, însă ca dispune de co quod ple- 
rumdue fil, probă despre aceasta este 
şi art, 610 pr. civ., care acordă aceleasi 
drepturi atât proprietarilor, cât şi 
principalilor locatari, spre a sequestră 
Imerurile aflate în casa închiriată pen- 
tru chiriile neplătite. Proprietarul a- 
vând privilegiul asupra mobilelor din 
casă pentru plata chiriei, îşi conservă 
acest drept şi în caz de subînehiriere, 

reptul. său fiind real, nu-i poate fi 
ridicat, prin faptul debitorului său. 
Art. 611 pr. civ., dând drept proprie- 

- tarului a sequestră lucrurile subloca- 
tarilor pentru plata chiriei datorită 
'de ebiraşul principal, cu. restriețiune 

„în 
„eoncurența datoriei sublocatarului că- 
“tre chiriaşul principal, rezultă că pro- 

de a-l exercită numai până la 

prietarul nare. actiune directă contra 
subloeatarului, ci numai exereitând 
'drepturile chiriaşului principal, astfel 

ă-şi pierde acţiunea sa contra sublo- 
catarului, chiar asupra mobilelor din 
casa închiriată, dacă acesta va fi plă- 

t chiria. Astfel fiind, încunoştiința- rea despre care vorbeşte art, 1733 al. 
IL, trebue făcută chiriaşului principal. Ă dreptul comun vânzătorului 
ii incumbă sarcina, de a probă încuno- Științarea, pentru că. el reclamă privi- 
legiul său contra proprietarului, şi le- gea neprevăzând cum trebue a face a- ceastă probă, se raportă prin aceasta la principiile generale ce a stabilit la “contractelor sau convenţiunilor. - Or, după dreptul comun, proba. fapte- lor pure si simple 'se poate face prin „martori în mod indefinit, ori care ar 
fi valoarea ş pecuniară a; litigiului, pa 
când faptele juridice trebue a se probă 

dacă obiectul este de o valoare mai. mare de 150 lei, Şi în ge- neral, buna sau reaua, credinţă este un punct de fapt, eare se poate stabili prin martori, dar în cazul prevăzut de art. 1733 al. IL buna san reaua credință este un punct de drept, căci legea dis- 
pune că proprietarul nu poate fi con- 

rea credinţă. de cât 'prin 

plătit. Astfel fiind, trebue a se aplică 
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art, 1191, după care' proba testimonială 
este inadmisibilă dacă valoarea obiec- : 
tului litigios este mai mare de 150 lei. 
(Tribunalul Ilfov, II, 149, Mai 29/87, Dr. 
54/87), . , 

3. Aliniatul 2 al azt, 1733 stabileşte 
că fiind concurs între privilegiul -pro- 
prietarului pentru lucruri neplătite şi 
privilegiul proprietarului casei . sau 
moşiei pentru arenda sau chiria ne- 
plătită, privilegiul acestuia primează 
pe acela „afară dacă proprietarul lu- 
„cerurilor vândute la importarea lor în 
„casă sau moşie a făcut cunoscut pro- 
„prietarului casei sau moşiei că pre- 

"„tml acelor lucruri încă nu- s'a plătit“. 
Din însuşi textul art. 1733 rezultă dar 
că prioritatea privilegiului proprieta- 
vului pentru pretul ncplătit a.lueruri- 
lor vândute atârnă de la faptul că el - 
a făcut cunoscut proprietarului . casei 
sau moşiei. ceea ce indică că legiuito- 
rul nu se multumeşte cu cunoştinţa ce 
proprietarul casei sau moşiei ar fi pu- 
tut aveă sau dobândi de aiurea, ci tre-. 
buiă anume ca acest fapt al neplăței 
preţului să-i fi fost făcut cunoscut de - 
proprietarul lucrurilor vândute. Le- 
ziuitorul a voit să înlăture .ori ce in- 
certitudine care ar fi putut fi, dacă 
Sar fi mulţumit cu postulatul ca pro- 
prietarul casei sau al moşiei să aibă 
cunoştinţă precum se prescrie în art. .. 
2102 $ 4. codul Napoleon. Legiuitorul 
nostru,. ca şi legiuitorul belgian, prin 

art. 93 loi hzpothecaire a voit să întro- . 

ducă alt postulat ca în codul Napoleon. - 
(Cas, I, :181/89, Mai 19/89, B. p. 522). 

4. Din textul art. 1733 sar păreă că: 
ar rezultă că e suficient ca proprieta- 
rul să fi făcut. cunoscut de „neplata 

prețului lucrului vândut proprietaru- 

lui casei. sau moşiei nu însă şi locata- : 
rului principal, Insă dacă art, 1733 face 

menţiune numai de proprietarul casei 
sau moşiei,. nu însă şi de. locatarul 

principal, prin aceasta nu se indică că 
voinţa, legiuitorului e satisfăcută nu- 

mai prin facerea cunoscut proprieta- 

rului casei sau moşiei, cu toate că a: 

rendaşul sau chiriaşul principal ar fi 

subarendaţ sau subînchiriat;. mențiu- 
nea, numai a proprietarului casei :sau 

moşiei, este fiindcă în genere şi obi- 
cinuit el e şi acel care a închiriat; dar 
când aceasta nu e, sau când locatarul 
principal a subînchiriat, cum ar pu- 
teă “să se cânserve prioritatea privile- 

giului proprietarului pentru preţul lu- 
crului vândut în concurență cu prIvi- 

Iegiul locatarului principal căruia nu 
Sar fi plătit ehiria de subchiriaş, cân 
ui nu i s'a făcut cunoscut că pretul lu- . 

. cerului adus de subchiriaş nu e plătit. 

ceastă voinţă a legiuitorului de a no- 

tifică locatarului . principal, reese nu 

numai din spiritul art. art, 1733 al. II, 

dar şi din art. 610 urm, pr. civ. (Cas... Ă "op 
SA Cn „pentru încasarea arendei moşiei, :ran-: I, 181/Mai 19/89, B. p. 522)... 

DESPRE PRIVILEGII - Art.: 1733 

; 5. Fiind  eoncurs' între . privilegiul 
vânzătorului pentru lucrurile neplătite 
şi privilegiul proprietarului pentru 
chiria neplătită, privilegiul ' acestuia - 
primează pe al celui dintâi, afară de 
cazul când vânzătorul lucrurilor, la 
transportarea lor în casa închiriată, a 
făcut cunoscut proprietarului casei că 
pretul acelor lucruri încă nu i. sa plă- 
tit* nu şi în cazul când proprietarul a 

„aflat de aiurea că preţul lucrurilor, 
na fost plătit, (Cas. LI, 437/%, B. p. 

6. Instanţa de fond se conformă art, 
1733 c. civ., când decide că creditorul 
amanetar trebue să 'îie. preferat vânză- 
torului obiectelor amanetate pentru 
neplata acelor obiecte, întrucât nu s'a 
dovedit cu nimie că creditorul ama- 
nctar a știut că preţul lucrului ama- 
netat eră încă datorat. (Cas. II, deci- 
zia No. 248, din 6 Noembrie 1915. Ju- 
rispr. Rom. 1916, p. 11). 

7. Potrivit art. 1733 e. civ., privile- 
giul locatorului nu se poate .exercită: 
asupra mobilelor aduse de chiriaş în 
imobilul închiriat înainte de privile- 
giul vânzătorului, pentru preţul ace- 
lor mobile, când a fost înștiințat de 
existența acestui privilegiu, de unde 
urmează că atunci, când locatorul a. 
fost înştiinţat că. mobilele aduse în 
imobil nu aparţin chiriaşului, prixi- 
legiul din art. 1730'€. eiv., nu mai poate 
îi exercitat asupra acelor “mobile, 
fiindeă din momentul: înştiinţărei: pre- 
zumpţiunea că mobilele aparţin chi- 
riaşului încetează, iar locatorul este 
pus în situaţiunea de a luă orice. mă- 
suri, pentru garantarea drepturilor 
sale... -. E | 

_ Astfel fiind, instanţa de fond nu eră 
ţinută să se pronunţe asupra obiecţiu- 
nei locatorului, că contractul prin care 
s'a închiriat o pianină locatarului. său 
nu-i este opozabil, fiind simulat, 
fiindeă din momentul. înștiinţărei, pre- 
sorisă de art, 1733 ce. civ,, locatorul nu 
mai puteă exercită privilegiul ce legea, 
îi acordă, de cât făcând dovada că 
pianina sechestrată şi ridicată din î- 
mobilul . închiriat, este proprietatea 
chiriaşului, său, ceeace. n'a făcut, '..  . 

In ee priveşte înştiințarea preserisă 
de art. 1733 c. civ., legea nu impune 
nici o condiţiune de formă. așă că ea 
poate fi făcută atât seris, cât şi verbal 
şi, prin urmare,:poate fi dovedită prin 
toate mijloacele de „probaţiune admise 
de lege. şi deci şi prin martori. (Cas. 

" TI, decizia civilă No. 268,.din 23 Octom- 
brie 1915. Jur, Rom. 5/916). pi 

8. Din combinaţia art. 1730 -şi 1733 ce. 
„civ. “eu. art, 15, 19, 20 L. Băncii agri-_ 
“cole, rezultă că în cazul când Banca? 
Agricolă urmăreşte averea mobilă a-- 
manetată ei de pe o moşie concomitent: 
cu urmărirea exercitată de proprieţar, 
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-rului, (Cas, IL, 76 bis din 11 Aprilie 

Art. 1734-1735 DESPRE PRIVILEGII | Codul civil 

1921. Pandectele Române 19%, III, 60). 
9. A: se vedeă: art. 1730 cu notele 

respective. e 

gul privilegiilor în concurenţă, trebue 
stabilit conform dreptului comun care 
dă preferință privilegiului proprieta- 

Art. 11784. — Sumele datorite pentru. seminţe sau pentru 
cheltuelile recoltei de peste an se plătesc din preţul acestei 
recolte; şi sumele datorite .pentru ustenzile, cari servesc la 
exploataţiunea moşiei, din preţul acestor ustenzile, cu prefe- 
rință în ambele aceste cazuri înaintea privilegiului proprie- 
tarului moşiei. (Civ. 1730 $ 2; L. Belg. 24). 

Tezt. Belg. Art. 24. — Les sommes dues pour les semences ou pour les 
frais de la râcolte de Vannte sont payâes sur le prix de cette râcolte, et celles 

„ dues pour ustensiles servant ă lexploitation, sur le prix de ces ustensiles, par . 
preference au bailleur dans Pun et l'autre cas. 

DURANTON, XIX, 99; - 
PONT, Priv. et hyp., |, 135; 

Doctrină străină. 

TnoeLos6, Priv. et hyp., |, ed. 4-a, 63, 70, p. 63. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 378, 383, 443, 454, 455, 464 urm, 515; Droit ancien et moderne de 
la ltoumanie, p. 55. 

Nacu, II, p. 631 urm.; 

„Stu'liu asupra privilegiilor“. Curier Jud. 78/910; 
CANTACUZINO MATEI, p. 544, 549, 550, 562; | 

SoRIBAN Sr., Notă sub. C. Apel Iaşi s: 1, 13/911. Curier Jud. 27912, 
4 

-Jurisprudenţă. 

1. După art, 1730 al, II şi art, 1734, 
"sumele datorite de către arendaş pen- 
tru instrumentele de lucru, ca şi pen- 
tru seminte, se plătese cu preferință 
inaintea privilegiului proprietarului 
moşiei, fără a fi necesitate de o încu- 
noştiințare din partea vânzătorului la 
transportarea lor, că preţul nu i s'a 
plătit, de oarece legiuitorul, în privinţa 
unor atari . instrumente şi seminte, 
prin excepţiune, nu cere a face vreo 
încunoştiințare proprietarului, după 
cum a prevăzut Ja art. 1733 relativ la 
celelalte lucruri mobile. (Cas. I, 240, Mai 29/78, B. .p. 229). 
2. Privilegiul muncitorilor de pe mo- $io primează privilegiul proprietaru- 

lui şi al creditorului gagist potrivit 
art, 1130 al. 2 şi 1734 e. civil. Când însă 
instanţa de fond motivează că: nu 
poate pune temei pe titlurile definitive 
obținute de acei muncitori în aceiaşi 
zi contra arendaşului. care n'a făcut 
nici o obiecţiune, şi în consecinţă re- 
duce creantele muncitorilor, prin a- 
ceastă procedare nu' se săvârşeşte nici 
un exces de putere şi nu se violează 
autoritatea lucrului. judecat, întrucât 
titlurile obţinute de muncitorii agri- 
coli în contra arendaşului, în condi- 
ţiunile arătate, nu se puteau opune u- nui al treilea care nu luase parte la ele, cum este creditorul gapist,. (Cas. 
IE. 111/912. Curier Jud. 60 919). 
056 se vedcă: art. 1730, notele 47, 
OU, ÎN . 

- Art, 1785. — Privilegiul cheltuelilor de îngropare trece „înaintea tuturor celorlalte privilegii 1). (Civ. 1729 $2; L. Belg.25). 
„eat. Belg. Art. 25. —Le priviltue des frais funtraires lemporte sur tous les autres' privilăges, Us ri vili ă Vexception du privilăge des frais de justice, du privilăge des frais faits postârieurement pour la conservation de du priviltge de laubergiste, du voiturier et du crâancier. 

> la chose, et 
gagiste en tant que ceux-ei ne sont pas primâs par le vendeur de Lobjet donnâ en gage. 

  

3) Art. belgian corespunzător 23 i i iuni, cari i 

4) , unzăte „ prevede şi o serie de excepțiuni, cari trec înain 3 ltueli 
ca: privilegiul eheltuelilor de justiție pentru conservarea ceea care de are auaseator cheltuaii codul nostru civil înaintea acestora, în ast. precedente 1724 şi următorii, 3. ” 
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Codul civil "DESPRE PRIVILEGII | - Art, 1786-1737 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 378, 383, 443, 454, 454, 455, 464 urm, 515; Droitancien et moderne : 
de la Roumanie, p. 455; „Sluiu asupra privilegiilor“. Curier Jud. 78/910; | 

CANTACUZINO MATEI, p, 544, 547, 557;. - . : - 
Nacu, III, p.:632 urm. „ i m 

Art. 11/38. — Celelalte privilegii generale sunt primate de 
către privilegiile speciale. (Civ. 1729, 1730; C. com. 678 urm.: 
L. Belg. 26). 

Text. Belg. Art. 26. — Les autres privilăges gântraux sont primes par les 
privilges spleiaux. - - 

_ Doctrină străină. 

BAUDRY ET DE LOYKES, Du nantissemmeni, des priv. et hyp 1, 169 urm.; 
BEUDANT, Sirel6s pers. et reel., 1, 433 urm;; 
LAURENT, XĂIX, 521, 54, - | . 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 378, 383, 448, 454, 455, 464 urm. 515; Droit ancien et moderne 
de la Ivumanie, p. 455; „Sludiu asupra privilegiilor“. Curier Jud. 78/910; 

- CANTACUZINO MATEI, p. 544, 540; : 
Nacu, ], p. 71; Il, p. 632 urm. 

| Secţiunea III. — Despre pritilegii asupra imcbilelor. 

Art. 1187. — Creditorii privilegiați asupra imobilelor sunt: 

1. Vânzătorul:) pe imobilul vândut pentru plata preţului. 

Dacă s'au făcut mai multe vânzări succesive pentru care a 

rămas datorit preţul în total sau în parte, întâiul vânzător 

se preferește celui de al doilea, cel de al doilea celui de al 

treilea şi aşă, înaințe. i | a 
2. Acei ce au dat banii cari au servit la achiziţiunea 

unui imobil. Aa E a 
Trebuie însă să fie constatat într'un mod autentic, prin actul 

de împrumutare, că suma eră destinată a fi întrebuințată” la 

aceasta ; asemenea trebuie să fie constatat prin chitanța vân-. 

zătorului că plata preţului sa făcut cu banii. împrumutaţi. 

3. Coerezii asupra imobilelor succesiune pentru garanţia 

-împărțelei făcute între ei şi a sumelor cu cari a rămas dator 

unul către altul”). 

  

"n cdiţiunea oficială din eroare se zice, acl „oânzăâtorului“, în loc de „oânzătorul“, cum este şi în 

cl ngez paragrafele 3 şi 4 ale art 1737 cod civilse intercalează Art. 42 și Art, 43 din Legea pentru orga- 
- ) Intr : -ocați, „of, 251/923), în cuprinsul următor: : . e 

pizarea şi unificarea corpului de advocaţi; (Mon, e SĂI aa dreptul de privilegiu asupra sumei sau averei 

mobile A zarea fatrată în patrimoniul clientului prin serviciile prestate de advocat, dacă creanţa sa este 

Constatată prin act scris. - Ă ” 
Acest privilegiu va ven! în rang ime 

Creanțe privilegiate. N ; 

, fr 45 2 Convenţia privitoare la onorarul stipi: 
prin depunerea de către client şi advocat aunei, aaa cre 

de consiliu a secțiunei la care € pendinte litigiu (PE pata declaraţiune sau prin alt act autentic, va aveă drept 

“de pri Creanţa de onorariu constatată pie der vate În patrimoniul clientului prin serviciile prestate de advocat. 
privilegiu apa bunurilor aJuse i la art. 1737 din codul civil după alin. 3 formând un nou aliniat is şi 

- cest privilegiu sc va. i erere a advocatului, O +. e , 

se va înscrie, în i anu de tribunal după size ri tei se conservă prin inscripţia creanţei de onorar în-re- 
. a privința bunuri 4 ale. | , A a 

tistrul de Piutaţiani imobiliare sau n cărţile funduare Jopoierura executorie a actului autentic sau jurnalului 

; j ri e contestaţi 
IachejaiCreanța de onorar pe execttă Prațiuni, Executarea nu se va „putea uspendi pe cale ce e 

e cât după orm sus menţiona Judecarea contestaţiei se va face c . 

diat următor după privilegiul Statului, înaintea „oricărei alte 

lat între advocat şi client va puteă căpătă autenticitate 

ii srrise către preşedinte sau Jocţiitozul seu, în camera 
le de notariat, la secţiunea respectită). -



Art. 1737 DESPRE PRIVILEGIU - | Codul civil 

4. Arhitecţii, antreprenorii, pietrarii și alţi lucrători între- 
„„buinţaţi pentru a. zidi, a reconstrui sau a repară edificii, ca- 
naluri sau-alte opere, cu condiţiune însă ca prealabilmente 
să, se fi încheiat un proces-verbal de către un expert numit: 
de tribunalul 'de prima instanţă în cireumseripţiunea cărui 
sunt situate edificiile, constatator stărei şi felului lucrărilor ce 
proprietarul va declară că are de gând a face, şi numai în 
cazul când acele lucrări ar fi fost primite, cel mult în curs 
de șase luni, după terminarea lor, de către expert, asemenea 
numit de tribunal. Dar privilegiul acesta nu poate trece nici- 
odată peste valorile constatate prin al doilea proces-verbal, 
ci se va reduce .la „adaosul de valoare ce va f existând la epoca, alienărei imobilului ca rezultat al lucrărilor executate. 5, Acei ce au împrumutat bani pentru a, inderâniză pe lucrători, se bucură de acelaş privilegiu, însă numai la cazul când întrebuinţarea acelor bani va fi constatată întrun mod autentic prin actul de împrumutare, Şi prin chitanţa lucrătorilor, în modul în care sa vorbit mai sus despre acei cari au îm- „Prumutat bani pentru achiziţiunea unui imobil. (Civ. '728, 736, 742, 778, 787 urm., 972, 1020, 1021, 1107 $ 2, 1171, 1294 urm,, 1365, 1377, 1483 urm., 1488 urm., 1722, 1725, 1738 urm,, 1740, 1741, 1742, 1745,.1785, 1790, 1902: C: com. 687 $ 12; L. Timbr. 42 S 1; L. advocaţilor, 41, 42, 43; Civ. Fr. 2103; L. Belg. 27). 

Text. fr. Art. 2103. — Les ertaneiers privilgi€s sur les immeubles sont: 10. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix; Sil y a plusieurs ventes suecessives dont. le prix soit dă en tout ou en: partie, le premier vendeur est: prefâr€ au : second, le deuxiâme au troisitme, et ainsi de suite; ” 
a Ş 2%. Ceux qui ont fourni les deniers pour l'aquisition d'un immeuble, pourru qu'il soit authentiguement constat, par Pacte d'emprunt, que la somme Ctait destinde î cet emploi, et, par la quittanee du vendeur, que ce paiement -a ct fait des deniers empruntâs; - ! 0 poa : .- : . 

30. Les cohâritiers, sur les immeubles de la suecession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des. soulte ou retour de lots ; 40 - 
, ! : 40. Les arhitectes, entrepreneurs, macons et autres Ouvriers-employ6s pour: cdifier, reconstruire ou reparer des bâtiments, canaux ou! autres ouvrages quelconques, pourvu ncanmoins que, par un expert nommâ d'oftice par le tri- bunal de premitre instanee „dans le ressort. duguel les bâtiments sont situâs, il ait 6t6 dress prâalablement un „procâs-verbal, ă Veftet de constater  l'âtat des lieux relativement aux ouvrages que le propridtaire declarera, avoir dessein de faire, et que les Ouvrages aient €t€, dans les six 'moins au plus de leur per- fection, regus par un expert &galement nomm6 d'office; - Dai 1 Mais le montant du priviltge ne peut exctder les valeur constatees. par Lalea gstsprerbal, et îl se reduit â la plus-value existante â Vepoque, de | a n e et' resultant des' travaux qui 3 ont 6t€ faits; „1 5%.Ceux Aui ont prât6 les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, Jouissent du meme priviltge, pourvu que cet emploi soit authentiquement con- state par acte d'emprunt; et par la: quittance 'des -Ouvriers, ainsi qu'il a, âtâ Alt ci dessus pour. ceux qui ont. prât. les deniers . pour Taquisition dur 'im- 

— 208 —



  

  

  

(Codul civil 

588, 590-592, 596, 597, 604-607, 612-615, 

DESPRE PRIVILEGII Art. 173% 

Doctrină străină. 

AUBRY ET Rau, III, p. 167:177, 198, 483, 484; III, ed. 5-a, 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, elc., 1, 568-570, 574, 

p. 280-296, 335, 336, 807, 80; 
576, 518-581, 533-585, 587, 

620, 622.624, 629-635, 637, 639, 736, 737, 790, 791; 
"COLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p; 563, 699, 786, 788, 839 urm, 850, 851, 832, 860, 862, 

869 nota 1; ed. 1-a, III, p. 8, 566, 589; 
Darroz, Rep. Privil. et hypoth., 410 urm.; 417, 497, 448, 400; Suppl. Privil. et hypoth., 

"196 urm,, 204, 206, 247, 379;. 
DEMANTE Er COLMET DE SANTERRE, IX, 51 .bis, IM-VII; 55 bis, LI, V; 56.bis, |, II; 57 

bis, II, III; 58, 65 bis,I; 
DEMOGUE, ÎI, Sources des obligalions, TI, p. 54; 
DemoLoMBE, VIII, 369; XI, 367; XVII, 369; XVIII, 21; XX, 576; XXVII, 388; -. 
"GUILLOUARD, Privileges et hpotheques, II, 403, 466, 468, 470, 471, 474, 476, 480, 481, 483-486, 

458, 489, 499, 500, 502, 506-509, 511, 515-520, 520-532, 534-537, 540, 541, 549, 544, 
025, 724; 

LAURENT, VII, 121; XVIII, 288, 293; XXX, 3, 8, 9, 11-16, 27-29, 33, 36, 40, 41, 44-46, 52, 
51-56, 50 bis, G1, 65;. 

Menaux, Zrailă pratique des liquidalions ct partages, ed. 4-a, 2662 urm;; . 
MouRLox, ed. 7-a, III, p. 5tl urm.; 
PLASIOL, II, ed. 3-a, No. 2388, 2890 urm.; 2905 urm.,:2913 urm.; , | 
Poxr, Priv. et hup., IL, 58, 186-191, 193, 194, 197,.200-208, 210, 211, 213, 214, 218, 2%; 
TRoPLOxG,. Privileges et hypotheques, 1, 199 bis, 214-216, 218, 220, 223, 333, 9289nv4,5, 

j „243, 245, 315. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 357, 372, 428, 443 urm., 475, 416 urm, 488 urm., 491 urm., 498 urm., 
504, 507, 515, 516, 524, 525, 520, 602, 604, 618,634; (III, part. II, ed. 2-a, p. 529, 694, 
189, 1796, 797 n. 1, 822, 879, 880; VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 207, 271, 335, 371, 409 n.3); 
Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 19%, 226, 455; Notă sub. Trib. civil 
Albi (Tarn), 19 Dec. 921. Curier Jud. 32/1923; Observaţie sub. Trib. Remirmont, 
13 Mart. 1904. Curier Jud. 20/1906; Observaţie sub. Justiția de Pace din Alban 
(Tarn), 15 Iunie 910. Curier Jud. 61/910; „Studiu asupra privilegiilor“. Curier Jud. 
79/1910, 81/1910, 82/1910, 3/911, 4/911,:5/911 ; | De 

CANTACUZINO MATEI, p. 140, 266, 54t, 578, 570, 580, 581, 583; . : 
CenBAx Ar, Notă sub. C. Apel Iaşi s. I, 131 din 8 Dec. 922. Curier Jud. 31/9293; 
CRISTODORESOU C. şi ŞrerânEscu-PRIBOI DEu., Codul legislației de expropriere, p. 166; 
GeoRGEAN N., Nota sub. Cas. II, 25 din 24 Mart. 1920. Pand. Rom. 1924-1-22; 
Ioxescu ]. IoAx, Dota sub raportul înstrăinării, p. 3; . = - | 
Nacv, 1,.p. 70; II, p. 639 urm., 667, 669, 670; : | CR " 
RĂDULESCU ANDREI, Studii de drept civil, vol. I, „Privilegiul aceluia care a dat cu împru- 

, 

mut banii necesari pentru cumpărarea unui imobil“, p. 85 urm.; vol.I, partea 1: 
„Privilegiul copărtașilor“, p. 3 urm. 

Jurisprudenţă. 

1. Procesul-verbal încheiat de către 
un expert numit de tribunal, 'consta- 
tător stărei şi felului luerărei, precum 
şi acela prevăzut de art. 1737 al. LV 
pentru primirea lucrărilor săvârşite, 
servesc ca elemente de comparaţiune 
Pentru a se determină adausul de va- 
loare ce a dobândit-imobilul prim acele 
lucrări, şi dar a se fixă suma pentru 
“care se admite privilegiul; din .momen- 
tul ce prin acest al doilea proces-verbal 
se. constată care eră starea în care se 
află imobilul înaimte de începerea lu- 
crărei, şi sporirea ce a dobândit în 
:valoare prin acele lucrări, nu. există 
nici un motiv. de a se tăgădui, acelui 
care prin muncea şi capitalul său a 

făcut ca valoarea imobilului să tie 
sporită, dreptul de privilegiu pentru 
valoarea acestor. sporiri de către acel 

“ce recunoaşte că, prim acele lucrări va- 
Joarea imobilului, său a sporit. şi. nu 
îi contestă dreptul de. cât pe singurul 

65289, — Codul Civil adaotat, — V. 

motiv că nu s'a încheiat prealabilmente 
un proces-verbal a stărei imobilului, 
când starea în care se află acel imobil 
înainte de acele lucrări este neconte- 
stată de dânsul. (Cas. II, 81/lun. 25/90, 
B. p. 870). , 

„. 2. Un creditor privilegiat nu poate 
invocă, privilegiul din art, 1737 al. 5 
codul civil, când nu s'a conformat ce- 
rinţelor aliniatelor? si 4 de sub acelaş 
art, combinate cu art. 1142 din cod, 
civil pentru conservarea privilegiului 
său, Aceste formalităţi fiind esenţiale, 

“ele nu pot fi suplinite prin cunoştinţa 
ce:.ar aveă ceilalţi creditori de acest 
"privilegiu al său. (Apel Buc. III, C. 
Jud. 71%). . e 

3. Coeredele şi copărtaşul își rezervă 
privilegiul prevăzut de.acest art. a- 
tunci când îa o inscripţiune, în terme- 
nul şi. condiţiunile prevăzute în art. 
1741. Pentru a puteă luă o inseripţiune 
în vederea  asiwurărei chiar a unor 
drepturi: eventuale, :se cere ca valoa- 
rea, acestor drepturi să. fie: bine deter- 
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“Art, 1737 

minată şi prin urmare existența sultei 
Să fie certă. (Apel Buc. Î, Dr. 74/98). 

-4. Privilegiul prevăzut de art. 1737 * 
al. 3 din codul civil are de obiect de 
a asigură despăgubirea unui copărtaş 
în cazul când el ar fi evins de unal 
treilea, în total sau în parte. de lotul. 
său, pentru o cauză anterioară a îm- 
părtelei şi 'afară de aceasta mai are 
de' obiect a garantă plata sumalor, eu 
care coerezii sau conpărtaşii ar rămâne - 
datori unii către alţii, din cauza îm- 
părțelei sâu a licitației săvârşite între 
ei.. Acest privilegiu se conservă prin 
inscr:pțiune asupra imobilelor cuprinse a 
în actul de împărteală. san asupra i- 
mobilelor. care au făcut obiectul lioi- - 
tatiunei între copărtaşi în termen! de 
60 zile, socotit în primul caz dela data 
“actului de împărţeală şi în al doilea . 
caz dela data. adjudecaţiei prin liei- 
taţie. Inscrierea însă a acestui privi- 
legiu ru poate să aibă loc, dacă nu 
s'a făcut încă o împărțeală. din care 
să rezulte că un copărtaş a rămas da- 
tor cu ceva către altul. De asemenea 

- la caz de liciaţie. privilegiul nu poate 
fi invocat dacă actul de adiudeeare nu 
„constată că copărtaşul adjudecatar a 
rămas dator cu ceva din prețul adju- .. decărei. (Cas. I, 306/99. B. p. 990) 

5 Sub imperiul vechei legiuiri Ca- 
ragea, femeia măritată avea privile- 
giul ocult asupra întregei averi a so-: tului şi, în caz de urmărire silită a a- cestei averi. dota eră plătită cu prefe- 
“rintă asupra oricărei speţe de creditori. 
posteriori căsătoriei. Privilegiul ocult al femeii măritate sub lesea nu îi dă dreptul de a urmări averea î- -mobiliară a soţului în mâna, unui al treilea, căruia sotul ar fi trecut-o prin vânzare voluntară. De asemenea, fe- mcea măritată nu puteă împiedică “Vânzarea 'voluntară a imobilului, în alte cazuri decât acelea prevăzute în art. 36, 37, 38 Garcea III cap. XVI le- gena Caragea. (Apel Buc, IL Dr. 37/900). + Vânzătorul unui imobil care, pen- tru plata prețului vânzărei, şi-a rezer- vat asupra imobilului privilegiul con- form art, 1737 şi 1740 cod, civ.. având prin urmare asupra acestui imobil un desmembrământ al dreptului de pro- 

are acelaş drept 
reclamantului principal: ce rev dic: acel imobil. Tot în baza acestui Aoacă real. ce are asupra imobilului vândut, apelul făcut de dânsul în contra ho- tărirei date în prima instanță asupra acțiunei în revendicare 

defendorul Principal n'a făcut pentru că apelul xarântului, acu Și termen, profită garantatului, după cum apelul unui coproprietar 'profită celor- 
. 

Caragea . 

DESPRE PRIVILEGII 

| lege. 
„1919, B 

Codul civil 

lalți coproprietari. (Trib. Putna C._ 
Jud. 74/901). . _ 

7. Din combinaţiunea art. 1737 şi: 
1740 din codul civil rezultă câ vânză- 
torul are privilegiul asupra imobilu- 
lui vândut pentru plata pretului si a- 
cest privilegiu se conservă prin tran-— 
scricrea titlului care a transferat npro- 
prietatea la cumpărător, în care titlu:. 
se constată suma datorită din preţ, de 
unde rezultă că privilegiul vânzăto- 
Tului prevăzut de art. 1740 din codul 
civil nu este supus formal'tăței' in- 
scriptiunei, singura formalitate cerută 
de lege pentru conservarea lui, fi:nd 
cerută de lege pentru conservarea lui, 
fiind numai transcrierea titlului care 
a transferat proprietatea la cumpă-- 
rător. ” ” 

Prin urmare, şi întrucât nici un text 
din codul civil sau procedura civilă 
nu prevede că privilegiul vânzătorului 
pentru plata preţului se perimoază ea 
şi ipotecile prin expirarea termenului 
de 15 ani dela transcrierea actului de 
vânzare, dispoziţiile art, 1876 din co- 
dul civil, privitoare la inscripțiuni nu 
sunt aplicabile la privilegiul vânză- 
torului pentru plata .preţului, căci nu 
se pot aplică prin analogie. nici de- 
duce pe cale de interpretare. decăderi 
de drepturi cari trebnese să rezulte nu- 
mai din dispoziţiunile catesorice de- 

(Cas. sect. Unite. 9 din 18 Oct. 
„ p. 1855. Curier Jud, 1/913; Pand.. 

Rom. 1924, 1, 64). 
8. a). Preţul ce se'cuvine cu privile= 
giu, conform art, 1737, al. |, e civil, 
vânzătorului imobilului, fiind esit din 

- patrimoniul acestuia prin efectul tran- 

„a fost înscris în 

sfertului judiciar operat în urma po- prirei făcută şi validată de un creditor al vânzătorului, bine 'acesta a fost în- scris în tabloul de distribuirea pretu- lui rezultat din vânzarea mobilului şi instanta de fond n'a violat citatul articol dacă n-a recunoscut nici un drept unui alt creditor al vânzătoru- lui -asupra acelui preţ, întrucât cl ma făcut constestațiune la tablou. 
„Chiar dacă creditorul urmăritor ar fi fost înscris în tabloul de distri- buirea pretului rezultat din vânzarea imobilului, cu o sumă mâi mare decât aceea ce aveă să primească, un alt. creditor nu se poate plânge de aceasta, întrucât n'a făcut contestaţie la tablou înaintea Tribunalului Şi înscrierea a rămas definitivă fată de acest creditor. €) Când instanța. de fond constată că suma cu care ereditorul urmăritor ris în tablou întrece cu mult creanta privilegiată a vânzătorului de- rivând din restul de preţ cu care acesta. Yânduse imobilul, cu drept cuvânt a înlăturat din tablou pe un alt creditor al vânzătorului. şi 'a înseris pe credi- toarea, ipotecară legală a cumpărăto- Tului . imobilului asupra restulai de 
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“Codul civil . 

pret rezultat din vânzare asupra că- 
rui rest vânzătorul nu. mai aveă nici 
un drept. (Cas. IL, decizia civilă No, 
226, din 5 Decembrie 1914. Jurispr. 
Rom. 1915, p. 139), . 

3. Soţul, care a împrumutat bani so-' 
'ției, pentru a o ajută în mod real la 
construirea unui imobil dotal, are con- 

DESPRE PRIVILEGII Art. 1188 

tința prin care i s-a recunoscut dreptul 
său de creanţă privilegiată, fiind tran- 
scrisă, odată cu comandamentul de pu- 
nere în vânzare a imobilului, dă pri: 
vilegiului caracterul de publicitate. (C. 
Apel Buc. s, IV 224 din 3 lunie 19%, 
Bul. C. Apel 14/9295). RI 

10.A se vedeă: art. 1740 cu notele res- 

  
“iorm art. 1737 ce. civ., un drept de pri- rm, n pective; art. 1741 cu notele respective. - 
vilegiu asupra acelui imobil si sen- N a 

. Secţiunea VI. — Cum se conservă privilegiile. 

Art. 1738. — Intre creditori, privilegiile nu produc nici un 
efect, în privinţa imobilelor, decât atunci când ele sau adus 
la cunoştinţa publică, prin inscripţiune, şi numai dela data 
acelei inscripțiuni în registrele tribunalelor de prima instanţă, 
destinate pentru aceasta, după modul. determinat de lege, 
afară, de singurele excepţiuni ce urmează. (Civ. 1722 urm, 
1739 urm., 1745, 1780 urm., 1790 urm., 1818; Com. 398, 405, 
435, 437, 684, 639; Pr. civ. 725 urm.; Legea specială auto- 
rizând luarea de măsuri excepţionale, (Mon. of. 217/914), Art. 
3—6;Civ. Fr. 2106; L.,Belg. 29). 

Text. Jr. Art. 2108. — Entre les erâanciers, les privileges ne produisent 
defiet d legard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publies par in- 
scription sur les registres du conservateur des hypothâques, de la manitre d&- 
termine par la loi,:et & compter de la date de cette inseription, sous les seu- - 
les exceptions qui suivent. . , | A 

“Text. Belg. Art. 29. — Entre les cerâanciers, les priviloges ne produisent 
deffet ă legard des immeubles qwautant qui'ils sont rendus publics par in- 
seription sur les registres du conservateur des hypothiques ă l'exeeption des 
privileges des frais de justice. 

| Doctrină străină. 

Aunnr ze RAU, III, p. 286, 287; III, ed. 5-a, p. 492484; 
BAUDRI Er DE Los. Du nanlissemeni, II, 1439, 1440, 1539; Mu 

NT, ed. 2-a, Il, p. ;. ” PI aa: 
GOLD ET APITAT: et nypoth.E 626 urm., 140%; Suppl. Privil. et hypolhi., 335 urm.; 
Desasre Er CoLMEr DE SANTERRE, IX, 101 bis, IL a i n. 
GurouAno, Privileges et .hypolheques, III, 1042-1045; 

LAURENT, XXX, 551-553; e n , 
MouRLox, ed. 7-a, III, 'p. 554, 555 urm.; 
“ELANIOL, IL, d. 3-a, no. ȘIș2 : a 

OxT, Priv. et hypy Il, îzo-i5U, , 
TROPLOXG, Piu. Wat hypoth., II, 558, 567, 569.. 

Doctrină românească. -. 

ALEXANDRESCO, X, p. 479, 517, 518 urm., 521, 523; Droit ancien “et moderne de la Rou- 
manie, p. 455; : 

CANTACUZINO MATEI, p. 582; 
Nacu, III, p. 661, 672 urm., 716. 

dreptul de preferinţă între. oreditorii   “ Jurisprudenţă. . 

1. După dreplui iuternațioual privat. 
legea locului situatiunii, imobilului 
sau. de este vorba de mobile; iarăşi le- 
sea locului situaţiunei lor pe timpul 
vânzării, este aceea care regulează 

4 

aceluiaşi debitor, ori care ar îi locul 
naşterei creanţelor. Prin: urmare ace: 
eaşi lege are să determine nodul exer- 
citării 'acelui drept de preferinţă, ast- 
fel, că,: dacă prim acea lege se impun 
condițiuni de publicitate, cum trans- 
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Art. 1739-1740 

cripțiuni sau' inseripţiuni. în registre 
publice. pentru exercițiul. dreptului : de 
preferinţă. numai creditorii care s'au 
conformat acelor condițiuni de publici. 
tate, pot beneficia și opune acel drept 
celor-lalţi . creditori. Acest - principiu 
nu. este în desacord cu locus regit ac- 
tume căci dacă pentru validitatea. unui 
act este de ajuns a se conformă or. 
malităţilor preserise de legea locului 
unde el s'a încheiat, este nevoe pentru 
exercitarea drepturilor derivând din 
acel act, a se conforma cu levile locu- 
Îni unde se execută actul.. (Cas. 1 957, Ian. 71, B. p. 192). 

2. Privilegiile “nu :produe nici un cîect în privinţa imobilelor, de cât. 

„Art. 1189. — Sunt scutite 
creanțele arătate la articolul 
480, 684, 689, 1729; Civ. Fr. 2107). | 

—Teat., fr. Art, 2107. —. Sont exce 
crances Enonetes en Particle 2101. 

Doctrină 
AuBRY Er Rau, III, p. 300; III, ed. 
BAUDRY ET DE LOYNES, 
DALLoz, Rep. Privil. et 
DEMANTE Er COLMET DE SANTERRE, IX, 147 bi GuviLLovARD, Privileges et hypotheques, III, 12 LAURENT, XAXI, 249; 
MoURLON, ed. 7-a, III, p. 552; , 
PLANIOI, II, ed. 3-a, No. 3004 urm. ; „ Poxr, Priv. et hyp., 1, 288 ” 
“TRoPLoxG, Privii. e! hypolh,, 1, 974. 

hypoth., 628; Suppl. 

ALEXAXDRESCO, X 
Nacu, IL, p. 659. 

Art. 17740. — 
prin transcripţiunea titlului . 
cumpărătorului, şi care titlu 

» p. 520, 521; 

sa a tutulor dre 
urm. 1737, 173 
Fr. B 

pturilor vânză 
8, 1745, 178 
] „ 35) 

„21 
la, transcription. du titre qui a transfere state que la totalit ou 

  

„+: 1) Din eroare se zice aci tul român cuprinde:numai Prima „4 V'effet de quoi la transcripti pour de preteur«= a 

„tânzătorilor“ în loc 
parte a art, 

on du contrat faite pa 

DESPRE "PRIVILEGII 

. fost observate. 
22/81, B. p. 31). 

ptees de la formalitâ de VP 

Vânzătorul privile 

1, 1790, 

u partie du prix lui 

francez 2108, climinând chia 
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Codul civil 

atunei când cele. sau adus la CUNOş-= 
tința. publică prin inseripțiuue. (Cas., 
I, 187/Mai 27/81, B. p. 407), 

'3. Dacă existența “creanţelor chiro- 
grafare, nu ridică, în - principiu. debi-. 
topului, dreptul de a. dispune de av2- 
rea sa, şi dară de a putea consimţi” 
în favoarea unui al treilea. un drept: 
de preferinţă în această avere. nu se 
poate-însă admite, dacă legea a pres- 
cris formalităţi pentru validitatea 

„acestui drept, să se poală prevală de- 
aceste formalităţi nau dânsul, când ţ 
(Cas. secţ. unite. 1/Ian, 

A se vedcă: -arl.. 179, notele 4, 5 

de formalitatea inscripţiunei, - 
1729. (Civ. 388, 405, 433, 435, 

' 
inseription les. 

străină, 

a, p. 506; 
Du nantissement, elc.,], 808-810; 

Privil. et hypoth., 337 
s, XIV; 
15, 1216, -. 

Lă 

Doctrină românească. 

. 

giat conservă, privilegiul săw 
care a transferat. proprietatea. 
constată că, i se datoreşte  între- 
emenea și acela care a dat bani 

el $ ecerea asupra 
r 1. (Civ. 1020, 1021, 1365. 
1801 urm.; Com. 689; Civ. 

on privilăge par 
reur, et qui con- 

de quoi la trans- 

priviltgi€ conserve s 
a propriât€ ă l'acqut 

est due; ă l'effet 

l 

» Cum este şi în textul francez, Tex- 7 din această primă parte cuvintele: uereur caudra inscription pour le cendeur et 

de'„rânzătoruluie 

r b'aca



Codul civil DESPRE : PRIVILEGII Art. 1740 

cription du contrat faite par  lacqu6reur 'vauăra inseription pour le' venderir 
et pour le, prâteur qui lui. aura fourni les deniers payâs, et qui sera șubrogâ 
aux droits du vendeur par le mâme contrat: sera n6anmoins le conservâteur - 
des-hypotheques .tenu,. sous peine de tous.dommages et interâts envers:les tiers, . 
de faire d'oftice Pinscription sur 'son registre, des ertances râsultant de acte . 
translatif de propritte, tânt en faveur du vendeur qw'en: faveur . des prâteurs, 
qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a ât€, la transeription du contrat 
de vente, ă Veffet d'acqutrir linseription de ce :qui leur est. dă sur le prix. 

| a] -- Doctrină străină. n Se 
Ausar Er_RAU, III, p. 292, 317,318, 324, 355-357, 360-362; III, ed. 5-a, p. 493, 520, 538, 

  

«584-587, 591-593; 
BAUDRY.ET DE LOYNEsS, Du. nantissement, ete. 1, 624, 811, S13-817, 819, 833, 8245 N, 

1625; III, 1853, 2093; 
Burxorn, Propricle et contrat, ed. 2-a, p. 
Corn Er CAPITANT, ed. 2-a, |], 

97; Sa 
p. 949; II, p. 844, 958, 1004 nota 1, 1016;ed. 1-a, III, p. 49%; 

DaLoz, Rep. Privil. et hypoth,, 630 urm., 675; Transcript. hyp., 547 urm.; Suppl. Privil. 
et hypoth., 338 urm.; Transcript. hyp., 200; , 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 69 his, VI-IX, 123 bis, 1; - 
GUILLOUARD, Privileges et hypotheques, III, 1101, 1269, 1271-1274, 1216-1280, 1288, 1289; 
LAURENT, AXĂ, 16, 77; 
VIOURLON, ed. 7-a, III, p. 552; 
PLAXIOL, II, ed. 3-a, No. 3007 urm.; 
Poxr, Priv. et hyp., I, 227, 204-266; 
TaoPLOxG, Privil. et hypolh., 1, 258, 266 bis, 219, 281, 284, 285 bis. 

| E Doctrină românească. | 

” ALEXANDRESCO, X, p. 420, 484, 521 urm, 524, 525; (II, part. II, ed. 2-a, p. 520,694, 189, 
796, 197 n. 1, 822, 879, 880); 

CasrAcUzINo MATEI, p. 578; 
Nacu, III, p. 660, 670, 776, 777, 779; 
Oexesâu I.. Mm., Nota sub. Cas. s.u. 9 din 18 Oct. 1912. Pand. Rom. 1924-1-04; Ş 

RADULESCU ANDREI, Studii de drept civil vol. I, „Conservarea privilegiului vânsătorului 

„de imobile“, p. &l urm., Dreptul 18/1915, 20/0915, 22/915, 26/915, 29/95; 

Suciu 1. A., Observaţie sub. Trib. Vâlcea, 88 din 11 Febr. 1906. Curier Jud. 24/1906. 

Jnrisprudenţă. 

1. Nu este nulă înseripțiunea „privi- 

legiului pentru că în actul de vânzare. 
nu se face mentiune de restul pretu- 
lui neachitat, şi această recunoaştere 
se face de cumpărător prin un act sz-.. 
parat fără datii certă, căci actul sepa” 

Tat prin care se face această recu. 

noastere nu este de cât o contra-eni. 

tanță a actului de vânzare, sau mai 
bine zis un.adaus al actului principal,. 

Apoi. legiuitorul nu a cerut altceva 
prin ax. 1740 de cât recunoaşterea: 

formală a cumpărătorului că a rămas 

neachitat preţul sau un rest din pretul 

vânzărei pentru a puteă fi trecut în:re- 

zistrela de transeripțiuni. (Trib. Ilfovs 

IL Oct. 31/85. Dr. 81/85)... 
2. Textul art. 1740 din Codul nostru 

civil este cu totul deosebit de acel 

corespunzător al art. 34 şi 35 din legea, 

ipotecară belgiană din 16 Dee. 1851, de 

unde legiuitorul nostru s'a. inspirat în 
materia privilegiilor şi a ipotecilor, 
căci Codul nostru nu prescrie, ca cel 
belgian,:: că  transeripțiunea act: 
de vânzare valorează ca o inseripțiune 
pentru conservarea privilegiului vâu- 

actului . 

zătorului şi ce e mai mult, că legiui- 
“torul nosțru n'a admis sistemul celui 
belgian (art. 35) «ca să impue  ofi- 
ciului de; notariat din tribunalele noas- 

„tre sub pedeapsă de daune interese, 
față de cei de al. treilea. să facă 
dela sine insecripţiunea pe registrul 
respectiv al creantelor rezultână din 
actele translative de proprietate în fa- 
voarea vânzătorului şi în acelaş timp 
să prevadă ca, în caz când acest oficiu 
n'ar fi avut grija să facă această ins” 
eripţiune, atunci transcripţiunea actu-. 
lui făcut de vânzător, să valoreze ca. 
şi o inseripțiune în ce priveşte prețul 
ce i se datorește, Este evident dar .că 
sub imperiul Codului nostru (art. 1740 |. 
Codul aivil) 'nu: este necesitate pentru . 
conservarea privilegiului vânzătoru- 
lui, decât numai de formalitatea 'trans- 

- erinpțiunei titlului, care a transferat 
proprietatea cumpărătorului, fără să. 

-se mai ceară inscripțiunea acestui pri- 
vilegiu, după cum o prescrie Jegiuito- 
rul belgian. căci legiuitorul nostru s'a 
mulţumit numai. eu  transeripţiunea 
pentru conservarea privilegiului  vân- 
zătorului, fără nici o restriețiune şi 
aceasta pe timp Ge 30-ani, iar nu numai 
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Art, 1741 DESPRE PRIVILEGII Codul . civil 

.pe 15 ani, după cum cere art. 1786 al. 1 .-inscripţiunea privilegiului.. (Trip. Vâl.- 
Cod. civil, relativ la inseripţiuni. aşă 
că transcripţiunea actelor de mutaţi. 
“une nu se porimă în lipsă de un text 
formal de lege, care să prevadă acea- 
tă. decădere, prin trecerea termenului 
de 15 ani ca la inscripțiunile ordinare, 
pentru ca astfel să mai poată fi nevoe 
de o rcînoire a acestei transeripţiuni 
sau de o nouă limscripțiune. (Cas. 1, 
231/1904 B. p. 62), 

3. In sistemul Codului! mostru,. cel 
care ar voi să cumpere un imobil va, 

„trebui a, şti dacă acest imobil nu este 
grevat de privilegiul vânzătorului, să consulte numai registrele de transcrip- 
țiune pe timp -de 30 ani în urmă, fără 
să mai fie nevoe a consultă şi regis- trul de inseripțiuni. unde legiuitorul 
nostru nu obligă pe vânzător să facă 

cea C. Jud. 24/906). | , 
4. Din momentul ce se constată că 

" preţul unui imobil vândut nu este nu- 
mai cel numărat de cumpărător, ci şi 

„0 rentă ce cumpărătorul aveă a 'mai 
plăti în favoarea unei biserici; această, . 
rentă trebuind a fi plătită în fiecare 
an, imobilul rămâne afectat de privi- 
legiul vânzătorului, pentru garanta. . 
rea plăţei rentei. “ 

Prin. urmare. dacă .asupra acelui 
imobil se constitue o nouă ipotecă, nu 
se poate ca acea ipotecă să fie înscrisă 
înaintea privilepiului rentei de care 
creditorul ipotecar a trebuit să aibă 
cunoştinţă în urma transcrierii actu- 

“lui de vânzare. (Cas. II, 10 Febr, 1910. 
DB. p. 954), 

5. A se vedeă: art. 1737. nnta 7, 

Art. 1741. — Coeredele sau copărtaşul la o împărţeală con- servă, privilegiul său asupra bunurilor cuprinse în fiecare lot, sau asupra lucrului pus în licitaţiune, pentru tot ce are drept a reclamă în această calitate, prin. inscripţiunea acestui pri- vilegiu în termen de şasezeci zile socotite de la data actului de împărţeală sau dela data adjudecaţiunei prin licitaţiune; * în cursul acestui timp. nici o ipotecă nu poate fi constituită în prejudiciul 
unui bun care 
742, 748, 787. urm.,. 1737 $ 

coeredelui sau copărtaşului creditor asupra nici 
se găseşte cuprins în masa comună. (Civ. 728, 

3, 1738, 1740, 1745, 1780 urm.; Pr. Civ. 692 urm.; Civ.. Fr. 2109;:L.. Belg. 33). 
- Text. fr. Art, 2109. — Le cohâritier ou copartageant conserve son privi- lăge sur les biens de chaque lot ou:sur le bien licite, pour les soulte et retour de lots, ou: pour le prix de la licitatioa, par: Linseription faite î, sa diligence, dans soixante jours, ă dater de Pacte de partage ou de l'adjudication par lici- tation; durant lequel temps aucune hypothăque ne peut avoir lieu sur le bien charge de soulte ou adjuge par licitation, au prâjudice du crâancier de la s0- - alte ou du :prix. 

AUBRY Er RAU, UI, p. 

“Doctrină străină, 

202, 203, 324, 362, 363; III, ed. 5-a, p. 538. 593-595, 599; BAunnYr ET DE LOYxES, Du nantissement, elc., 1, 826, 829-831 833, 835; 111, 1625; Goui ET CAPITANT, ed. 2-a, ÎI, p. 854, 852, SE3, 834, 958, 1033; cd1-a- nl. p. 49. 596, 935; Danoz, Re 
hypoth., 372 urm 

FLANDIN, Transcription, II, 1136; 

p. Privil, et hypoth., 679 urm.; Transcript. hyp., 547 urm.; Suppl. Privil. et 

"GUILLOUARD, Priviteges et hupotli, III, 1293, 1295-1299, 1301-4303; - MOURLox, ed. 7-a, III, p. 553; PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2906 urm.: : Por, Priv. et hp. |, 294; ! "TROPLOXG, Privil, et- hypoth,., |, 314 ter, 315, 

- Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, .X 

Curier Jud. 4/911 ; 

» p. 367, 493,. 494, 496- 525 „5 , E Ş . p. 520, 694, 789, 706, 797 n. 133 870, 00 urm » 531, 634; (III, part. II, ed. 2-a, » part. |, ed. 2-a, p. 335, 409 n.2;. Droit ancien et-moderne de la Roumanie, p, 193,.194; „Studiu asupra privilegiilor“. CANTACUZINO MATEI, p. 579,.580, 582; 
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Codul civil „ "DESPRE PRIVILEGII Art. 1742 

Censax Ar, Notă sub. C. Apel Iaşi s. 1, 134 din 8 Dec. 1922. Curier Jud. 31,923; * . 
DRAGOMIRESCU IULIU, „Prețul adj judecării în malerie de pariaj“. Dreptul 80,915; '”. 
GroRGEAN N., Wolă sub. Cas. II,'25 din 24 Mai 1920. Pand. Rom. 1924-1-22; 
Nacu, III, p. 661 urm.; 
RĂDULESCU ANDREI, Studii de drept cuwil, 

coparlaşilur* ; : 
vol. II, partea I, p. 3 urm. „Privilegiul 

TĂTARU G. V., Președintele Tribunalului, p. 8%. 

Jurisprudenţă. 

1. Când coeredele se găseşte, prin es- 
pirarea termenului de 60 zile, căzut 
din facultatea de a mai puteă să'şi 
tonserve privilegiul, această decădere . 
este absolută şi] privează nu numai : 
de dreptul de urmărire fată cu cumpă- 
rătorul imobilului suceesoral dar încă, 
şi de dreptul de preferință faţă cu 
creditorii coeredelui. Este dar nulă 
o. inscripțiune luată. după expirarea 
acestui termen. (Apel Buc. III, $8/Mart. 
16/87, Dr. 45/87). ' 

2 Din combinaţiunea art. 1737 alin. 
III, cu art, 1741, rezultă, că privilegi 
coerezilor asupra imobilelor. „succe- , 
siunei. pentru garantarea împărtelei 
şi a sumelor cu cari au rămas datori 
unul către altul, nu are efect în con- 
tra celor de al treilea de cât prin in- 
scripțiunea lui în _ termen de 60 zile 
de la data împărtelei în natură san a 
adindecaţiunei. în care termen acele 
imobile nu pot să. fie ipotecate sau în- 

străinate, de cât cu sare'na mentiona- 
tului privilegiu, dacă înscrierea sa 

'operat înainte de expirarea lui. Or, 

femeea înzestrată cu unul sau mai 

multe imobile. precum şi sotul ei, nu 

se pot considera de cât ea persoane 

de-al treilea, în faţa .ereditorilor 
persoanei înzestrătoare, căci dânşii 
nu sunt decât achizitori cu titlu parti- 

„cular, şi nu sunt responsabili, 'con- 
form art. 1790 şi urm., de alte sarcini 
şi pretențiuni ce s'ar pretinde că există 
asupra imobilelor» de zestre de cât 
acele ce s'ar găsi înscrise sau trans- 
crise asupra lor înainte de înzestrare. 
Astfel de şi cocrezii aveau privilegiul 
de garanție asupra unor imobile, că- 
'zute în lotul coeredei lor, pentru plata 
raportului dotei sale şi a soltei, după 
partagiul averei de succesiune rămasă 

„de la defunetul lor părinte, totuşi nu 
mai au dreptul, conform prineipiilor 
sus expuse, de a urmări unul.din 
acele imobile, pentru plata acelor 
sume, pe câtă vreme dânşii n'au făcut. 
a se înscrie privilegiul lor în terme- 
nul: de 60 zile. conform art. 174], şi pe 
câtă vreme acel imobil eră dejă con- 
stituit ca dotă de către coeredea lor 
ciitre fiica sa şi ginerele său, cari ca 
aeh'zitorii cu titlu particular, nu pot să 
fie responsabili. de datoriile înzestră- 
toarei. (Cas, I, 378/Nov. 28/%,“B. p. 
988).: 
3 A se vedea: art. 78, Index alfa- 

betie „Privilegiul copartaşului” si no- 
teie respective; art. 1737. notele 3, 1. 

Art, 142. — Arhitecţii, antreprenorii, pietrarii şi alţi lucră- 

tori întrebuinţaţi pentru a zidi, 

ficii, canaluri, sau alte opere, 
a reconstrui sau a repară edi- 
şi acei care au împrumulat, 

pentru a indemniză pe persoanele; de mai sus, cu bani a căror 

intrebuintare se constată conform aliniatului 5. dela articolul 

1737, conservă. privilegiul lor prin inscripțiunea proceselor 

verbale ale experţilor menţionate la aliniatul 4 al articolului 

1737. (Civ. 1737, 1738, 1745; Civ. Fr. 2110; L. Belg. 38). 

Text, fr. Art. 2110. — Les 'architectes, antrepreneurs; macons et autres 

ouvriers employâs pour 6difier, reconstruire ou r6parer des bâtiments, canaux 

- ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prât& les 
deniers dont .'emploi a 6t6 constat, conserrent, .par la double inseription: 10 

du procâs-verbal qui constate Pâtat des lieux, 2% du procâs-verbal de reception, 

leur privilăge ă la date de Pinseription du premier procăs-verbal.- | 

- Doctrină străină. 

1. D, 366-360; 11, ed. 5-a, p. 600, 602, 604; Pa | 

Ba ET RAD UL Pe Du nantissement, IL 842, 843, 846 urm, 849; ---- 

 Coums-pe CaerrANT, ed: 2-a, Il,“p. 825, 859; 
Darzoz, Râp. Privil. et hypoth. 697 urm.; 

et hypoth., 38% urm.; 

Transcript. hypoth., 586 urm.; Suppl. Privil. 
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DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 74,71 bis, 1, III; 
FLANDIN, Zranscr., II, 1039, 1041; i. . - 

" GUILLOVARD, Privil..et hypoth., III, -1309, 1314, 1315, 1318, 1320; 
MouaLon, ed. 7-a, III, p. 555; ” 

+ PLANIOL, II, ed. 3-a, No 3159; 
„Poxr, Priv. et hyp., 1, 218, 279; ! 
TnoPLoxe, Privil. et hpolh., 1, 319. 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 504, 528 urm.; Pe A “CANTACUZINO MATEI, p. 579, 581, 583; , , | Ionescu Î. IoAx, Dola sub raportul înstrăinării, p. 8; . Să NACU, III, p. 644, 065, 670; a 
TATARU G. V., Președintele. Tribunalului, p. 8. 

Jurisprudenţă ori-ce disauțiune privitoare la ele nu - a se pot ridică 'de cât între dânşii, iar 1. Formalităţile preserise de legiui- nu şi de debitor, (Cas. II. S1/Ian, 25/90, "tor pentru conservarea unui drept de. B.p. 871). privilegiu, având de scop a regulă ra- 2.A se vedeă: art, 1488. nota 1; art. porturile dintre diferiţii  cxeditori.: "137, nota 1: 

Art. 11483. — Creditorii şi legatarii, cari cer separaţiunea Patrimoniului defunctului, conșervă privilegiul lor asupra imo- bilelor sucecesiunei în fața creditorilor!), : erezilor sau -repre- Zentanţilor defunctului, prin inscripţiunea acestui privilegiu în termen de şase luni dela data deschiderei succesiunei. Inaintea expirărei acestui termen, nici o ipotecă stabilită de către erezii sau reprezentanţii defunctului asupra acelor bunuri spre prejudiciul creditorilor Sau legatarilor succesiunei, nu poate aveă efect. (Civ. .781—783, 902, 1738, 1745, 1780 urm. 1790; Civ. Fr. 2111; [. Belg. 39). . 
„ Tezt. fr. Art; 2111. — Les creanciers et l6gataires qui demandent la s6- paration du patrimoine du defunt, eonformâment ă, article 878, au titre des Successions conservent, ă l'gard des erâanciers des h6ritiers ou representants du dâfunt, leur privilege sur les immeubles:de la, succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois ă compter de louverture de Ja suecession. - 

| | Avant Vexpiration de ce delai, aucune hypothăque ne peut tre ctablie avec effet sur ces biens par les htritiers ou representant au "prjudice de ces creaneiers ou l6gataires. . 4 
Doctrină străină, 

AuBny ET RAU, III, p. 324, 337 10, 342, 302. 508 374 iza za 508; VI, 493-402, 405.409, S0.aae 306-o05,'599:i 1 ed. a, p. 538, SH 356, 350501 Buna er Van, Successions, II, 1711 urm., 1715, 1718 urm,, 2559; III, 4035 urm,, 4044, B - , E | AUDREY PT ogi0Y NES, Du nantissement, I, 861-867, 869, 870, 872-814 urm.; IL, 1626, . IN 

Di . - 
. / 

Cor i UL ICARLTANT, ed. 2-a, I, p. 904; 11, p, 840, 849, 862, 864; 866, 868; ed. 1-a, III, DALL îp. Privil,€ poth:, 7 i i ra 
| a, Rep, Erivil, K> hypoth:, 70% urm.;. Successions, 1395 urm, 1481; Transeripl. DEMASTE ET Comer Be email i pol Vio oppssions, 858 urm.; 

Desoroxns VIET ANTI »1Ă, 72 bis, V; 15, I; 147 bis, XVIII: 
DEMOLO: igg UrM-i XVII, 106, 192, 194.197, 203, Su o IS YFLANDIN, Transcript. II, 1054 urm. ; ” e 9197, 208, a 214, 222; 

1 : TRI Di i . N - . SE o 

existenţi sCEȘ dem să din frheri Sa intercalat aci această virgulă, care nu există în textul francez şi a cărei 
defunctului, iar nu de creditorii erdipdu-i o sep airegtiune, și făcând a sc Intelege că ar fi vorba de creditorii 
torul şi după cura se înțelege şi din textul francez, unde! iipacgiea actului Sapă gimn în adevăr a Inţeles legiai- 
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GuicLovARD, Privil. et Juypoth, VI. 1101, 1105, "1933-1335, 1340; 1341, 1345-1940, 
Huc, -V, 410, 416, 417, 495, 421, 498; 
LAURENT, X, 28, 32, 08; - 

DESPRE: PRIVILEGII Art, 1743. 

"1991-57 

, 

MOURLON, cd. 7-a III, p. 534, 565 urm.; E Da E 
LANIOL, ÎI, ed. 3-a, No. 2624; 11, ed. 3-a, No. 2927 urm.; II, ed. 2-a, No, 2177 turn; Poxr, Priv. et hap., L, 300, 3i4; "1, 04%, 1125; A, ed, Za, No. 21 urm: 

TROPLONG, Privil. et hypoth,, 1, 324, 325, 327; III, 65t; 7ranscr., 288. 

_ Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, X, p. 404, 504 urm., 530 urm., 616; (1, ed. 2-a, p. 982: 111, part. 1 
ed. 2-a, p. 370, 504, 715, 720, 721, 723, 124, 736, (d n. 1, 746 dm 755-751, 2 arm.; 
IV, part. II, ed. 2-a, p. 310, 334, 335, 372; VIII, part. |, ed. 2-a, p. 4455 n. 1); Droit 
ancien et moderne de la Roumanie, p. 175; Observaţie sub. C. Apel Craiova s. II, 
38 din 12, April 1901. Curier Jud. 7/1902; Observaţie sub. Cas. 1, 26 Dec. 1919. Tu-, 
buna Juridică 27-29/1921; „Studiu asupra privilegiilor“. Curier jud. 77911; Nota sub.   

  

  

C. Montpellier, 26 Nov. 1923. Jur. Gen. 1924 No. 179%: Aotă sub. Trib. Bastiu, 
„ Corsica, 11 Oct. 920. Jur. Gen. 1924 No. 17197; Aota sub. Trib. Avignon (Vauclușe), 

li Ian. 1921. Pand. Rom. 1925-111-27; - „ | - | 
BinxBERG I., Nota sub. C. Apel Buc. s. I, 141 din 18 Iunie 914. Pand. Rom. 1922-11-237; 
CANTACUZINO MATEI, p. 305, 306, 308, 363, 578, 583, 584; . ÎN 
Cosrin Ar., Nola sub. C. Apel Buc. s. I, 103 din 95 Aug. 1920. Curier Jud. 20-21/1920; 
DEGRE ALEXANDRU, Scrieri juridice, vol. IV, „Aphorisme juridice“ p. 139 urm.; - 
EMMANUEL EUGEN, „Despre diviziunea datoriilor“. Dreptul 60/1919; 
HAMANGIU C., Wotă sub. Trib. Alencon (Orne),.9 Sept. 1921. 
Nacu, III, p. 606 urm.; , _ , . 

b. Trib. Dolj s. III, 11 din 18 Febr. 1924. Pand. Rom. 1924-11-85; PoLICHRON DEm., Nolă su 

Pand. Rom. 1925-11-29; 

RĂDULESCU ANDREI, Notă sub. Cas. I, 352 din 20 Dec. 1919 și C. Apel Buc. s. 1V, 103 
din 25 Aug, 1919. Pand. Rom. 1922-1-177; . - | , 

TârARu G. V., Preşedintele tribunalului, p. St. ÎN . , 

INDEX ALFABETIC 

Act scris 17, 18, 19, , 
Acţiune 3, 6, 8, 16, 17, 19, 
Adjudecare 13. 
Agrară lege 21. 
Amanet 15, 
Cambie 15. . 
Cesiune 9, 
Creanţă chirografară 13, 
Creditori 1, 2, 344,7,8, 

10, 12, 13, 17-21. 
Defunct, a se vedeâ „Suc- 
cesiune“, 

Dotă 11, . 
Drept de suită 21. : 
Drept real 21, 
Expropriere 21, 
Gaj 15 - Ga) î5, A 
Imobils 1, 2, 3,5, 6,8, 10, 

11, 14, 16, 
Inscripţie 
"8, 10-21, 

1, 2,3,5,6,7, 
Instrăinare, a se vedcă 
»Vânzare-cumpărare”, - 

Iatentare de acţiuni, a sc: 
vedeă „Acţiune“. 

Iavocare 4,   

Ipotecă 2, 5, 7, 10, î1, 20. 
Legatari 10, 12. 
Lege agrară 2]. 

- Minori 4, 5. 
Mobile 2. 
Notificare 9. 
Plată 21. . 
Preferinţă 1, 2, 8, 9, 10, 13, 

21 
Privilegia 2, 21. -. 
Rentă de expropriere 21, 
Separaţie de patrimonii 

Succesiune 1-8, 10-14, 16, 
17, 19, 20, 

Succesori 1-4, 7, 8, 12,13, 
14, 16, 17, 20, 

Tablou de ordine 3. 
Termin, a se vedeă „In- 

scripţie“, 
Terţe persoane î, 2, 4. 
Titlu scris 17, 18, 19, 
Urmărire 2, 11, 13, 14. 
Uzufruct 12, : 
Vânzare-cumpărare 2,3, 8 

- Jurisprudenţă. 

1. Din art. 1743 rezuliă ' că inserip- 

tiunea nu ţine loc de cerere de sepa- 
rațiune de 'patrimonii. căci art. 1145, 

în ceea ce concerne cererea; nu derogă 

de la art. 781 cei din contră se referă 
la el, după cum se vede chiar şi din 

articolele la care trimite. Ast-fel fiind. 
in combinațiunea 

inează că, creditorii 
art. 1743 cu. 781, r- 
trebue a îndeplini 

două formalităţii pentru a-şi putea 
exercită dreptul lor de preferință asu- 

pra iniobilelor în fața creditorilor ere- 

zil6r:' trebue 'a luă îinscripțiunea Pre- . 
văzută de art. 1743, care se acordă 

fără nici o altă formalitate. căci ere- 
ditorul nu e obligat a face niai o jus- 
tificare,' această  inseripţiune având 
de scop numai de a incunoştiința pe 
terţiele persoane.:cari tratează 'cu ere- 
dele. că bunurile suceesiunei ce a pri-: 
mit sunt afectate creditorilor defune- 
tului cu: preferinţă în fata, creditorilor 
erezilor; şi în urmă a face şi cererea 
prevăzută de art. 781 spre a primă pe 
aceşti creditori ai erezilor. (Trib. II- 
fov, II, Oct. 22;86. Dr. 75186).:  . - 
„2. Separaţiunea de patrimoniu. după - 

art, 783. se exeraită atât asupra mobi- 
ielor cât şi asupra imobilelor; însă 
când creditorii o exercită asupra imo- 
bilelor sunt ţinuţi a anunță publice in- 
lenţiunea lor, prin luarea unei inserip- 
țiuni în termenul prevăzut de art. 1743, 
pentru ca cei de al treilea să cunoască 
situaţiunea eredului, şi să fie în de- 
plină cunoştinţă de cauză în tratările 
ce ar avea cu el. Deci art. 1743 nu a 
putut avea alt scop de cât a face să 
fie publică preferința ce rezultă din 
separaţiuriea de patrimoniu, fără însă 
a da acestei preferinţe un alt caracter, 
de cât acela. stabilit de art. 781, si do- 
vadă despre aceasta, este însuşi alinia- 
tul al doilea din acel articol. care ne 
spune că ori ce îpotecă s'ar stabili de 
erede înaintea expirării celor 6 luni 
de la deschiderea suacesiunei în care 
areditorii 'succesiunei sunt datori a'şi 
lua inscripțiunea. rămâne fără efect; 
prin urmare când legiuitorul se ocu- 
pă de inscripţiunea preferinței ce dă 

creditorilor separarea de patrimoniu, 
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Art. 1743 

"arată că efectul ei este de a depărtă 
chiar pe creditorul ipotecar stabiliţ de 
erede, ceea ce este în concordanţă şi 
cu privilegiul stabilit de art. 781, "că 
adică. în tot-dW'a-una legiuitorul s'a 
ocupat a lua măsuri de a se da eredi. 
torilor succesiunei o preferinţă înain- 
tea creditorilor eredelui. Art, 1143 nu 
vorbeşte nimic despre înstrăinările ce 
ar puteă face eredele, deci înstrăi_ 
nările sunt permise. Dacă sar admile 

-că. şi înstrăinările sunt supuse la ace 
Jeaşi restriețiuni ca şi ipotecile. argu.- 
mentând “că dacă nu poale să ipute- 
ceze cu mai mare cuvânt nu poate să 
alieneze, am ajunge la o contrazicere 
de principii şi de texte: de principii 
fiindcă legiuitorul prin separarea de 
patrimoniu a voit a da.v vreierinţa 
creditorilor sucecesiunei numai când 
se află în concurs cu creditorii erede. 
lui pentru a depărtă pe aceştia pănă 
ce vor fi ei mai întâin plătiţi, şi în 
afară de aceasta nici'un alt drent nu se vede a fi voit legiuitorul să creeze în favoarea creditorilor succesiunei prin acest drept de preferinţă ce le acordă prin permiterea separării de patrimoniu:  terţii cumpărători nu vot îi atinşi prin: separaţiunea de patrimonii fiindeă ci nu sunt credi- 
tori, ci proprietari; de exe, fiindcă dacă am admite că art, 1743 a voit a opri pe erede și de a înstrăina bunu- rile succesiunei atunci raționând în sensul dispoziţiunilor art. 1743, după cum 0 ipotecă stabilită de erede înain- tea expirărei celor 6 luni nu poate produce efect, fie că în momentul “luărei acestei ipoteci creditorii ce- Tuse sau nu separarea de patrimo- niu, luase sau nu inscripțiunea pre- văzută de art, 1143. însă-erau în ter- men de a o cere şi a 0 luă si au cerut- 

termen. tot ast_fel tre. 
o şi luat-o în 

să zicem şi despre înstrăinări atunci am ajunge . la conclusiunea că . 

A nici: un efect măcar că în momentul înstrăinărei eredito- TIi nu ceruse încă Separarea de patri- moniu și nu luaseră inscripțiunea prevăzută de art. 1743 alin. I, dar că mai in urmă 0 ceruse şi luase în în. trul termenului. Or, aceasta ar îi în eontradicțiune cu dispoziţiunile art. 153 partea finală care nu permite în mod absolut areditorilor a mai cere Separarea de patrimoniu lo dată ce imobilul a eşit din mâna eredelui, fă ră vre-o distinețiune fie el eşit din mâna credelui chiar şi a doua zi după deschiderea Succesiunei. Din toate acestea rezultă dar că . legiuitorul şi când a creat art, 1743 ma voit a întin- de efectele separaţiuneji de patrimoniu ele au Tămas aşa cum Sunt definite - 

DESPRE PRIVILEGII Qoâul civil 

de art. 781 adică că creditorii succesi- unei au un drept de preferinţă când vin în concurs cu creditorii eredului care drept se conservă şi se face pu. 
lie.. cunoscut, prin îndeplinirea, . dis. pozițiunilor art. 1743. iar nu că prin crearea art. 781 şi a art 1145, care are acelaşi scop ca şi art. 1743, a voit le. 

iuitorul a da creditorilor succesiu- nei mai mari drepturi, acordându-le şi dreptul de a urmări imobilul în mâna terţielor persoane, acest drept ne fiind expres prevăzut, Singura obiecțiune serioasă ce se poate face peniru a da creditorilor succes'unei dreptul de a urmări imobilul debito- rului lor defunet şi în inâna terţ elor persoane mai ales când înstră'narea făcută de erede avusese loc după ce se ceruse de creditori separarea de pa trimoniu şi după ce se luase inscrip- țiunea prevăzută de art. 1743. sau de art, 1745, este următoarea: „După art. 1745 şi 1745, separaţiunea este o veri. tabilă ipotecă privilegiată. pentru că aceste texte califică în mod formal separațiunea de privilegiu, sau de ipotecă, după cum ea este înscrisă în termen de 6 luni de la deschiderea Succesiunei. sau după expirarea aces- tui termen. Creditorii şi legatarii, zice art. 1743. conservă privilegiul lor prin inscripţiunea luată în termen de 6 luni de la deschiderea succesiunci. şi în l'psă de luarea inseripţiunei în acest termen privilegiul lor, adaugă art. 1745. degenerează în 6 simplă ipotecă. Textele fiind formale separa- „țiunea valorează ipotecă privilegiață, sau simplă. ipotecă, şi deci creditorii 
au dreptul. conform art. 179, a ur- mări imobilul Succesiunei în ori ce mână ar trece. Soluţiunea acestei obiectiuni, de a se şti dacă dreptul de preferință ce-l dă separațiunea de pa- trimoniu creditorilor sau legatarilor cari au cerut-o, este o ipotecă privile- giată sau o simplă ipotecă, depinde de modul cum se va decide dacă sw parațiunea. de patrimoniu constitue „Sau nu un privilegiu 'Propriu zis. şi dacă acest privilegiu implică o ipo- fecă în virtutea art. 1745. Or, art, 1722, care ne dă definiţiunea, privilepiului, le spune că privilegiul este.un drept ce dă unui creditor calitatea creanţei sale de a fi preferit celor-alţi credi- tori fie chiar ipotecari, pe când din cele sus expuse am văzut că separa- țiunea de patrimoniu este un drept de preferință ce se acordă creditori- . . lor succesiunei fată cu creditorii. ere- delui, fără a ne preocupa întru nimie de calitatea creanţelor.  Definiţiunea dată privilegiului de art. 1722 nu. poate îi de loc aplicată separaţiunei e patrimoniu, pentru că dacă am aplică. această definițiune şi separa | 
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tianei de patrimoniu atunti am ajun- 
ge la rezultatul că creditorii privile- 
giați ai credelui ar trece înaintea. ere- 
'ditorilor : chirografari ai suceesiunei. 
Un privilegiu presupune tot-d'a-una 
un concurs, de mai mulţi creditori 
asupra bunurilor unuia şi aceluiaşi 
debitor, pe când în separaţiunea de 
patrimoniu sunt doui debitori: eredele 
şi succesiunea; mai mult. dacă legiui- 
torul ar fi voit a face din separaţiu- : 
mea de patrimoniu un privilegiu pro- 
priu zis, Par fi enumerat printre pri- 
vilegiile imobiliare prevăzute: de art. 
1137, ceea ce vedem. că n'a.făcut. Pe 
lângă aceasta, ce 'vom zice despre 
dreptul de separațiune aplicat la mo- 
bilele. succesiunei? despre aceasta nu 
se poate zice că -constitue un adevă- 
rat privilegiu, fiindcă nu avem nici 
un text în sprijinirea acestei decizi- 
uni. Vom zice dar că în privinţa. mo- 
bilelor, separaţiunca se deosebeşte de 
aceea a imobilelor, fiind numai un 
drept de preferinţă .sui generis? Insă 
atunci sar introduce o distinețiune 
care nu are nici o rațiune de a exista. 
Separaţiunea de patrimoniu dar nu 
este nici de cum un privilegiu pro- 
priu zis, este un drept de preferinţă 
sui generis ce legiuitorul acordă ere- 
ditorilor suecesiunei, pentru a depăr- 
tă pe creditorii eredelui; şi prin fap- 
tul că legiuitorul în art. 1743 a între- 
buințat cuvântul privilegiu în mod 
impropriu, nu se poate atribui le- 
fuitorului intenţiunea că a voit a 
schimbă :caracterul separaţiunei. mai 
ales că nu era locul aci a se ocupă de 
acest lucru; aci legiuitorul ocupându- 
se numai de modul cum să o facă pu- 
blică în ce priveşte exerciţiul ei. Prin 
urmare. separațiunea de patrimoniu 
ne îiind un privilegiu propriu zis nu 
poate produce nici efectele pe care le 
are un privilegiu, deci nu poate avea 
dreptul de urmărire pe care art. 1190 
îl acordă privilegiilor - şi ipotecelor: 
art. 1743 şi 1745 nu se pot explică alt- 
fel, de cât că în cazul când creditorii 
şi-au înscris dreptul lor de separatţi- 
une în termenul prevăzut de art. 1743, 
atunci aplicându-se acest articol, ei. 
depărtează pe toţi creditorii eredelui. 
n cazul însă când nuşi au înscris 

acest drept al lor în termen atunci a: 
plicândusu art, 1745, ei nu depărtează 
de cât pe acei creditori care şi-au în- 
înscris drepturile în urma lor apli- 
cându-se regula qui prior tempore -po- 

tior jure şi către creditorii succesiu- 
nei şi către creditorii eredelui.. Deci 
separațiunea de patrimoniu ne fiind 

„un privilegiu propriu zis şi -ne având 

Prin urmare dreptul de urmărire ce 
se acordă privilegiilor. eredele este 

liber să vândă imobilul ori când. fie 

în timpul: când creditorii suecesiunei 

Art. 1743 

sunt: în termen de a luă inscriptiunea 
prevăzută de art. 1743 fie după luarea 
inscripțiunei, şi. creditorii n'au drep- 
tul de a urmări imobilul: în mâna 
terţiilor cumpărători. (Trib. Dolj. s. 
com.. 5 Nov. 12/90, Dr. 82/90). 
3. Pentru conservarea privilepiului 
separaţiunei de patrimoniu pe imobi- 
iele succesiunci. art. 1743 nu preserie 
nici o altă condițiune de cât înscrie 
rea acelui privilegiu în termen de şase 
luni de la deschiderea. suecesiunei. 
Din termenii art. 1743 nu rezultă că 
legiuitorul ar fi subordonat conserva- 
rea zisului privilegiu 'la intentarea 
unei acțiumi în separaţiune de patri- 
moniu pe cale principală. Şi dacă 
pentru a arătă persoanele în drept de 
a invocă beneficiul separaţiunei de 
patrimoniu 'legiutorul a întrebuințat 
verbal a.'cere, apoi din simpla între 
buințare a acestui cuvânt care are şi 
înțelesul de a invocă sau 'a- reclamă, 
nu se poate deduce că lepiuitorul a 
voit să arate modul cum trebue să se 
exercite privilegiul separaţiunei de 
patrimoniu a defunctului asupra imo- 
bilelor succesiunei şi să prescrie ca 
o condiţiune esenţială că acest privi- 
legiu să se exercite numai pe cale 
principală, iar nu și po cale de excep- 
țiune la colocarea creditorilor pe ta- 
bloul de ordine ast-ral precum s2 
exercită obicinuit toate privilegiile. 
De altfel, în ce priveşte imobilele sue- - 
cesiunei, îintentarea unei acţiuni prin- 
„cipale în separaţiune de patrimoniu 
a defunctului n'ar prezintă nici un în- 
teres de o utilitaie practică, căci o ase- 
menea acţiune nu poate avea alt o- 
biect de .câţ acela de a manifestă 
voinţa creditorilor sau a lepatarilor 
defunctului, că înțeleg de a se folosi 
de privilegiul lor şi-de a aduce acest 
privilegiu la cunoştinţa creditorilor 
personali ai eredelui. Dacă acestea 
sunt efectele ce poate produce inten- 
tarea unei acţiuni principale, apoi a- 
celeaşi efecte se produc cu prisosintă 
atât prin înscrierea privilepiului asu- 
“pra imobilelor, conform art 1743, cât 

și prin invocareă acelui privilegiu pe 
cale de excepțiune la colocarea credi- 
torilor pe tabloul de ordine; de unde 
resultă că tintentarea unei "acţiuni 
principale în separatiune de patrimo- 
niu cu privire la imobilele succesiu- 
nei nu prezintă nici o utilitate prac- 
tică şi deci ma putut îi impusă de le- 
giuitor ca o .conditiune esenţială pen- 
tru conservarea pprivilegiului provă- 
zut de art. 1743. In afară de acestea, 
dacă conservarea privilegiului asupra 
imobilelor succesiunei. ar fi subordo- 
nată la intentarea 'unei acțiuni prin- 

cipale în separatiune de patrimoniu 
al defunstului, apoi îndeplinirea aces- 
tei condițiuni în cele mai multe ca- 
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Art. 1743 

zuri ar face imposibilă conservarea 
privilepiului şi ar pune în pericol 
chiar existenţa lui. In adevăr după 
art. 783, acţiunea în separaţiune de patrimoniu în ce priveşte imobilele 
succesiunei. nu se poate exercită de 
cât în timpul în care acele imobile ar 
rămânea în mâinile eredelui, iar după 
art..781 această acţiune cată a se in- 
tenta, în contra creditorilor personali | 
ai eredelui. apoi mai adesea ori credi- 
torii eredelui ținându-se ascunși şi 
rămânând necunoscuţi. creditorii de- 
tunetului nu le vor puteă înteniă ac- 
ţiune în separațiune de patrimoniu, 
iar eredele mai înainte de a se face. 9 asemenea, acţiune va puteă vinde imobilele suceesiunei: în asemenea ca- zuri în zadar creditorii succesiunei 
ar înscrie privilegiul lor conform. art, 1743, căci acest. privilegiu ar fi nimi- cit prin neputinţa în care s'ar găsi de a intenta acţiune creditorilor erede. lui pe care nu'i pot cunoaşte, şi astfel creditorii moştenirei lăsaţi la voia în- tâmplărei şi la discreția eredelui. ar deveni victimele relei credințe şi sar vedea ameninţaţi în ori ce moment de a perde un privilegiu, acordat de lege îără ca să li se poată imputa cea mai mică culpă, cea maj neînsemnată ne- 'gligență; un asemenea resultat . ar contraveni tuturor principiilor de drept şi de echitate, şi de sigur n'a putut fi consacrat de legiuitor, care, prin organizarea separațiunei de Da trimoniu. a căutat toemai de a ocroti interesele creditorilor succesiunei în contra eredelui şi a creditorilor săi, Din cele Sus expuse resultă dar oi privilegiul separațiunei patrimoniilor. asupra, imobilelor suecesiunei se con- Servă numai prin înscrierea . acestui „AEV di tea ep „nl: aceasta ace i tul cât şi din spiritul legii. 

se ţine seamă de privi- a 

51/F'ebr, i 
3. Dacă credito 

Taţiunea d 
masă pe ut 
dat de aceea n erezilor. nu poate îi inv 
de terţiele ocată terţi „Persoane crezi, fie chiar minori a ? . erezi i datoriile Sucecesiunei, Mart, 15/94, B_p. 624) 5. Minorul ru c dreptul ce-i.d 
cară a mamei 
Dil, de câ 
întâiu. d 

această lipsă cu succes de cât 
nu insă si de 
căci ei în cali. 

e ce există dej cuvenită mam 
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momentul luării inscripțiunei ipote- 
care. (Cas. I. 102/Mart. 151%, B. p. 9 

„*6. Privilegiul separaţiei patrimonii- 
lor asupra imobilelor unei succesiuni 
se conservă numai prin singura în- 
scriere a lui în timp util, fără să ge 
ceară, pentru conservarea lui, inten- tarea unei acţiuni principale pentru 
separarea de patrimonii. (Cas. 1, 51/93, 

.: 103). . . - 
7. Creditorul, care cere separaţiunea 

patrimoniului. defunctului său debitor 
de acela al crezilor lui, trebue să în- serie privilegiul ce acest art. îi acordă. în termen de 6 luni. dela data desehi- 
derei succesiunei;- fiind înscris după 
6 luni, privilegiul depenerează în ipo- tecă - (art, 1745). (Apel Buc, III, Dr. 20/99; 'Drib. Ilfov II], Dreptul 64/900). 
„8. Din combinaţiunea artț, 781 şi 1743 nu rezultă . că legiuitorul a înțeles a subordonă unei cereri de separațiune de patrimonii, validitatea luării in- seripțiunei prin cuvintele: „cari cer separaţiune de patrimoniu“ întrebuin- tate în art. 1743, legiuitorul a înţeles a “zice: acei, cari au dreptul să ceară se- parţiunea de. patrimoniu, sunt credi- torii şi moştenitorii defunctului, De Sar cere neapărat intentarea acțiunei în separaţiune de bunuri s'ar face ane- voioasă conservarea dreptului de pre-. ferinţă, căeji acțiunea trebuind îndrep- iată contra, creditorilor personali ai moştenitorilo aceștia nu sunt cuno- 

„Echitatea cere ca, | or nou al unui imobil, Yămas grevat de 0, sarcină, pe care cră în măsură să o cunoască şi de care s'a ţinut seamă la fixarea preţului vân- zărei şi între ereditoru] moştenirei ce a luat inscripţie, să se dea preferinţă celui: din urmă. (Pi r III, C. Jud, og), i (Prib, 1itov III, O 9. Efectele cesiunei consistând în strămutarea, unei creanţe sau drept in- corporal din patrimoniul cedentului în acel al cesionarului din momentul no- tificărei cesiunei, consecința juridică ce rezultă din acest principiu este că notificarea făcută debitorului de către cesionarul . dilimenţ. dă acestuia .prefe- rința înaintea cesionarilor aceleiaşi creanţe sau drepturi, care au făcut no- tificarea mai în urmă. (Cas, I, 146/99, B. p. 265). | 
10. Dreptul creditorilor şi. legatari- lor rezultând din art, 1743 este un ade- vărat drept de preferinţă, şi dacă în- scripția : lui 

i 

ILUE fi fost vândut, Privilegiul degenerează în ipotecă, con- 
5, care, fiind anterioară 
produce consecinţele le. 
umpărător. (Cas. I, 5/90, 

"vânzărei, îşi 
ăle faţă de e 

. D. -786);
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îi. Inscripţiunea privilegiului în se- 
-parațiunea de patrimonii trebue luată 
în interval de 6 luni dela epoea morţii 
-debitorului; trecând acest termen, pri- 
vilegiul degenerează  într'o  ipotecă, 
-care nare rang de cât de la data in- 
„scripțiunei. Această inseriptiune se 
poate luă -chiar dacă la acea epocă i- 

„mobilul eră pus în urmărire, fiindcă 
indisponibilitatea de care.el este lovit, 
însemnează că nu se poate constitui 
noui ipoteci asupra imobilului urmă- 
rit, însă nimic nu împiedică de.a se 
luă inseripţiuni în baza unor ipoteci 
„anterior constituite sau a unui privi- » 
legiu legal. (Apel Buc, III, Dr. 48/903). 
12. Dispoziţia art, 1743, care acordă 

creditorilor suecesiunei şi legatarilor 
privilegiul separaţiei patrimoniilor ca 
garanție a drepturilor lor împiedecând 
„astfel concursul dreditorilor personali 
ai eredelui asupra bunurilor suecesiu- 
nei, presupune, ca orice privilegiu, un 
drept. principal de creantţă.. pe care-l 
garantează, iar nu un drept real, care 
nu are nevoe de nici o garanție reală. 
Prin urmare, legatarul unui uzufruct, 
devenind. din momentul morţii testa- 
“torului, uzufructuar asupra bunurilor 
suceesiunei, iar nu un simplu creditor 
al succesiunei, nu are nevoe şi nu esto 
supus înseripţiei din art, 1743 cod..civ. 
(Cas. I, 423/904, B. p..1416). - 

13. Art, 781 codul civil nu dă, acţiu- 
nea în separaţiunea patrimoniilor de 
cât creditorilor defuncţului în contra 
creditorilor moştemitorilor, şi presu- 
pune prin urmare, că această acţiune 
este cu totul străină de raporturile re- 
ciproce ale creditorilor defunctului în- 
tre dânşii, raporturi cari rămân tot 

aşa cum erau înainte de deschiderea, 
suecesiunei; acest lucru reese clar și 

din arţ, -1743 codul civil. care prevede 

că dreptul de preferință. care decurge 
din separaţiunea de patrimoniu, este 
stabilit exelnsiv contra acelora cari 
în calitate de creditori ai eredelui, ar 
aveă interes să se prevaleze de contu- 
ziunea patrimoniilor. , 

Prin urmare, deşi un creditor, a ce- 

Trut separaţiunea patrimoniilor şi a în- 

scris privilegiul, cu toate acestea cre- 

anța sa a rămas tot chirografară şi nu 

a dobândit nici un drept de preferință 
îâță de alţi creditori şi, dar, o aseme- 
nea, creanţă nefiind considerată ca un 

rang util şi necontestat față de. alte 
creanţe ale celorlalți creditori, ea-nu 
poate fi primită drept preţ al unui 

imobil. (Cas. II, 2 Mai 1907, B. p. 856). 

14. Inscripţia privilegiului separa- 
ției da patrimonii luată de un creditor | 

chirografar al defunctului în contra 

herezilor pentm garantarea dreptului 
său de gaj, este inoperantă atunci, când 

imobilul care se urmăreşte a fost con- 
stituit dotă de defunct în timpul vIe- 
4ei sale şi prin urmare eră ieşit din 
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Art. 1743 

patrimoniul său în momentul deschi- 
derei succesiunei, (Cas. IL 17 din 11 
Febr. 1911. Jurisprudenţa 19/1911). 

15.. Creditorele gagist care ar avea 
în gaj o cambie a defunctului poate 
cere o inseripţiune de separație de 
patrimoniu conform, art, 1143 « civ» 

i această inscripție este valabilă. 
'Trib, Ilfov s. not. 259/911. Curier Jud. 

37/1912), .- Sa . 
16. Inscriptiunea privilegiului sepa- 

raţiunei de patrimoniu, luată conform 
art. 1743 e, civil asupra imobilelor suc- 
cesiunei, este valabilă fără să existe 
o acţiune principală în separațiunea 
patrimoniului defunctului de acela: al 
erezilor şi această separațiune există 
prin simpla inseripţiune a privilegiu- 
lui, (Prib. Ilfov s, not, 259/911. Curier 
Jud. 37/1912; 'Trib. Dolj s, III, Ordon. 
11 din 18 Februarie 1924, Pand. Rom. 
1924, II, 85). | | 

17. Creditorii unei persoane încetate 
din viaţă au un privilegiu în averea 
vămasă pe urma €i, faţă de creditorii 
personali ai moștenitorilor... Pentru 
conservarea acestui privilegiu ci au 
obligaţiunea de a face să şi-l înserie 
în registrele publice dela trib. situaţi- 
unei imobilului, în termen de 6 luni . 
dela deschiderea suceesiunei, pentru a 
înlătură confuziunea de patrimonii, 
fără să se facă vreo distincţiune cu 

privire la natura şi origina creantelor, 

ja condiţiunile şi modalităţile ei, chiar 
dacă creanţa nu este constatată prin 

titlu scris, fiind destul numai pentru 

admiterea cererei, ca să existe. ca în 

speță, o acţiune introdusă pentru re- 

clamarea sumei de lei 100.000 provenite 

ca daune dintrun fapt penal: uciderea 
fiului şi fratelui reclamantilor, (C. A- 
pel Buc. III, 170/915. Curier Jud. 75/95). 

18. Un creditor poate cere separaţia 

de patrimonii a debitorului său pentru 
garantarea. datoriei sale, însă. inserip- 
ţia privilegiului său nu se poate ad- 
mite de cât în baza unui titlu scris 
conform art, 725 şi 727 pr. civ. (C. A- 
pei Buc, s. IV 103 din 25 August 1919. 
Pand. Rom. 1922, I. 179). 

19. Art. 1780—1783 e,. civ,, şi 725—727 
se referă la formele exterioare ale in- 
scripţiunei, pentru acele privilegii cari 

dintrun titlu de creanţă. de 
aceca în art. 1783 legiuitorul vorbeşte 
de prezentarea titlului la luarea in- 

_ seripţiei, pe când în art, 1743 este vorba 

de o “preferință. care decurge din ca- 
litatea: de creditor a defunctului, me- 

nită să profite mai ales creditorilor 
_ chirografari, şi odată această calitate . 

constatată prin acţiunea introductivă 

în justiţie, inseripțiunea beneficiului 
separaţiunei de patrimonii asupra. i- 

mobilelor succesiunei, nu poate fi re- 

spinsă. pe motivul lipsei de titlu, sau 
“al faptului că creanţa nu este încă li- 

chidă. .. , 4
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Prin urmare, lipsa unui titlu, nu. „Dar nici un text da lege nu declară. poate fi un motiv de refuz a inscrip- : inexistentă sau nulă o asemenea în- țtiunei, dat fiind natura însăși a cre- scripțtiune luată după termenul pre- antei, astfel că instanta de fond, re-  șcris mai sus; singurul efect al unei spingând cererea de inscripţie a pri- inseripțiuni tardive este numai că pri-- vilegiului de separaţiune de patrimo- vilegiul se transformă în, ipotecă şi niu, pentru întreaga sumă reclamată, - nu mai poate fi opus creditorilor cre-. dă o greşită interpretare articolelor zilor de la data, deschiderei suceesiu- sus mentionate şi pronunță o decizie nei. (Trib. Dolj s. III, Ordonanța 11 casabilă, (Cas. I, decizia civilă No. 352, din 18 Febr, 1924. Pand. Rom. 1934, din _26' Decem. 1919; Jurispr, Română II, 85), o 9/1920, p. 114, Curier Jud. 20-21/920. 21. Separaţiunea de patrimoniu nu Pand. Rom. 1922; 1, 177: Pand. Rom. este un adevărat privilegiu şi nu con- 1924, III, 81. Dreptul 20/920). feră creditorilor cari au înscris-o de- » 2U. Potriviţ dispoziţiilor art. 1743 c. cât un drept dea preferinţă, iar nu şi civ., creditorii succesiunei cari cer se- un drept de suită. paraţia de patrimoniu, conservă, privi- Astel fiind, asemenea privilegiu „sui. legiul lor prin inscripția acestui pri- generis“, nu are caracterul unui drept vilegiu în termen de şase luni de la real şi deci titularul lui nu poate fi deschiderea Succesiunei, iar înăuntrul obligat a primi plata în rentă de ex- acestui termen nici o ipotecă consti-  propiere. (Trib. Doli s. III, Ordonanţa tuită de erezi nu poate aveă efect, HU din 18 Febr, 1924. Pand: Rom. 1994, _De aci rezultă că o asemenea in- II, 85). scripție, luată în termen produce efcete 22. A se vedeă: art. 781 cu notele res-. retroactive până în momentul desehi-  pective: art, 1745, nota 1, | derei succesiunei. data la care ea este opozabilă creditorilor erezilor. 

| Art. 1744. — Cesionarii acestor diverse creanţe privilegiate, exercită, întru toate aceleaşi drepluri, care le aveau Şi acei ce le-au cedat aceste creanţe. (Civ. 1106 urm., 1391 urm., 1396, 1833; Civ. Fr. 2112; L. Belg. 40). | 
„ Text, fr. Art. 2112. — Les cessionnaires de ces diverses crâances privil6-- gites exercent tous, les mâmes droits que les câdants, en leur lieu et place.. 

| Doctrină străină. 
Aur Er RAU, III, p. 135; II, ed. 5-a, p. 201; BAUDRY ET DE LorxEs, Du nanlissement, elc., 1, 887 urm.; Il, 4287; DaLroz, Rep. Privil. el hypoth., 490 urm. ; Supl. Pri il ; 

Me d 7 a Yp th, m . upp rivi : et Îyporh., 251 urm.; p. ; SALEILLES, Obligalion, ed. 3-a, p. 91. 

| Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, X, p. 364, 366, 533 urm.; Ia Nacu, III, p. 669, 

„Art, 1145. — Toate creanţeie privilegiate Supuse la forma-- litatea Inscripțiunei, în privinţa căror nu Sar fi îndeplinit con-- dițiunile prescrise pentru conservarea pri vilegiului, nu încetează . 

198 se va arătă, (Civ. 1725, 1788 urm, 1778. 1786; Civ. Fe. 2113).. , Tezt. Jr. Art. 2113. — Toutes ertances privileeiles soumises î la, forma- 
lite de linseription, â L'gard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour - 
conserver le Privilege n ont pas ct6 accomplies, ne cessent pas n6anmoins d'&tre 
hypothecaires; mais Ihypothăque ne “date, ă, I'Ggard des tiers, que de l'Epoque - 
es inscriptions qui auront dâ &tre faites ainsi qu'il sera ci-aprăs expliqu6. - 
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Codul civil DESPRE IPOTECI Art. . 1746 

Doctrină străină. 

Ausat ET RAU, IL, p. 366-368, 370, 482-484; III, ed. 5-a, p. 599-602, 605, 607; E 

Bauoat ET DE LOrxES, Du nantissement, ete. [, 828, 841, 846 urun., 850,851, 8671], 1593; 

Court ET CAPITANT, ed. 2-a, UI, p. 783, 835, 860, 864, 867, 870; . 

Demanre ET COLMET DE SANTERRE, LX, 70 bis, |, 1; 71 bis, III, V, VI; 

DEMOLOMBE, V, 203: XVII, 197; 
GUILi.OUARD, Privileges et hypolhegues, III, 1307, 1308, 1310, 1312, 1314, 1315, 1333, 

1347, 1348; 
Huc, V, 424; 
MouRLox. ed. T-a, III, p. 58% 
Panou, II, ed. 3-a, N». 3148 urm.; 
Poxr, Priv. et hyp., |, 279, 281, 29; 
“TaoeLOxG, Privil. et hypolh, L, 322, 325. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 362, 509, 511, 514, 533 urm. 537, 637, 647; (UI, part. II, ed. 2-a, 

p. 750 n. 3); Notă sul. C. Montpellier, 26 Nov. 1923. Jur, Gen. 1924 No. 1796; 

CANTACUZINO MATEI, p. 308, 579, 592, 583; 

Nacu, II, p. 672 urm.; 
Pouennox DE., Molă sub. Trib. Dolj. s. III, î1 din 18 Febr. 1924. Pand. Rom. 1924-11-85. 

d 

Jurisprudenţă. 

1." Inseripţiunea ipotecară, luată în 

baza art. 1745 din codul civil de către 

un creditor al lui de cujus întrun i- 

mobil, ce încă nu trecuse în mâna u- 

nui terţiu achizitor, este valabilă, chiar 

' dacă a fost luată după 6 luni dela de-. 

schiderea succesiunei, termen prevăzut 

de art. 1743 din cod. civil, pentru lua- 

rea unei asemenea inscripţiuni ipote- 

care .şi fără ca creditorul defunctului - 

să fi făcut cererca de separare a pa- 

trimoniului acestuia de acela al erede- 

lui. (Apel Craiova II, C. Jud. 71902). 

2. După dispozițiunile art. 1786 c. ci- 

sil inscripția îşi păstrează efectul timp 

de 15 ani, iar reînoirea făcută înaintea 
expirărei acestui termen, păstrează 

- zangul primitiv al privilegiului. 

Astfel, un sot ca uzufructuar al ave- 

rei dotale fiind un: terţiu, inscripția 

privilegiului său nefiind reînoită în 
termenul prescris de lege, urmează că 

efectele sale au încetat şi că privile- 
giul este perimat, ceiace face ca cre- 

- anţa parantată -cu acel privilegiu să 

devină chirografară. precum aceasta 

rezultă din intrepretarea art. 1745. c- 
civil. (Trib. Bacău I, No. 381, 1919; Cu- 

rier Jud, 62/1915, p. 505). . i 

3. A se vedcă: art. 1725, nota 4; art 

1743. notele 7, 10, 20). 

CAPITOLUL II. 

Despre ipoteci!) 

Art, 1145. — Ipoteca este un drept real asupra imobilelor 

afectate la plata unei obligaţiuni. „e 

Ipoteca este din natura ei.! 

gimea ei asupra tuturor imobil 
nedivizibilă, și subzistă în între- 

elor afectate, asupra fiecărui, 

şi asupra, fiecărei porţiuni din acele imobile. 

Dreptul de ipotecă se conse 

mână, va trece. (Civ. 1062 urm.,; 
rvă asupra imobilelor în orice 

1790, 1722, 1790 urm., 1800; 

C. com. 813; Civ. Fr. 2114; IL Belg. 41). 

Text, fr. Art. 2114, — IPhypothăque est un droit rel sur les immeubles 

affectâs î Vaequittement d'une obligation. 

Elle est, de sa natur e, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeu- 

bles affzctâs, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. 

“Elle les suit dans quelques mains qu ils passenț. 

  

1) In vechiul drept român, (Ce Caraze: 

„zălog“ iar privilegiile sub aceea de „protimisis*. 
odul Caragea şi Calimach), ipotecile erau cunoscute 'sub denumirea de 
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Doctrină străină, 

A er RAU, II, 33, 124,261, 341; 407, 408, 412-419, 425-434; III. ed. S-a, p.:126, 127, 
"200. 490, 561, 605, 606, 074-682 urm., 697-709; 1V, p. 346, 347, GO, 19: 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nanlissement, etc,, 11, 898, 899, 1202, 1397; III, 1256, 1711, 1933,. 
1949, 1956-1966 urm., 1976-1981, 1983-1985 urm., 1991, 1992, 1094; 1095 urm., 2000, 
2002-2006, 2008-2011 urm., 2018-2023 urm., 2026 urm., 2037-2039; 

Corax Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. S81, 884; ed. 1-a, III, 
Dacroz, hep. Privi). et hypoth., 53, 192, 134, 

412 urm., 420, 1922, 1421; 

„587; 
Poza 721 urm., Suppl. Privil. et nypoth. 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, V, ll! bis, IV; IX, 75, 75 bis, 1V; 100 bis, IV-VI; 
147 bis, III, V, VI; 

DEMOLOMBE, IX, 188 urm., 336; XII, 148, 749; XXV, 685; XXVII, 40, 49 urm., 493; 
FLANDIN, Transcr., II, 1252 urm.: 
GARSONNET, 1V, $ 1511, 1512, 1528 urm., 1534, 153+ bis, 1537 urm.; | _ 
GUILLOUARD, Privil. et hypoth., 1, 1534, 1536; II, 636, B3S, 641, 934; III, 1505, 1509, 1592, 

, 1533, 1537, 1538 urm., 1541-1546, 1549-1552, 1580-1586, 1593, 159%, 1596, 1598, 1600-1602, 
1604-1606 urm., 1613; Louage, I, GL; Contr. aleat., 201 urm.; . 

LAURENT, XVII, 207; XAX, 116, 177, 181, 184, 226, 521; 
MOuURLOx, ed. 7-a, III,.p. 58% urm.; 
PLANIOL, ÎI, ed. 3-a, No. 2645 urm.; 
Ponr, Priv. et hyp., 1, 336, 340, 341, 344, 363, 304; II, 604; 
“TROPLONG, Privil. et hypolh,, IL, 54%; IN, 750 urm.. i 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p.:276, as, 301, 542 urm., 662, 668, 685; (II, part. ÎI, ed. 2-a, p. 639, 
„102, 10% n. 2; IV, pari. 1, ed. 2-a, p. 102; IV, part. Il; ed. 2-a, p. 217, 328, 398, 339: 

VI, p. 277; VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 667); Droit ancien et moderne de la Roumanie, 
p.226, 455; „Aofiunea, definiția, natura şi caracterele ipolecei“. Pagini Juridice 11/9i1; 

CANTACUZINO MATEI, p. 568; - 
CERBAN AL., „Lacunele şi defectele în organizarea sistemului nostru civil de garanții reale“. 

Curier Jud..23-24/1919; 
Finirri D. lox, „0 interesantă deciziune. Anulare de act ipotecar". Pagini Juridice 53/1907; 
NACU, III, p. 680 urm.: 
RĂDULESCU ANDREI, Studii de dre 

art. 1546 Codul Civile. 

INDEX ALAFBETIC - 

Accesorii î, 14, 
Administraţie 10, 15. 
Anulare, a se vedeă „Nu- 

litates, 
Calimach Cod 7, . 
Carapea Cod 9, 
Cauţiune 5, 
Cesiune +, 11. 
Competenţă 3, 
Consimţământ 9, 
Contract pignorativ 7, 
Coproprietate 6. i . 
Creditor ipotpcar 2, 3, 4, 

5, 8, 12,13, îi, 

Lege de urmărire 5.; 
Licitaţie 3, 5. 
Locaţie 10, 11. 
Nulitate 7, 44. 
Ordine publică 7. 
Pact comisor 7. 
Pădure 15. 
Partaj 13. , 
Preferinţă 2, 5, 
Privilegiu 8. 
Procedură civilă. Geno- 

veză 3. ” 
Recoltă 15. 
Renunţare 7; 

Creditor simpiu 2, 3, 14. | Sarcine 3. 
Drept real imobiliar 1, 2, | Stat 9. 

3, 12,14, IN Su ccesori 13, . 
Fructe '15, Tablou de ordine 2. 
Funcţionar 9. 
Garant 4, 9, | 
Garanţie 5. 
Imprumut 14. 
Indivizibilitate 6, 
lascripţie 9, 
Ipotecă 1-15, 
Legalizare 9. 

Terţe persoane îl.. 
„| Traanscriere 9, 

Tribunal competent 3. 

Urmăriri lege 5. 

12, 15, 
Venituri 10. 

Jurisprudenţă. 

1. Ipoteca, fiind-un drept real: imo= 

  
biliar, este, ea ori ce,alt drept, suscep-. tibilă, de veri ce stipulaţiune, Deci ce-! 

nefiind proibită' 
siunea unei ipoteci. 
de nici un text deo lege, este valabilă. Ipoteca cedată. urmează tot ca o obli: gaţiune accesorie la noua creanţă la care 

Urmărire 3,6, 8, 10, 15,15, 

Vânzare-cumpărare 3, 8,' 

„pot opune cererei cre 

pt civil, vol. II, p. 157 urm. „Ratificarea prevăzută de 
: 

se alipeşte pentru a. asigură plata ci 
în viitor. (Apel Buc. II, Oct, 17/73, Dr. 
TI3) . Ma 

2. Creditorul ipotecar având un 
drept real asupra imobilului, el are 

* dreptul a fi satistăeut înaintea altor 
creditori simpli, ce are debitorele din 
preţul imobilului . scos în vânzare şi 
asupra căruia există dreptul de ipo- 
-tecă; şi dacă creanţa ipotecară nu sa: 
înscris în tabloul ordinei în - contra: 
prescripțiunilor art. 570 şi 574 pr. civ„ 
"chiar în urma: închiderei tabloului și a trimiterei:extraetului de tablou, cre- 
ditorul ipotecar poate cere a i se plăti suma destinată a se plăti creditorilor 
simpli, căci dreptul. de. ipotecă fiind 
o siguranță reală pentru plata unei 
creante vânzându-se imobilul ipotecat: 
fie în urma cererei creditorului ipote-, car sau a altor creditori. dreptul ere- ditorelui- ipotecar ge. întinde asupra 
preţului obtinut, şi acest drept asupra 
prețului înaintea altor creditori simpli! subsistă chiar dacă s'ar fi încheiat ta-- bloul de ordine sau s'ar fi trimis ex-: tractul; de. altmintrelea, ceilalţi eredi- 
tori simpli înscrişi în ţablou nu se 

) € ditorelui ipotecar e a i se plăti suma destinată spre plata acelor creditori, căci şi ei ştiu: 
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că prețul servă mai întâi spre plata: 
creantelor privilegiate sau ipotecare, 
şi că ei pot fi 
din partea creditorelui ipotecar, pentru 
restituirea preţului plătit lor fără de 
drept; şi prin art. 587 pr. civ.. nu sa 
putut abrogă principiile stabilite, căci 
ar îi a le abrogă dacă cereditorul ipo- 
tecar n'ar_ aveă dreptul: a cere plata 
preţului, chiar în urma închiderci or- 
dinci; de aceea acest articol nu se.a- 
plică când e vorba de un creditor iîpo- 
tecar, a cărui creanţă nu sa trecut în 
tablou. Art, 1818 nu poate fi invocat 
spre rezolvarea chestiunei pusă mai sus 
într'un sens sau altul. (Cas. 1, 36/Febr. 
8/15, B. p. 25). E 

3. Ipoteca definită de art. 1746. „un 
drept 'real asupra, imobilelor aicetate 
la plata unei obligaţiuni, deşi lasă 
proprietarului posesiunea, imobilului 
ipotecat, ridică însă şi reţine pentru 
dânsa oare care din prerogativele a 
căror totalitate constitue dreptul de 
proprietate în plenitudinea sa; or, în- 
iro altele, proprietarul imobilului. ipo- 
tecat nu mai poate aveă dreptul de a 

vinde acest imobil de 'cât prin, licita- 
țiune, şi ori unde de cât în principiu 
la tribunalul situaţiunei imobilului; şi 
dar vânzarea făcută . 
poate să aibă de efect, dacă preţul cere- 

anței ipotecare nu este acoperit, „de. a 

face să treacă acest imobil în gnâinile 

altei persoane. liber de sarcină ipote- 
cei la care se află afectat. Dacă ultima 

dispoziţiune-a art. 495 pr. civ., dă drep- 

tul debitorului de a alese, după pri- 

mirea comandamentului şi în terme- 

nul acolo arătat, un alt tribunal îna- 

intea căruia să, se urmărească .vânza- 
rea, de cât acel al situațiunei imobilu- 

lui, aceasta ma făcut-o legiuitorul de 

cât în vederea putinței de a se obtine 

un preţ mai avantagios pe imobilul * 

urmărit şi pentru că a văzut că acest 

avantagiu ce a voit să acorde debito- 

raului; 'nu-piuteă fi de natură. a aduce 

vre-o pagubă ereditorului urmărite 

care war aveă a face de cât urmărirea - 

înaintea acsstui tribunal, dar ma în- 

țeles când mai mulți ereditori se află 

înscrişi 'şi 'cunoscuți să se poate face 

vânzarea, după întelegerea urmată în- 

tre. debitor şi: unul din creditori. la 

care tribunal şi-ar alese ei, şi fără ca 

ceilalţi! creditori ipotecar înscriși şi 

cunoscuţi să fie încunoștiințati de _a- 

ceastă “schimbare şi cu acest mijloc 

dânşii, neștiind. de vânzare şi ne pu: 

tând dar. fi faţă când se va fac, si 

ajungă a nu obține pentru acest 1D00- 
-bil măcar prețul ce ei neapărat au cre- 

zut că cl valorează; de oare ce lau 
„primit caiipotecă pentru suma cu Caro 

au împrumutat. Nu se poate sustine că 

încunoştiinţarea despre vânzarea iÎmo- 

bilului şi tribunalul unde are -șă se 

facă 'a fost făcută prin 'afiptele: Și PU- 

65289. — Codul Civil adnotat. — LA 

DESPRE IPOTECI 

iar expuşi unei acţiuni - 

în alt mod nu: 

graf, $ 

„cunoscuţi, că pentru 
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blicaţiunile cerute de $ 3, al art. 506-din 
pr. civ., şi prin inserțiunea lor în ]/o- 
nitorul . Oficial cerută” de art..508 pr. 
civ., căci acest mod de încunoştiințare 
nu se raportă de cât la sarcinele asu-: 
pra. imobilului ce este a se vinde, ne- 
cunoscute în momentul cererei de vân- 
zare dar nu şi. la acele sarcini. şi dar 
şi la ipoteci cari ar fi necunoscute de 
tribunal la acea epocă; această dis-: 
tincţiune rezultă din chiar expresiu- 
nile şi economia art. 506. dispoziţiunile 
$ 3 al acestui articol fiind prescrise 
sub pedeapsa foxeluziunii pentru toţi 
acei. ce: crezând că ar aveă veri un 

drept, nu l-ar face să valoreze înain- 

tea zilei adjudecărei, această sancţiunea 
ori. care ar fi întinderea ce i sar pu- 

teă da, învedereazi că nu poate fi 
vorba în acest aliniat de sârcinile cu- 
noscute şi publicate, căci cu acele sar- 
cini. se vinde imobilul, nici în special 
de ipotecile cunoscute şi publicate, căci: 
ele vor fi plătite dacă prețul cu care 
sar vinde imobilul ar îi. suficient pen- 
tru acoperirea lor, chiar când partea 

care sar află în acest condițiuni, nu 

Sar fi, prezentat la tribunal înaintea 

zilei de adjudecare. Afară de aceasta 
nu se poate susţine că în $ 3-al acestui 

articol pe lângă. sarcinele prevăzute 
înțr'însul. adică sarcinele necunoscute, 

a putut fi vorba şi de alte sareini, sar- 

cinele cunoscute, pe care un alt para- 

2 al aceluiaşi articol, le-a pre- 

Siizut şi. regulat; prin urmare dar, $ 3 

ma avut în vedere aceste din urmă sar- 

cini. Către acestea, dacă căutând sor- 

gintea acestui paragraf, şi văzând că 

el este. traducţiunea art. 525 $ 4 din 

procedura geneveză, văzând că după 

testul original acest mod de înştiin- 

ţare nu. priveă. pe creditorii ipotecari 
aceştia art, 527 

din citata leginire a Genevei. cerea o 

înştiinţare făcută la persoana sau la 

domiciliu în formele ordinare, — cum 

oare S'ar puteă zice că această dispozi- 

ţiune tradusă: mai literal a putut fi 

introdusă în legislațiunea noastră dân- 

du-i-se o altă întindere de cât aceea 

ce -aveă în.textul original. Pe de o 

parte fiind probat că nici o formă ex- 

„cepţională nu este admisă de lege pen- 

+ru chemarea creditorilor ipoteeari.cu- 

noscuţi, — iar pe de alta că vânzarea 

prin licitațiuna făcută la tribunal, are 

să. aibă în privință-le, în virtutea art. 
568 pr. civ.. de efect a stinge un drept 
-ce aveau asupra: imobilului vândut, ră- 

mânem sub, imperiul principiului ge- 

neral că adică instanţele judecătoreşti 

nu pot declară stins un drept fără ca 

persoana ce-l aveă să fi fost încuno- 

ştiintată, principiu de. la “care Jegiui- 

„torul nu numai că na voit a se .de- 

-părtă în materie, dar încă din art. 1181 

e. civ., la care se referă art:725 pr. Civ. 

se dovedeşte că a voit -a-l consacră, 
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Art. 1746 

căci pentru ce îndatorivea pentru cre-, 

ditorele ipotecar de a-şi alege, în mo- 
mentul facerei convenţiunei de ipotecă 
un domiciliu în circumscripțiunea, tri- 
"bunalului situaţiunei; imobilului, dacă 
nu pentru a se şti unde are să i se facă 
chemările în caz de vânzare? (Cas. IL, 
161/80, Oet. 10/80, B. p. 345). 

4. Dacă prin actul de ipotecă garau- 

tul a fixat suma cu care, garantează 

pentru debitor cu moşia sa, această 

moşie este afectată la plata menţio- 

natei sume, şi judecata e în drept. în! 
fața unei atare obligaţiuni, de a nu 
ține în seamă suma prinsă din vânza- 
rea imobilului debitorului principal, 
de. oare ce'ecreditorul a avut în vedere 
suma. pentru care s'a constituit ipoteca 
în acel imobil de către garant care 
este răspunzător cu întreaga sumă, şi 
de oare ce imobilul ipotecat ceată să. 
răspundă de suma datorită, (Cas. L,, 
380/Nov. 25/81. B. p. 856). 

5. Ipoteca dând creditorului dreptul 
de a fi despăgubit cu precădere îna- 
intea tuturor creditorilor chirografari 
sau ipotecari. posteriori, până la con- 
curenţa creanţei sale, din pretul vân- 
zărei imobilului ipotecat, nu se poale 
admite, fără a face iluzoriu dreptul 
său, de a nu i se recunoaşte în virtu- 
tea, acestei calităţi numai dreptul de a 
puteă concură la cumpărătoarea imo- 
bilului ipotecat, când creanța eredito- 
vului urmăritor este primată de ere- 
anţa sa, lar dacă art. 16 leg. de urmă- 
riri recunoaşte statului dreptul de a 
înlătură de la licitaţiune ori ce con- 
curent asupra unui imobil urmărit de 
dânsul când w'ar depune garanţia ce- 
rută de 'acel articol, aceasta nu se a- 
plică de cât în privinţa acelor concu- 

„renţi cari mar aveă un drept real asu- 
Bra imobilului urmărit. (Cas. II, 119, 

ct. 5/82, B. p. 979). - 
6. Dacă prin contractul de împru- 

mut ipotecar se prevede că creanţa, si 
prin urmare şi ipoteca ce garantează 
acea creanță, este indivizibilă, forma- 
lităţile urmărirei făcute în persoana 
unuia din codebitorii coproprietari ai 
imobilului ipoteeat, sunt considerate 
ca bine făcute în contra tuturor eode- 
bitorilor coproprietari ai imobilului ur- 
mărit. (Cas. I1,38/Mart. 16/93, B.p.: 290). 

1. După art. 604 din codul Calimach, 
clauza, prin care părţile au stipulat 
ca creditorul să rămână proprietarul 
fondului ipotecat. la caz când debita- 
rul nar plăti la termen. este isbită de 
nulitate. Această nulitate a fost ere- 
ată de lege, nu pe motive de ordine pu- - 
lică, ci în interesul debitorilor, ea o 
măsură de protecţiune a lor faţă cu 
creditorii. De aci rezultă că debitorii 
erau liberi a invocă această nulitate 

sau a renunță la dânsa, aşă după -cum 
îi povățuiau interesele lor. (Apel Ga-. 

- lati II, 187/1894. C. Jud. 29/95). 

DESPRE 1POTECI Codul civil 

8. Din art; 1746, 1790 şi 11791 din Cod. 

civil rezultă că existenţa privilegiu: 
lui sau ipotecei asupra mnui imobil 
nu oprește trecerea proprietătei ace- 

lui imobil dela o persoană la alta, ei 
noul proprietar rămâne numai obli- 

gat de a plăti creditorului privilegiat 

sau ipotecar datoria. pentru care s'a 

constituit . privilegiul sau . ipoteca. 
Prin urmare, creditorul privilegiat 

sau ipotecar nure dreptul de a cere 
desființarea  înstrăinărei imobilului 
afectat făcută de debitorul său. ci nu 
mai de a urmări vânzarea în mâinile - 
noului 'proprietar şi deţinător, dacă 
acesta va refuza sau nu poate plăti 
datoria asigurală prin privilegiu; sau 
ipotecă. (Cas. I. 174/95 B. p. 1145). 

3. Sub Codul Caragea o terție per- 
soană putea garantă prin ipotecă ges- 
tiunea unui funcţionar şi această ipo- 
tecă cra valabilă, dacă se . legaliză 
conform acelei legiuiri şi se trecea în 
condica de ipotecă. fără să fie nevoe 
la constituirea ei de participarea 
concomitentă a Statului garantat. In 
asemenea caz. consimţământul si ade- 
varea Statului la constituirea ipotecei . 
rezultă în mod tacit din numirea şi 
funcţionarea sluibaşului, pentru a 
cărui gestiune s'a parantat prin ipo- 
teca constituită. (TDrib. Vâlcea C. Jud. 
18/96)._ 

. 10. Im sistemul legislaţiei noastre, 
proprietarul. : care îşi ipotecează imo- 
bilul. conservă dreptul de administra- 
ție şi are prin urmare dreptul de a-l 
închiriă şi percepe chiriile. de oarece 
veniturile nu sunt imobilizate prin 
simplul efect al ipotecii şi nici chiar 
prin procedura de urmărire. (Cas. ] 
938/904 B. p. 758). .- 

ti. Stipulaţiunea dintr'un act de i- 
potecă, că debitorul nu. poate cedă chi- 
„riile pe mai mult de şase luni şi niei 
a închiria imobilul mai mult de un 
au, este o convenţiune: care creează 
drepturi. . şi obligaţiuni numai în ra- - 
porturile dintre părţile contractante, 
neparticipând întru nimic la caracte- 
rul real al ipotecei şi deci nu este opo- 
zabilă - la terţi care au calitatea de 
ayant-eause cu. titlul particular ai - 
uneia din părţile contractante. (Trib. 
Iifov II C. Jud. 21/905). ” 
12. Ipoteca, fiind un drept real, ere- 

ditorii ipotecari pot să urmărească 
imobilele ipotecate şi să ceară saoate- 
rea lor în „vânzare în mâinile oricui 
sar găsi, fără să fie nevoe ca faţă cu 
acest detentor să se judece mai întâi 
spre a-şi. validă dreptul său. (Apel 
Craiova I, 14, Drentul 1915, p. 620: 
n acelaş sens: Cas. II, 38 di! 

1914. Curier dud. 337014). AD 10 Fobr. 
13. Partajul. moștenitorilor: nu .poa- 

ta: aveă nici o influenţă asupra drep- 
turilor creditorilor ipotecari din tim- 

»



Codul civil 

pul vieței defunctului şi moştenitorii: 
nu pot prin nimic, ca reprezentanti 
ai defunctului, să-i prejudicieze prin 
actele lor de împărteală. (Prib. Boto- 
şani 1915; Dreptul 1915, p. 491). 

13. Ipoteca - fiind un drept real. şi 
aceesoriu dacă ea dispare din o cau- 
ză oarecare, nu utinze prin aceasta 
şi nu desfiinţează creanţa principală. 
astfel că prin anularea ipotecei în 
virtutea art. 514. pr. civ. nu se anu- 
lează şi împrumutul intervenit între. 
părți care rămâne a îi considerat nu- 
mai cu titlu de creanţă chirografară, 
(Trib. Ilfov. s. not. 47 din 27 Mai 1918 
Dreptul 4919). , 

15. Ipoteca provază imobilul şi se 
întinde şi asupra fructelor ce cl pro- 
duce atâta timp cât sunt prinse de ră- .. 
dăcini, fără ca această extenziune să 
împedice exploatarea solului, 
cât ea nu ridică proprietarului debi- 
tor Jibertatea de a.se folosi de bunul 

DESPRE IPOTECI 

întru- . 

Art. 1747-1748 

- ipotecat, şi de a consumă sau înstrăi- 
nă „recoltele. Debitorul are dreptul de 
a înstrăină însuşi . fondul, afectat la 

plata datoriei ipotecare. dar această 
înstrăinare lasă în întregime dreptul 
oreditorului ipotecar, care urmăreşte 
fondul în mâinile noului. proprietar. 
instrăinarea fructelor, însă ridică 
dreptul creditorului asupra lor. căci 
luerurile mobile nu pot fi ipotecate. 

- Acest prinaipiu se aplică tuturor 
fructelor solului, oricare ar fi valoa- 
rea lor,.şi deci şi pădurilor vândute 
pentru tăere. îi 
.Ca atare vânzarea de pădure făcută 

de proprietarul! debitor, nu numai că 
este valabilă şi opozabilă ereditorului 
hipotecar, dar acesta nici nu poate 
pretinde să i se atribue_ preţul vân- 
zării. (C. Apel. Buc. s. I. 193 din 7. 
Talie 1923. -Pand. Rom. 1924 II. 98). - 

18. A se vedeă: art. 1747, nota 1. | 

Art. 1749. — Dreptul de i potecă, nu se poate constitui decât 

în cazurile şi cu formele pres 
Fr. 2115; L. Belg. 42). 

crise de lege. (Com. 10, 16; Cvi. 

Tezt. fr. Ari. 2115. — L'hypothăque n'a lieu que dans les cas et snivant 

les formes -autoristes par la loi. 

Doctrină străină.  . 

BAUDRY ET DE. LOYNES, Du nantissement, etc., 11, 962; 

MOURLON, ed. 7-a, III, p. 592; 
Poxr, Priv. et hyp. IL, 322. 

Doctrină românească. 

551 ur - :.99);. Droit ancien et mo- 
A : „X, p. 551 urm. 588; (VIII; part. I ed. 2-a, p. 93); € 

“derne de A Tobimanie, p. 456; „Ipoteca judiciară. Dreplul 80/1910; 

Nacu; LII, p. 690, 691. , 

Jurisprudenţă. 

1. Promisiunea de ipotecă consti- 

tuind o oblipaţie de a face. ea e vala- 

bilă prin simplul consimţimânt al 
părților, o asemenea obligaţie putând 
fi luată cu orice formă şi chiar în 
mod verbal fără forme solemne cari 

“Ar, 1448, — Ipoteca este sau | 

(Civ. 1749 urm., 1753 urm. 1760 urm. 

2116; L.. Belg. 43). 

"se cer numai pentru ipotecă şi debito- 

rul poate fi constrâns să-si execute 

promisiunea sa în cazul când nu o în- 

deplineşte de. bună voe. (C. Apel Cons- 
tanta 32 :din 8 _Oet, 919. Curier Jud. 

65-66/920, Pand. Rom. 2/922. II, 49). 
15 A se vedea: art. 1738 nota 3; art. 

"1712 eu notele respective, 

legală sau convenţională ?). 
1769 urm.; Civ. Fr. 

10 __ Tlle. ţ legale, ou judiciaire, ou conventionnelle. 

7 Tit, 123, — zile est legale, conventionnelle ou testamentaire. 

Doctrină străină. 

BAuDar Br DE LOYNES, Du nantissement, etc. Il, 962; 

Coran Er CAPITANT, ed. 2-a, ] 
Dauoz; Rep. Privil. et hyp-+ 

  

1) Art. francez corespunzător 2i1 

LR at 844 urm.; Suppl. Privil. et hypoth., 448 urm.; - 

6, adaugă şi „ipoteca judiciară“. 
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Art. 1749 

_DEMOGUE, ],.Sources des 
MovRLox, ed. 7-a, III, p. 
Praxror,, II, ed, 3-a, No. 

592; 
2755. 

DESPRE IPOTECI Codul civil 

Obligalions, IL, p. 338; 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO; X, p. 552 urm., 563; Droit ancien et moderne de la houmanie, p. 456; 
Nacu, 1], p. 690, 691. 

Art. 11149. — Ipoteca, legală este aceea care ia naştere în 
virtutea unei dispoziţiuni speciale a .legei. . | 

Ipoteca. convenţională este aceea care ia naştere din con- 
„venţiunea părţilor, cu formele prescrise de lege. (Civ. 902, 

11738 urin., 1745, 1753 urm., 1769 urm.; Civ. kr. 2117; L. Belg. 44), 

Text. fr. Art. 2117. — L'hypothăque lfgale est celle qui resulte de la .loi. 
I/hypothăque judiciaire est celle qui resulte des jugements ou. actes. ju- 

diciaires. - . 
I'hypothtque conventionnelle est celle qui d&pend des conventions, et de . 

la forme extrieure des actes et des contrats,. ” 
Text. Belg. Art. 44. —L[ 
I'hypothăque conventionne 

pothaque legale est celle qui râsulte de la loi. 
le est celle 

la forme exttrieure des actes et des contrats. : 
qui d6pend 'des conrentions et de 

I/'hypothăque testamentaire est celle qui est ctablie par le testatâur sur 
un ou plusieurs immeubles spteialement designâs dans le testament, pour garan- 
ție des legs par lui faits. 

Doctrină străină. 

AuBRY ET RAU, II, p. 200, 201, 251; III, ed. 5-a, p. 345, RI; 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc., 
Conin ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 93%; 
DALroz, Rep. Privil. et hypoth., 845, 1096 urm., 1186; Suppl. Privil. et hypoth., 127 
GUILLOUARD, Privileges et hypoth., Il, 876; 
MouURLoxy, ed. 7-a, III, p. 592, 598, 602; 
Panior, II, ed. 3-a, No. 2755. 

ALEXAKDRESCO, X,. p. 552 urm., 503; Droit ancien et moderne de la 
CANTACUZINO MATEI, p. 571, 57%; 
Nâcv, III, p.:690, 691; . 

1, 300; II, 963; 

urm.; 

Doctrină românească. 

Roumanie, p. 456; 
e 

SCRIBAN TRAIAN, „Legatarii în legislația română n'au ipoteca legală“. Curier Jud. 32/9915; 
Srox FLORIX, „Ipoteca legală distinctă a legatarilor“. Curier Jud. 17/9415; - 
Sroexescu D. Dem., „Consimfământul-credilorului întrun contract de îpolecă poale fi dat . 

posterior şi 'tacit?“. Curier Jud. 53/90%. 

Jurisprudență. 

1. Legiuitorul nostru, admițând ipo- 
tecile: legale pe lângă cele convenţi 
ouale, nu a făcut altă diferenţă între 
aceste donă, , feluri de ipoteci de cât 
numai în privinta modului cum ele se 
constituesc: primele luând naştere în 
virtutea legii, secundele xesultând nu- 

i n convenția părţilor (Apel. 
Buc. IL, 250, Nov. 27/79, Du 17/80). pr 

2. Ipoteca propusă de o societate de 
asigurare și acceptată de minister, 
conform art. 147 din Codul de comer- 
ciu, combinat cu art. 15 din regula- mentul din 4 Aprilie 1900 modificator! 
pentru punerea în aplicâţie a Codului 
comercial. nu intră în categoria ipo- 
tecelor legale scutite de taxele de în- 

- 1437). 

registrare prin art. 44 din legea tim- 
brului şi, ca atare, bine instanţa de 
fond a respins cererea de restituire a 
acestor taxe. (Cas. I, 408/9014, B. p. 

3. Ipoteca, ce o. societate o oferă 
tului nu poațe întră decât în ca- 

tegoria, ipotecelor. convenţioriale,. după 
cum rezultă din combinarea art. 147 
Cod. com. cu art, 15 din regulamentul 
de punere în aplicare a acelui. Cod, 
iar trimiterea, ce acest art. 15 face la 
ipotecile legale, nu poate să schim- 
be natura, ipotecii, căci el nu are de 

“scop decât. să arate modul de proce- 
dare pentru efectuarea înscrierii -- ace lei ipoteci. (Cas, 1 333/904 pieri, ec” 
a. A se vedea: art. 1772 cu notele 

respective. Sia , 
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Codul civil DESPRE IPOTECI Art. 1750 

Art. 1150. — Se pot ipotecă: 
1. Imobilele cari sunt în comereiu, cu. accesoriile lor, ce 

după lege se privesc ca imobile; . | | 
9 2. Uzufructul asupra. acestor 

462 urm., 471, 488—492, 963, 1310, 1770, 1777, 
L. agrară, 123; Civ. Fr. 2118; L. Belg. 45). 

imobile şi accesorii. (Civ. 
17%, 1824; 

leat. Jr. „Art. 2118. — Sont seuls susceptibles d'hypothiques : 
L. les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires. . 
2. L/usufruit des m&mes biens et accessoires pendant le temps de sa dure. 

Doctrină străină.. | 

Aunar Er Rau, III, p. 126, 127, 308, 407, 409, 410; III, ed. ă-a, p. 203, 204, 665-667, 669, 
70, 672; 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nanlissement, etc., 
III, 1041, 1914-1946; 

1, 50; 1, 915, 920, 928, 934, 944, 945 urm.; 

Burxoin, Propriste et contrat, ed. 2-a, p. 80, 133 
-CoLas EP CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 456, 806, 826, 846; II, p. 81, 885; 
DaLroz, Rep. Privil. et hypoth., 589,;751 urm., 800; Suppl. Privil. et hypoth., 422 urm.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 78, 78 bis, LIV, VI, VIII; - 

“Guassox, II, p. 250 urm.; 
GUILLOUARD, Privilâges et huypolh., III, 1508, 1513, 1592-1524; 

LAURENT, XXX, 200, 202, 208, 211, 213, 218, 219;  . 
MounLox, ed. 7-a, III, p. 587 urm.; 
PLARIOL, II, ed. 3-2, No. 2718 urm., 2721 urm, 2735 urm. 

Poxr, Priv. et hapoth,, 1. 310, 33%, 393-395, MI 

TaoeLoxG, Privil. et hypolh., 1, 108; II, 400-406, 553 bis. 

' . Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, x, p. 299, 362, 480, 55% urIa- 576, 95, 140, 101; (II, part. I, ed. 2-a, pe 

468, 417, 478, 551, 567; 1V, part. ], ed. 2-a, p. st; > ; 8, 417, 418, D591, 567 par. i7 e: 901. Dreptul 14/1902; Notă sub. Trib. 
Observaţiune sub. C. Apel Iaşi s. I, 

part. 1, ed. 2-a, p. 305 n. 4); 

Lannion (Cotes du Nord), 11 Mai 922. Curier Jud. 32/923; Observaţie sub. Judec. 

ocol. on Ci Calafat-Dolj, o din 12 Dec. 1919. Tribuna Juridică 26-27/4920; 

CAsTACUZINO MATEI, p. 508; 

CaisroponEscu C. şi ȘTEFÂNESCU-PRIBOL DEM. Codul legislației de expropriere, p. 183 urm.; 

Nacv, III, p. 686 urm. » 

Jurisprudenţă. 

- 1 Cumpărarea unei păduri, pentru 

exploatare prin tăiere nu constitue pen- 
“tru cumpărător undreptreal asupra 
acelei păduri ci numai dreptul incor- 

poral de a face să se taie si să se ridice 
arborii: tăiaţi. şi prin: urmare aseme- 

nea cumpărător nu -poate constitui o 

ipotecă valabilă asupra pădurei supu- 

să tăierei, căci prin asemenea destina- 

iune ea nu mai represintă de cât 0 

valoare mobilă, care nu este suscepti- 

bilă de a'fi ipotecatiă: (art. 466,.1750 şi) 

1751). Insă dacă cumpărătorul „unui 

asemenea drept :de tăiere a unei" pă 

duri a constituit-.ipotecă asupra Cl. - 
şi creditorul o scoate în vânzare sili 

pentru achitarea creantei sale, ace 

cumpărător nu poate să ) 

“vânzarea pentru motivul că ipoteca 
nu este valabilă, căci în lipsă de obli 

gaţiune ipotecară el rămine obligat 

personal, şi ţinut. ast-fel de a îndepli 

ni îndatorirea sa cu toate bunur 

sale, fie mobile, fie imobile. urmând 

2 

unurile, - 

numai ca şi alţi creditori să poată 
discută drepturile lor asupra pretului 
averei vândute, după mărimea şi gra- 

dul de preferinţă a:creanțelor lor (art. 
1718 şi 1719). (Cas. II, 1177, Nov. 19%, 

B. p._547) 
2. Drepturile reale neputând îi în- 

fiinţate decât prin lege. iar nu prin. 
convenţii particulare, de oarece orga- 
nizaţia proprietăţei, numărul şi natu- 
ra. desmembrărilor.: ei, interesează or- 
dinea publică, dela care părţile nu pot 
derogă şi legiuitorul nostru nevorbind 
nicăeri de dreptul de supertficie, de 
aici rezultă că, în legea noastră, ase 

“ vmenea, drept nu există cu caracterul 
„de realitate şi susceptibil de a îi ipo- 
tecat, Aceasta rezultă: mai cu seamă 
din art. 471. 419, 492, modificat dela 
codul francez, din art. 1750,Cod. civil, 
care reproducând în parte art. 45 din 
legea ipotecară belgiană dela 1851; 'de- 
clară susceptibile de ipotecă numai. 
imobilele ce sunt în comerţ cu acceso- 
riila lor. eliminând din acest text par” 
tea relativă la drepturile de superficie 
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Art] 1751-1752 

şi emfiteosă, prevăzute anume în le- 
gea belgiană, ca o aplicare a legei Ţă- . 

rilor 'de Jos din 1824, care permite ipo- 
tecarea acestor drepturi. (Apel Iaşi. 

I: Dr, 14/9902). . SII 
3. Art. 4 din decretul-lege 3681-918 re- 

lativ la exproprierea pentru cauză de 
utilitate natională, lovind de indis- 
ponibilitate părţile de moşii declarate 
expropriate, aceste: părți de moşii 
şi-au pierdut calitatea de lucruri în 
comerţ şi ca atare cel expropriat nu 
mai poate. dispune de ele prin trans- 
misiune ori . constituire de vreun 
drept real potrivit dispoz. art, 1750 al 
1, cod. civ. Da | 
“ Această 'indisponibilitate nu priveş- 
te numai pe. stat, căruia nu-i pot fi 
opuse. actele de : dispoziţie făcute de 
proprietar asupra pământului expro- 
piat, dar ea interesează pe orice ere 

DESPRE IPOTECI Codul civil 

" ditor, .care, în caz de neplată, ar fi 
chemat să-și îndestuleze creanţa din 

“imobilul ipoteoat.. * : 
„Din acest punct .de vedere cererea. 

apelantului creditor-ipotecar în speță. 
astfel cum'a formulat-o de a se consi- 
dera nulă ipoteca, ce i-a fost consti- 
tuită la 5 Ianuarie 1920 de debitor asu-— 
pra întregii moşii care a fost expro- 
priată în parte, şi a se recunoaşte cre-— 
anței sale caracterul de creanţă chiro- 
prafară. are a fi primită. Prin conse- 
cinţă, urmează a se scoate pe apelant: 
din tabloul de distribuție a rentei de 
expropriere, făcut conform art. 76 le- 
'pea, agrară. (Trib. Dolj III. sent. civ- 
109 din 15 Mai 1923, Jur. Gen. 1923 No- 
605). ” SR 

â. A se vedea: art. 786. Index „Ipo- 
tecă” şi notele respeative. o. 

Art. 1751. — Mobilele nu pot fi ipotecate. (Civ. 472 urm. 
1909; Civ. Fr. 2119; L. Belg. 46). 

Tezt fr. Art. 2119. — Les meubles n'ont pas de suite „par hypothăque- | 

Doctrină străină. 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, ete. UI, 917, 950 urm.; 
BUFNoIR, Propricte et conirat, ed. 2-a, . 387; 
Coran ET CAPITANT, ed. 2-a, 1], p. 755, 790, 817, 891; 
Darroz, Rep. Privil. et hypoth., 753 urm.; 
MouRLoN, ed..7-a, III, p. 589 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2105 urm. 

Supypl. Privil. et hypoth., 422; 

Doctrină românească. | 

ALEXANDRESCO, X, p. 299, 362, 480, 554% urm., 576, 705, 740,161; (VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 6683); 
Nacu, II, p. 271; 11, p. 686 urm. 

Jurisprudenţă.. 

1. Privilepiul asupra mobilelor du: 
xează cât ele se află la locul unde se 
Răseau, când privilegiul a luat naș 
teze, şi creditorul ce are privilegiul 
asupra lor! nu nu este ținut să le re- 
vendice. când debitorul le-a vândut 
sau cedat, dacă acele mobile se găsese 
încă la locul unde se aflau. (Lribu- 

nalul Botoșani, Curier Judiciar 25/96). 
2. Dreptul de farmacie nu este un 

bun imobiliar mici prin natura lui» 
„nici prin destinaţie, nici prin obieatul 
„la care se aplică şi ca atare un aseme- 

„ nea drept nu e susceptibil de a fi ipota- 
cat. (C. Apel Galaţi 64 din 27 April, 
1922. Dreptul 31/1902). pri , 

3. A se vedeâ: art. 1730, nota 1. 

Art. 1162, — Nu se aduce nici o moditicaţiune prin acest 
codice dispoziţiunilor legilor maritime în privinţa navelor şi bas- 

„timentelor de mare: (C. com. 490 urm., 67%8—694; Civ. Fr. 2120). 
„+ Text, fr, Art. 2120, — Il p'est.rien innov& par le prâsent Code anx dis— 

positions des lois maritimes concernant les nâvires et bâtiments. de: mer. | 

o “Doctrină străină. 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nanlissement, e!c., IL, 69%; II, 954 urm.; 
"DarLoz, Rep. Privil. et hypoth., 790, * 

| _ Doctrină românească. | 
ALEXANDRESCO, X, p. 290, .362, 480, 554 urm., 576, 795,:7140), 761;-. 
Nacu, III, p. 6%, : 
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Qodul civil DESPRE IPOTECI DE | Art. 1753 

Secţiunea I. — Despre ipotecile legale. 

Art. 1153. — Drepturile şi creanţele cari. se. asigură de 
iege prin o ipotecă sunt: * . Si a 

1. Ale femeilor măritate asupra bunurilor bărbatului *). 
2. Ale minorilor şi interzişilor asupra bunurilor tutorelui. 
3. Ale Statului, ale comunelor şi stabilimentelor publice 

asupra bunurilor perceptorilor şi administratorilor centrâli?). 
(Civ. 343 urm., 348, 390, 415 urm., 435, 454, 1942 urm., 1972 
urm., 1281, 1795, 1754 urm., 1778; C. com. 799; [L. Timbr. 
49 $1; Civ. Fr. 2121). - 3 

Text. fr. Art. 2121. — Les: droits et erances auxquels l'hypothăque legale 
“est attribute, sont:. 

Ceux des femmes marices, sur les biens de leur mari; 
Ceux des .mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; 
Ceux de l'litat, des communes et des 6tablissements publies, sur les biens 

-des receveurs et administrateurs comptables. i 

Doctrină străină. 

AcBar. Er RAU, I, p. 185, 304 urm., 307, 364; II, p. 42; III, p. 201, 206-210, 213-219, 225-231, 
234 urm., 248-250; III, ed. 5-a, p. 346, 347, 354-360, 363-366, 368-373, 383-388 urm., 
394 urm., 415-418; VII, p. 338; , Sa , 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc., 1, 666; II, 973-975, 978-981, 996, 1006-1012 urm. 

1174-1179, 1181, 1182-1187, 1189-1192, 1209, 1212, 1213; " 

"BEUDANT, 11, 92, 93, 601, 688 urm.; Ă o | 
“Cor Er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 521; ][, p. 828 nota 1, 892, 895 urm, 904, 907, 922, 945, 

'948, 961, 971, 1009; ed. 1-a, III, p. 89%; a : ă , 

Darcoz, Nâp. Privil. et hypoth., 8%5 urm.; Suppl. Privil. et hypoth., 448 urm., 471, 503; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, Sl bis, VIII; 82 bis, III-V; 83 bis, 1, II; 105 bis, 

VIII, AVI; | : . 

'DeuoLoMBE, |, 88; VI, 236, 420; VII, 124, 128, 135, 211; VIII, 29, 824, 825; 

GUILLOUARD, Privileges et hypotheques, II, 692, 693, 107-713, 715-717, 119-721, 723, 725, 126, 

729, 730, 752-154, 156, 174-716, 182-185, 787, 795, 7% urm., 801, 802,804, 806, 863, 

865-867 ; - . _ E a 
LavnExT, XXX, 264, 260, 269, 273, 275, 339, 346, 361-363, 370, 374, 313, M9; 

-LYON-CAEN ET RENAULT, Traite de droit commercial, VIII, 890 urm., 1133; 

MounLox, ed. 7-a, III, p. 592 urm.; -* . , Ă 

Poxr, Priv. et hyp., IL, 30, 432, 439, 491-493, 496, 497, 499-502, 524, 526; | 

“TRoPLOxG, Privileges et hypolhăques, 1, 130, 426; 11, 218 bis, 408 bis, 410 urm., 418 ter. 

491, 423, 425, 427, 433 ter, 4t3 ler, 513 ter; Conlr. de mariage, Il, 1646. 

„ Aute hipoteci legale. .. | 

AUB RAv, LL, p. 203, 206, 250; III, ed. 5-a, p. 350 urm.„'353, 354, 419; VII, p. 493 urm.; 

BAuDaY Er DE "Lone, Du nantissement, etc., II, 965-968, 1216, 1217; NI 

BeupanT, II, 600 urm.; AIE . 

DeuanTe ET COLMET DE SANTERRE, IV, 162 bis, III; 

DEemoLoMBE, XXI, 673; . | 

! ivileges et hypotheques, II, 690, 691, 868; - _ , 

peaLLOVARD, P A, priit da droit commercial, VII, 276 urm., 625; VIII, 1039; 

PLANIOL, II, ed.:3-a, No. 2810 urm., 2814 urm., 2831 urm. 2845 urm. | 

“TROPLOXG, Privileges et hypothegues, II, 432 ter; Donations, LV, 1828, 1829. 

Doctrină românească, - 

| . I, ed. 2-a, p. 450, 657 urm., 664, 665 (. şi n. 2, 666 nota, NE 

ALEA BES pă VIU, Roza, 586 urm. 5-0, 647; (II, ed. 2-a, p. 570, 608 urm.; Droit an- - 

cien et moderne de la Roumanie, p. 49, 456; 

CANTACUZINO MATEI, p. 363, 575, 578; Pe 

Nacu, |, p, 114 urm., 167; LL, p. 693, 694. 

1) A se vedeă, în legătură cu aceste articole, notele de sub textul articolelor 1256, 1231 şi: 1283 Codul 

"Civil, i i 
2) Dia eroare se zice aici „centrali“. în loc de „complabili“, cum este şi în textul francez. 
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Art. 1754 

„J urisprudență. 

î. Prin art. 1753 $ 3 statul. comunele 
şi stabilimentele publice au'ipotecă le- 
gală în bunurile perceptorilor şi ad- 

_ministratorilor. Aceste ipoteci nu au 
rang de cât din ziua luărei inserip- 
iunei în registrul tribunalului. (Apel 
Bue. III. 122, Ian. 5;84, Dr. 64/84). 

2. Codul civil român constituind, 
"prin excepţiune la dreptul comun mai 
multe ipoteci legale în profitul mino- 
rilor. femeii măritată si al statului a 
avut grijă de a determina în mod des- 
tul de clar cazurile” în cari ele există, 
-gi prin urmare, afară de aceste cazuri 
nu pot exista de cât ipoteci conventi- 
onale, ipoteci supuse dreptului comun, 
atât în ce priveşte constituirea lor cât 
şi inseripţiunea, Or, în nici un text de 
leme nu se vede trecută ca îpotecă le- 
gală aceea ce un portărel dă ca garan- 
ţie pentru: funcțiunea ce ocupă. Şi ca- 
racterul esențial al ipotecei: legale e cu 
dânsa să existe prin singura voinţă a 
legii şi fără intenţiunea acordului de 
voință al părților contractante. Ii în- 
vederat dar că în ipotecile date de 
portărei. pe lângă vointa lor, e nece- . 
sară şi acceptaţiunea ministerului de 
justiție, care e în drept să le accepie 

„- sau să le reiuze ea sufiaiente saw in- 
„suficiente. Astfel fiind aceste. ipoteci 
nu pot fi considerate de cât ea:ipoteci .: 
convenţionale. Or, o ipotecă conven- 
ţională, după art. 1772 şi 1171, nu poate 
fi valabilă de cât atunci când ea e 
constatată prin un 'act autentic făcut 
înaintea tribunalului care. pe lângă 
celelalte solemnităţi, trebue să cons-. 
tate declaraţiunea şi liberul consimță- 
mânt al părţilor contractante. Deci 
este nulă ipoteca consimţită de un 
portărel ca garanţie a funcţiunei sale, 
dacă la constituirea ci nu s'a prezentat 
statul printr'un advocat public. (Prib. 
Izov, I. Apr. 28/84, Dr. 45184). - 

Legiuitorul, prin art. 1753, deter- . 
mină, anume cari ipoteci sunt legale, 
între cari nu intră ipoteca prin care 
constituentul dotei garantează fiicei 

DESPRE IPOTECI “Codul civit 

sale plata dotei, aceasta fiind o ipotecă 
convenţională. (Cas. IL, 222, Ian. 7/85 

.. D. 494), 
â. După art, 1753 şi 1754-din codul 

civil, femeia are o ipotecă legală spe- 
cială asupra bunurilor ce sunt afec- 
tate prin contractul de căsătorie pen- 
tru asigurarea dotei alienabile şi că 
accastă ipotecă are a se înscrie de băr- 

- bat înaintea celebrărei căsătoriei. ea 
fiind apărată si de taxa de înregi- 
strare, conform art. 44, alin. ultim din. 
legea timbrului. 
Prin urmare, ipoteca afecțată de sot 

prin contractțul de căsătorie, pentru 
garantarea dotei constituite viitoarei 
soţii, fiind o îpotecă legală, Tribunalul 
a violat sus citatele texte de lege când 
a hotărît că asemenea ipotecă este con- 
venţională, supuind-o în acelaş timp: 
si la taxa de înregistrare, (Cas, IL, 26: 
Mai 1910, B. p. 886). | 

5. Femcea poate cere înscrierea îpo- 
tecei sale legale asupra bunurilor băr- 
batului şi după desfacerea căsătoriei. 
(Cas. II, 48 din 20 Febr. 1912, B. p. 34% 
Curier Jud. 56/9192). ” | 
6..Din combinarea art. 1753 şi 1757, 

din codul civil şi din întreaga econo-- 
mie a legii, rezultă că ipoteca legală a 
femeei, tinde nu numai la asigurarea 
dotei sale .alienabile, dar şi la asigu- 
rarea dotei sale nealienabile. (Cas. II 
43 din 20 Febr. 1919, B. p. 345. Curier 
Jud. 56/9129). , . 

7. Femeia nu are ipotecă legală asu- 
pra imobilului soţului numai pentru 
dota sa alienabilă, ei şi pentru orice 
alte pretenţiuni cari ar isvori din 
foaia sa dotală şi deci şi, pentru ave-— 
rea sa parafernală prevăzută într'o- 
asemenea convenţiune. (Apel .Buc. |, 
No. 200. 1913. Dreptul 1914, p. 50). 

8. Ipoteca legală a Statului asupra 
bunurilor grefierilor, fiind cuprinsă în 
art. 1753 alin. III e. civ., urmează că, 
conform art. 46 alin. ultim din legea 
timbrului să fia scutită de taxe de în- 
registrare. (Trib. Bacău I, No. 131, 

1915; Dreptul 1915, p. 478). 
„A se vedea: art. 1754 cu notele re- 

spective,. | 
4 

Ş 1. Despre siguranţele: femeilor măritate!). 

Art. 1154. — Femeea va aveă o ipotecă specială asupra. 
bunurilor ce sunt afectate prin contractul de căsătorie pentru 
asigurarea, dotei alienabile. 
ca Ipoteca se va înscrie de bărbat înaintea celebrărei . că-. 
Satoriei, ŞI nu va aveă efect decât dela data acelei inscripţiuni.. 

Inscripţiunea va puteă fi cerută şi de femee. (Civ. 1242 
urm., 1281, 1753, 1755 urm.; C.. com. 799; [.. Timbre 39 $ 9, 49 $1; L. Belg. 64). 

  

1). , ă ci i i ) A se vedea, în legătură cu aceste articole, notele de sub textele Art, 1256, 1231 şi 1283 Cod. Civ:- 
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Codul civil: DESPRE IPOTECI: Art. 1754 
e 

„Text. Belg. Art. 64. — La femme aura une hypothăque spteiale sur les 
biens qui sont affectes par le contrat 'de mariage, pour stiret€ de sa dot et de 
ses conventions matrimoniales. 

Elle pourra €galement stipuler, dans son contrat de mariage, une hypo- 
thoque speciale pour garantie des reprises de toute nature, mâme conditionnelles 
-ou Gventuelles, qu'elle pourra avoir ă exercer contre son mari. | 

Ces hypothăques seront inserites par le mari avant la câlebration du ma- 
ziage, et auront leur effet î. 'dater de linseription. - 

Linseription pourra aussi âtre requise par la femme. 

Doctrină străină. 
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Doctrină românească. 
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10/1900 ; , a oa. 
Joxescu I. IoAx, Dota sub raportul înstrăinării, Pp. 286; | 

7 7 . 
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iuni "critice asupra ipolecilor legale ale femeei 
eptul 64/1899, 83/1899, 40/1900, 46/1900, 

ScniBax STEFAN, Executarea ipolecilor legale. C 

Taranu G. V., Prezidentul tribunalului, p. 

Jurisprudenţă. 

1. Legiuitorul nostru, admițând ipo- 
tecele legale, pe lângă cele conventio- 

serise, două condițiuni esenţiale, pentru 
validitatea lor, Acest principiu reese, 

nu numai din combinațiunea tuturor 
articolelor codului civil relative la a- 
ceastă materie, dar şi din această că   male, nu a făcut altă diferenţă între 

aceste două feluri de ipoteci de cât nu- 
mai în privința modului cum ele. ge 
-constituese: primele luând" naştere în 

virtutea lepii, secundele rezultând nu- 
mai din convenţiunea părtilor:, întru 

<ât priveşte însă celelalte reguli: rela- 
tive atâț la specializarea acestor 1p0- 

teci cât şi publicitatea lor, le-a supus 

“la o regulă comună, legiuitorul voin 
ca orice ipoteci din ori ce cauză ar lua 

cle naştere să. fie: specializate şi 1n- 

legiuitorul român, depărtând dispozi- 
ţiunile codului francez. a adoptat cu : 
totul sistemul Jegii belgiane, unde spe- 
cializarea şi publicitatea ipotecelor 
sunt prescrise întocmai ca în ipotecile 
convenţionale. Or,! după art. 1754 fe- 
meea are o ipotecă specială asupra bu- 
-nurilor bărbatului ce sunt afectate prin 

d . contractul de căsătorie pentru asigu-, 

varea dotei declarate alienabilă, ipo- 

tecă care urmează a se înseri de băr-



Art. 1754 DESPRE 

bat sau de femee înaintea, celebrărei 
căsătoriei, Chiar când o asemenea sii- 
pulaţiune nu există în contractul de 
căsătorie sau chiar când ar fi stipula- 
tiani contrarii, totuşi legea civilă dă 
drept femeii ca cu autorizaţiunea pre- 
şedintelui tribunalului -domiciliului 
său. în timpul căsătoriei, să ceară o- 
inscripţiune ipotecară asupra imobile- . 
lor bărbatului său, până la concurenţa 
dotei alienabile sau pentru ori ce pre- 
tenţiuni ar puteă aveă, în virtutea 
foii sale dotale, drept care-l poate e- 
xercitţă în numele femeii constituentul 
său (art. 1756, 1757, 1759), Art. 1755 pre-:- 
văzând că contractul de căsătorie tre- 
'bue să specializeze nu numai imobilele 
ipotecate dar si suma până la concu- 
renţa căreia se va puteă luă inserip- 
tiunea ipotecară şi art. 1758 cerând ca 
imseripțiunile luate în virtutea art. 1756 
şi 1757 să specializeze sumele pentru 
care o inscripţiune ipotecară este luată, 
rămâne evident că în toate aceste ca- 
zuri ipoteca legală, sub pedeapsă de 
nulitate, urmează a fi specializată sau 
prin contractul de căsătorie sau prin 
ordonanța preşedintelui, tribunalului 
care autoriză luarea unei inscriptiuni. 
(Apel Buc, II, 256, Nov, 27/79, Dr. 17/80). 

2. Inseripţiunea unei ipoteci legale 
fiind supusă la aceleaşi formalităţi ea 
şi aceea a unei ipoteci convenţionale. -: 
nimeni nu se poate prezintă în numele : 
unei persoane pentru a, cere iuscrip- 
ţiunea unei ipoteci de cât atunci când 
mandatul în virtutea căruia se prezintă 
e învestit cu formele exterioare ale 
autenticităţii. (Apel Buc, II, 256, Nov. - 
27/19._Dr. 11180). De 

3. Din textul tuturor articolelor ce 
regulează materia ipotecelor legale re- 
ese că femeea măritată, pentru a pu- 
teă aveă o ipotecă legală asupra ave- 
xei soţului, care prin inscripţiune să . 
poată fi opusă unei terţii persoane. 
urmează a aveă un contract dotal fă-. 
cut cu formele prevăzute de lege. Ar- 
sumentul din expresiunile generale în- 
trebuinţate de legiuitor în art. 1759. 
care ar acordă femeii măritate o ipo- - 
tecă legală asupra bunurilor bărbatu-. 
lui pentru toate creanţele sale fără a 
distinge dacă, acele creanţe au luat na- 
ştere înainte, de odată cu. căsătoria, 
sau în timpul duraiei ei, nu e câtţ de 
puțin fundat. căci legiuitorul în art. 
11593 nu are drept scop. de cât a arătă 
care -sunt persoanele ce, pot beneficiă 
de o ipotecă legală şi care sunt bunu- 
rile - asupra cărora. aceste ipoteci pot 
aveă loc, iar nici de cum a arătă că 
femeile măritate pentru ori ce ereanţiă 
ar îi având contra soţului său au o ipo- 
tecă. legală. Ceea ce face şi mai-ovi-. 
dentă această intențiune a legiuitoru- 
lui nostru, sunt dispoziţiunile catego- 
rice ale art. 1754—11757 cari, ocupându-se 
despre siguranțele femeilor măritate, 

POTECI Codul civit! . 

arată nu numai formalitățile cum a- 
ceste inscripţiuni pot fi luate. dar şi! 
că -ereanţele pentru cari femeile mă-, 
ritate au o ipotecă legală, pentru cari 
pot cere o inseripţiune îpotecară. sunt: 
cele rezultând din contracțul lor: do- 
tal si .până la concurența do'ci alie--- 
„nabile.. Această intenţiune a legiuito- 
rului reese asemenea şi din art 1815. 
'care prevede sieuranţa femeii: mări- 
tâte sub codul Caragea. Dacă sar, ad- 
mite că legiuitorul nostru a voit a. 
asigură femeia măritată cu o ipotecă. 
legală pentru ori ce creanţă, şi dacă. 
art; 1753 ar cuprinde acest principiu 
general, atunci ar trebui să presupu-— 
nem că art. 1754 şi urm. nu sunt de- 
cât o. inutilă repetițiune, şi în ori ce 
caz o: contradieţiune flagrantă a prin- 
cipiilor puse în art. 1753. Astfel fiind, * 
e imposibil a se admite că soţia, în 
lipsă de un act dotal. regulat făcut. 
pentru  creanța sa. parafernală.! poate: 

-aveă o ipotecă legală, (Apel Buc. I, 40, 
Yebr. 14/84, Dr, 33/84). 

4. Art. 1753, departe de a face vre-o: 
distingere, hotărăşte în termeni gene-- 
Tali că femeea măritată are pentru 
asigurarea drepturilor şi creanţelor ei 
o ipotecă legală asupra bunurilor băr- 
batului său; de unde urmează că toate 
creanțele femeii, precum zestrea, cla- 
uza de întrebuințare, câştipuri nup- 
tiale, bunuri parafernale. etc., sunt ga- 

 rantate prin ipotecă legală. Art, 17145— 
1757 nu au un înțeles limitativ, căci 
singura restricţiune care roese 'din a- 
ceste articole este că numai pretentiu- 
nile ce ar-puteă aveă femeia în vir-- 
tutea, foaici sale dotale, adică în vir- 
tutea unei convenţiuni matrimoniale, 
dau loc la o ipotecă legală (art, 1575). 
(Cas. 1, 245/lun. 92/85, B. p. 519). 

5. Art, 1753 stabileşte că femeile mă-— 
ritate au o ipotecă legală asupra bu- 
nurilor bărbatului pentru drepturile 
şi creanţele lor; iar art, 1754 şi 1757 e 
numără drepturile. cele mai. uzuale ce 
femeea are contra bărbatului său;. a-- 
ceastă enumeraţiune nu este limitativă 
căci prin ca legea are de scop de a de- 
termină modul cum, această .ipotecă. 
trebue a fi specializată, iar nu de a: 
determină cazurile în cari femeia are 
o ipotecă legală; principiul este stabilit: 
prin art. 1753, iar enumeraţiunea este: 
o chestiune de interpretare, care nu: 
intră în domeniul legiuitorului. (Trib. 
Ilfov, I, Mart. 29/89, Dr. 36/89). 

6. Suh regimul. separaţiunei de bu- 
nuri, ca şi sub regimul dotal, în ceea. 
ce priveşte bunurile. parafernale, fe- 
meia singură îşi administrează patri- 
moniul, său şi ca atare ea nu poate: 
aveă nici o acţiune- contra. bărbatului 
său pentru aceste bunuri, prin urmare - 
nu poate aveă nici vre o îpotecă le- 
sală, Şi chiar dacă femeia ar lăsă ad- 
ministraţiunea: acestor bunuri. soțului



Codul civil . DESPRE IPOTECI - „Art 4755 

său, ca tot nu poate avea o ipotocă le-  rinţă în contra terțiilor achizitori. în- 
gală asupra averei bărbatului, căci în tru cât nu avea nici un drept de ur- 
acest caz bărbatul administrează acea- mărire. Legiuitorul cod. civil, găsind - 
stă avere au soţiei nu în baza conven- . că sistemul acesta e prea slab, a pre- 
tiunei matrimoniale, ci în baza unui scris ca femeile 'măritate să iă o in- 
mandat, așă că el nu poate fi respou- seripţiune ipotecară asupra averei s0- 
sabil de cât ca un mandatar (art. 1286); tului, dându-le astfel posibilitate de a 
or, mandantul nu are ipotecă legală dobândi şi dreptul de urmărire. (Apel 
asupra averci mandatarului său. (Irib. Buc. III, C: Jud. 54/9%1). E 
Tfov, I, Mart. 29/89, Dr. 36/89). „8. Femeia poate, chiar după desfa- 

7. Sub legiuirea Caragea femeea, mă-' cerea căsătoriei, să înscrie ipoteca sa 
xitată aveă o preferință ocultă asupra legală, pentru «ca, cel putin dela data 

întregei averi a bărbatului, în virtu: acestei înscrieri, să-şi asigure un rang 

tea căreia, când veneă în concurs cu față de ceilalţi creditori posteriori ai 

alți creditori, eră îndreptăţiiă de a-şi bărbatului. iar acesta nare calitate de * - 

luă cu preferinţă zestrea. Acest drept a critică regularitatea unei asemenea 

de preferinţă nu se puteă exercită, de  înserieri, care nu este cerută în inte- 

cât atât cât averea eră în proprieta-  resul lui. (Apel:Buc, III. Dr. 39/905). 

tea soţului, îndată însă ce acesta în- 9. A se vedeă: art, 1281 cu notele re- 

streini această avere, soția nu-şi mai  spective; art. 1753 cu notele 4, 5, 6. 7; 

puteă exercită dreptul său de prefe- art. 1815 cu notele respective. | 

Art. 1765. — Prin contractul de căsătorie se vor specializă 

imobilele ipotecate, obiectele dotale garantate şi suma. până 

în concurenţa căreia se va putea, lua inscripţiunea. ipotecară. 

(Civ. 1924 urm., 1981, 1756 urm.; I. Belg. 65)... 

Test. Belg. „Art. 65. — Le contrat dâsignera les immeubles greves de Thy po- 

thtque, Pobjet de la garantie et la somme a concurrence de laquelle l'inseription 

pourra tre prise. N LU | 

Doctrină străină. 

Y 7. 4764, 1769, 1773 bis, 11774, 1777, 41178, 1780, 1851; . i E 

Ansrz, IV, AO 1 78, p. 516 urm (ed. 5-a); III, Ş 204 ter, p. 348, 368, 369, ne 5, 370, 

31 t. şi n0 8, 19, si n? 25 (ed. 5-a); V,$ 468, p. 127; 5 980.982. 986. 1000: 

Bun ET DE LOYNES, Du nantissement, des priv. et Îyp-o I1..973-976, 980-982, , ; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 81 bis, II; 105 bis, XVI; | Lu 

J 1, 226; a aa: 

BEOLOME, isi et hyp., 11, 692 urm. 752-154, 756, 172, 774, 790; a 

Huc, XIII, 177, 178 urm., 237 urm; SII Se 78 sari sas 

XI, 1 ANN 153. 317, 333, 358, 330, 315, 346, 364, 305, 367,378, 381 urm, 68, 

LAUR de 1505 10. ui NSXI, 108, 328 urm.; XXXIII, 560; Dr. înt; VII, 335, 

396, 598; 5 bis, 884, p. 13, 880, 801, 894, p. 19, 805, 018, 923, 920, 
Manrox Prio. et hp IL, 855 b 3 

"930 dr. 938-040; 943, 943 bis, 950, dog 15929 urm; 

: ivile eques, 4733, 19210, 192 -i 

Pasosores Fr, Privilege ei ss ao) urm., 436, 437, 5U9; art. 2121, no 497, p. 421; 

Roniiag er PONT, Contr. de mar. 1,193; ” . | 

SlReY, Hipothoques, 25%; o 283 urm. 

ESSIER, 7'7. de la (COL. 1 D- - „3 , | 

Tur, IV, 474, 415, 481, 1, Î38, p. 43, 25 19 bis, 513 ter; | E 

o Pre Periv, p- 413, 518, 617; Zrait€ de dr. în!. priv 1, p. 213; III, 

„839, 560. Ă . | 
' Doctrină românească, | 

a. n. 315, 442, 537 n. 5, 657 urm., 658 n. 1, 660 t. şi 

i N i a E ia P673-675, 677, 681; X, p. 555, 567; (IV, part. 1, ed. 

Za "p 352 415); Droit 'ancien et moderne de la houmanie, p. 95, 450; 

CAszAcuzE:o MATEI p. 575; : 
"Nacu, III, p. 694 urm. SN . NI 

“TATARU GE. Prezidentul tribunalului, P- 86. 

| Jurisprudenţă. 

1. A să vedea: art, 1754, nota 1. - 
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Art.. 1756 ' DESPRE IPOTECI  Codul-civib 

"Art, 1166. — In lipsă de stipulaţiuni exprese!) de ipotecă: 

în contractul. de căsătorie sau când garanţiele determinate 

prin acest contract nu vor fi îndestulătoare, femeea va putea. 

în timpul căsătoriei, în virtutea autorizaţiunei date de către 

preşedintele tribunalului domiciliului său, şi până la concu- 

renţa sumei dotei alienabile, să ceară inseripţiunea ipotecară. 

asupra. unuia sau mai multe imobile anume determinate ale 

bărbatului său. (Civ. 1224, 1981, 1755, 1757 urm.; C..com. 799; 

L. Belg. 662). - E - i e 

" “Text. Belg. Art. 66. — A d€faut de stipulation d'hypothăque, ou en cas- 

d'insuffisance des garanties determines par le contrat, la, femme pourra, pen- 

dant le mariage, en vertu de Lautorisation du president du tribunal de son: 
domicile et ă concurrence de 'la somme qui sera fixe par lui, requdrir des inscrip- 
tions hypothâecaires. sur les immeubles. de son mari, pour sfiret6 des droits- 
&numerâs au $ l-er de l'artiele 64. | 

Doctrină străină 

ARNTZ, 1V, 1764, 1769, 1773 bis, 1114,.14778, 1780, 1851; - 
AuBRY ET RAU, ], $ 78, p. 516 urm. ed. 5-a; III, $ 264 ter, p. 348, 368, 369, n%5, 310, 31 

î. şi n%, 8, 379 î. şi no 25, (ed. 5-a); V, $ 468, p. 127; 
BAbpRY Er LOYNES, Du nantissement, des priv. et hp. IL, 973-976, 980-982, 986, 1000; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, LX, Sl bis, 11; 105 bis, XVI; 
DEMOLOMBE, III, 226; „o 
GUILLOUARD, Priv. et hyp., 1, 692 urm., 752-754, 750, 772, 1174, 790; 
Huc, XII1,.177, 1478 urm., 237 urm.; i i 
LAURENT, |, 116; XXX, 153, 317, 333, 338, 339, 345, 346, 364, 365, 367, 378, 381 urm., 388, 

394, 897, 406, 407, 410, 411; XSXI, 108, 328 urm.; XXXIII, 560; Dr. int. VII,/375, 
396; 398; Sie 

- MARTON, Priv. et lajp III, 855 bis, 884, p. 13, 889, 891, 804, p. 10, 895, 918, 923, 929, 
930 urm., 938-940, 943, 943 bis, 950, 951, 1693; . ă 

PANDECTES FR., Privileges et hypolheques, 4133, 15216, 15223 urm.; 
Poxr, Priv. et hyp., Î, 429, 433, p. 42k urm., 436, 437, 509; art. 2121, no 427, p. 4%; 
RODIERE Er PORT, Conlr. de mar., 1, 193; - i | : 
Siney, Hypolheques, 2%; 
TessiER, 77. de la dot., II, p. 285 urm.; 
Tuuny, IV, 474, 4175, 481, 487, 488, p. 423, 424; | 
“TROPLOSG, Priv. et hyp., Il, 418 bis, 418 ter, 513 bis, 513 ter; 
Weiss, Pra de dr. dit” privi, p. 418, 518 GL7; Traită de dr. int, priv. 1, p..213; II ES 20 500, p p te d int. prio., Il, i 13; 7 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO; VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 315, 442, 537 n. 5, 657 urm., 658 n. 

G6L, 66+ urm, 667, 668, 670, 673 t.-şi n. 2, 674, 675; .X, p. 555, 567; (IV, 
part. I, ed. 2-a, p: 352, 415); Droil ancien et moderne de la Roumanie, p. 95, 9%, 
456; Observaţie sub. Trib. Iași s. I, 7 Oct. 1906, Dreptul 6871906; 

CANTACUZINO MATEI, p. 575, 576; | - E 
CmincuLEscu D. N., „Despre efectul erorilor sau indicaţiilor mecomplecle sau neexacte 

intro înscripție de îpotecă'sau privilegiu şi despre autorizația cerută femeei zestraşe: 
penlru luarea inscripției legale“. Curier Jud. 43/1903; . , 

NACU, II, p. 094 urm.; 
ALLADE T. GEORGE, Aolă sub. C. Apel laşi s. 1, 28 din 26 luni i Trib. Fâl- 

| ciu, 64 din 27 Aprilie 1913, Chrier pd 1571921; A ie 93 si Tri F 
“TATARU G. V., Prezidentul Tribunalului, p. 86. : 

Jurisprudenţă. pentru asigurarea zestrei sale: şi dacă. 
, J ânsa nu va exercită acest drept, îl 1. Femeia măritată are drept de a va puteă exercită în numele ei acela: 

cere, inseripțiune ipotecară asupra bu-... ce a constituit dota, şi în lipsă. ace- 
nurilor imobile ale bărbatului său,  stuia, chiar procurorul tribunalului de 

. . ” 

textul ru Art belgian corcspunzător 66, nu cuprinde expresiunea: pexprese“, care nu se găseşte nici im 

2) A se compară art. 1756 român cu art. 66 din Legea belgiană dela 1051. 
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* Codul civil 

prima instanță al domiciliului femeii. 
Constituitorul dotei poate cere această 
inscripțiune fără autorizarea preşedin- 
telui tribunalului domiciliului, femeii, 
autorizațiune fără de care însă femeea 
nu poato cere o asemenea înscripți- 
une. O asemenea inscripțiune este o-. 
pozabilă tuturor. (Apel Galaţi LI. C 
Jud. 41/95). alaţi 

2. Inseripţiunea ipotecară în averea . 
nemişcătoare a bărbatului, pentru asi- 
gurarea dotei mobiliare a femeii sale,. 
se poate luă şi de cei ce au constituit 
dota. fără ca în acest caz să fie nevoe 
de autorizaţiunea. preşedintelui tribu- 
nalului, această autorizaţiune fiind. 
prescrisă de lege numai pentru femee, 
în interesul autorităţei maritale. (Cas. 
IL, 218/95, B. p. 605). 

3. Femeia sau constituitorii dotei, 
pentru asigurarea drepturilor rezul- 
tând din contractul dotal şi până la 
concurența dotei alienabile, nu pot cere 
inscripțiauna ipotecară, decât în timpul 

DESPRE IPOTECI Art. 1757 

duratei căsătoriei, (Cas. I, 131/901, B. 
p, 426). „ 

4. Femeia poate în timpul căsătoriei 
să ia, o inscripție ipotecară asupra imo- 
bilelor .bărbatului său cu. autorizarea 
preşedintelui 'Prib. şi aceasta chiar în 
caz când ar există o.convenţie con- 
trară în contractul matrimonial. iar 
garanţia femeii subsistă în tot timpul 
căsătoriei. Inscripţia ipotecară -a fe- 
m6ii garantează nu numai dota, dar 
chiar_ averea -ei parafernală, (Trib. 
Iaşi I, Dr. 68/906). . . 

5. Femeia w'are trebuință de autori- 
zarea bărbatului, sau de punerea lui 
în cauză, când cere o inscripţiune ipo- 
tecară pentru asizurarea dotei sale 
mobiliare, precum de asemenea bărba:. 
tul nu este ţinut să pună în cauză pe 
femee când cere reducțiunea inserip- 
ţiunei, ipotecare, (Cas. II, 18 Ianuarie 
1906, B. p. 110). 

6. se vedeă: art. 1754, notele 1, $; 
art. 1759, notele 4, 6, 7; art. 1786, nota 21. 

Art, 195%, — Temeea va puteă încă, chiar în caz de con- 

venţiune contrarie, dară cu autorizaţiunea preşedintelui tribu- 

nalului domiciliului său, să ceară în timpul căşătoriei inscripţiuni 

ipotecare asupra imobilelor bărbatului 

tenţiuni ar putea aveă în contra lui 
său, pentru orice pre- 
în virtutea foaiei sale 

dotale. (Civ. 1281, 1756, 1758; C. com. 799; L. Belg. 671). 

Text, Belg. Art. G7. — La femme pourra toujours nonobstant convention 

contraire, mais en vertu de Pautorisation du president du tribunal de son do- 

micile, requrir, pendant le mariage, des inscriptions sur les immeubles de son 

&poux pour toutes causes de recours qu'elle peut e conire 
elle souserites, d'alienations de ses pro- 

celles qui resultent d'obligations par 
avoir contre lui, telles que 

pres, de donations ou de suceessions auxquelles elle aurait €t6 appelte. 

. Doctrină străină. - RE 7 

N 764, 1769, 1773 bis, 171%, 1778, 1780, 1851; | | La 

A MA e 1, $ 78, p. 516 urm., ed. ai IUL, A204 ler p. 318, 368, 369, ne 5, 30, 

1. si no 8,8791. şi no 25, eu. 5-a; V, $ 468, p. 127; | ANN 
Banii ELE Loves, Di nantissement, des priv. et_hyp- II; 973-916, 980-982, 9S6, 1000; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, Sl bis, II; 105 bis, AVI; | 

DemoLomBE, III, 226; ” m - O mr ” e 

GurovARo, Priv. et hyp., II, 692 urm. 752-15%, 756, 772, 77%, 790; 

Huc, XIII, 177, 178 urm., 237 urm.: 
LA "1 116; XXX, 158, 317, 333, 338, 339, 345, 346, 364, 365, 367, 318, 381. urm., 388. 

NT, 1, , , » 

394, 307, 406, 407, 410,411; XXXI, 108, 
39%, 39%; . 

MARTON, Priv. et hp 
930 urm., 938-940, 

ivileges et hypotheques, 473 PANDECTES FR., Privil ge .  dupoli quos, AT 

Ponr, Brio. et hypu„ |, . 
Noprine er PONT, Contr. de mar, L, 193; 
IREY, Fypotheques ; . 

TESSIER, e della dot. LI, p. 285 urm.; E 288, p. 48,424; 
Tarny, 1V, 474, 475, 481, 481, 49 Le 48 ter, 
TnoPLosG, Priv. et -hyp-> Îl, 41€ 
Weiss, Pride dr. .înt.. pr P. 
+ 101, p. 339, 560. Sa 

  

1) A se compară art..175 

4 

— 2: 

328 urm.; :XAXIII, 560; Dr. înt; VII, 375, 

117, 855 bis, 884, p. 13, 880, 801, 804, p. 19, 805, OLS, 028, 020, 
is! 950,951, 16%; 

943, 943 pis, 050, 991,33'4516, 45993 urm.; 
7 

436, 437,: 509; art. 2121, n 427, p. 42; 

4 

543 bis, 513 ter; | 3 
448, 518, 617; Zraile de dr. înț. priv. IL, p. 213; 

7. român cuart. 67 din legea belgiană din 1854... 

+



Art. 1758 DESPRE IPOTECI Codul civil 

- Doctrină românească, 

/ ESCO, VIII, rt.' 1, ed. 2-a, p. 664, 665, 666 urm., 666 nota, 667, 668, 670, 

Areraaeres 681; X, D625; (V, part. 1, Sa. 2-a, p. 35, 415); Droit ancien, et moderne de la 

Roumanie, p. 95, 456; „Două chestiuni controversate asupra îpolecei legale a femeei 

măritate*. Dreptul 14/1904; Observaţie. sub. -Cas. II, 27 din 18 Ian. 1906. Dreptul 

44/1906; Observaţie sub. Trib. Iaşi s. 1, 7 Oct. 1906. Dreptul 68/1906; . 

CANTACUZINO MATEI, p. 575, 576, 715; 
Ionescu ]. loax, Dota sub raportul înstrăinării, p. 286; 
Nacu, III, p. 695 urm.; 
TATARU G. V., Prezidentul tribunalului, p. 8; 

. VULTUREBOU GR., „Femeea mărilată poatecedă rangul inscripției ipotecei sale“. Dreptul 511904. 

Jurisprudenţă.. 

1. Femeia nu are ipotecă legală a- 
supra averei imobile a soţului numai 
pentru 'dota sa alienabilă, ci şi pentru 
orice alte pretenţiuni cari ar isvori din 
foaia sa dotală şi deci şi pentru ave- 

vea sa parafernală prevăzută într'o a- 
semenea convenţiune. (Apel Buc. I, No. 
200, 1913. Dreptul 1914, p. 50). 

2. A se vedea: art. 1753, notele 5,6; 
art, 1754, notele 3, 4, 5; art. 1756, no- 
tele 4, 5. , 

"Art, 1158. — Inscripţiunile luate. în virtutea articolelor 1756, 
1757 vor arătă special fiecare imobil, şi vor determină sumele 
pentru care sunt cerute acele inscripţiuni. (Civ. 1281, 1759 
urm., 1780; L. Belg. 68). 

„_ Tezt. Belg. Art. 68. — Les inseriptions prises en vertu des articles 66 et 
67 dâsigneront spâcialement chaque immeuble et exprimeront les sommes pour 
lesquelles ces inseriptions sont requises. 

| | Doctrină străină. 

ARNTZ, IV, 1764, 1769, 1773 bis, 1774, 1778, 1780, 1851; ! 
"“AUBRI ET RAU, |], $ 78, , p. 516 urm, ed. 5-a; II, $ 264 ter, p. 348, 368, 369, n* 5, 370, 

3171, t. şi n0 8, 379, t, şi n0 25, ed. 5-a; V, ş 468, p. 127; 
BauDRr ET DE Lovnes, Du nantissement, des priv. et hyp., Il, 973-976, 980-982, 986, 1000; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, LX, 81 bis, II; 105 bis, XVI; ! 
DemoLomMBE, III, 226; . 
GultLouARD, Priv. et hp. II, 692 urm., 752-754, 756, 772, 774, 790; 
Huc, XIII, 177, 178 urm; 237 urm.; 
LAURENT, |, 116; XXX, 153, 317, 333, 338, 330, 345, 346, 364, 365, 367, 378, 381 urm, 388, „= 394, 807, 406, 407, 410, 41; XXXI, 108, 328 urm.; XXXIII, 560; Dr. înt., VII 37, 

396, 398; 
MARTON, Priv. el hyp., LII, 855 bis, 88, p, 13, 889, 801, 801, p. 10, 895, 918, 923, 920, 

930 urm., 938-940, 943, 943 bis, 950, 951, 1693 
PANDECTES FR., Privileges et lypolheques, 4733, 15216, 15223 urm. ; 
Ponr, Priv. et hyp., I, 429, 433, p. 424 urm. 
RobiERE ET Poxr, Contr. de mar., |, 193: 
Srnev, IMypothâques, 254; 
TESSIER, Pr. de la dot, II, p. 285 urm.; Tarny, IV,'474, 475, 481, 497, 488, p. 423, 424; 

» 496, 437, 509; art. 2121, no 427,p.421; 

TRoPLoxa, Priv. et hyp., II, 418 bis, 448 ter, 513 bis, 513 ter; 
VVerss, Pr. de dr. ini. prio., p. 418, 518, 617; Traite de dr. p..939, 560. 

Doctrină românească. 

int. priv. II, p. 213; 111, 

ALEXANDRESCO, VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 670, 673: (UV, part. I, cd. 2-a, p. 352, 415); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 95, 456 CANTACUZINO MATEI, p. 575; 
Nacv. III, p. 695 urm. 

| Jurisprudenţă. 

1. Legiuitorul. nostru, admițând ipo- 
tecile legale pe lângă cele con i0- 
nale, nu a făcut altă diferență entio: 

- 

, - p- . 
aceste două feluri de ipoteai de cât nu- 
mai în privința modului. cum ele se constituese: primele luând “naştere în 
virtutea legii, secundele rezultând nu- 
mai din convenţiunea părţilor; întru 
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“Codul civil 

cât priveşte însă celelalte .regule rela- 
tive atât.la specializarea acestor ipo- 
teci cât si la publicitatea lor, le-a su- 
pus la o regulă comună, legiuitorul 
voind ca. ori ce ipoteci din ori ce cauză 
ar luă ele naştere să fie specializate 
şi înscrise, două condițiuni esenţiale 
pentru validitatea lor. Acest principiu 
reese nu numai din combinaţiunea tu- 
turor articolelor din codul civil. rela- 
tive la această materie, dar şi din a- 
ccasta că legiuitorul român, depăr- 
tând dispoziţiunile codului francez, a 
adoptat <u totul sistemul legii bel- 
piane, unde specializarea şi publicita- 
tea ipotecelor sunt prescrise, întocmai! 
ca în ipotecile convenţionale. Şi după 
art. 1754 femeia are o ipotecă specială 
asupra bunurilor bărbatului ce sunt 
afectate prin actul de căsătorie pentru 
asigurarea dotei declarate alienabilă, 
inotecă care urmează a se înscrie de 
bărbat sau de femee înaintea celebră- 
rei căsătoriei. Si chiar când o aseme- 
nea stipulațiune nu există în contrac- 
tul de căsătorie sau chiar când ar fi 
stipulaţiuni contrarii, totuşi legea ci- 
vilă dă drept femeii ca cu autorizaţiu- 
nea preşedintelui tribunalului domici- 
liului său, în timpul căsătoriei să ceară 
o inscripţiune ipotecară asupra imobi- 
lelor bărbatului său până la concu- 
renta dotei alienabile san pentru ori 
ce pretenţiuni ar puteă avea în virtu- 
tea foaiei sale dotale, drept care îl 
poate exercită în numele femeii con- 
Stituentul dotei sau însuşi procurorul 
tribunalului domiciliului său (2 
1156, 1757, 1759). Jar art. 1755 prevăzând 
că contractul de căsătorie trebue să 
specializeze nu numai imobilele ipo- 
tecate dar şi suma până la concurenta 
căreia se va puteă luă imseripțiunea 
ipotecară, şi art. 1758 cerând ca înscrip- 
tiunile luate în. virtutea art.: 1756 şi 
1157, să. spec:alizeze sumele pentru cari 
o inseripțiune ipotecară este luată,.ră-. 
mâne evident, că în toate aceste cazuri 
ipoteca legală, sub pedeapsă de nuli- 

te, urmează, a fi specializată sau prin 
contractul de căsătorie sau prin ordo- 

„nanţa preşedintelui: tribunalului care 

DESPRE IPOTECI 

(art. . 

Art. 1759. 

autorizi luarea, unei inseripțiuni, (A- 
pel Buc. II, 256, Nov, 27/79,. Dr, 17/80). 

- 2. Dreptul sotului de a cere pentru 
soție în timpul căsătoriei inseripţiune 
ipotecară în averea sa, neputând fi cu 
temeiu .tăgăduit, specializarea sumei 
dotei -alienabile, în favoarea căreia 
contractul de căsătorie a stipulat lua- 
rea unei inseripțiuni în un anume i- 

„mobil al soțului, acea .specializare o- 
dată admisă de soţ, care singur, după 
art. 1761, e în drept de a o contestă în 
privinţa guantumului, şi 
cinta acestei specializări, făcută sau 
admisă de soţ, inseripțiunea odată lu-. 
ată după cerința legii prin înserarea 
în registrele respective a unei, sume 
determinate, creditorii ipotecari în- 
serişi în urmă nu pot cere, sub cuvânt 
-că suma n'a îost specificată, anularea. 
inscripțiunei. anterioare: 1) pentru că - 
în fapt, suma creanţei dotale imscrisă 
se află specificată în registre la data 

„când ei şi-au înseris ipoteca; 2) pentru 
că nici un text de lege nu cere, sub. 
pedeapsă de nulitate a unei inserip- 

„ țiuni specificată în registre atât în 
privința imobilului cât şi în privinţa 
sumei, că acea specificare, întru cât 
„priveşte suma, să îi fost prealabi] în- 
eunviințată şi ordonată de preşedintele 
tribunalului domiciliului soţiei. şi a- 
ceasta chiar în cazul când cel în drept 
de a contestă inseripțiunea în privinţa 
quantumului sumei înscrise, soţul, este 
acela care cere inscripția. Prin urmare, 
în asemenea caz, creditorii posterior 
înscrişi, neputând invocă nici o anume 
nulitate, în conformitatea art. 785 al. 
3 pr. civ., ei nu pot aveă alt drept de 
cât acela de a face, pe cale principală. 
de va fi cazul, să se declare fie simu- 
lată în total sau în parte suma pentru 
care Sa luat inscripția. (Cas. 1, 9%. 
Mart. 8/80,-B. p. 110). | 

3. Legiuitorul, prin spezializarea bu- 
nurilor bărbatului asupra cărora tre- 

„bue a se luă inscriptțiunea ipotecară, 
a înţeles a nu se grevă toate bunurile 
bărbatului de cât. numai acelea până 
lu concurența averei dotale. (Trib. 
„Gorj, Nov. 13/87, Dr. 86/87). 

Art. 1769. — In toate cazurile determinate mai sus în cari 
femeea, măritată are drept de a cere inscripțiunea de ipotecă 
asupra bunurilor imobile ale bărbatului, dacă ea nu va, exer- 
cită acest drept, îl va putea exercită în numele ei acel ce a 
constituit dota, şi în lipsa acestuia, chiar procurorul?) tribu- 
nalului de prima instanță a domiciliului femeei. (Civ: 1981; 
1754 urm. ; Pr. civ. 80 și urm.; Leg. 29 Oct. 77; L. Belg. 69, 70). 

  

PRI TR iți stui drept îl mai are Procurorul, în urma legei din 
1) Este discutabilă chestiunea dacă exercițiu! aceiiei A E vedea şi. dispoziţiunile art. 80 şi urm. din 

20 Octomvrie 1877 asupra atribuţianilor 
noua procedură civilă. 

„ 2) A se compară 

7 

art 1759 român cu art. 69 şi 70 din Legea belgiană din 1851, 
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Art. 1759 

Text. Belg. 
en se conformant aux râgles qui y 

&poux jusqw'au troisitme 
ou. nom de la femme. 

„Text. Belg. Art. 
et le procureur du Roi 
requtrir ces inseriptions au nom 

Le mari pourra toujours les 

DESPRE IPOTECI 

7 

Codul civil 

Art. 69. — Dans les cas prâvus par les articles prâe&dents, et. 

sont preserites, les parents et 

degi6 inelusivement pourront requsrir les inscriptions 
allies des 

70, — Le juge de paix du canton du domicile marital 

prs le tribunal de premitre instance pourront d'office 

de la femme. | 

prenâre de son chef. 

Doctrină străină. . 

Anxrz, IV, 1764, 

t. şi n0 8, 379, t. şi n 25, ed. 5-a; 

1769, 4778 bis, 1774, 1778, 1780, 4851; 
AuBny ET RAU, |, $ 78, p. 516 urm, ed. 5-a; III, $ 264 

: V, $ 468, p. 127; 
ter, p. 348, 368, 309, no 5, 370, 31l 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, des priv. et hyp., ||, 973-976, 980-982, 986, 1000; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, Sl bis, 

DEMOLOMBE, Il], 226; 

II; 105 bis, XVI; 

GUILLOUARD. Priv. et hyp-, 11, 692 urm. 739-754, 756, 772, 17%, 190; 

Huc, XIII, 177, 1478 urm., 237 uem.; 

LAURENT, ], 116; XXX, 153, 3i7, 

304, 397, 406, 407, 410, 411; XXX, 108, 

396, 398; . 
MARTON, Priv. 

333, 338, 330, 345, 
328 urm.; XXII, 560; Dr. int, 

et Iujp., JUL, 855 bis, 884, p. 13, 889, 801, 804, p. 19, 805, 918, 023, 929, 

346, 364, 365, 307, 318, 381 urm., 388, 
VII, 37, 

930 urm., 938-940, 943, 943 bis, 950, 951, 1093; - 

PANDECTES FR., Privi 
Ponr, Priv. et hyp- 
Ronrine Er PONT, Conir. de mar, |, 193; 

Siney, Zlypotheques, 25%; 
TESSIER, Ir. de la dot., | 
“Tuny, IV, 47%, 475, 481, 

„285 urm.;: 

TROPLOSG, Priv. el hyp IL; 418 bis, 418 ter, 

Werss, Pr. de dr. înt. priv. p. 418, 518, 617; 

p. 339, 560, | 

ALEXANDRESCO, VIII, part. 1, cd. 2-a, 

leges et hypotheques, 4733, 15216, 15223 urm.; 
1, 420, 493, p. 42t urm 

I, p 487, 488, p. 493, 42%; 

136, 437, 509; art. 2121, no 427, p. Bl; 

'513 pis, 513 ter; 
Trailă de dr. int. priv, IL, p. 213; INI, 

Doctrină românească. 

p. 675, 677, 618; Droit ancien et moderne de la 

Roumanie, p. 96, 456; Observaţie sub. Cas. II, 27 din 18 Ian. 1906. Dreptul 4%/1906; 

Nacu, II, p. 095 urm.; 
Taranu G. V,, Prezidenlul tribunalului, p. 86. 

J urisprudenţă. 

1. Soţul, mandatar legal al femeii, 
nu e poprit de lege de a cere în această 
calitate, în timpul căsătoriei, luarea 
de inscripţiuni ipotecare în averea sa, 
pentru siguranta dotei alienabile a so- 
ției sale, şi pentru care contractul: de 
căsătorie stipulează acea inscripție și 
specializesză şi imobilul asupra căruia 
urmează a se luă inscripţia, Dacă art. 
1759 nu enumără şi pe soţ între per- 

„_scanele în drept şi datoare de a face 
asemenea, cerere, cuvântul e că legea, 

. privindu-l ca având înteres de a se o- 
pune. la luarea inscripţiunei. în averea - 
sa (art. 1161), nu a voit să-i transforme 
acest drept în o obligațiune de înde- 
plinit din parte-i. Asemenea dacii, prin : 
art, 1154, s'a impus această obligaţiune .. 
viitorului soţ, înainte de celebrarea că- 
sătoriei, cauza a fost că înaintea nun-:. 
ței, viitorul s0ţ neavând nici drepturi 
nici datorii isvorând dintrun cou- 
trăct ce încă nu s'a încheiat, el nu pu- .': 
ieă fi; îndatorat la luarea unei inserip- 
tiuni în propria sa avere, fără: anume 

- — 2 

text de lege. care să-i impună aceasta. 
Astfel fiind, din îndatorirea impusă 
anume de lege viitorului soţ pentru 
timpul ce precede celebrarea căsăto- 
riei, nu se poate induce prin argu- 

__mentaţie altă consecinţă de cât că în 
timpul căsătoriei, luarea, din parte-i 
a: unei inseripțiuni în favoarea femeii 
nu î se impune ca o obligaţiune, iar 
nu- că legea a voit să-i denege un drept 
decurgând din chiar caracterul său de 
mandatar lesal al femeii şi în intere- 
sul ei exclusiv, (Cas..I, 9/Mart. 8/80, 
B. p. 109). - 

* 2. Legiuitorul nostru prin, art. 1759, 
meadmitând, ca cel Belgian (art. 69 şi 
70), ca bărbatul în timpul căsătoriei. 
să ceară inseripțiunea unei ipoteci le- 
gale asupra ăverei. sale, pentru asi- 
gurarea dotei soției sale, rezultă: că o 

„ asemenea, inseripțiune este inoperantă 
„şi nu poate produce efectele sal către 
cel de al treilea, de oare ce ea a fost 
efectuată după cererea unei persoane 
îheapabilă de a exercită dreptul: feme- 
iei. Chiar dacă s'ar pretinde că un a- 
semenea drept “existând numai în fa- 

V—



Codal civil - 

voarea sotului, acesta, poate renunţă la 
dânsul şi că întrun interes de sigu- 
ranța dotei poate singur a-şi micsoră - 
creditul prin luarea unei iuseripțiuni 
asupra averei sale, totuşi un asemenea 
argument e nadmisibil, pentru că le- 
giuitorul nostru a limitat dreptul băr-. 
batului da a core o inscripţiune asu- 
pra averei sale, numai la cazul când 
acea inscripţiune e luată înainte de 
celebrarea căsătoriei; şi pentru că le- 
giuitorul nu a voit ca drepturile ce- 
lor de al treilea să fie supuse bunci 
sau relei credinte a unui' soţ, care în 
definitiv, prin luarea unei inserip- 
tiuni şi a quantuinului ei. să poată 
îrustră drepturile creditorilor săi. (A-. 
pel Buc. II, 256, Nov, 27/79, Dr. 17/80). 

3. Chiar dacă am admite că soţul e 
în drept ca în timpul căsătoriei să 
poată cere în numele femeii. inserivp- 
tiunea unei ipoteci legale, totusi tre- 
Vue ca luarea unei asemenea inscrip-: : 
tiuni, să fie înconjurată do toate for- 
malităţile cerute da lege, pentru a-şi | 
asigură specializarea şi publicitatea. 
Deci. soţul exercitând drepturile fe- .. 
meii, urmează a cere autorizaţiunca 
preşedintelui tribunalului domiciliu- 
lui sotiei sale. (Apel Buc. II, 256, Nov. 
27/59, Dr.:17180). . ” , 

4. Dacă art. 1759 dă dreptul constitu- 
entului unei dote, de a cere în timpul 
căsătoriei, inseripțiunea unei ipotece 

legale, în numele femeii, acest drept 
trebue să fie exercitat. în modul. şi 
condițiunile ce legea civilă impune îe- 
meiji măritate. Constituentul dotei ur- 
mează dar ca mai întâi să ceară au- 
torizaţiunea preşedintelui tribunalului 
domiciliului femeii, pentru ca acesta 

să specializeze suma până la concu- 
rența căreia se ia inscripţiunea, când 
în actul dotal nu se specializează suma. 
Autorizaţiunea ce se cere de către fe- 

mec, preşedintelui tribunalului, nu e 

din acelea ce se dă în general de justi- 

ție femeii măritate în caz de refuz al 
bărbatului pentru a se putea pretinde 
că ea nu trebne a fi cerută şi de con- 
stituentul unei dote, căci numai acest 

preşedinte e în drept a vedeă dacă în 

adevăr există un contract de. căsăto- 

Tie în prevederile legei. dacă creanta 
femeii pentru care se cere inșcripțiune 

a luat naştere. dacă contractul de că- 

sătorie specializează suma dotei deela- 
“xată alienabilii pentru ca dânsul în 

DESPRE IPOTECI" 

. 

Art. 1760 

caz contrariu. prin ordonanța sa, să 
specializeze conform art. 1758, până la 
concurenţa . cărei: sume inscriptiunea 
poate îi luată, legea dându-i dreptul 
de a refuză chiar autorizaţiunea de 
luarea unei inseripţiuni atunti când: 
el găseşte că ea nu trebue acordată. 
(Apel Bue, IL. 256, Nov. 27/79,.Dr. 17/80). 

5. Art, 1759 dacă dă drept constitui-! 
torului dotei.de -a cere inscripţiune i-' 
potecară asupra averei soţului în tim- 
pul căsătoriei, motivul e temerea ce 
'a avut legiuitorul ca bărbatul să nu 
influenţeze pe femee prin autoritatea 
sa, rămâind ca dota neasigurată. mo- 
tiv care nu mai are loc după desface- 
vea căsătoriei prin moartea sotului. 
Deci, e nulă înseripțiunea luată de con- 
stituitorul dotei după moartea soţului, 
dacă n'a avut un mandat autentic de 
la soţie. (Apel Buc. ÎI. 494, Iun. 4/%,; 
Dr, 52/93). 

„6. Din termenii întrebuinţaţi de le- 
giuitor, prin art. 1756, 1757 şi 1759, re- 
zultă că feme:a sau constituitorii doiei 
nu pot, exercită acest drept de a. cere 
inscripţiune: ipotecară de cât în pe- 
vrioada duratei căsătoriei, de unde ur- 
mează că: dacă căsătoria sa desfăcut 
fie prin. divort, fie prin moarte, drep- 
turile acestora nu mai pot fi garantate: 
prin inseripțiunea unei ipoteci legale. 
(aie. Prahova, LI, 295, Oct. 8/9, Dr. 
52193). " Ă 

2. Art. 1759; dând facultate coustitui- 
„torului dotei de a lua, inseripțiune ipo- 

_61/910, p. 490). 

tecară asupra imobilului soțului, nu 
prescrie că această iscripţiunei o va 
puteă luă numai în virtutea unei au- 
torizaţiuni date de tribunalul domici-: 
Jiului femeii, precum o prescrie când 
aceeaşi inseripțiune s'ar luă fie de so- 
ţia însăşi, fie de procurorul tribuna- 
lului acelui domiciliu. In lipsa .unci - 
asemenea dispoziţiuni. nu se poate re- 
“curge de cât la regula comună, şi nu- 

Jităţile “fiind de drept strict, ele nu - 

pot fi create prin deductţinni. (Apel 
Buc, III, 31, Febr, 25/93. Dr. 24/93). | 

38. Potrivit art. 1759 din codul civil; 
numai aceluia ce a constituit dota îi 
este dat dreptul de:a cere luarea unei: 

inseripțiuni ipotecare legale pentru 
garantarea dotei. (Apel Buc. IV, Dr. 

9. A se vedea: art, 1754. nota 1; art. 
1756, notele 1, 2, 3. ae 

. At 1760.. — Femeea nu va puteă renunţă nici într'un caz 

în favoarea, bărbatului 
arțicolelor. precedente. 

Tezi. Belg. Art. - 1 

profit de son mari, aux INSCrIp 

denteş, 2... i. , 

65239, — Codul Givil adnotat. — IV 2 

său la inseripţiunile« luate în virtutea 

(Civ. 1953, 1281, 1754—1759; L. Belg. 71). 

71. — La femme ne pourra renoncer, directement au . 

tions prises en vertu des dispositions prâe6- 

1%



Art. 1761. 

__" Doctrină străină, 

Annrz, IV, 1164, 14169, 4778 bis, 1774, 1778, 4780, 1851: i 
AUBRY ET RAU, |, $ 78, p. 516 urm,, ed. 5-a; III, $ 264ter, pp. 348, 368, 369, n* 5, 370, 71, 

DESPRE IPOTECI Codul civit 

i 

! 

! ta 

t. şi n 8, 379 t.:şi no 25, ed. 5-a; V, $ 468, p. 127; 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, des priv. et hyp.s II, 973-076, 980-982, 986, 1000;- 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 81: bis, 1]; 105 bis, XVI; . | : 
DEMOLOMBE, III, 226; 
GUiLLOUARD, Priv. et hyp., II, 692 urm., 752-754, 756, 772, 774, 790; 
Huo, XIII, 177, 178 urm., 237 urm.;. 
LAURENT, |, 116; XXX, 153, 317,:333, 338, 339, 345, 346, 364, 365, 367, 378, 381 urm. 
8388, 394, 397, 406, 407, 410, 411; XXXI, 108, 328 „urm.; XXXIII, 560; Dr, int, 

„VII, 375, 396, 398; 
MARros, Priv. et hp. IL, 855 bis, 884, p. 13, 889, 891, 804, p. 10, 805,918, 929, a, „980 urm. 938-940, 943, 943 bis, 950, 051, 1693: ”- | ii 
PANDECTES FR., Privileges et hypotheques, 41733, 15216, 15293; 
Pon, Priv. et hyp., ], 429, 433, p. 42% urm. 
RonIERE ET PONT, Conlr. de mar., 1, 193; 
Srney, Hypolhegues, 254; 
TESSIER, 7'7. de la dot, II, p. 285 urm.; 
THIRY, IV, 474, 475, 484, d, 

„436, 437, 509; art. 2121, n 427, p. 444; 

488, p. 423, 424; 
TRoPLOSG, Priv. et hp. II, 418 bis, 418 ter, 513 bis, 513 ter; 
Werss,: Pr. de dr. int. priv. p. 418, 518, 617; Zraite de dr. îni. -- pe 339, 560, 

, ALEXANDRESCO, VIII, part. J, ed. 2-a, p. 30 n. 
681, 682; X, 

- Observaţie su 
„535, 646, 656; Droil ancien et moderne de la Noumanie, 

priv, 31, p. 243; II 

Doctrină românească. 

2, 79, 859, 508 t. şi n.2, 657 urm.,660n.î, 
p. 96, 45; 

„C. Apel Craiova, 47 din 18 Martie 1911. Dreptul 62/1911; Observaţie 
sub. Trib. Iaşi s. 1; 7 Oct. 906. Dreptul 68/1906; .. 

CANTACUZINO MATEI, p. 576, 715; - 
Ionescu I. IoAN, Dota sub raportul însirăinării, p. 4, 42; 
Nacu, III, p. 695 urm. 

Jurisprudenţă. 

„1. Când ipoteca, soţiei este conven- 
tională, nu se poate.aplică în acest caz 
dispoziţiunile art. 1730, care priveşte 
special numai ipoteca legală 'a femeii. 
Deci renunţarea la rang din partea 
soţiei este valabilă în atare caz. 
(Apel Iași, II, Ianuarie, 15/94, Dr. - 
32/94). | 

2. Femeia. nu poate renunță la in- 
scripțiunea ipotecară luată pentru ga- 
rantarea zestrei sale mobiliare în fa- 
voarea soțului Său, şi se explică acea- 
stă dispoziţiune. a legiuitorului pentru 
a nprotejă pe femeie în contra autori- tății sotului si a 'face astfel ca ipo- 
teca legală să nu devie iluzorie, însă poate renumţa la iînscripțiunea Inată 

„Art. 1761. — Bărbatul va 
alienabile, pentru 
vârşirea, căsătoriei. 
mod sumar asupra 
maţiunea, dotei alienabile, 
Şi concluziunile procurorului 1). ( 

în favoarea unui terţiu. (Apel Iaşi II, 
C. Jud. 85/901). : 

. Femeia măritată nu poate re-- 
nunță, sub pedeapsă de nulitate. la îpo- 
teca legală, pe care legea a stabilit-o. 
ca o măşură de protecţie, nici la in- 
scripția .ipotecară, care nu este decât 
o măsură de publicitate destinată a: 
asigură eficacitatea ipotecei legale si - 
nu poate renunţă fie în favoarea băr- 
batului, direct sau indirect, fie în fa- 
-voarea, terţiilor. De asemenea nu poate: 
renunţă nici la rangul inscripției ipo- 
tecii sale legale. Orice stipulaţie de- 
asemenea natură, fie ca prevăzută 
chiar în actul dotal. este nulă -şi fără 
efect, (Cas. I, 339/904, B. p. 959). 

- A se vedea: art. 1981 cu notele re- 
spective, Ia 

puteă contestă, valoarea ' dotei; 
care șa luat inscripţiune de femee după să- 

In cazul acesta tribunalul va decide într'un: 
contestaţiunei, numind experţi pentru esti- 

şi ascultând raportul lor, precum 
Civ; 1281, 1756 urm. ; L. Belg. 79). 

Tezi. Belg.: Ari. 72. — Dans le cas des articles 66, 67, 69 et 70, le mari pourra demander que I'hypothtque inserite p 

  

  

1) Conform legei din 20 Octomvrie 1877 asu ibuţiuni inisterului 
. Pi 

a t 
, i 

astăzi nu mai sunt necesare, A se compară art. 176% român ci ani 2 ipisțerului, publi, 

our raison des reprises de la femme 

aceste concluziună 
dela 1851, : 

— 242 —



  

Codul civil DESPRE IPOTECI a Art, 1762 

soit rtduite aux:'sommes que la femme 
immeubles suffisants pour les garantir. 

Le tribunal statuera comme en matiăre sommaire, le procureur du Roi 

entendu et contradictoirement avec lui aprăs avoir pris Pavis, des trois plus 
proches parents de la femme, et ă, defaut de parents dans la distance de deux 
myriambtres, L'avis de trois personnes connues pour avoir avec la femme ou sa. 

famille des râlations d'amiti€. i i 

peut avoir ă râclamer, et restreinteaux 

Doctrină străină. 

Anurz, IV, 176%, 1769, 1773 bis, 1774, 1778, 1780, 1851; _ - | 

Ausar-ET RAU, |, $ 78, p. 516 urm. ed. 5-a; III, -$ 264 ter,-p. 348, 368, 359, n% 5, 370, 

371 t. şi n 8, 379. şi n 25, ed. 5-a; V,$ 468, p. 127; - 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, des priv. et hyp„1l, 973-976, 980-982, 986, 1000; 

DeuaNTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 81 bis, II; 105 his, XVI; 

DeMoLoMRE, 111,-226; ” .- 

GUILLOUARD. Priv. et hyp. IL, 692 urm., 752-754, 756, 772, 714, 790; 

Huc, XIII, 177, 178 urm., 237 urm.; e 
DO e L 410; XXX. 153. 317, 333, 398, 330, 345, 346, 904, 365, 307, 378, 381 urm, 

Too 397, 400, 407, 110, 411; XXXI, 108, 328 urm.;, XXIII, 560; Dr. înt, VII, 
3175, 390, 398; 

MARTON, Priv. et hyp„_ Ul, 855 bis, 884, p. 13, 889, 891, 89, p. 19, 895, 918, 923, 929, 

930 urm., 938-940, 943, 943 bis, 950, 951, 1693: _ 

PANDECTES FR., Privileges et Iuypothogues, 4133, 15216, 15223 urm.;. 

Poxr, Priv. et hyp. L, 429, 433, p- 494 urm., &36, 437, 509; art. 2121 no 427, p: 491; 

Roniine ET PONT, Contr. de mar. IL, 193; . 2 - 

:Siner, Hypotheques, 25%; | 

Tessren, Zr. de la dot., II, p. 285 urm.: 

Tamy, IV, 474, 415, 481, 487, 488, p. 423, M2%; Na 

-Taoeroxa, Priv. et hyp. Il, 418 bis, 418 ter, 513 bis, 513 ter; | Ă 3 : 

Weiss, Zr. de dr. int. priv. Pp- 448, 518, 617; Zroite de dr. int. priv. II, p. 213; III, 

p. 339, 560. | a 

Doctrină românească. 

„VUL, part. 1, ed. 2-a, p. 657 urm. 638, 661, 604, 665, 678 t. şi n. 1, 680 

AA 535, (46, 656; Droit untien et moderne de la Roumanie, p. 9%, 4%, 464%; 

Observaţie sub. Trib. Iaşi s. I, 7 Oct. 1906. Dreptul 68/1906; Ş 

CANTACUZINO Mare p. 576; , a 

„695 urm.; - , , , _ 

Nou, EUL PETRU, Notă sub. C. Apel Constanţa, 35 din 9 April 921. Curier Jud. 27/21. 

| vei unei imseriptțiuni, nu mai sunt nc- 

_*4. Dispoziţiunile art. 1161 codul gișil: Cosaze. Cas. II, 18 Ianuarie 1906, B. p. 

ai cazul când bărba- . . , 

Seși prevăd "aloarea dotei alienabile 3: Numirea experţilor, prevăzută de 

pentru care sa luat inscriptia ipote- art. 1164 codul civil, pentru estimarea . 

cară în timpul, căsătoriei, SC aplică  dotei alienabile şi prin urmare şi, a 

însă prin analogie, fiind acelaş interes, imobilelor asupra, cărora se cere in- 

APE d] când inscripția sar pre-  Seriptia. ipotecară, este facultativă 
Îinda excesivă în ceeace privește imo- pentru judecători şi, lipsa avizului ex- 

Bila asupra cărora sa luat. (Cas. II. perților mi poate atrage nulitatea mă- 

18 Tan. 1906, B..p. 110). - „ surii ce-ar luă, dacă judecătorii s'au 

2. În urma legei din 29 Decembrie luminat şi şi-au format convingerea 

1871, prezenţa şi concluziunile procuro- - în alt:mod. (Cas. 11.18 Ianuarie 1906, 

Zului, cerute de art. 1761 codul civil, B.P. 110). . 

Jurisprudenţă. - când tribunalul decide asupra reduce- 

5 2 Despre garanţiile ce sunt obligali a da tutorii în interesele 

minorilor şi interzişilor. 

Ar. 1162..— Inaintea, intrărei tutorilor în administiaţiunea 

tutelei. consiliul de familie va defige suma pentru'care se vă 

luă, inseripțiunea ipotecară, va arătă anume imobilele tutore- 

iui asupra căror această inseripţiune se va cere. 
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Art. 1762. DESPRE IPOTECI | . Codul civil 

La, determinarea sumei inseripţiunei, consiliul de familie 
va, aveă, în vedere starea minorului: sau a:-interzişilor, natura 
valorilor de cari se' compune această stare şi eventualităţile: 
de. responsabilitate la cari poate fi supus tutorul. Da 

« Consiliul de familie după împrejurări poate decide ca suma. 
inscripţiunei să nu fie mai mare. decât venitul pe un an al 

_stărei minorului sau al ințerzisului. (Civ. 390, 454, 1763, 1780; 
Pr. Civ. 638 urm.; L. Belg. 499). | 

Text. Belg. Art. 49. — Lors de la, nomination des tuteurs ou avant l'entrte 
en exercice de toute tutelle, le conseil. de famille fixera la somme pour laquelle 
il sera pris inscription hypothecaire; il dsignera les immeubles sur lesquels 
cette inscription devra âtre requise, eu €gard ă la fortune des 'mineurs et des 
interdits, ă la nature des valeurs dont elle se compose cet aux. &ventualites de 
la responsabilită des tuteurs. , | 
„Le conseil de famille pourra d'aprâs les circonstances, deelarer qu'il ne 

sera, pris aucune inseription sur les biens du tuteur. Cette deelaration n'aura. 
d'effet que. jusqu'ă re&rocation. -: 

Doctrină străină, 
Ausnr Er RAU, III, ed. 5-a, Ş 20% bis, p. 358, 363; | 
BAUDRY ET DE LoxxES, Du nantissement, des priv. et hyp., 1], 1174-1176, 11853, 1189. 
Dauroz, Rep. Privil. et hypoth., 1034;- ” " 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 82 bis, ]; 
DURANTOX, XIX, 317; | - , , GUILLOUARD, Priv. et hyp., 1, 107, 708, 710, 723; | ” 
LAURENT, XXX, 268, 270, 272, 213, 277, 278, 285-288, 291, 298, 300, 301, 311, 317, 320; 
PANDECTES FR. Privileges et hypolheques, 793; ! 
Ponr, Priv. et hypu ], BOL; - . 
Siner, Hypotheques, 1265, 1266, 1269, 1210, 1276, 1287; ! N 
Turny, IV, 460, p. 402; - 
Taorroxe, Priv. et hup., 1], 497, , 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, II, ed. 2-a, p. 570. 668 urm.; X, p. 509; (IV, part. 1, ed. 2-a, p. 331, 3525 VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 657 n.1, 66%; XI, p.%1n. 4);. Droit ancien E, moderne 

de la Roumanie, p. 49, 43; , 
CANTACUZINO MATEI, p. 81, 577; , | IE CERBAN AL; „Câte-va considerațiuni critice asupra ipolecilor legale ale "femeei mărilate, 

ale minorului şi celui interzis“, Dreptul 6%/1899, 83/1899, 40/1900, 46/1900, 70/1900; DocaN P. GeoncE, Minoritatea, p. Vl, 72; 
Nacu, III, p. 705 urm. Ă 

Jurisprudenţă. atunci țând tutorul nu are nici un i-- Sa | mobil, legiuitorul: a î îuze- d 1. Afară de ipoteca legală prevăzută o garanţie de o alță „inteles SE e de dle art, 1762, legea nu supune pe tutor. un al treilea, în numerar, sau întro lao plizatiunea de a depune o cauţiune.  inscripțiune ipotecară, întru cât prin (rib: aşi, IL, Oct. 29/85, Dr. 3/85). "instituirea ipotecei :legale în favoarea. » Art, 1762, 1764 şi, 1765 e, civil, pre- acestor incapabili, nu s'a înțeles să se: scriu ca, consiliul de familie să fixeze respingă alte saranţii. oferite de tu- suma până la Concurența căreia trebue  tore, iar în drept ipoteca legală nu se să se ia inscripțiunea ipotecară asu- deosebeşte de cea convenţională decât: Pra, imobilului sau imobilelor tutorelui în privinta modului de înscriere. ş pun ca inscripția să se ceară de De aceia instanța de fond dă o de-: însuşi tutorul sau de un anumit mem- Nb, a SU € LU „. “Giziune casabilă, atunci când refuză o-- ds calițonsiliului „de familie. delegat ferta de garanţie 'de altă natură a tu- 
„De aci nu rezultă. că dep in “og: ' foarei. pe motivul că nu se satisface e ar ezuită . „Putin că, în acest mod nevoia unei inșeripțiuni 

1) A se compară art. '1762 român cu art. 39 din legea belgiană dela- 1851. - 
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Codul civil 

legală, cerută de lege. (Cas. II, decizia. 
civilă No. 93 din 7 Noembrie 1919; Ju- 
rispr. Rom, 1920, p. 53. Dreptul 9/92), 

3. Dacă dispoziţiile art. 1762, 1764 şi 
1765 prevăd că consiliul de familie să 
fixeze suma până la concurenţa căreia 
trebue să se ia inscripţie ipotecară a- 
supra imobilului tutorului de aici nu- 
rezultă că atunci când tutorul. nu are: 
nici un imobil, legiuitorul ar îi înțe- 

DESPRE IPOTECI Art, 1763-1764- 

les să refuze a se primi o garanţie de 

o altă natură sau oferită de un al trei- 
lea în numerar sau într'o_inseriptie: 
ipotecară, (C. Apel Buc. s. I, 12 din 1 
Yebr. 1922, Dreptul 28/922; Cas. IL. 158 
din 9 Junie 1922, Jur. Rom, 18/9292. Pan.. 

“Rom, 1923, I, 137, Curier Jud. 42/922). 
4. A se vedeă: art. 343, nota 1; art. 

1767, notele 1, 2. ! 

„Art, 1168. — Deliberaţiunea consiliului de familie va, fi MO-- 

tivată şi dată după ce tutorul va fi ascultat sau chemat. (Civ. 

1762; Pr. Civ. 638 urm.;.L... Belg. 50). 

Text. Belg. Art. '50. — La; dâlibâration du conseil de famille sera motivte. 

Dans le cas none au $ I-er de article preeâdent, le tuteur devra, âtre- 

entendu ou appel€. 
* Doctrină străină, 

Ausnv Er RAV, III, ed. 5-a, $ 26% bis, p. 358, 363; a 

BAUDRY ET LOYNES, Du nantissement, iles privi et hp 1, 1174-1176, 1153, 1189;, 

Darroz, Rep. Privil. et hypoth., 103%; >. . a. 

DEMANTE ETP COLMET DE SANTERRE, lĂ, 82 bis, I;. 

DURANTON, XIX, 317; 
GuicLovARD, Priv. et hyp. II, "107, 708, 1710, 723; e a Aaa 

LAURENT, "o "568, 27 Pazo! 273, 277, 278, 285-288, 201, 208, 300, 301, 311, 317, 320; 

PANDECTES FR., Privileges el hypotheques, 793; : | : i 

Poxr, Priv. et hyp., 1, 501 

Star, Fipotheques, 1265, 1266, 1209, 1270, 1276, 1287; 
Tiny, IV, 460, p. 402: 
TROPLOXG, Priv. ct hajpo LL, 427. 

Doctrină românească.. Da | 

" ALEXANDRESCO, II, ed. 2-a, p. 510, 608 urm.; X, p. 569; (VIII, part. 1, ed.2-a,p.057 n. l, 

664; XI, p. 281 n. 4); i: 
CanraAcUzIxO MATEI, p. 77, Sl, 517; . 

Nacv, III, p. 705 urm. , 

Jurispradenţă. 

Î. A se vedeâ: art, 388, nota, 2. 

. 

“Art, 1964. — Tutorul va putea contestă: valoarea, venitului 

pentru care sa cerut inseripţiune la tribunalul: de prima; in- 

stanţă, la care caz tribunalul va urma întocmai ca la articolul 

1761. (Civ..1762 urm,, 1180; L. Belg. 511). 

Tezt Belg. Art: 51. — Le tuteur, le subroge. tuteur, ainsi que tout membre 

du conseil de famille pourra, dans la huitaine, former opposition ă la delib6- 

ration. 

contre le subrogt tuteur, si elle” tend 

par le conseil de famille, au 

tuteur, si elle a pour but de 

  

ition, qui u: “ne sera, suspensive, devra âtre formâe- 
Cette opposition, qui dans aucua cas n , evra orme 

otto PE A i. .faire reduire les garanties 'dstermines 

rofit des mineurs et des interdits, et .contre. le - 

augmenter. . zi e 
es faire 

tidre - urgente, 
Le tribunal statuera comme en mati R 

procureur du roi et contradictoirement avec ui. 
aprâs avoir entendu le 

1) A se compară art. 1764 român cu art. 51 din Legea belgiană din 1851. 
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Art: 1765 DESPRE IPOTECI Codul ciril 

Doctrină străină. 

Aunar a RAU, III, ed. 3-a, $ 264 bis, p. 358, 363; | a 
Du ET DE LOYrRES, Du nantissement, des priv. et hyp. II, 1174-1176, 1183, 1189 A 
Darroz, Rep. Privil. et hypoth., 1034; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 82 bis I; 
DURANTON, XIX, 317; 

OUARD, Priv. et hap., II, '707, 708, 710, 723; o DOUA Ess 268, 97 272, 273, 217, 278, 285-288, 291, 298, 300, 301, 311, 317, 33; "PANDECTES FR., Priviloges et hypotheques, 793; 
PonT, Priv. et hyp., I, 501; 
Sner, Hypotheques, 1265, 1206, 1209, 1270, 1276, 1287; 
Turnr, IV, 460, p. 402; 
“TRoPLonG, Priv. et hyp., II, 427, 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, II, ed. 2-a, p. 
664, 678; XI, p. 28 n.4); 

"CANTACUZINO MATEI, p. 81, 577; 
Nacu, III, p.: 705 urm. 

Jurisprudenţă, 

1. Art, 1762, 1764 si 1765 c, civil pre 
scriu ca, consiliul de familie să fixeze 
suma până la concurenta căreia tre- 
bue să se ia inseripțiunea ipotecară 
asupra :imobilului sau imobilelor tu- 
torelui şi dispun ea imseripţia. să se 
“ceară de însuşi tutorul sau de un a- numit membru al consiliului de fami- 
lie delegat, de consiliu în acest scop. 

De aci nu rezultă câtuş de puţin că, atunci când tutorul nu are nici un î- mobil legiuitorul a înţeles să refuze o Raranţie de o altă natură, oferită de un al treilea în numerar, sau într'o 

Art. 1765. — 

1780; Pr. Civ. 6 

“tuteur, 

remplie, le conseil. de 

la tutelle, 
Le subroge tuteur est tenu,. sous s 

prendre lui-mâme. . 

570, 668 urm.; X, p. 656; (VIII, part. |, ed. 
Droit ancien et moderne de la Roumanie, 

38 urm.; L. Belg. 52%). 
Tezt. Belg. Art. 52. — L'inseription sera 

2-a, p. 657n.1, 
p. %;. 

inseripţiune ipotecară, întrucât prin 
instituirea ipotecei legale în favoarea 
acestor incapabili nu s'a înțeles să se 
respingă alte garanţii oferite de tu- 
tore, iar. în drept ipoteca legală nu 
se deosebeşte de cea convenţională de 
cât în privinta modului de înscriere. 

De aceea instanța de fond, dă o de- 
"ciziune casabilă, căci . interpretă gre- şit art. 1762 şi următorii e. civil, a- 
tunci când refuză oferta de garanţie 
de altă natură a tutoarei, pe motivul 
că nu se satisface în acest mod ne. 
voia unei inscripțiuni legale cerută 
de lege. (Cas. II. No. 9%, 1919; Juris- 
prudentța Rom. 1920. p. 53). 

: Inscripţiunea va fi luată, de tutor în virtutea «deliberaţiunei consiliului de familie. (Civ. 1762 urm., 1766, 

prise par le tuteur ou le subrogt „en vertu de la delibcration du conseil 'de famille, . Si le tuteur s'ingore dans la gestion avant que cette formalit ait 6t€ Conse famille, convoquţ, soit sur la requisition des parents ou autres parties intcressâes, -soit d'office par le juge de. paix, : pourra lui retirer 

a resposabilit personndlle, de . veiller A ce que Vinseription soit valablement prise sur les biens du tuteur ou de la 

Doctrină străină. 
AuBnr Er RAU, III, ed. 5-a, $ 204 bis, p. 358, 363; BAUDRY ET DB 
DarLoz, Rep. Privil. et 

' DEMANTE ET 
DURANTON, 

hypoth., 1034; 

XIX, 317; , 

LoYxEs, Du nantissement, des priv. et hyp 
CoLMET DB SANTERRE, IX, 82 bis, I; 

II, 1174-1176, 1183, 1189; 

“GUILLOUARD, Priv. eț hp, IL, 107, 708, 710, 723; Ş LAURENT, AXĂ, 268, 210, 272, 2173, 277, 278, 285. Privileges et hypotheques, 793; 
PANDECTES FR, 
Ponr, Priv. et hyp., 1, 504 

    

288, 291, 298, 300, 301, 341, 317, 320; 

1) A se compară ast, 1765 român cu art, 52 din Legea belgiană din '1851,. 
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Codul civil DESPRE POTECI Art. 1166-1767 

Siney, Hypoitheques, 1265, 1266, 1269, 1970, 1276, 1287; 
Tuy, IV, 460, p. 402; 
TaoPLoxG, Priv. et hyp., II, 427. 

ALEXARDRESCO, ÎI, ed. 2-a, p. 
CANTACUZINO MATEI, p. 81, 577;  * 
Nacu, ÎL, p. 714. 

J urispradenţă. 

1. Art, 1762, 1164 şi 1165 e. civil, pres- 
criu ca consiliul de fanmnilie să fixeze 
suma până la concurenţa căreia tre- 
buio să se ia inscripțiunea ipotecară 
asupra imobilului său imobilelor tuto- 
relui şi dispun ca insecripțiunea să se 
ceară de însuş tutorul sau de un anu- 
mit membru al consiliului de familie. 
delegat de consiliu în acest scop. 

De aci nu rezultă câtuş de putin că,. 
atunci când tutorul nu arc nici un: 

imobil, legiuitorul a înteles să refuze 
o garanţie de o altă natură, oferită de 
un al treilea, în numerar, sau într'o 

Doctrină românească. 

570, 668 urm.; 

inscripțiune ipotecară, .întrucât prin 
instituirea ipotecei legale în favoarea. 
acestor incapabili nu s'a înțeles să se 
respingă alte garanții oferite de tu- 
tore, iar în drept ipoteca legală nu se 
deosebeşte de cea convenţională decât. 
în privinţa modului de înscriere: 

De aceea instanţa de fond dă o deci: 
ziune casabilă, căci interpretă greşit 
art. 1762 si următorii e, civ. atunel: 

când refuză oferta de garanţie de altă 
natură a tutoarei, pe motivul că nu 86 
satisface în acest mod nevoia unej in- 
seripțiuni lepale cerută de lege. (Cas. 
II, No. 93, 1919; Jurisp. Rom. 1920, 
D.'53). | 

Art. 1166. __ Consiliul ae familie va puteă numi special pe 

unul din membrii săi sau orice altă persoana 
PY pentru luarea. 

inseripțiunei. (Civ. 1765, 1780; L. Belg. 53). 

Teat. Belg. Art. 53. —. Le conseil 

mettre d'un de ses membres ou toute aut 
de famille pourra specialement com-- 

re personne pour requdrir inseription- 

Doctrină străină. | 

Ausnr ET RAU, III, ed. 5-a, $ 26% bis, p. 858, 363; _ , 

BAupnY i DE LoynEs, Du A atissenirit des priv. et hyp., II, 1474-1176, 1183, 1189; 

Daroz, Rep. Privil. et hypolh., 1034; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 82 bis, 1; 

"DURASTON, XIX, 317; : 
'î9. et hypu II, 707, 708, 710, 723; _ 

PuiovARD, Ar igcee rbP 319! 9137 911. 218, 285-288, 201, 298, 300, 801, 311, 847, 320; 

PAxDECTES FR., Privileges el hapotheques, 793; | 

Posr, Priv. et hypo | 50; _ „. 

Siney, Apolheques, 1265, 1266, 1269, 1210, 1276, 1287; 

Turny, IV, 460, p. 402; _ 

TaopLonG, Priv. et hyp. |, 427, 

ALEXANDRESCO, 11, ed. 2-a, p. 570, 668 urm 

CANTACUZINO MATEI, P- 81, 577; 

Nacu, LII, p. 744. | 

Doctrină românească. 

Art. 14671. — Când tutorele este tatăl sau mama rămasă 

în viaţă, ipoteca legală nu va avea loc. (Civ. 352 urm. 1753 821). 

Doctrină străină. _ 

: i 363; 

Ausnr zi Rau, III, ed. 5-a» $ 20 bis, Pe SĂ, oriti et Hypo II, 1474-4476, 1488, 1489; 
BAUDRYI ET DE LOYNES, Du nantissement, 

  

1) Acest art, 1767, nu- A 
1851, E) ie inovaţie a legiuitorului român. u şi are echivalentul său pici în Codul civil francez, nici în Legea belgiană din. 
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„Art, 1768: 

“Daroz, Rep. Privil. et hypoth., 103%; 

DESPRE IPOTECI Codul civil. 

DEMANTE ET COLNMET DE SANTERRE, IX, 92 bis I; 
DURANTON, XIX, 317; 
"GUILLOUARD, Priv, et hayp:, LI, 707, 708, 710, 723; 
„LAURENT, XAX, 268, 27 P379; 213, 217, 218, 285-288, 201, 298, 300. 301, 311, 317, 320, | PANDECTES FR., Privileges et hypotheques, 793; . | | 
Ponr, Priv. et hyp., 1, 50; 
SIREy, IZypothegues, 1265, 1266, 1269, 1270, 1216, 1287; 
“Tuay, IV, 460, p. 402; 
TnoPLonă, Priv. et hyp., IL, 427. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, II, ed. 2-a, p. 570, 668 urm.; X, p. 326; (V, par. 1, ed. 2-a, p. 392; VIII, part. I, ed. 2-a, p. 657 n.1,664); Droit ancien et moderne de l Houmanie, p. 49, 436; 'CANTACUZINO MATEI, p. 81, 578; 
“Nacu, Il, p. 705 urm. 

Jurisprudenţă. 

1.:Prin art. 1767 legea scuteşte pe 
mamă ca şi pe tată chiar de ipoteea 
legală, fără a se face deosebire între 
mama rămasă în văduvie sau acea că- 
sătorită din nou. Şi de şi pe lângă 
"mamă legea a voit ca consiliul de fa- 
milie să numească, cotutor pe cel de al 
doilea soţ, care în unire cu dânsa să 
administreze şi să fie ambii solidari 
responsabili de administrația lor. nu 
e mai puţin adevărat că nici un text 
«de lege nu obligă pe soţul cotutor să 
dea cauţiune pentru a garantă veni- 

| averei copiilor, şi aceasta se poate 
explică prin garanţia destul de puter-. 
nică ce vede legea în persoana ma- 
mei, care ori cât de influenţată ar fi. de secundul soţ, n'ar puteă să'gi în- 
străineze . afecțiunea către copiii din 
prima căsătorie nici .n'ar căută să le lovească interesele lor materiale. De 

asemenea. secundul soţ se bucură în 
Taţa legii de'o situaţiune excepţională 
prin faptul că consiliul, menţinând 
mama în tutelă, trebue să numească pe 
soţul ei ca cotutor. Prin urmare, nu: 
mirea acestuia este o consecință im- 
pusă de lesea menţinerei mamei. de 
unde rezultă, că cotutorul ca si mama 
este într'o situaţiune cu totul deose- 
bită de aceea a tutorilor numiţi de 
consiliul de familie. (Trib. Iaşi, 1. Oct, 
29/85, Dr. 3/85). 

2. In ce priveşte garanţia ce urmea= 
ză 'a depune. tutoarea şi cotutorele, 
după art. 17126, consiliul de familie este 
îndrituiţ de a defize suma, pentru care 
urmează a se'luă înscripţiune ipote- 
cară, şi el singur poate decide ca su- 
ma inscripţiunei să nu fie mai mare 
de cât venitul pe 1 an al stării mino- 
705 (Apel Craiova, IL. Apr. 8794, Dr. 

- 59/94 
3 A se vede: art. 343, nota 1. 

$ 3. Despre garanţiile „Ce sunt owigați a da Statului, comunelor şi stabilimentelor aa publice, perceplorii și administratorii contabili, i 
„Art, 1768. — Ipoteca legală a Statului, a. corhunelor Și a stabilimentelor publice asupra. bunurilor 

ministratorilor publici, 
perceptorilor şi ad- 

nu se poate stabili decât asupra bu- nurilor prezente iară, nu şi a celor viitoare. (Civ. 1725, 1753 $3)). 

Doctrină străină, 
Apar Er RAU, III, ed. 5-a, Ş 264, p. 346, 347; Ș 264 quater, p. 415, 416, 418; - BAUDRY FT DE LOYNES, Du nantissement, des priv. et pe e 1209; : : ia 'Movnros, III, 1400, 1460 bis. 

derne de la Roumanie, p. 456; . “CANTACUZINO MATEI, p. 578; N Nacu, III, p. 115, 
  

  

1) A se vedeă art, 27 din- Legea cor lin. 1996, 1999, 1910 şi 191 cun ȘI 1725 Codul civil, Și „1910, precu 

a „+: Doctrină românească, 
| ALEXANDRESCO, X, p. 209, 368, 570, 596; (II, ed. 2-a, p. 67 2 n. 1); Droit ancien et mo- 

ptabilităței generale a statului dia 21 Marti 190 cu mode m.şi „Legea de urmărire“ ai 24 Martie 1877 (art. 8) Martie, 128 (e şi art. 
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"Codul civil DESPRE "POTECI |: “Art: 1769: 
, 

” Secţiunea II. — Despre ipoiecile convenționale. 

Art. 1769. — Cine are capacitatea de a înstrăină un imobil,. 
poate a-l şi ipotecă. (Civ. 113, 199, 401, 430, 454, 458, 538, 834,. 
948, 950 urm., 1948, 1265, 1306, 1310, 1535, 1749, 1770 urm.; C. 
com. 12, 16, 379; L. agrară 193; Civ. Fr. 2194; IL, Belg. 73). 

Text. fr. Art. 2124. -- Les hypotheques conventionnelles ne: peuvent âtre- 
consenties que par ceux qui ont la capacit6 d'aliener les immeubles qw'ils y sou-- 
mettent. ! | Ă 

Doctrină străină. 

AuBnY ET RAv, I], p. 551, 556, 557; III, p. 261-265, 268-274; III, ed. 5-a, p. 495, 439-444, 

45, 4, ALA, 458, 459, 402-464, 469; IV, p. 140; V, p. 406, 479, 480; VI, p. 250;. 

„p. 297; Ie | 
BAUDRY: ET DE LOYNES, Du nantissement, etc., IL, 1294, 1302-1308, 1310, 1310 1, 1311-1313,. 

1326, 1327, 1330, 1335-1337, 1339-1844, 1357, 1362, 1381, 1413-1415; : 
„BEUDANT, II, 650, 651; , ” . 
Corn Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 935; . - * 

Daroz, Rep. Privil. et hypoth., 1186 urm.; Suppl. Privil.. et hypoth., 175 urm., 807, 830;. 

DemaxTme ET COLMET DE SANTERRE, V, 214 bis; 1X, 92 bis, I-VI; 93 bis, 1; 9% bis, V; 

DEMOLOMBE, VIII, 289; XXV, 225; XXIX, 798-800; XXII, 224; 

GUILLOUARD, Privileges et hypotheques, Il, 367, 936-939, 969, 975, 978, 979, 981, 982, 984-986,. 

. 992, 993; Zr..ide la vente, 1, 115; “ 

LAURENT, NI, 468; XVI, 480; XVIII, 664, 667; XXX, 446, 410-473, 488, 490, 495; 

LyoN-CAEN ET RENAULT, Zraile de droit commercial, Il, Apendice, 51, 5%, 55; VI, 1631; 

MoURLON, ed. 7-a, III, p. 603, 60%; - ! . 

PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2710 urm.; : 

Poxsr, Priv. et hyp., L, 353, 470; 11, 613, 621-631, 642, 643, 657; , 

TaRoPLOxG, Privileges et hypolheques, 1, 510, 522-524; 11, 521, 92%; III, COL. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 572 urm.; (III, part. |, ed. 2-a, p. 196; III, part.li, ed. 2-a, p. 160);: 

Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 451; Observație 'sub. C. Apel Galaţi: 

s. Il, 58 din 1 Aprilie 1903. Curier Jud. 46/1903; Observaţie sub. Trib. Carcassonne 

(Aude), 11 Mai 1920. Pand. Rom. 1922-111-461 ; Wota sub. Cas. 1, 1317 din 9 lulie 1924.. 

Curier” Juq. 30/1924; Notă sub. Trib. Epernay-Marne, 9 Mart. 1922, Jur. Gen. 1924,. 

No. 1831; Aotă sub. Trib. Compiăgne, 11 Ian. 1920. Jur. Gen. 1925, No. 1%; 

CaxracuziNo MATEI, p. 510; 
| 

Nacu,-Ill, p. 723 urm.; ! . , ars oi pai 

PeRIErEeANU GR. |. Wola sub. Cas. 1, 539/915, C. Apel Galaţi s. II, 24/915 şi Trib. R. Sărat. 

„268/914. C. Jud. 84/0915 

    
NânuLescu Sir, Oiserta 

- Jurisprudenţă. 

1. a) Dreptul pentru soți de a puleă 

ipotecă imobilele dotale trebue să fie 

în mod expres rezervat prin contrac 
tul de căsătorie el neputând rezultă 

implicit din rezerva dreptului de în- 

străinare; în consecinţă actul de ipo- 

tecă întoemit în baza unui act dotal 
care nu conţine de cât rezerva dreptu- 

lui de înstrăinare. este un act făcut cu 

nesocotirea şi călearea dispoziţiunilor . 

art, 1248 ce. civ. şi în consecinţă anu- 

labil, 
b) Clauza de însireinare cuprinsă 

întrun act dotal, cu mențiunea „Cum 

interesele vor fi”, nu poate face să se 

deducă în fapt că soții au înteles să'şi 

rezerve atât dreptul de înstreinare cât 

şi cel de înstrăinare indirectă, cum este 

, 

- tului 

î sub. Cas. 1, 539 din 6 Oet. 915. Dreptul "8/15. . - 

ipoteca, şi instanta de fond care,,in-- - 
terpretând actul, atribue părților con-- 

tranctante o asemenea intenție. denatu- 
rează termenii clari şi. precişi ai actu- - 

lui și comite un exces de putere. (Cas.. 

I, No, 539, 1915; Jurisp. Rom. 39/915, p.. 
610; Curier Jud.,84/1915, p. 683, Dreptul 

-1915 p. 617). . 
2. Facultatea de a înstreina imobi-- 

lele dotale pe care soţii şi-au rezer- 
vat-o prin contractul de căsătorie cu- . 
prinde în sine implicit şi rezerva drep- 

de a ipotecă acele imobile şi în: 

consecinţă. este valabil actul prin care 
.se constitue o ipotecă asupra imobi- 

lelos dotale, deşi un asemenea drept 

-nu este expres rezervat prin contrac- 

tul de căsătorie. (Apel Galaţi II, No.- 

24; 1915; Curier Jud. 84/1915 p. 685). 
3. In materie de: dotă imobiliară, - 

— 249 —



Art. 1770 

inalienabilitatea fiind principiul, orice 
„derogaţiune trebue interpretată în 
mod restrictiv, de unde rezultă că din 
clauza prin care soţii au admis facul:- 

DESPRE IPOTECI Codul civil 

100, 1916; Jurisp. Rom. 20/1916, p. 310. 
Trib., R, Sărat 268/914, Curier Jud. 
84/1915, Cas. IL, 1317 din 9 Iulie 194, 
Curier Jud. 30/924): 

tatea de a înstrăina, nu se poate de: 
-duce că ei au admis şi pe aceea mai 
periculoasă de a ipotecă. (Cas. I. No. 

4. A se vedeă: art, 1948, nota 38; art. 
1253, notele 1, 3, 5, 8, 12, 18, 20,42. 

Art. 1710. — Acei, cari au asupra unui imobil un drept 
suspens prin o 'condiţiune, sau rezolubil!) în oarecari cazuri, - 
sau supus la o acţiune de resciziune?), nu pot consimţi decât 

„0 ipotecă, supusă aceloraşi condițiuni sau aceloraşi resciziuni. 
" (Civ. '769, 830, 1017, .1019, 1157 urm., 1365, 1377, 1380, 1770, 

1776, 1781, 1900; Civ. Fr. 2125; L.: Belg. 74). 

Text. fr. Art. 2125. — Ceux qui n'ont sur limmeuble qu'un droit suspendu 
par une condition, ou râsouble dans certains cas, ou sujet ă reseision, ne peu- 
vent consentir. qu'une hypotăque soumise aux memes conditions ou i la mâme 
rescision. 

Doctrină străină. 

„AUBRY ET RAU, ÎI, p. 305, 406, 407; III, p. 225, 265-268; III, ed. 5-a, p. 383, 444448; 
„BAUDRY ET DE LorxEs, Du nantissement, etc, IL, 1001, 1314, 1315 1, 1316, 1317, 1320-1323; 
"BUFXOIR, Propriele et contrat, ed. 2-a, p- 819, 701; . 
Corn er GAPITANT, ed. 2-a, 1, p. 826; 1], p. 166, 905, 936, 938; ed. 1-a, III, p. 4%, +98, * 

, 50; . : 
Darroz, Jtep. Privil et hypoth., 1197 urm.; Suppl. Privil. et hypoth., 784, 788; 
:DEMANTE ET CoLMET DE SANTERRE, IX, 109 bis, III; Ă 
DemoLomBE, IX, 410; XXV, 41, 418; , 
"GuirroYAR», Privileges et hypolheques, IL, 792, 944, 945 urm., 948, 950, 953, 956; Vente 

„LAURENT, X, 404; XXIV, 371; XXX, 477; 
MovuaLon, ed. 7-a, III, p. 60%; Pe 
“PLANIOL, IL, ed. 3-a, No. 2752 urm.; 
Ponr, Priv. et hyp., 1, 512; 11, 639, 640, 647; 
“TRoPLoNG, Privil. et hypoth., IL, 469;- Vente, II, 691, 

Doctrină românească. 

„ALEXANDRESCO, X, p. 579, 580, 584 urm., 705; (II, part. I, ed. 2-a, p. 280, 573, 705, 83; 
HI, part. 1], ed. 2-a, p. 659, 786, 840 n. 1, 886 nota, 921; V, p. 9î, 237 n. 2, 238, 281; 
VI, „p. 56, 58, 63, 74, 75, 95, 475; VII, p. 38 urm, VIII, part. |, ed. 2-a, p. 672); Droit 
ancien et moderne de la Roumanie, p. 376, 457; . 

"CANTACUZINO MATEI, p. 570; 
"CRISTODORESCU C. şi ŞrerANESCU-PRIBOI DE, Codul legislației: de expropriere, p. 99; DEGnE AL, Scrieri Juridice, vol. |, p. 202 urm.: „Impărțeală —Creditor ipotecar“; “GeonaEan N., Nota sub. Cas. II, 25 din 24 Mart. 1920.: Pand. Rom. 1924- -22; 
Nacu, HI, p. 727-urm. . ” - 

cesară şi inerentă titlului de aquisi- 
ţiune, şi între acela când anularea sau 
resciziunea  procede dintro cauză 
nouă şi voluntară. Dacă în general, 
cum. de exemplu în cazul când vânză- 
torul reintră în urma pactului de res- 
cumpărare în drepturile sale, imobi- 
lul îi revine liber de ipotecile de cari 
cumpărătorul lar fi încărcat (art. 

1380), sau când după împărțeală coere- 
" dele constituind o ipotecă dânsa de- 
vine caducă prin 'ariularea împărțelei 

J urisprudenţă. 

1. Dacă în regulă generală prinei- 
'piul resolutlo iure dantis resolvitur 
34s accipientis. a fost consacrat de le- Biuitor, dânsul nu trebue a fi apli- 

-cat de cât cu un temperament peneral- 
mente admis, Dreapta rațiune şi prin- 
cipiile de oohitate reclamă a se distin- . ge intre cazul când dreptul proprieta- rului sau deţinătorului unui iți e :rescindat sau anulat dintr'o cauză ne- 
  

  

1) „Rezolubite, drept care se inţă - 
0 ca poate desfiinţă, 2) „Acţiunea de Fesciziune*, insemaează o acţiune în anulare, 
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Codul civil 

din cauză de 'dol sau violenţă, : legea 
chiar recunoaşte şi consacră tempera- 
mentul şi distineţivinea propusă în a- 
nume cazuri. cum de exemplu, în ipo- 
teza art, 834 care dispune că revoca: 
rea pentru ingratitudine nu poate in- 
firma ipotecile sau alte sarcini cons- 
tituite de donatar; o atare distine- 
țiune e -uplicabilă atât în cazul resci- 
siunilor făcute de bună voe cât şi-ace-,, 
lora pronunţate de instanţele judecă- 
toreşti. Astfel. dacă dreptul de proprie. 
tate al cuiva asupra unui imobil a 
fost desființat nu dintr'o cauză inc- 
rentă titlului său de achisiţiunea -ace- 
lui imobil, ei dintr'o cauză cu totul 
voluntară din partea sa,.cum ar fi ne- 
indeplinirea obligaţiunei ce-si luase, 
dreptul. său ne fiind resolubil dintr'o . 
cauză legitimă şi necesară, nu poate 
îi opozabil ereditorului său ipotecar 
o atare ipotecă este valabilă şi trebue 

-, aşi produce efectele sale legale. (Apel 
Bue. 1,.125, Mai 31/82, Dr. 61/82). 

2. Art, 1770 se. acupă numai de un 
drept real; concedat de un. proprietar, 
supus resoluțiunei; iar nu de un drept 
personal. cum e repetirea unor fructe 
înstrăinate, care nu pot îi urmărite în 
mâinile celor d'al treilea. (Cas. I, 65, 
Febr. 22/84, B. p.: 135). 

3. Principiul resoluto jure: dantis 
resolvitur jus accipiontis (art. 1710), 
nu se aplică la strămutarea de lucruri 
mobiliare căci proprietatea lor se 
câştigă faţă cu cei de al treilea, nu 
prin titlu ci prin posesiune, care ţine 
loe de titlu (art. 1909). (Cas. I. 38/85, 
Febr. 1/85 B. p. 69). | 

4. Unui creditor ipotecar, a cărui 
ipotecă poartă asupra, părtei indivize 
dintro moştenire şi care cere pe te- 
meiul art. 1770 din Cod. civil. împăr- : 
teala acelei moşteniri. nu i se poate 
opune art. 1825 din :acelaş Cod. căci 
ceeace proibă acest articol este ca un 

creditor personal al unuia din coerezi 

Art. 1771. — Bunurile mino 
cauz 
343 urm., 401 urm,, 

îi ipotecate decât pentru 
legi 1). (Civ. 113, 199, 342, 
458; Com. 19, 16; Civ. Fr. 2126; 

DESPRE IPOTECI At IL 

“să nu poată urmări partea. indiviză. a 
acestuia, (Cas.-I, 338/99, B.. p. 1095). -::: 

5. Clauza din.actul. de vânzare a bu: 
nului. Statului. prin care se spune că 
sa vândut imobilul așa cum s'a pose- 
dat de predecesori. nu poate îi privită 
decât ca o clauză adoptată de: Stat, 
pentru a se garanta: şi mai bine de 

. răspunderea de 'evicţie,  dar' care nu 
poate ridică cumpărătorului nişte 
drepturi acordate de lege şi pe care 
Statul nu şi le-a rezervat expres. Cel 
ce vinde fără nici o rezervă transmi- 
te cumpărătorului, ca succesor cu. 
titlul particular, toate drepturile ce le 
avea vânzătorul asupra lucrului vân- 
dut. (Cas. I, 193/99, B. p. 627) 

6. Anularea unei vânzări 'are de 
efect a pune pe părţi în aceaş stare, 
în care se găseau în momentul vânză- 
rei. îar nulitatea pronunțată se răs- 
frânge nu numai asupra părţilor, ci si 
asupra terțiilor. cărora cumpărătorul 
le-a concedat vre-un drept real asn- 
pra lucrului vândut. după 'cum. acea- 
sta rezultă evident, în ce priveşte ipo- 
teca din art. 1740, eare nu este de cât: 
aplicaţia principiului sresoluto jure 
dantis resolvitur jus accipientis“. (A- 
psl Buc. 1. C. Jud. 38/90). a 

7. Potrivit art. 7 alin. II din legea: 
dela 1879. un sătean nu poate cumpă- 
ră pământ rural. dat după legile de: 

împroprietărire. decât până la. cori- 

plectarea, suprafeţii cu care ar fi pu-- 
tut fi împroprietărit. 

Actul, prin care un; sătean cumpă-: 
- vă “pământ rural peste limita prevă- 

zută de legea rurală este nul şi ca a- 

tare, el nu poate să transfere proprie-- 

tatea la cumpărător şi deci nici acesta 
nu o poate transmite în mod valabil că-- 

tre o aliă persoană. (Cas.'I, 11 Nov.. 
1909, B. 'p. 1262). | | 

8. A se vedea: art.'820, nota. 1; art. 

-*973 notele 6, 7, 15; art. 975 notele 11, 13, 

24, 35, 49, 55: axt. 1019. nota 1; art. 1201. 

“notele 60; 65, 82. 

rilor şifale interzişilor, nu pot 
ele şi cu formele! prescrise de: 

430, 445, 454, 
L. Belg. 75). 

Tei. fr. Art. 2126. — Les biens des mineurs, des interâits, et ceux des. 

absents, tant que la possession n'en est 

&tre hypothtques que pour les, causes e 

en vertu de Jugements. 

O e 
Ausnr Er RAU, III, ed. X-a, p. 1199 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nanti 

  

1) A se compară art. 1771 român, 

defârte que provisoirement, ne peuvent 

+ dans les formes ctablies par la loi, on: 

Doctrină străină. 

sse ent, etc., II, 4357 urm.; » Na 

cu art, francez corespunzător 2126. 
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Art. 1772 DESPRE IPOTECI Codul civil 

Darroz, Rep. Privil. et hypoth., 19209 urm.; Suppl. Privil. et nypoth., 813; 

MOURLON, ed. 7-a, III, p. 604 urm.: - 

PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2770, 2178. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, II, ed. 2-a, p. 770 urm.; X, p. 582 urm.; Droit ancien et mnoderne de 
la Roumanie, p. 458; / 

"CANTACUZINO MATEI, p. 570; 
Nacu, Il, p. 723 urm. 

| Jurisprudenţă. 

1. Creditorul ipotecar nu poate fi ţi- 
nut răspunzător .eu anularea ipotecii, 
dacă se constată că împrumutul con- 
tractat a fost sau nu determinat de ne-.- 
voile băneşti personale ale minorilor. 
sau dacă împrumuţul a fost sau nu 
întrebuințat în realitate scopului pen- 
tru care a fost contractat, destul numai 
ca împrumutul să fie făcut cu formele 

“prescrise de art. 401 şi 402 şi 1171 c.. 
civil. că dacă minorii lezaţi au o acţi- 
une, această acţiune nu poate fi în- 
dreptată contra împrumutătorului, care 
a îngrădit actul său cu toate formele ci 
contra tutorului sau consiliului de fa- 
milie care a încuviințat ipotecarea bu- 
nului minorilor fără nici un folos în- 
-vederat pentru minori. :(Cas. IL No 
568, 1914; Jurispr. Rom, 1915, p. :114; 
“Curier Jud. 78/915, p. 68). 

2. a) După dispoziţiunile art, ll ce. 
-civ. bunurile minorilor nu pot fi ipo- 
“iecate decât 'pentru cauzele şi cu for- 
mele prescrise de lege de unde rezultă 
că împrumutul ipotecar, făcut fără. 
îndeplinirea acâstor formalităţi sau 
“fără ca. deliberarea consiliului de fa: 
„milie să constate existenţa unei cauze 
de mare nevoa sau a unui folos înve- 
derat, cu alte. cuvinte, în disprețul dis- 
poziţiunilor art. 401 și 402 e. civ., nu 
este valabil şi opozabil minorilor, şi . 
“aceştia, ajunsi la majoritate pot ata- 
că în. nulitate un asemenea aci. inde- 

_*pendent de orice prejudiciu, 'deoarece 
nulitatea decurge din' însuş carâcte- 
rul prohibitiv al :actului, 

Imprumutul ipotecar făcut de 
tutor în baza unui aviz al consiliului 
“de familie, care deşi e -dat pentru o 
-cauză de.mare nevoe sau de un folos 
învederat, însă în realitate a avut în! 
vedera motive cu totul străine de aces- 
iea, nu poate fi atacat în nulitate în 

prejudiţiul terţiului de bună credinţă, 
iar dacă suma împrumutată a avut 
sau nu o întrebuințare conformă cu 
destinaţia dată prin aviz, în acest caz 
creanţa terțiului e pusă la adăpostul 
oricărei acţiuni în nulitate din par- 
tea minorilor deveniți majori. cari în 
ambele cazuri nu vor aveă alt drept de- 
cât de a recurge. fie în contra tutoru- 
lui. fie în contra. acelora cari. nu le-au 
ocrotit interesele. (Apel Constanţa, 
No. 926, 1915, Dreptul 1915, p. 645). 

3. Din combinarea art, 401. 402 gi 1771 * 
cod. civ., rezultă că bunurile imobi- 
liave ale minorilor pot îi ipotecate de 
către tutor cu autorizaţia consiliului 
de familie. omologată de Tribunal şi 
dată pentru cauze legale, adică pen- 
tru. nevoi urgente ale minorilor sau 
un folos învederat chestiuni ce cad în 
exclusiva competinţă a consiliului de 
familie care le constată şi a Tribuna- 
lului ce di, omologarea avizului, Oda- 
tă ce împrumutătorul si-a îngrădit ac- 
tul său cu formele cerute da lege, el. 
este pus la adăpost de orice acţiuni 
din partea minorilor lezaţi prin acel 
act, aceştia neputând aveă recurs de- 
cât contra tutorului care a întrebuin- 
tat banii împrumutaţi sau' contra con 
siliului de familie care a aprobat îm- 
prumutul pentru cauze streine intere- 

„selor lor, 
Aşa, fiind, instantele de judecată nu 

mai au căderea să judece faţă de cre- 
ditorul ipotecar, contra căruia sar 
cere anularea. ipotecii. dacă în fond 
cauzele ce au de inat aprobarea 

. 

împrumutului au fost sau' nu nevoile. 
personale ale minorilor, - când 
cauze au fost astfel 
stanța de omologare. 

acele 
apreciate de in- 
(Cas. IL. No. 220, 

1916; Jurispr. Rom. 1916, p. 358, jer: 
"Jud, 48/1916). . P, Curier ” 

4. A se vedeă: art, 401. notele 17. 18, 25; ari. 1164, nota 1. e 

Art, 1712. — Ipoteca convenţională nu va pute fi consti- 
stuită decât prin act autentic. (Civ. 778, 1171, 1533, 1748, 1774, 
1775, 1776; L. 'Timbr. 20 $5, 21 $5, 42$1; Civ. Fr. 2107; L 
Belg. 76). 

Tezt fr. Art. 2127. — 'hypothăque conventionnelle ne peut âtre consentie 
-que par un acte pass€ en forme authen 
motaire et deux tâmoins... 
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“Codul civil DESPRE IPOTECI Art. 1772 

| Doctrină străină. 

AuBRY ET Ran, Mi, p. 21%-277; III, ed. 5-a, p. 401, 402, 464-430: 
7BAUDRY ET DE LOYNEsS, D is 2, 1407, 1408, : ( î RI EE DEL TES u nanlissement, etc.. IL 1332, 1107, 1408, 1410, 1411, 1416, 141, 

Cois Er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 67; II, p. 203, 263, 9 urm; ! 
DALLoOZ, Ip. rivil. et hypoth., 1240 urm.; Suppl. Privil. et hypolh. 539 urm.: 
DEMANTE ET COLMET DE SAKTERRE, IX, 96, 96 bis,l; 
DemoauE, Il, Sources des Obligations, |, . 821, 331; 
-GUILLOUARD, Privileges et hypolheques, II, 972, 977, 939-991, 994. L10)1-101 Oi ; 
LAURENT, III, 119, 120; XXL 432, 1436, 440, 453; „995. 1091-1003, 1005, 1010; 
Lyox-CAEN ET RENAULT, VI, 1631; 
MOURLOyS, ed. 7-a, III, p. 606,607; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2578 urm.;! 
Por, Priv. et hyp., IL, 658, 659, 663-605, 98; 
Taovcoxa, Priviloges et! hypotheques, II, 505 bis. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 551, 587 urm., 588; (VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 99; -XI, p. 396); Droit 

ancien el.noderne de la Roumanie, p. 457; Observaţie sub. Trib. Tecuci, 23 lunie 

912. Dreptul 14/1913; 
CANTACUZINO MATEI, p. 57|; 
Nacu, II], p. 7147 urm.; 
Sroexescu D. DE, „Consimfămintul creditorului întrun contract de ipotecă, poale fi dat 

posterior şi tacit“. Curier Jud. 53/90£. 

INDEX ALFABETIC 

- 14, 19, 20, 
Locaţie 23. 
Mandat 1,3, 4, 5,6,9,t1, 

12, 14,17, 19, 20. 
Notificare 10, 12. 
Nulitate 1,2, 3, 4,6, 7,9, 

11, 12. 14, 16, 17, 25 

Acceptare 10, 12, 13, 20, 22. 
Accesoriu 9, 
Act autentic 1, 3-7, 9-14, 

16, 17, 20, 22, 24, 25. 
Act solemn, 1, 3, 14,6,7, 

8, 9, 10, 12. . , 
Act sub semnătură pri- 

vată 10, 22, : 
Cesiune 17. . E 
“Consimţământ 10, 12, 15, 
46, 18, 19, 20, 21, 22. 
Creditori chirouratari 9. - 
Dată certă 1, 11. 
Donaţiuni 1U. - 
Dotă 10, . 
Imprumut 2, 9, î 
Inscripţie 1, 5, 6, 
* 10, 12, 15, 20, 21, 22. 
Tpotecă 1-24, 
Legalizare 1, 3, 4, 5,6, 11, 

Prejudiciu 9. , 
Ratilicare 12. 
Sancţiune 9. 
Semnătură 25. „ 
Simultaneitate, a se _ve- 

simțământ-. i 

4 Solemna act, a se vedei 

8, 9, 10, „Act solemn“ .. 

22 | Terţe persoane 5, 9, 23- 
Tribunal 1, 3, 8 

Jurisprudenţă. 

1. Puin art 1772 se: dispune, în ter- 

meni. prohibitivi, că, ipoteca convenţio- 

nală nu va puteă fi constituită de cât 

prin act autentic. Chiar din. singura 

această dispoziţiune, rezultă că la caz ! 

când debitorul, la instrumentarea ac- 

tului autentie nu se prezintă în per- 

soană, ci prin mandatar, mandatul. tre- 

bue să fie autentic; şi din dispoziţiile 

art. 1781, pentru modul. operaţiunei m- 

scripțiunei ipotecelor, rezultă şi mai 

evident că mandatul pentru constitui- 

_xea unei ipoteci trebue'să fie autentic 

de oare ce chiar pentru operaţiunea 

_ înseripţiunei se cere. că mandatul să 

fie autentie. Prin urmare este. nulă 

ipoteca, convenţională, nu numai cân 

nu este constituită prin 

ci încă” atunei când mandatarul ce re-. 

prezintă pe debitor la instrumentarea 

actului autentic. de ipotecă nu are. 0 PTO- 

cură autentică. şi act :autentic este, 

Poliţie 1,3, 1,546, î1, 14,19.” 

deă „Acceptare“, „Con- * 

"118/Mart. 80/81, B. p..240). - 

act autentic, - 

dacă art. 1171 c. civ,. acel ce s'a făcut cu 

solemnităţile cerute de leze, de un îunc- 
ționar publia, care are dreptul de a 
funcţionă în locul unde actul sa fă- 
cut; iar din dispoziţiile art. 18 din le- 

gea “pentru organizaţia judecătorea- 

„scă reese că tribunalele de prima in- 

stanţă sunt în drept a legaliză, adică 
a da autenticitatea actelor; şi prin 

„mică 'o dispozitiune legislativă, comi- 
sarii poliţieneşti nu, sunt indrituiți a 
legaliză, a da autenticitate actelor, Ac- 
tele lepalizate de asemenea comisari 
nu sunt de cât acte cu dată certă. Deci 

dar cu drept cuvânt se declară nulă 

ipoteca pe motiv că sa prezintat la 

tribunal pentru autentificarea actului 

de îpotecă, nu debitorul în persoană, 
ci prin procurator eu procură legali- 
zată de, comisia poliţienească. (Cas I, 

2. Actul nul în ceea ce privește ipo-: 

$eca, nu este nul ca simplu act de 
creanță doveditor al faptelor ce s'au 
petrecut între părțile contractante şi 
constatate printr'însul, nici în ceea ce 

priveşte recunoaşterile lor, Deci jude- 

cătorul se poate bază pe acel act pen- 

tru constatarea împrumutului urmat. 

(Cas. I, 29/Ian. 26/85, B. p. 31). . 
3. Este nul actul de ipotecă consim- 

ţit si înscris de un mandatar cu: pro- 

cură. autentificată de poliţie, de oare 

“ca tribunalul este singura autoritate 

competinte. de a da autenticitate unor 
atari acte, ceea ce rezultă evident: din 

lege, căci în toate cazurile în care le- 

piuitorul 'cere un.act autentio (art. 

860,-861, 1298 e. eiv. combinate: cu art. 

1708—790 pr. civ. şi. 1230 e, civ.), desem- 

pează. pe tribunal cu îndeplinirea ace- 

> . 
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Art. 1732 

stei solemnităţi, de unde consecinţa: 
logică că tribunalul, cu excluderea ori 
cărui oficer public, este în drept de a 
da autenticitate unor atari arte. (Apel 
Buc. ], 79/ Mart, 19/82, Dr. 43/82). 

4. Ipoteca fiind un contract solemn, 
forma autentică este de esența sa. Ast-. 
fel ipoteca trebue constituită prin act 
autentice pentru a aveă forţa sa legală, 

- şi mandatul. ce sar da pentru consti- 
tuirea e: trebue, sub. pedeapsă de nuli- 
tate, să fie constatat prin act auten- 
tie. Mandatul legalizat de comisie nu 
are caracterul de act autentice şi prin 
urmare e nulă ipoteca constituită prin 
un atare mandatar. (Trib. Brăila. Dea 
8/81, Dr. 14/89). 

5. Deşi debitorul a fost reprezentati 
înaintea tribunalului la autenticitatea 
actului de ipotecă şi la inseripţiunea 
lui. prin procurator cu procură legali- 
zată de poliţie, însă actul ipotecar fiind 
făcut în toațe condiţiunile legale este 
opozabil debitorelui căci acea lipsă de 
formalitate nu se poate opune de par- 
tea contractantă, de oare ce publicita- 
tea ipotecei este făcută în interesul 
terțielor persoane care au un drepti 
real: asupra imobilului. și întru cât ac- 
tul de ipotecă e subseris de debitor el 
unu poate beneficiă de lipsa acestei for- 
malităţi care nu e esențialmente ine- 
rentă actului. (Apel Craiova, LI, 106, 
Mai 17/19, Dr. 43/82). | 
„6. Art. 1772 prevede în mod formal că 
ipoteca convențională nu poate îi con- 
stituită decât prin act autentic; or, prin 
cuvântul act autentice, legiuitorul a în- 
țeles în art. 1171 actele făcute de. că- 
tre un oficer publie competinte cu so- 
lemnităţile cerute de lege, care să con- 
state declaratiunile şi liberul consim- 
țimânt al părţilor care formează actul. 
Dacă dar din originalul act de ipotecă 
nu se constată altceva de cât: 1) că 
părțile s'au prezentat la tribunal, diu- 
tre care îprumutătorul prin procura- 
tor; 2) că a prezentat constituitorul: 
ipotecei actele doveditoare dreptului de 
proprietate ce. are asupra imobilelor 
care se afeciă cu ipotecă şi 3) încuviin- 
tarea, - tribunalului pentru - inseriptiu- 
nea 'ipotecei, fără să se: constate însă 
că părţile au făcut vre o declarațiune : 
prin care să manifeste consimţimântul 
pentru constituirea ipotecei. pe cât 
timp este constant că părţile înaintea 
tribunalului şi mai înainte de a se or- 
donă inscripţiunea, ipotecei, nau de- 
clarat verbal consimţimântul lor, nu 
există un act autentice în sensul art. 
1171, şi decj, ca consecinţă. nu există 
ipotecă; cu atât mai mult când şi pro- cura dată de împrumutător nu eră au- 
tentică, ci legalizată: de comisie. (Cas. 
I,_227/lun. 10/83. B. p. 639), .. 
: 2. Art, 12 e, eiv,, prevede formal că 
ipoteca - convenţională . trebueşte for- 
mată prin act autentic; iar prin cu- : 

DESPRE POTECI 

p 

Codul cișib 

vântul act autentic legiuitorul, prin 
art. 1171 e, civ., a înţeles actele făcute- 

“de către un oficer publie competinte: 
care prin îndeplinirea formelor s0-- 

“lemne cerute de lege. să constate de- 
elaraţția şi liberul. consimţimâsit al păr- 
ților. De unde rezultă că toate părțile 
contractante, când au să facă aseme-— 
nea acte, să se prezinte în persoană, 
sau prin mandatari eu procuri auten- 
tice. Deci, dacă înaintea tribunalului, 
când s'a dat autenticitatea actului sa 
prezentat numai debitorul, nefiind ast- 
fel prezinte ambele părți, după cum 
cere legea, spre a-şi da regiproe 'con- 
simţimântul, nu se poate admite ca 
act, autentie, (Cas. I, 311/Sept. 20/83, B. 

“8. Deşi tribunalul, primind actul de | 
ipotecă de la debitor, nu constată în 
mod formal liberul consimţimânt al 

"părților prin care. dispune inseripțiu- 
„mea totuşi, întru cât în dreptul modern 
nu sunt forme: sacramentale, această 
constatare a liberului consimţimânt al 
părţilor rezultă _implicitamente din: 
faptul că tribunalul, luând act de ce- 
rerea, de inseripţiune a ipotecei făcută. 
de debitor a procedat la lucrările ulte- 
rioare spre a o putea operă, şi; în urmă 
găsind actul învestiţ cu toate formele 
cerute de lege, a şi ordonat inscripţiu- 
nea. (Apel Focşani: I, Aart, 11/89, Dr. 
35/83). ai 

3. Afară de cazurile- unde legea pro- 
nunţă expres nulitatea, mai sunt o 
sumă de dispoziţiuni sub formă prohi- 
bitivă şi imperativă cari evident îm- 
plică în sine nulitatea actelor făcute 
cu călcarea lor şi alte -dispoziţiuni, tot: 
sub aceste forme, dar a căror neobser- 
vare nu atrage nulitatea actelor, In 
asemenea cazuri, judecătorul e tinut. 

“în tăcerea legii, a'serută: vointa legiui- 
torului şi a face distinețiuni. pe care: 
legiuitorul ar fi trebuit să le facă dar 
nu le-a făcut. De aci a rezultat doc- 
trina formalităţilor substanţiale şi ac- 
cidentale, înțelegându-se prin cele sub- 
stanțiale acele cari constituese esen- 
tialmente substanţa unui act şi fără 
de: care actul: este inexistent, iar prim 
forme' accidentale, acele străine -de 
substanta actului. şi neatrăgând prin 

“urmare nulitea lui. Conform dar 'ace- 
stor principii, şi mai ales faţă cu sim- 
plicitatea şi cu lipsa de sancţiune cu . 
care legiuitorul nostru a regulat sis- 
temul ipotecelor. urmează a- judecă 
fiecare dispozițiune lipsită :de sancţi- 
une cu privire la totalitatea dispozi- 
țiunilor prescrise pentru o ipotecă va- 
labilă și, după importanta motivelor 

- raţionale şi juridice cari au dictat acea 
dispoziţiune, a apreciă apoi dacă în 
spiritul legiuitorului constitue o formă. 
substanţială sau aceidentală, spre a de- 
cide. în consecință dacă neobservarea 
acelei dispoziţiuni atrage sau nu nuli- 

e 
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Codul civil | DESPRE IPOTECI - Art, 1772 

tatea actului. Or, legiuitorul prin art. 
1712, dispunând în formă probhibitivă 
-că ipoteca convenţională nu va puteă 

„Îi constituită de cât prin act.autentie, 
:a înțeles a declară prin aceasta chiar. 
că autenticitatea actului este o for- 
malitate substanţială, pentru că prin. 
“ca şi în interesul terţiilor se organi- 
zează publicitatea, clement esenţial al 
regimului ipotecar, şi ca atare trebue 
observată sub “pedeapsă de nulitate. 
Insă spre a rezolvă chestiunea dacă se 
poate invocă de creditorul chirografar 
nulitatea ipotecai pentru lipsă de eon- 
-simțimânt autentic din partea credito- 
rului. ipotecar, trebue a cercetă mai, în- 
tâi ce se înțelege, conform cu natura 
specială a acestei convenţiuni, prin 
constituirea de ipotecă. Or, ipoteca, 
fiind prin natura ei un accesoriu al 
eontractului de împrumut, care este 
un contract unilateral, este şi ea, în 
esenţa oi, un contract unilateral şi, prin 
urmare, autenticitatea cerută imperios 
prin art. 1772 se referă specialmente 
la constituentul ipoteci, care ca obli- 
gat are partea principală în acest con- 
tract, şi astfel numai consimtimântul 
său trebue a fi constatat în mod au-, 

-+entie sub pedeapsă de nulitate. Acea- 
stă interpretare rezultă mai evident 
din chiar motivele ce se dau pentru 
justificarea cerinței că constituirea i- 

potecei să fio în mod autentic, şi ace- 
stea sunt că împrumuturile pe ipotecă 
trebue să fio de tot sigure, pentru că 
soarta lor nu trebue să depindă de la 
o simplă denegare a unei semnături, 
fiind în chestiune interesul publie si: 

necesităţile creditului. Dar aceste sco- 
puri se ating în cazul „când actul de 

ipotecă este autentie din. partea con- 

stituentului ipotecsi, căci în ceeace ce: 

priveşte pe creditor, pe lângă că el nu 

“a avei interes de a contestă actul luat 
numai în favoarea sa. dar în tot cazul 

ar fi ceva straniu a se pretinde la noi 
procură autentică de la persoană pen- 

tru un act care este luat numai în fa- 

xoarea ei, pe când aceasta nu se pre- 

tinde când se tratează de a fi repre- 

zentată dinaintea instanțelor judecăto- 

xeşti şi unde sunt în joc interese foarte 

grave, Dacă legiuitorul, când regulează 
modalitatea inseripţiunei ipotecei prin 

-aceasta el a înteles a arătă numai mo- 

dul unei inscripțiuni regulate, însă na 

declarat nulă o ipotecă în care :aredi- 

"torul ar fi consimţit la înscriere şi în- 

trun mod neautentie, căci autentici- 

tatea la asemenea act este rational. şi 
juridia cerută numai din partea celui 

care se obligă în interesul general al 

creditorilor cât şi al tertțiilor. Apoi. 

faţă cu principiul de echitate care: 

constă în aceca că să.nu,existe nici O 

nulitate fără prejudiciu, şi care, tre- 
buind să domine în chestiuni de inte- 

rese curaţ materiale poate fi luat ca 

7 

criteriu just şi în sistemul nostru ipu- 
tecar, rămâne a se vedeă dacă lipsa u- 
nei procuri autentice din partea eredi- 
torului ipotecar a căşunat terţiului şi 
mai ales ca creditor chirografar, vre 
un prejudiciu, căci numai în atare caz 
drepturile terţiilor fiind considerate ca 
-de interes general, urmează că acea 
formalitate ar fi substanţială, și, prin 
urmare, de o nulitate absolută. Insă 
creditorii chirografari nu pot justi- 
fică nici un prejudiciu din cauza unei 
asemenea neregularități. căci nu se 
poate întelege ea o înscripțiune defec- 
imoasă să poate induce în o eroarea pre- 
judiciabilă pe alte persoane de cât pe. 
acelea cari, pentru directiunea şi cou- 
servarea, intereselor lor, trebue să con- 
sulte registrul de înseripţiuni ipote- 
care, adică pe acele persoane cari au 

„făcut a li se concedă de către debitor 
drepturi reale asupra imobilului ipo- 
tecat, căci este evident că creditorii 
chirografari nu se hotărăsc a face ere- 
dit debitorului după enunţările mai 
mult sau mai. puţin complecte ale in- 
scripţiunilor luate de debitor, ci în- 

săşi natura titlului lor de creditori chi-. . 

rografari atestă în ajuns că ei nu sau 

ocupat de drepturi reale, multumin- 

du-se a da banii lor pe creditul per- 

sonal al debitorului. Deci 'dar, în lipsă 

unei nulităţi expres pronunțată de 

lege pentru faptul că creditorul s'a 

prezintat la luarea inscripțiunei prin- 

twun mandatar cu procură neauten- 

tică, şi această formalitate neputând 

fi în spiritul legiuitorului substanțială, 

întru cât neobservarea, ei nu loveşte 

în nici un drept legitim al terţiilor. 

această lipsă a consimţimântului au- 

tentic .al ereditorului precum. nu sar 
puteă invocă de către debitorul ipo- 

tecar, fără a probâ:vreeun interes Il2- 

gitim, de cât consacrându-se dreptul 

spoliaţiunei, tot: aşă nu se poate în- 

vocă nici de creditorii chrografari, 

căci, întru cât această inseripțiune nu 

a putut fi cauza nici unui prejudiciu 

si nici e substanţială, a admite nuli- 

tatea, ar fi a admite dreptul cuiva de 

a se îmbogăţi pe nedrept din averea al- 

taia, (Apel Foeşani, 1, Mart. 11/83, Dr. 

34/83). Ia : i 
10. Ipoteca convențională. fiind un 

contract pentru formarea lui cată si 

existe concurs de voințe. Si la ipotecă, 
consimţimântul creditorului, ca în ori 
care contract poate fi dat printrun act 

posterior şi sub semnătură privată, 

precum. poate fi şi tacit. Pe lângă a- 

ceste condițiuni generale, necesare în- 
cheierei contractelor, legiuitorul în in- 

teresul debitorului, pentru a-l deşteptă 
asupra: importanței actului ce: săvâr- 

“seşte, a prescris formal ca ipoteca con- 

venţională -să fie constituită” prin act 

autentic, A se pretinde însă de aci că 
aeceptaţiunea creditorului trebue a fi 
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concomitentă cu oferta debitorului, 
constatată prin acelaşi act. autentic, ar 

fi a se cere formalităţi mai riguroase 

de cât chiar la donaţiune, în defavoa- 
rea cărora se ştie că legiuitorul a a- 
plomerat asemenea forme pentru a 
înmulţi cauzele de nulităţi, şi unde se 
permite şi acceptarea posterioară, Nu- 
mai la donaţiuni şi la contractele de 

căsătorie, numai la ambele aceste con-' 
tracte solemne, pentru cuvinte bine 
definite. legiuitorul a prescris lămurit 
modul cum să se manifeste consimţi- 
mântul părţilor» contractante; pe când 
la ipotecă, nu numai că nu a edietat 
nici o formă specială pentru accepta- 
rea «<reditorului, dar modificând tex- 
tul francez al art. 2127, unde cuvântul 
„consentir“ a dat naştere la îndoiala 
de a, se şti dacă nu ar trebui ca şi ere- 
ditorul să exprime consimţimântul:său 
„autentic chiar prin actul de ipotecă şi, 
întrebuințând termenul „constituită“, 
ce nu se poate aplică de cât debitoru- 
lui, pentru că numai despre el se poate 
zice că constitue o îpotecă, iar nu şi 
creditornl, care acceptă ipoteea con- 
stituită, a.lăsat învederat neatinsă re- 
gula comună la toate contractele, după 
care consimțimântul creditorului poate 
rezultă dintr'un fapt sau dintrun act oa- 
recare, lar din dofiniţiunea ipotecei con- 
venţionale, cuprinsă în art, 1749, nu re- 
zultă îndatorirea pentru creditor a ma- 
nifestă acceptaţiunea sa în acelaş timp 
cu debitorul, fiind că art, 1749 se ra- 
poartă la formele stabilite în articolii 
următori, şi sa demonstrat că nicăeri 
legiuitorul nu ordoană ca creditorul 
să-şi dea consimțimântul său prin 
chiar actul constituirei ipotecei şi în- 
trun mod autentic. Astfel fiind, accep- 
tarea creditorului reese din răspunde- 
rea banilor şi..din prezentarea sa îna- 
intea preşedintelui tribunalului cu ac- 
tul de ipotecă cerând inscripţiunea a- 
supra imobilului constituit ipotecă de 
către debitor; cu atât mai mult când 
creditorul acceptă în urmă în mod au- 

-tentie. ipoteca şi notifică debitorului 
acceptarea prin portărei. (Apel Buc. 
III, 21, Ian. 93/86, Dr. 23/86; Apel Buc. 
III, 120, Mai 7/88, Dr. 37/88; Apel Buc. 
TIT, 112, Mai 14/84, Dr. 64/83). . -. 

di. Art. 1772 prevede în mod prohi- 
bitiv că ipotecile convenţionale nu pot 
fi :constituite de cât prin acte auten- 
tice. Din aceasta rezultă că în -caz când 
împrumutatul sau împrumutătorul nu 
Sar puteă prezentă în persoană la tri- 
bunal unde are a se face ipoteca, ci 
prin mandatar, mandatul trebue să fie 
autentic, Aceasta rezultă şi din art, 
81 relativ la modul inseripţiunei ipo- 
tecilor, unde se cere că chiar pentru. 
operaţiunea  inscripţiunei, mandatul 
trebue să fie autentice. Şi. după art, 1171 
act :autentie, este acela care s'a făcut 
„cu solemnităţile cerute de._lege de-un 

DESPRE IPOTECI 

“cut. Or, deși agentii 

a debitorului,. a 

Codul civil 

fuicţionar publice, care are drept a în- 
strumență în locul unde actul sa fă- 

administrativi. 
polițaii sau comisarii, mwavean dreptul 
de a: da autenticitate: unor asemenea. 
acte, totuşi în sensul adevărat al art. 
UITI, aceşti funcţionari. după un. uz 
constant admis după legislaţiunea ve- 
che, puteau face asemenea legalizări 
numai într'atât în cât să se constate 
data certă, precum şi validitatea sem- 
năturei. Deci dar dacă procura. în pu- 
terea căreiă s'a prezintat un mandatar 
din partea debitorului la tribunal pen- 
tru a luă inseripţiune ipotecară, nu 
eră autentică, ci numai legalizată de 
autoritatea administrativă (poliţia), 
această lesalizare avea puterea a con- 
stată veracitatea semnăturei precum şi 
data certă a procurei, şi prin urmare» 
judecătorul deşi în drept -a anulă ipo- 
teea ca neregulat făcută, totuşi .nu 
poate, fără a comite un exces de putere 
şi să. violeze principiile cele mai ale- 
mentare de drept, să declare că acea. 
creanţă nu poate avea caracterul unei 
creanţe chirografară. (Cas. 1, 29/85, 
Ian, 26/85, B. p. 37). : SR 

12. Conform art. 1749, prin ipotecă 
convenţională, se întelege aceea care 
ia naştere din convenţiunea părţilor 
cu formele legale, adică prin act au- 
tențic, conform axt.:1772. Or, din acest 
articol rezultă că toate părţile contrac- 
tante, când au să facă nişte asemenea 
acte, trebue să se prezinte înaintea tri- 
bunalului respectiv, în persoană șau 
prin mandatari cu. procuri autentice, 
„pentru autentificarea actului de ipo- 
tecă, ceea ce rezultă formal din cuvin- 
tele „convenţiunea părţilor“ din art. 
1749, Este dar nul actul de ipotecă la: 
-a cărui autentificare s'a prezintat nu- 
mai debitorul şi numai el l-a subsoris- 
Iar participarea ambelor părți la lu- 
area inseripțiunei nu poate validă acel 
act de ipotecă, căci autenticitatea unui 
act de ipotecă, care se.dă de tribunal 
şi care e preserisă ad solemnitatem, nu 
trebue confundată cu .inseripţiunea î- 
potecei, care se ordonă de singur pre- 

. sedintele tribunalului; şi ce -este- mai 
mult, în atare caz nu există un con- 
curs simultaneu al consimţimintelor 
părţilor, aceste 'consimțiminte nu sunt 
concomitente, şi dar părțile nau luat 
de cât inscripțiunea unei simple oferte: 

c unei .. policitațiuni. 
Creditorul trebue neapărat să :se pre- 
'zinte şi el la autentificarea actului de 
ipotecă. căci şi el îşi ia obligaţiuni. O 
ratificatiune -posterioară prin-un act au- 
tentic şi comunicată debitorului. prin 
portărei nu poata xalidă -: asemenea 
acte de ipotecă, nefiind concomitente- 
cui :consimțimântul -dat de părţi; apoi! 
ratificare pentru un act solemn nu 
poate aveă loc, căci acesta e 'chiar ca- 
racterul esenţial al unui .asemenea act. 
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Codui civil 

că el nefiind făcut cu solemnităţile ce- 
rute de lege, este radicalmente' nul. 
(Lrib. Ilfov, L, 116, Mart. 7/85, Dr. 23/86). 

13. Pentru formarea ipotecei se cere 
concursul voinţei ambelor părţi con- 
tractante; şi dacă legiuitorul prin art. 
1142 cere ca consimţimântul: creditoru- 
iui să fie exprimat prin un act. în 
formă autentică, nicăeri nu se prevede 
că acceptațiunea creditorului să fie 
concomitentă : cu oferta debitorului. 
(Cas. I, 250/86, Sept. 19/86, B. p. 684; 

| Cas. I, 32/Ian. 26/90, B. p. 48). 
14. Nu au caracterul de creanţe îpo- 

tecare actele de împrumut pentru a 
căror, autentificare şi inseripțiune păr- 
uile s'au prezintat la tribunal prin pro- 
curatori însărcinaţi: cu procuri . lepa- 
lizate de poliţie, iar nu și prin procuri. 
autentice cum cere legea, (Apel Foc- 
şani, I, 150, Dec. 9/85, Dr. 50/86). - 

15. Deşi actul de ipotecă a fost is- 
călit numai de debitor, dar de oare “ce 
mai în urmă ambii contractanţi, s'au 
prezentat la tribunal în persoană şi au 
cerut înscrierea acestei ipoteci în re- 
wistrele tribunalului, din aceasta se 
constată învederat că si creditorul a 

„aderat şi consimţit la ipoteca iscălită 
numai de debitor. Astfel se îndepline- 
ste formalitatea preserisă de lege, căci 
deşi pentru formarea unui act de ipo- 
tecă, se cere consimţimântul ambelor 
părti contractante, însă nicăeri nu se 
zice că de odată şi prin chiar acelaşi 
act cu debitorul să participe şi credi- 
iorul. (Cas. I, 305/Dec. 988, B. p. 1033).; 

16. Pe cât timp una din părti, eredi- 
torul, nu a fost regulat reprezentată . 
înaintea tribunalului, nu se poate sus- 
tine că. a declarat în mod valabil con- 
simţimântul ei la. confectionarea aelu- 
lui de ipotecă, şi astfel actul nu. se 
poate consideră. ca autentice în sensul 
art. 1171. Or, art. 1772 prevede întrun 
mod formal că ipoteca convenţională 
nu poate fi constituită de cât printrun 
act autentic, şi prin urmare declari 
nulă ori ce ipotecă constituită în alt 
mod. (Prib. Muscel, 15, Ian. 22/87, Dr. 
37188). - - a 

12. Neprezentarea creditorului sau a 
“unui mandatar. cu procură autentică 

nu poate atrage nulitatea unui act de .- 
ipotecă, când se constată că în adevăr 
creditorul şi-a manifestat voința sa 

pentru a contractă cu debitorul, ceca 
ce rezultă din cesiunea acelei creante. 
Art. 1772 cere numai ea actul de ipo- 
“+ecă să fie autentic; prin urmare a. 
exipa pentru facerea unei ipoteci pre- 

-zența creditorului sau reprezentarea 

sa prin procuri autentică este a cere 

formalităţi mai riguroase de cât cele 

prescrise de lege. (Apel Buc. I, 112, Mai . 
16/89, _ Dr. 49189). , _ 

18. In contractul de iîpotecă conven- 

tională, legătura de drept nu se poate 

formă de cât prin concursul .a două 

65239, — Codu Civil adnotat. — IV. 

z 

DESPRE IPOTECI Ari, 1772 . 

Yointe, prin vointa acelui ce afectă un 
imobil pentru asigurarea executărei u- 
nei obligaţiuni şi prin voința acelui ce, primind. această afectare, dobânde- 
ste dreptul de ipotecă; de unde rezultă 
că până ce ereditorul nu-şi, manifestă 
vointa. contractul nu se poate conşi- 

"deră perfect. (Cas. I, 400/Dee. 20/89, B. 
p. 10:18). 
13. Odată ce se constată în fapt; că 

părțile s'au prezintat în persoanii la 
tribunal şi au exprimat liberul. lor 
consimţimânt, lă actul de îpotecă, de- 

„vine cu totul indiferent şi fără nici 
o importanță pentru validitatea acelui 
act, cireumstanţa dacă el poartă semnă- 
tura lor proprie sau a unui împuter- 
nicit al lor chiar eu o procură legal:- 
zată de comisie, (Apel Galaţi, II, 69, 
Mai 18/91, Dr. 50/91). e 

209.In contractul de ipotecă conven- 
țională legătura de drept nu se poate 
formă de cât prin concursul a două 
voințe, prin vointa acelui co afectă un 
imobil pentru asigurarea executărei 
unei obligaţiuni şi prin voința acelui 
ce, primind această afecţiune, dobân- 
deşte dreptul de ipotecă. Si dacă lc- 
giuitorul., prin art. 1772 şi 1781, cere 
ca consimțimântul părţilor, prin uu- 

* mare şi consimţimântul ereditorului, 
să fie exprimat printrun act în forma 
autentică, atât pentru constitiiirea i= 
potecei, cât şi pentru inscripțiunea ei, 
nicăeri însă nu se prevede că accepta- 
ţiunea creditorului să fie concomitentă 
cu oferta debitorului, ci poate fi po- 
sterioară. Astfel, deşi procura dată de 
creditor procuratorului siu pentru a 
consimţi la, ipoteca ce debitorul îi: con- 
stituiă şi a cere inscripția ei nu a fost 

„autentică, totuşi  ereditorul şi-a dat 
consimțimântul, său în mod valabil, 
autentic, că primeşte acea ipotecă şi 

" inseripțiunea luată mai târziu, prin 
faptul că a cedat creanța sa ipotecară 
altuia. (Cas. I, 194/Mai 27/92, B. p. 489). 
"21. Dacă în mod normal şi regulat, 
la facerea actului pentru constituirea 
unei ipotece şi luarea inscripției ipo- 
tecare, trebue să fie atât ereditorul cât 
și debitorul, totuşi constatarea. numai 

„a voinței debitorului, în lipsa eredi- 
torului, nu face ca aceșta să nu: poată. 
invocă față de un debitor recunoaşte- 
rea, actului constitutiv de ipotecă si 
a cere executarea lui. (Cas. I, 80/95, B. 
p. 144). - , „a 
"22. Ureditorul,; în profitul căruia se 
constitue o ipoteci, nu este ţinut să-şi 
dea consimțimântul său în acelaş timp 
cu al debitorului şi în forma auten- 
tică; acceptarea ipotecei se poate. face 
prin act posterior 'sub semnătură .pri- 
vată şi chiar în. mod tacit, rezultând 

": aceasta din cererea pentru luarea în- 
seripţiunei, (Frib, Iifov, III, Dr. 13/97). 

23. Clauza înserisă întrun act de î-' 
potecă, prin care se-pune debitorului 

=" 13



Art, 1713 

ipotecar îndatorirea de a nu percepe 

anticipat chiriile, nu constitue decât 

o obligație personală a debitorului 

care nu poate fi opusă terţiilor şi prin 

armare nici chiriașului. (Cas, I, 328/905, 
B. p. 882). . , 

24. 0 ipotecă convenţională, pentru 

a fi validă, trebue ca actul care o con- 

stitue să fie autentic. (Cas. s. u. 4 din 

3 Febr, 1911, B. p. 278. Jurisprudența 

17I91]). , NE , 
25. Atunci când unul din exempla- 

vele actului autentie întruneşte toate 

DESPRE IPOTECI Codul civil 
N 

condiţiunile: de validitate, acel act nu 

poate fi declarat nul, pentrucă, celui- 

lalt exemplar, sau procesului-verbal 

rămas: la dosar, i-ar lipsi vreuna din 

condiţiunile: de formă cerute de lege, 

cum ar fi lipsa semnăturei judecăto- 

rului, în procesul-verbal rămas la do- 

sar. (Cas. s. u. din 3 Febr. 191, B, p; 

273. Jurisprudența 7/911). | | 

26. A se vedea: art, 1171, Index „Ipo- 

tecă“, şi notele respective; art. 1113, 

nota 5; art. 1754, nota 2 a 

Art. 1718.. — Ipotecele consimţite în țară străină nu pot 

avea efect în România decât după, ce actele prin care sa con- 

simţit ipoteca, se vor fi vizat de preşedintele tribunalului civil 

al situaţiunei bunurilor şi se va fi luat inseripțiune.. 

Acest magistrat va verifică dacă actele de constituţiunea 

ipotecei unesc 

Civ. Fr. 2198; L. Belg. 77). 

toate condiţiunile cerute 

sau făcut spre a, fi autentice!) 
de legile locului unde 

„ (Civ. 2, 11, 1789; Pr.Civ. 314; 

- Text, fr. Art. 2128, — Les contrats passâs en pays 6tranger ne peuvent 

donner d'hypothăque sur les biens de France, “sil n'y a des dispositions con- 

traires ă ce principe dans les lois politiques ou dans les. traitâs, 

Text. Belg. Art. 77. — A d6faut de dispositions contraires dans les traites 

ou dans les lois politiques, les hypotht ques consenties en pays 6tranger n'auront 

d'effet, ă Pegard des biens situ6s en Belgique, que lors que les actes qui en 

contiennent la, stipulation auront €t6 revâtus du visa du president du tribunal 

civil de Ja situation des biens. 

Ce magistrat est charge de verifier si les actes et les procurations qui en 

sont le complâment reunissent toutes les conditions nâcessaires pour leur authen- 

ticit€ dans le pays ob ils ont €t6 regus. 
“D'appel de la d&cision du president sera interjet6 par requâte 

la cour, qui statiera, comme en matiăre d'appel de rsfere. 

ARNTZ, |, 76; 1V, 1811, p. 330; 

adresste & 

Doctrină străină. 
= 

__Aunni ET RAU, |, $ 31, p- 167, nota 70 şi p. 168 (ed. 5-a), p. 109,. aceeaş notă! şi 

p. 110 (ed. 4-a); 
BaunRy, Prâcis, |, 8%; HI, 17; 
BAUDRY ET FOURCADE, Des personnes, |, 922; 

BaupRy ET LOYNES, Du nantissement, des priv. el hypa II, 1413; | 

Coran Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 9%; 
DeEmoLoMBE, Î, 106; XA, 113; 
DURANTON, |, 91; . 
Luc, J, 108; LX Gl; - 
AURENT, AXĂ, 456-458; Princi EU 55, rincipes, | 

MouRLoy, ed. 7-a, III, p. 607; 
PANDECTES FR., Lois, 802; 
Srney,: Donalions, 11123; 
Tarny, 1. 53, p. 59, 58; 

„ NVerss, Dr. internat. IV, 
nat., p. 625, 626, 

  

„99; V, 213; Dr. înternat,, 11, 240 urm. VIII, 

p- 327, text şi nota 3, 388; V, p. 479; Zr. 6lem. de dr. înter- 

1) A se compară art. 1773 român cu art. 77 din legea belgiană dela 1851, 
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“0odul civil „DESPRE IPOTECI Art. 177 

„Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, |, eul. 2-a, 217 urm.; X, p. 551, 587 urm,., 588, 504; (IV, part. 1, „ed. 2-a, p. 326; VII, p. 07 VIII, part. 1, ed. 2-u, p. 102; IX, p. 60); Droit ancien et 
„moderne de la” Roumanie, p. &i, "458; 

“CANTACUZINO MATEI, p. 571; 
Nacu, ], p. 88; III, p., 721,722; : 
TATARU G. V., Prezidentul tribunalului, p. 87, 88: 

Art. 1194. — Ipoteca convenţională nu este valabilă dacă 
prin actul de constituţiune al ipotecei nu se specifică. anume 
natura şi situaţiunea fiecărui imobil al debitorului, asupra 
cărui se consimte ipoteca creanţei. (Civ. 1749; Civ. Fr. 2129 $ 11); 
L. Belg. 78 81). 

Tezt. Jr. Art, 2129 Ş1.—N n'y a d'hypothique conventionnelle, valable 
que celle qui, soit daus le titre constitutif de la creance, soit dans un acte au- 

thentique postârieur, dâclare sptcialement la nature et la situation de chacun 
des immeubles actuellement appartenant au d6biteur, sur lesquels il consent 
Ihypothăque de la crâance. Chacun de tous ses biens presents peut tre nomina- 
tivement soumis & I'hypothăque. 

Text. Belg. Art. 78 $ 1.—1l nya A'hy pothăque conventionnelle valable 
que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la, crtance, soit dans 
un acte authentique postârieur, d6clare spteialement la nature et la situation 
de chacun des immeubles actuellement apparțenant au d€biteur, sur lesquels il 
consent 'hypothique de Ja erance. 

+ 

Doctrină străină. 

A Er, RAU, III, p. 278-281, 285; II, ed. 5-a, p. 170-475, 480-482; 
BAUDIX ET DE Lotiis, Du nantissement, etc. II, 1288, 1290, 1291, 1307, 1368, 1370, 1311, 
B TA AR 

, II 
Corni Er CAPITANT, ea. 2-a, II, p. 297, 892, 936, 937, 943, 94, 945 urm., 948 urm.; ea. l-a 

III, 156; 
Darroz, Rip. Privil. et hypoth. 1286 urm. 1295, 1346; Suppl. Privil. et hypol, 8607 urm; 

ea C Ss IX, 96 bis, III; OLMET DE ANTERRE, , 
DEaxANTE 27. Privileges et hpothâques, 1022, 1024-4029, 1035, 1039; III, 1202, 1208; 
LAURENT, XXX, 499, 504, 510, 512, 513; . 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 608, 609; 

-  PLANIOL, "1, ed. 3-a, No. 2781 urm 2800 urm. ; 3 
Por, Priv. et hyp.s Il, 672, 674, 675, 678; 

TROPLONG, Priviligis a Iypothăgues, II, 515, 590. bis; Vente, IL, 77. 

Doctrină românească. 

p. 514, 504 urm. 626; UI, part. Il, ed. 2-a, p „787 nota; va, , părt. 

necanoezeco, X 613); Droit ancien 'et moderne de la "Roumanie, p p. 458; 
" CANTACUZINO MATEI, p. 572; 

Nacu, Il, p. 730. SR 
TATARU G, Pa, Prezidentul tribunalului, p. 85. 

Aa tecă în fondul moşiei mele cutare din 
Jurispradenţă. aaa 3965 dipbrol”. (Gas. ÎL, GafApe. 5/7, 

ră 'nevalabi „D. . pi or. 

ada Pin art, A se declară S'ar spe- 2. Dacă printrun act tonstitutiv de 

cifică anume natura şi situațiunea i-  ipotecă se specializează imobilul ipo- 
mobilului ipotecat;: 'Este dar suficient tecat, atât: prin hotarele “sale, cât şi 

când natura şi. situaţiunea. imobilului -; prin superficia sa, judecata nu poate, 

sunt arătate prin expresiunea „cu îpo- fără a comite un exces de,putere, ca, 

1) A, se compară art, 1774 român, cu art. 2129 Codul Civil francez şi art, :18 Legea belgiană din 1851. 
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Art. 1775-1776 

“interpretând clauza din actul de ipo- 
tecă că se ipotecează imobilul „şi ori 
„ce alte trupuri sub orice alte denumiri 
vechi sau noui din care se compun“. 

"să decidă că s'a ipotecat şi partea din 
imobil, ce trece peste hotarele şi în- 
tinderea specificată în act. (Cas. I, 215, 
900, B. p. 672). o 

3. Din momentul ce prin actul de 
constituire al ipotecei se specializează 
imobilul ipotecat prin arătarea hota- 
relor şi prin suprafaţa sa, instanţa de 
fond nu poate, fără a comite un exces 
de putere, să nu ţină seamă de această 
specializare şi să conchidă că s'a afec- 
tat Ja plata ereanţei şi părțile de pă- 
mânţ. de dincolo de acest hotar şi o 
suprafaţă îndoit de mare decât aceea 
prevăzută în actul de constituire al 
ipotecii, Excesul de putere este cu atât 
mai învederat, cu cât „specificarea a- 
nume.a naturei şi situaţiunei: imobi- 
lului asupra căruia se consimte ipo- 
tecă“, este în virtutea art. 1774 din co- 
dul civil, unul din principiile funda- 
menţale în materie de ipotecă; iar ex- 
presiunile: „orice alte trupuri sub ori 
ce denumiri“, trecute în actul de iîpo- 
“tecă, chiar când constant ar fi că alte 
trupuri au făcut parte totdeauna din 
moşia ipotecată, nu pot fi privite. din 
momentul ce hotarele: acestei mosii 

Belg. 78 32). 

Tezt.. fr. Art. 2129 $ 3, 
theques. 

Text. Belg. Art, 78 Ş 2. — Les. biens î 
hypothăques. 

DESPRE IPOTI:CI 

- tul de ipotecă şi, 

Codul 'civil 

erau specificate în act ca făcând parte 
din imobilul ipotecat, decât numai a- 

“tunci .când ele ar fi fost înlăuntrul a- 
cestui hotar. Când însă este constant 
că acele trupuri sunt dincolo de acel 
hotar, a se consideră şi ele ca făcând 
parte din imobilul ipotecat, este a se 
recunoaşte un drept de ipotecă asupra 
unor trupuri de moşie, a căror natură 
şi. situaţiune nu erau specificate în ac- 

dar, a recunoaşte 
dreptul pentru instanţele judecătoreşti 
de a derogă, sub motiv de interpretare, 
la dispoziţiile formale şi precise ale 
sus citatului art: 1774. ceeace este nc- 
admisibil. (Cas. secţii unite, 4/991, B. 

- pp. 799). 
4. După dispoziţiile art. 17174 şi 1776 

c. civ,, 'ipoteea convenţională nu este 
valabilă, dacă prin actul de constituire 
al ipotecei nu se specifică anume, atât 
îmobilul debitorului asupra căruia se 
consimte ipoteca, cât şi suma pentru 
care ipoțeca: este constituită. 
„Nespecializarea, în acest sens, a ipo- 

tecei pentru a se preciză şi limită drep- 
tul creditorului ipotecar, atrage nuli- 
tatea ei, — căci textele menţionate 
proclamă formal că numa: astfel ipo- 
teca e valabilă. (Cas. 1. 1305 din 9 Iulie 
1924. Curier Jud. 1/925). 

„Art. 1105, — Bunurile viitoare ale debitorului nu pot fi 
obiectul unei ipotece. (Civ. 965, 177%; Civ. Fr. 9199$3; [. 

— Les hiens ă venir ne peuvent pas âtre hypo- 

venir ne peuvent pas âtre 

Doctrină străină, 

Ausnr Er Rau, III, p. 208; III, ed. 5-a, p. 449; 
„ BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc. il, 1381; 
COLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, 

II, p. 756; 
II, p. 297, 892, 936,.937, 943, 944, 945 urm,, 948 urm;ed. i-a, 

Daroz, Rep. Privil. et nypoth. 1286 urm.; Sup 
GUILLOUARD, Privileges et haypothegues, II, 957; PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2781 urm., 2300 urm. 

pl. Privil. et hypoth. 867 urm.; 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p. 574, 594 urm,, 
CANTACUZISO MATEI, p. 569; 
Nacu, III, p. 727 urm. 

Art, VII6. — ] 

fi determinată prin act. 

” poteca convenţională nu poate cât atunci când suma, pentru care i Peste 

AoR e . . . - 636; Droit ancien et moderne dela Roumanie, p. 358; 

Ca 
+ 

fi valabilă de- 
poteca este constituită, va 

Dacă, creanţa este condiţională, se va menţionă condiţiunea 
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“Qodul civil DESPRE IPOTECI Art. 1976 

în inscripţiune”): (Civ.:948;:965, 1004,: 1009, 1015, 1017, 1019,. 
1746 urm., 1770, 1781; C. com. 372; Civ. Fr. 2132; L. Belg. 80). 

Tezt. fr. Art. 2132. — I'hypothtque conventionnelle n'est valable. qu'au- 
ant que.la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et dâterminâe par lacte: si la er€ance râsultant de obligation est conditionnelle pour son existence, on indâterminde dans sa valeur, le erâancier ne pourra requtrir lin- 
seription dont il seră parle ci-aprts, que jusqu', concurrence d'une valeur esti- 

“ mative par lui declare expressâment, et que le debiteur aura droit de faire 
'reduire, sil y a, lieu. 

“Tezt. DBelg. Art. 80. — L'hypothâque conventionnelle n'est valable qu'au- 
ttant que la somme pour lequelle elle est consentie est dâterminte dans acte. 

Si la erdance râsultant de lPobligation est conditionnelle la condition sera, 
mentioande dans l'inscription dont il sera parlâ ci-aprts. - | 

L'hypoth&gue consentie pour suret€ d'un credit ouvert, ă concurrenee d'une 
:somme determinte, qu'on s'oblige ă fournir est valable: elle prend rang ă la 
<ate de son inseription, sans gard aux 6poques successives de la dâlivrance. 
«les fonds qui pourra ître €tablie par tous moyens ltgaux. . 

Doctrină străină. . 

AubRt ET RAU, III, p. 277, 282; III, ed. 5-a, p. 470, 476; | 
BAUDRY ET DE LOYRES, Du nantissement, etc. II, 1280 1, 1281, 1400, 14%; | 
“CoLIx ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 944, 945, 1008, 1020; NR - 
Dartoz, Rep. Privil. et hypotk., 1312 urm.. 1322; Suppl. Privil. et hypoth. 883 urm.; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IN, 99 bis,.I, 1V; : - - E 
GUILLOUARD, Privileges et hiypolheques, II, 1017, 1018, 1030, 1031; 
LAURENT, SAX, 528; , i . 
MounLoy, ed. 7-a, III, p. 611; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2800 urm.; 
“Poxr, Priv. et hap., II, 702 urm., 718, 719; 
“TaoeLoxe, Privileges hypotheques, II, 480. 

Hipoteci concenţionale stipulate'cu garanţia unei deschideri de credit. 

“AuBRY Er RAU, III, p. 282, 283, 285; III, ed. 5-a, p. 416-480; 
"BAUDRY ET DB Lot, Du nantissement, etc., II, 1282-1287 ; 
DaLroz, Rep. Privil. et hypoth;, 1323; - | | | _ 
DEMOLOMBE, XXV, 392, 394; ' : - - , | 
GUILLOUARD, Privileges et hypotheques, 11, 1032-1037; 
LAURENT, XXX, 529, 537; - 
LYON-CAEN ET RENAULT, L 129, 192; 
Poxr, Priv. et hyp., II, 715, 719; _ 
TRoPLOXG, Prioiligas et hypotheques, II, 477, 508. 

Doctrină românească. 

Aexaxpaasco, X, p. 574, 59% urm., 626; Droit ancien et moderne de Ja Roumanie,-p. 459; 
"CAsTacuzino MATEI, p. 572; i i ciot aie 
„Nacu, III, p.:730; a IN Ai 
TATARU G. V;, Prezidentul tribunalului p. 85.   isprudenţă.. tecă a, sumei pentru care se contrae- 

Jurisprude: ţă tează ipoteca. Dacă dar în act nu sa 
"1. In sistemul legislaţiunei -noastre 

“Specialitatea este 'de esenţa contractu- 
lui de ipotecă, şi această specialitate 
stabilită de legiuitor în interesul: ere- 
-ditului public, cuprinde două elemente: 

arătarea cu exactitate a naturei şi 

situațiunei imobilului ce se ipotecează, 
“determinarea chiar în actul do ipo- 

  

" determinat suma, ipoteca e nulă; şi nu- 
litatea nu se poate acoperi prin faptul 
că creditorul a. luat în urmă inserip= 
iune pentru o sumă. determinată, căci 
dacă creanta este nedeterminată în act, 

"ea se poate în adevăr determină 'în 
urmă, dar această determinare trebue 
să se facă de ambele: părţi .contrac- 

1) A se cumpară art. 1776 român cu art. 2132 francezi art. 8) Legea belgiană din 1831; 
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Art, 1371 

tante, şi motivul e că specialitatea cre- 

anței e un element esențial.al contrac- 

tului de ipotecă, şi e de principiu că 

ori co element al contractului trebue 
să fie opera tuturor părtilor.contrac- 

tante. (Trib. Brăila, Dec. 8/81, Dr. 

14/82).: ! na 
2. După dispoziţiile art, 1774 şi 1776 

e. civ., ipoteca convențională nu e va- 

labilă, dacă prin actul de constituire 

al ipotecei nu se specifică anume, atât 

DESPRE IPOTECI Codul civil 

“imobilul debitorului asupra căruia se 
consimte ipoteca, cât şi suma pentru 

- caro ipoteca este constituită, 

Nespecializarea, în acest sens..a ipo- 
tecei peniru a se preciză şi limită drep- 

tul creditorului ipotecar, atrage. nuli-: 

tatea ei — căci textele menţionate pro- 

clamă formal că numai astfei ipoteca 

e valabilă, (Cas. I, 1305 din 9 Iulie 1924. 

Jur. Gen. 1924, No. 1893)., LI 

" Art, VII. — Ipoteca se întinde asupra, tuturor 'amelioraţiu- 

nilor survenite în urma constituirei *) imobilului ipotecat. (Civ. 

462 urm., 489, 490 -urm., 494, 498, 904, 1737, 1742, 1750, 174, 

1775; Civ. Fr. 2133; Civ. Belg. 45-29) . « 

, : „Tea. “Art. 2133. — I/hypothăque acquise s'âtend ă 'toutes les ambliorations 

'survenues ă l'immeuble hypothtque. 3 

Doctrină străină. 

AuBnr ET RAU, III, p. 40%, 408-412; HI, ed. 5-a, p. 658, 667-009, 671-673; 

BAUDRY ET DE LOYxES, Du nantissement, etc., 

1947, 1950-1955; 
Cornin ET CAPITANT, Cd. 2-a, |, 

I, 393, 594; III, 1932, 1938, 1939, 1941, 1943, 

p. 863; 1, p. 520, 842, So; 
DaLLoz, hp. Privil. et hypoth., 1350 urm;; Suppl. Privil. et hypoth. 907 urm-;:, 

DEMASTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 100 bis, 

DEMOLOMBE, N, 159; 
GUILLOUARD, Priviliges et hypolheques, Il, 

1529 urm., 1592; 
LAURENT, NAN, 17, 18, 200-208; 
MounLoy, ed. 7-a, III, p. 014; 
PLANIOL, II, cd. 3-a, No. 2741 urm, 2598; 

PoxT, Priv. el Apa 1, 197, 407, 410, 411; 

TRoPLOxO, Privileges 

141 bis, I; 

1510, 1513, 1515, 1516, 1518-1522, "1525, 1528, 

ct hypotheques, 11, 400, 551, 592, 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, N, p. 362, 487, 535, 537, 000 urm., 658, 008, 704; Droit ancien et moderne 

de la Joumanie p. 459; Observaţie sub. 
"Jud. 11/9003; 

CASTACUZISO MATEI, p. 40, 586, 587, 598, 
CERRAN ALEXANDRU, Aolă sub. C. Apel 

1924, 11, 98; 
DumirnREscu A. M., 1], 69%; 
NACU, III, p. 733, 73t. 

Jurisprudonţă. 

1. Ipoteca constituită asupra unui i- 
- mobil se întinde asupra tuturor acee- 
soriilor acestui imobil, şi chiar asupra . 
celor care s'au adaos posterior ipote- 
ei, din momentul că intențiunea păr- 
ţilor a fost ca fondul şi tot co serveşte 
la întreținerea şi exploatarea lui .să 
fie inotecat. (Trib. Ilfov, s. not, 277, 
Nav. 19:51. Dr. 9:82). AR : 
„2i.Art, 197 stabileşte că ipoteca: se 
întinde asupra tuturor amelioraţiuni- 
lor survenito în urma constituirei ipa- 
tecei, fără n deosebi dacă amelioraţiile 
sau săvârşit de către însuşi debitorul 
      

Buc. s. 1, 193: din 7 

C. Apel Buc. s. 1, 195 din 30 Oct. 902. Curier. 

Julie :1993. Pand. Rom. 

care a consimţit dreptul de inotecă sau 
de un al treilea. Aşă dar şi un succesor 
al primitivului debitor sau în general 
un detentor al imobilului garantat, c- 
xecutând amelioraţiuni pe imobilul i- 
potecat, este expus a îi urmărit de 
către creditorul ipotecar, fără” ca ace- 
sta să fio oblizat a-l despăpubi pentru 
valoarea acelor amelioraţiuni. Rapor- 
turile dintre creditorul ipotecar şi. de- 
tentorul unui imobil 'ipotecat sunt re- 
gulate prin art, 1790—1199 şi în ele nn 
se. măseşie reprodusă dispoziţia art 
2175 din codul francez; după caro.de- 
tentorul aro dreptul a recurge contra 
creditorului ipotecar pentru ameliora- 

1) In teatul francez, lijsesc cuvintele: «în urma constiluirei*. 
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“OJodul civil 

țiuni; acea dispoziție suprimată de le- 
piuitorul nostru nu se înțelege de la 
sine, In lipsa acestei dispoziţii, deton- 
torul n'are de cât dreptul de a recurge 
contra debitorului principal, precum 
prevede, art. 1799, Spre a da o solutiune 
contrarie, în lipsa unui text, ar trebui 
a ne întemeiă pe consideraţii de echi- 
tate; or aceasta e inadmisibil în vede- 
rea textelor citate şi a efectului gene- 
ral al dreptului de ipotecă, si ar în- 
semnă a slăbi dreptul de ipotecă şi a 
expune pe creditorul ipotecar relei cre- 

" dinţe. De altmintrelea detentorul -unui 
imobil ipotecat, spre a cyită efectele 
urmărirei din partea ereditorului ipo- 
„tecar, are dreptul a operă purgarea, 
“conform art. 1801 urm. (Cas. I, 62/Febr. 
"20/89, B. p. 166; Contra acestei soluții, 

a se: vedeă decizia Curtei de Apel Bu- 
cureşti din Dreptul 11/88, aflată la No. 
6 de sub art, 494). 
-3. Imobilele. pe care debitorul le do- 
bândeşte, sub orice titlu, în urma, con- 

DESPRE IPOTECI E | 

„liniere, nu poate fi t 
„ca în interesul şi în folosul fondului 

„rilor acestui fond, O 

Art. 1778 

derate, prin simplul fapt că se găsese 
în: apropierea imobilului ipotecat, ca 
constituind îmbunătăţiri în sensul art. 
1777 din codul civil. Astfel, dacă imo- 
bilul ipotecat a fost urmărit şi vândut 
aquisitorul acestui imobil nu poate pre- 
tinde, în baza ordonanţei de adjude- 
care, alte drepturi decât acelea ce a- 
veă creditorul ipoteear; nimeni nepu- 
tând transmite altuia drepturi mai în- 
tinse decât aveă şi are el însuşi, (Trib. 
Ilfov -I, Dr. 57/901). 
-4. Achiziţiunea unui teren în scopul 

ca proprietatea riverană să iasă din a- 
îi considerată decât 

principal şi deci în folosul proprieta- 
asemenea achizi- 

iune, constituind o amelioraţiune a- 
dusă fondului principal, în sensul art. 
1777 din codul civil, rămâne cuprinsă 
în ipotecile constituite asupra fondului 
principal, chiar dacă ar fi survenit în 
urma acestor ipoteci. (Cas, I, 11 Oct. 

  

  

stituirei unei ipoteci, nu pot fi consi- -1906, B. p. 1537). : 

Secţiunea, III. — Despre rangul ipotecelor între ele. 

„Art, 1118. — Intre creditori, ipoteca, fie legală, fie conven- 
ţională, nu are rang decât din ziua inscripţiunei sale în registre. 
(Civ. 1108, 1180, 1738, 1745, 17485, 1779 urm., 1790; LL. 
agrară,. 76; Legea specială autorizând luarea de măsuri ex- 
-cepţionale - (Mon. of. 217/914), Art. 3—6; Civ. Pr. 2134; L. 
Belg.. 81 $ 1). ae 

; . Tezt, fr. Art. 2134. — Entre les crâanciers, I'hypothoque, soit lâgale, .soit 
judiciaire, soit conventionnelle n'a de rang que du jour de I'inscription prise par 
le crâaneier sur les registres du conservateur, dans sa forme et de la manicre 

prescrites par la loi, sauf les exceptions porttes en lartiele suivant.y . 
Text. - Belg. Art. 81, Ş 1: —: Entre les er6anciers, V'hypotheque n'a de rang 

que du jour de inscription prise sur les registres du conservateur, dans la 

forme et de la manitre preserite par la loi. 

| + Doctrină străină, | | EI 

Aunmr am RAU, III, p. 200, 201, 287, 300, 484, 485; III, ed. 5-a, p. 418, 438, 484, 506, 

“Bapt0S'810; o Loyts, Du nantissement, ete. II, 1439, 1441, 1444, 1448, 1539; 
“Tr, ed. 2-a, II, p. 955, 959 urm.; A 

po E AGA EVIL ei îypoth. 4957 urm., 2262 urm.; Suppl. Privil, et hypoth. 938 urm., 

. 12 urm.;: , m, E a 

Delia, să CoLMETr DE ŞANTERRE, LĂ, 10 bis, III; i 

DeuoâuE, ], Sources des Obligations,.I, p. 333, 14 1045: A u 

“GunrouARp, Privileges, et hypotheques, Il, 916, 10%, 5; 

LAURENT, XXX, 552, 59%; , i 

„.MovaLox, ed. 7-a, III, p. 615; 
PLAnIoL, II, ed. 3-a, No. 2980; | 

Poxr, Priv. et hop.» II, 728; 1500. 
TaopLoxa, Privileges et hpolheques, Il, . 

Doctrină românească. 

362, 487, 535, 587, 600 urm., 658, 668, 704; (IV, part. II, cd. .2-a, 
ALESANDRESCO, Ă, a, p. 673); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 459; 

p. 337, 338; VIII, part. Led. 2- 
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i Art, 1779 E DESPRE 

"CANTACUZINO. MATEI, p. 572, 575; , 
" CAIRCULESCU D. N., „Despre efectul erorilor 

inscripție de ipotecă sau de privilegiu“, 
“NAcv, III, p. 73%. , o 

| - Jurisprudenţă. 

1. Prioritatea rangului întro urmă- 
-rire nu'atârnă dela voinţa părţilor, - 
ci ea rezultă din.registrele de inserip- 
ţiuni. :De unde rezultă că cunoştinţa 
ce ar aveă un creditor că'o ipotecă an- 
„terioară prima pe a sa, nu-l împiedică 
de a trece înaintea celui dintâi în vir- 
tutea, unei: noui inseripțiuni ipotecară. . 
(Apel Galaţi, s. vec., Aug. 31/89, Dr. 
63/89). a Ie 
“2. Subrogaţia: legală din art. 1198 al. 
TI 'cod. civ, transferând dobânditorului 
"toate drepturile, atât principale cât şi 
“accesorii, ale creditorilor pe cari i-a 
dezinteresat, dobânditorul' profită de 
toate inscripţiile luate, dar e ținut a 
.vegheă la conservarea lor, ca însăşi 
creditorii în locul cărora sa subrogat. 
(Apel Iaşi II, C. Jud. 85/901). 
“8. Dreptul de. preferinţă, privilegiul 

ocult, ce lerea Caragea acordă femeii 
asupra întregei averi, a soțului său: 
pentru garantarea zestyei sale, nu coun- 
"iereă femeii: şi dreptul de a urmări a- 
„verea mobiliară a soţului, când treceă. 
în mâna unui terţiu. Femeia măritată 

"şi înzestrată sub codul Caragea pierde 
„dreptul de preferință asupra întregei 
averi a soţului său pentru garantarea 
zestrei sale, drept ce-i acordă codul" 
„Caragea, dacă în termen de un an dela 
punerea în aplicare a actualului cod 

"civil,.n'a avut grijă a cere inseriptiu- 
-nea ipotecară asupra imobilelor soţu- 
lui, pentru asigurarea dotei sale. (Trib. 

„Gori C. Jud. 38/903). NE 
„4. Lxistența unti ipoteci asupra unui 
imobil, nu'e de natură a: vestrânge 
dreptul proprietarului de a percepe cu 
anticipație chiriile; că perceperea cu 

"IPOTECI Codul civil 

sau îndicaţiilor necom plecte sau neexacte înli”o- 
Curier Jud. 43/903; a - - 

“anticipație “a chiriilor este opozabili: 
chiar creditorilor ipotecari, înscrişi an- 
terior, afară de cazul când se va con- 
stată că această percepere afost fă- 
cută prin frauda şi prejudiciul credi- 

- torilor., (Cas. I, 328/905, B. p. 881). 
4 bis. O inseripţiune ipotecară radiată. 

so considenă ca, şi cum n'ar îi, existat, şi 
ca atare .ereditorul care ar trată. cu 
“debitorul, pe baza unui certificat ne- 
gativ liberat de prefă este la adăpost. 
de orce eventualitate, care ar restabili 
o ipotecă, -ce fusese radiată. . 
Astiel, în caz 'de 'confiicţ. între drep-  - 

tul creditorului a căruia inscripţie ar 
fi restabilită după ce a fost radiată, şi 
dreptul creditorilor înscrişi în urma 
radierii, aceştia urmează a, fi prefe- - 
rață. : (Cas, II, 18: Ianuarie 1906 B. p- 

5. Inscripţiunea ipotecei are de scop 
de -a da- publiecităţei existenţa dreptu- 
lui real de ipoteci iar nu de a face o- 
pozabile terțiilor clauzele: accesorii ale 
"contractului de împrumut, cari rămân 
obligaţiuni pur personale ale debito- 
rului. (Cas, s. 1, 89/912, Curier Jud. 30, 
1912). , , , 

6. Înscxripțiunea unei ipoteci, fiind: 
un act de conservare iar nu de aleă- 
tuirea dreptului recunoscut prin ac- 

1 de ipotecă, nulitatea ei nu poate 
îi, invocată de terţi decât numai dacă 
sar îi, omis a se:pune în cunoştinţă 
.Printrînsa vreuna din condiţiunile 
cuprinse în actul ipotecar, din a cărei 

lipsă li sar fi cauzat un prejudieiu 
"justificat, (Cas. II, 199791, Curier 
"Jud: 14/915), 

7. A se vedeă: art. 1108. nota: 2; art. 
1109, nota 1; art, 1753. nota 1; art. 1781, 
nota 5, 

„. Art. 1719, — Ipotecele înscrise în registre în aceeaşi zi, au 
acelaş rang. (Civ. 1778, 1790, 1820; Civ. Fr. 2147; L. Belg. 81 $2). 

Text. fr. Art. 2147. — 'Tous les ertanciers inserits le mâme Jour exercent. 
“en concurence une hypothtque. de la mâme date, sans distinetion entre 'l'in- scription du matin et celle du soir, "quand cette ditisrence șeraii marqute par 
le conservateur. 

Text. Belg. Art. 81, Ş 2. — Tous les erbanciers  inserits 
exercent en concurrence une hypothtque de la meime date, 

le mâme jour 
sans distinetion entre Pinscription du matin et celle du soir quand cette difference serait” marqute par 

le conservateur. _ 

Doctrină străină. 

AUBRY ET RAU, II, p. 62 urm. ; III, p. 485, 486; III, ed. 5-a, p. 810; 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc. IL, 1445, 1448; 
CoLix ET CAPITANT, ed..2-a, II, p. ,.967; 
:Daroz, Rep. Privil. et hypoth. 1396 urm. ; Suppl. Privil, et hypoth. 945; 
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Codul Civil DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGIILOR ȘI '1POTECILOR: Art. 1780. 

PLANIOL, ÎI, ed, 3-a, No. 3099; | 
Poxr, Priv. et huyp., II, 735, 730; 
"TROPLONG, Priviieges e! hypotheques, II, 664. 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, 'X, p. 366; 605 urma. ; (II, part, I, ed. 2-a, p. 269n 4;1V,part. 1, ed.2-a, 

p. 636; V,p til n.2); Droit ancien et moderne de la Roumanie p. 459; - 
“CANTACUZINO MATEI, p, 572; 
GEORGEAN N., Nota sub. Cas, I, 148 din 31 Martie 1920. Panp. Rom. 1923-1-233; 
„NacU, III, p.. 73%. 

Jurisprudenţă. 

î. Doi creditori subrogaţi în ace- 
laşi drept de 'ipotecă. fiind creditori 
co-ipotecari în acelaş rang, rangul 
primitiv al ipotecei ce grevă imobilul. 
vândut la licitaţie urmează că amân- 
doui să fie plătiţi prin analogie din 
prețul eşit Ja vânzarea imobilului în 
“<onformitate cu creanţa lor respecti- 
vă gpApel Due. II. Octombrie 17/73. Dr. 
111173). 
"2. De şi două ipoteci s'au înscris în 

aceeaşi zi. totuşi dacă cererea de ins" 
cripțiunea unei ipoteci s'a făcut. cu 
două zile înaintea celeilalte cereri, dar, 
nu s'a înscris în ziua în care sa fă- 
cut cererea pe motiv că ea sar fi pre”. 
sentat prea, târziu la orele 4 p. m. cu 
toate că după „legea organizărei jude- 
cătoreşti se puteă lua acea inseripti- 
une în ziua în care Sa făcut cererea, 

- manoperile 

urmeză a se considera în primul rang . 
ipoteca pentru a cărei inscripţiune sa 

' făcut cerere mai întâiu. şi pe cealaltă * 
în al doilea rang. (Apel. Buc. III. 1%, 
Ian. 5/84 Dr. 64/84). - 

3. Prin art, 1753 $ 3 se prevede că 
statul, comunele şi “stabilimentele pu- 
blice au o îpotecă legală în bunurile 
pereceptorilor şi administratorilor lor; 
Această ipotecă nu are ranp de cât 
din ziua luării inseripţiunei în regis- 
trele tribunalului; şi dacă sunt înseri-: 
'se în aceeași zi ele au ranp epal (art. 
1778, 1719). (Tuib. Ilfov II 55 din 8 Febr. 
1884. Dr. 31/84), | 

4. Acela care prin faptul sau prin 
„ întrebuințate  împiedecă 

luarea . unei. inscripţiuni. nu: se poa- 
te prevala de vreun drept resultând 
din vre-un viţiu al inscripțiunei cau- 
zat prin această împiedicare. (Trib, 
Ilfoy. II. 55, Febr. 8/84, Dr, 31/84).: 

CAPITOLUL IV. | 
Despre modul inscripțiunei privilegiilor şi ipotecilor. | 

Art. 1780. — Inscripţiunile se fac la grefa tribunalului dis- 

trietului în care sunt situate bunurile ipotecate. 

Drepturile. 
înaintea morţei 

de privilegii şi ipoteci cari nu Sar fi înscris 

debitorului, nu vor mai puteă fi înscrise decât 

după trei luni dela deschiderea suecesiunei. Inscripţiunile nu 

vor produce nici un e 
de timp 

j ţ declarate de lege, nule. 

limenteror Seri Civ. 496 urm., 565, 702 urm., 721 
1778, 1790, 1816:urm.; Pr. 

fect când vor fi fost luate în intervalul 

în cursul cărui actele făcute înaintea, deschiderei fa- 
(Civ. '708, 945, 1738, 

urm. 795—"798; C. com. 720—723; Civ. Fr..2146; L. Belg. 82). 

Tezt. fr. 
«des hypothtques. 
priviltge ou ă I'hypothăque. 
-dans le d6lai. pendant lequel 
-dâclares nuls. 

Il en est de mâme entr 

st€ faite par Lun deux que 

n'est acceptte que par ben i 

_ Text. Belg. 4 92, — Iei : 

-des hypothtgues dans” 1 arrondissemen 

priviloge ou î I'hypothăque. 

nt, 82. — Les inseripti | : atiot 
A : duquel sont situ6s les biens soumis au 

Amt. 2140. — Les inseriptions se font au bureau de conservation 

dans larrondissement duquel sont situâs les biens soumis au 

Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises 

les actes faits avant Vouverture des faillites sont 

a les erâânciers d'une succession, si linseription n'a 

depuis louverture, et dans le.câs oii la succession 

Gfice d'inventaire. 
ions se font au bureau de conservation 
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Art, 1780 DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECILOR: Codul civil 

“Les droits de priviltge ou Vhypothâque acquis - et qui - n'aurait pasi: 6t& 
inscrit avant le dects du d6biteur ne pourront plus. lâtre que dans les trois 
mois de Pouverture de la succession sans prejudice aux disposition de ar- 
ticle 112. - 

L'effet des insoriptions 3 Drises âvant Poiiverture des faillites, est regle par 
les: lois. particulitres“ sur les. faillites. - - 

i 

AuUBRY.ET RAU, II], 
- ed. 5-a, o 482, 

p. 485, & 
BpiBne ET 50 Lowxes; Du '“nantisseimerit; I, 

. 1541, 1547, 1548, 1561, 1563, 1565, 1567-15 

Doctrină străină. . N 

pi 957, 289, 291, 307, 318-320, 325, 331. 330, 35 
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1. Dapu at 1780, drepturile de. privi- 
legiui şi ipoteci. care: nu s'ar fi înscris 
înaintea morţii :-« debitorului nu vor 
mai putea: fi înserise de. cât după 3» 
luni de la deschiderea 'suceesiunii. 
Prin cuvinte „după, 3 luni de la des- * 

legiuitorul nu.a. | chiderea. succesiunii” 
putut înţelege. de cât.până în 3-luni: 
ce succesiunea a fost deschisă. “In ve=: 
dere' că regularea, şi acceptarea. siece-" 
siunilor 'să nu :rămână în suspensi- . 
une un timp mărginit legiuitorul a 
crezut. de cuviinţă să, fixeze un. ter-. 
men de la moartea „debitorului! peste: 
care “inscripţiunile : 'să fie considerate: 
ca nule şi neavenite. Ci aceasta este: 
adevărata. interpretare ce trebue daţă;. 
axt.. -1180, rezuliii şi de acolo. că acest.: 
articol fiind luat. şi tradus de lepgiuito- 
rul nostru după art. 82 din legea bel- 

- giană de la 16. Deseribeio 1851, asupra. 
"privilegiilor şi: ipotecilor care preve- 
„de că: drepturile de ptivilegiu :sau de 
ipotecă. care nu vor. fi 

- înaintea morţii 
„mai puteă fi. înserise de cât în: cele- 

fost înscrise 
debitorelui, nu .. vor- 

Juli ce urmează. după deschiderea 
succesiunii este învederat că legiuito- 

"rul, nostr u a înţeles prin cuvintele „du- 
pă 3 luni” termen de 3 luni ce urmea- 
ză de la deschiderea succesiunii. A “da: 

o-altă interpretare ârt,: 1780 este a'.face: 
ca", situatiunea,: exactă .a unei. suece- 
siuni (să rămână timp îndelungat: in- 
certă, starea ce ar prejudiciă atât pe 

“moştenitorii care.au interes a: cunoa- 
“ste - cât "mai. curând - activul 'şi. pasi- 
:-vul unei: succesiuni spre: a. se -putsă 

: decide dacă acceptă „sau renunţă la 
"moştenire . „cât:şi .pe' „creditorii, dece- 
datului care au interes, 'să cunoașcă 
sarcinele ce pot exista asupra: bunuri: 
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lor imobile ale succesiunii. Astfel. 3. Dreptul soţiei. creditoare. de a 
fiind, drepturile. de privilegiu şi ipo-' cere inscripţiunea ipotecei. legale ce 
teci care nu s'au înseris înaintea mor- are asupra bunurilor bărbatului, atât 

ţii debitorului nu mai pot fi înserise pentru asigurarea dotei sale alienabi- 
de cât în întrul termenului de' 3 luni. le, cât şi pentru orice pretenţiunicear. 

ca urmează după deschiderea suecesi-- puteă avea. contra lui, în virtutea, foaei 

unei. (Cas,: I. 301 Oct. 1393). ... - - sale dotale subsistă atât timp cât sub- 
2. Femeih măritată poate luă în mod . sistă şi ereanţa dotală, şi prin urma- 

valabil inseripţiune ipotecară pentru re ea poate luă o asemenea inseripti- 

asigurarea dotei sale şi după ce căsă- une nu numai în timpul căsătoriei, 

toria s'a dizolvat prin moartea soţu- dar şi după desfacerea ei. bine înte- 

lui, în timp de 3 luni dela data des: les însă în limitele puse de.art, 1780 

<hiderei suecesiunei, conform art. 1780 Cod. civil. (Trib. Ilfov. Not. Dr. 141931 
Codul civil. (Drib. Ilfov not. Dr. 62/97, pp. 587). . - _ PR: 

. - E CE » 4 A se vedeă: art. 1186, nota 21.: şi Dr. 1099)” - 

Art. 1181. — Spre a operă inseripţiunea, creditorul şi de- 

bitorul, în persoană sau prin mandatari cu procure autentice, 

vor prezentă. preşedintelui tribunalului actul autentic al conven- 

țiunei prin care se constitue ipoteca. 'Totodată, creditorul va. 

face şi alegere de domiciliu la, vreun loc din circumseripţiunea 

“tribunalului. (Civ: 97, 196, 1132, 1740, 1746, 17%, 1774, 1782, 

1784, 1788, 1819; Pr. civ. 509, 725; LL. jud. oc.:46; L. Timbr. . 

20 $ 29, 24 $ 4; Civ. Fr. 2148; L. Belg. 83). a 

Tezt. fr. Art. 2148. — Pour opârer. linscription, le erâancier represente, 

soit par lui-mâme, soit par un tiers, au conservateur des hypothăques, Voriginal 

en brevet ou une expâdition authentique du jugement oii de Lacte qui donne 

naissance au priviltge ou ă Yhypothăque. O. a a 

Il y joint deux bordereaux 6crits sur. papier timbr6; dont lun peut âtre 

porte sur V'expedition du titre: ls contiennent, | , Ă | 

10 Les nom, prenom, domicile du ertancier, sa profession s il en a une, 

«et I'âlection d'un domicile pour: lui dans un lieu queleonque de l arrondissement 

“ aa nom, prenom, domieile du d6biteur, sa profession sil” en'a une 

-connue, ou une designation' individuelle. et spâciale, telle, que le conservateur 

puisse reconnaitre et distinguer dans tous les cas lindividu greve d'hypothăque; 

30 La date et la nature du titre; „ m 5 

40 Le montant du capital des ercances exprimees dans le titre, ou 6valudes 

par linserivant, pour les rentes et prestations; ou pour les . droits eventuels, 

conditionnels ou indeterminces, dans. le cas oii cette &valuation est ordonnce; 

comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'&poque de Vexigibilit€; 

50 Lrindication de Vespăce et de „E situatioa des biens sur lesquels il 

riviltee ou son hYpo e 

| entend, consti re, disposition. n'est Das nâcessaire dans le cas des hypothăques 
Iegales ou ju diciaires: ă defaut „de eonvention, E seu e Seri POR Pour 

“uypothtques, frappe tous les immeubles compris dans arron issement du ur au 

Text. Belg. Art. 93. — Pour opârer. Vinseription, le . er6ancier reprâsente, 

-soit par lui-măme, soit par un tiers, au conservateurs ales hypothtgues, | x 

pedition authentique de Lacte qui donne -nâissance au E ege ou a aypot d 

5. My joint deus borderenux, dorit jur, Pete io aa pe 
a aţi , i „ Ces . y 3 pa i ee 

gort& sur, L'expeditior du i. doriicile -et professiân du crâaneier; iti 
“10 [L s, preno: Le es; Cre ai 

„. L Les nora E enorm, „professioii et domicile du dshiteur ou une designation 

- a 9 ă PE ae -. EI 4 - e a 

a ana Bi vateur puiisse reconnaitre et. distinguer 

inâiiiduelle et. speciale, telle: due le conservațear pusi tes i nor 

dans tous les cas Lindividu: greve d'hypothtque; . i ip ie arii 
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': 90. L'indiăation spteiale de acte qui: confre. Vhypothque. ou le priviltge et. la date de cet acte; Pe o i „4 Le montant du capital et des accessoires des ertances pour lesquelleş ] ini seription'est requise, et le terme assign€ i leur payement. ii „1 :- 50 Dindieation spfeiale de:la nature et de la, situation des chacuns: des. immeubles sur lesquels l'insorivadt entend conserver son privil&ge ou son hypothăque. " Diinserivant sera de plus 'tenu de faire €lection du domicile dans un lieu queleonque de Parrondissement du. bureau, et, ă dâfaut d'6lection de domicile, toutes' significations' et ngtifieations relatives î linscription pourront ître faites. au procureur du Roi. i ă , i „„ De-conservăteur fait mention, şur son registre, du contenu aux bordereaux; il remet'aux requerants: Vexptdition du titre et lun des bordereaux, au pied " duquel il certifie avoir fait linseription dont il indique la date, le volume et: le numero d'ordre. 
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Codul civil pEsPRE: MOLUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGULOR ȘI IPGTECILOR 

uni, nici în malerie de inseripţiuni, 
căci după .dispoziţiunile acelor arti- 
cole, când este vorba de transcrip- 
tiunea actelor de strămutarea: pro- 
prietăţii ori a contractelor de aren- 
dare pe un timp mai lun de 3 ani, fie- 
care din părțile contractante dacă în- 
teresul le povăţueşte, poate să se adre- 
seze deadreptul la grefierul tribunalu- . 
lui situațiunii imobilului înstrăinat 
ori arendat, şi să ceară transeripţi- 
unea actului de înstrăinare ori de 
arendare, şi grefierul nu poate refu: 
va, nici întârziă transeripțiunea ace- 
lor acte, sub pedeapsă de 'daune-inte- 
reso- către părţi (art. 1819), ba încă şi 

-de amenda prevăzută de art. 1822, iar 

când este vorba de înscripțiunea pri- 
vilegiilo» sau a ipotecelor, fie conven- 
ționale, fie legale, partea interesantă 

nu poato sii se adreseze Wa dreptul la 
preficr ca să ceară inscripțiunea, ci 

trebue mai întâiu a. se adresă la pro- 

sedintele tribunalului, iar nu Ja iri” 

bunal. care singur ordonă iuscripţiu- 

nea, după ce sa făcut mai întâiu o pre 

alabilă cercetare în registrul de -1ns- 

cripțiuni şi transeriptiuni. de un 3u- 

do-comisar asistat. de gretier, spre a 

se vedeă starea sarcinelor asupra imo- 
bilului, asupra căruia se cere Inscrip- 

tiunea privilepielor sau ipotecelor. Şi 

nu trebue să se faci confuziune între 

constituirea ipotecei convenţionale şi 

între  inscriptiunea cei; constituirea 

unei asemenea ipotece, nu se poate 

face în ţară la noi, de cât prin un.aet 

autentice (art. 1772). iar după art. 1771 

e. civ.. combinat cu art. 18 -din legea 

orgâniziărei. judecătoreşti, acte auten- 

tice de.o asemenea natură nu pot e 

mâna de cât de la tribunalele de pri- : 

ma instanţă, oricare ar fi situaţiu- 

nea imobilului ipotecat. iar inseriptiu- 

nea ci 'trebue să se facă la prefa si 

tuaţiunei imobilului. veri-unde ar îi 

fost constituită ipoteca, fie în țară, fie 

în străinatate (art. 1713). Dacă traus- 

cripțiumea, actelor. de mutațiune şi in- 

seripţiunea privilegiilor și ipotecelor, 

nu este dată de lege în jurisdicţiunea 

praţioasă a tribunalelor se face, evi 

denț e ele si, prin urmare, curţile de 

apel, ea instante superioare. nu po 

aveă în aceste materii de cât jurisdie- 

tiunea conteneioasă, când sunt ses! 

zate saw prin o cerere de către veri-un 

interesat ori pentru că „grefierul, se 

opune la aceste operaţiuni ori pentru 

că un al treilea face nişte asemenea o 

puneri. sau prin cereri de ştergere $ 

de reducţiune de inseripţiuni. rin 

urmare. tribunalele şi curțile de: ape) . 

în afacerile cari nu sunt atribuite e 

cât . jurisdieţiunilor contencioase, au 

pot fără exces de putere să pronun e, 

de cât păzind formele de procedur 

. dictate prin lege pentru afacerile con- 

Art. 1751 

tencioase, între care ca formă subs- 
tanţială, este şi. chemarea părților, 
căci pronumnţând în materie conten- 
cioasă, fără a chema pe părti, se face 
exces 'de putere prin răpire în contra 
legei a dreptului de apărare, osebit că 
se violează toate dispoziţiunile de pro- 
cedură, care la ori-ce instanţă nu per” 
mite' în contencios ascultarea unci 
cauze, de cât numai dacă mai întâiu 
părţile au fost rezulat chemate. (Cas. 
I, 9i7/ Aug, 17i10, B, p. 227). 

2. Pentru a se face o inseripţiune 
„ipotecară legea 'n'are de cât condiţiu- 
uile uwmmnătoare: a) consimţimântul 
ambelor părţi contractante, a. înpru- 
mutătorului și a imprumutatului, eon- 
stat în mod autentice dinaintea iri 
stanţei competinte (art. 1780 şi 1781); 
V) cercetarea în registrul. respectiv de 
un jude-comisar şi grefier despre sar- 
cinile şi drepturile existente asupra 

“acelui imobil; c) prezentarea titlurilor 
împrumutătorului de există, despre 
proprietatea obiectului supus la pri- 
vilepiu sau ipotecă; d) menţiune des- 
pre constatarea liniştitei „posesiuni în 
actul de inseripțiunea ipotecei: sau 
privilegiului (art, 193, 736 pr. civ.). 
După citatele articole, o dată ce auto- 
vitatea competinte constată împlinirea 
formalităţilor cerute de lege peniru 
inseripţiune, acea autoritate. după 
art. 1181 e. civ., e datoare a ordonă 
inseripţiunea şi, după art. 1819, a o 

efectuă fără întârziere. Ori care anto- 
vitate, sau preşedintele singur, sau: 

complectul tribunalului e chemat «de 
lege a ordonă acea inseriptiune, acea. 
autoritate nu poate de cât a constata 
consimţimântul părţilor, fără a puteă 
controlă validitatea acelui consimţi- 

mânt în privința puterei ei legale, 
căci numai pe ealea coniestaţiunei se 
poate controlă efectele acelui consim: 
țimânt. Art, 726 pr. civ. ordonă numai 
constatareu materială a stării lucrului 

ce se ipotecează sau a drepturilor îm- 
prumutatului. consemnate în actele ce 
prezintă, iar nu şi cercetarea, adică 
discutarea acelor titluri. Pentru o lu- 
crare de jurisdicțiune graţioasă nu- 
mai atunei autoritatea cheniată a o în- 
deplini poate a controlă drepturile 
persoanelor cârd legea o cere pozitiv, 
precum în chestiuni de tutelă, pe care 
în cazul de faţă nici o lege nu le-a con- 
ferit tribunalelor, (Apel Iaşi, Dr. 
99/15). - . , 

3. Procura autentică cerută de art. 
1181 mandatarilor creditorului şi debi- 
torului la operarea inseripțiunei. ipo- 
tecei convenţională, nu e o condiţiure 
esenţială a cărei lipsă să poată atraze 

nulitatea inseripţiunei operată în ie- 
meiul unei procure ncautentice: 7) 

pentru că legea: nu pronunță formal, 

pentru lipsa procurei autentice, nuli- 
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tatea inseripțiunei; 2) pentru că acea 
stă lipsă de autenticitate a. procurei 
nu poate fi oprită nici ca o nulitate 
virtuală, precum e în cazul art. 1789, 
unde legea în termeni imperativi cere 
o asemenea procură pentru ştergerea 
înscripțiunilor,. căci când e vorba de. 
„operarea  inscripţiunilor, mandatarii, 
fiind purtătorii titlului autentic cons- 
titutiv al ipotecei, nu sunt chemaţi de 
cât a prezentă actul de ipotecă sau tit- 
lul constitutiv al ipotecei şi a cere în- 
scrierea ipotecei. (Cas. I, 96/80, Mart. 
8/80 B. p..110). ” 
“4. Ca o ipotecă „să fio -valabilă nu 

este destul ca să fie numai înrepis- 
“trată în registrul tribunalului, ci ur- 
mează ca actul, 'eare este instrumen- 
tul obligaţiunei, să fie predat de că- 
tre constituitorul ipotecei în mâinile 
părței, în. favoarea .căreia :se consti- 
tue, spre a se probă cii cauza pentru, 
care părțile au consimţit a constitui î- 
poteca a fost realizată. (Cas, I, 34/ITan. 
22/80 B. p. 40). | 
5..După art. 1781 spre a se putea 

operă. o inseripţiune ipotecară credi- 
torele şi debitorele urmează a se pre- 
zentă la tribunal în persoană sau prin 
mandatari cu 
debitorul a fost reprezentat la tribu- 
nal la constituirea ipotecei de către un 
procurator fără a. aveă procură nu-i 
tentică, lipsa unei: asemenea formali- 
tăţi poate fi invocată de debitor, pe 
cât cerinţele legei nu au fost îndepli- nite, (Cas, Î. 237/lan, 27/81, B. p. 514). 6. Afară de cazurile unde legea pro- nunță expres nulitatea, .mâi sunţ o sumă de dispoziţiuni -sub formă pro- 
hibitivă şi iîmperativă cari evident implică în sine nulitatea, actelor fă- cute cu călcareă lor şi alte dispozi- tiuni tot sub aceste forme, dar a căror neobservare nu atrage nulitatea acte- or. In asemenea cazuri, Judecătorul e ținut, în tăcerea legii, a seruta voința legiuitorului Şi a tace. distineţiuni pe care legiuitorul ar fi irebuit să le facă dar nu le-a făcut, De aci a rezultaţ doctrina, formalităţilor substanţiale şi accidenta e. înţelegându-se prin cele substanțiale acelea cari constituese ” tsenţialmente substanta unui act şi fără, de câre actul este inexistent, iar prin forme accidentale, acele străine de substanţa actului şi ne-atrăgând prin urmare nulitatea lui. Conform dar acestor principii. şi mai ales față cu simplicitatea şi cu lipsa de sane- tiune cui care ' legiuitorul nostru a re- gulat sistemul ipotecelor,. “urmează a judecă, fiecare: dispoziţiune lipsită de sancțiune cu privire la totalitatea, dis: vozițiunilor prescrise pentru îpoz tecă valabilă şi, 

iivelor raţionale 
dictat * acea 

după, importanţa, mo: e şi jukidice cari a dispozițiune, a apreciă 

DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI 

procure autentice. Dacă, - 

o ipo-: 

PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECILOR Codul civil 

apoi -dacă în spiritul legiuitorului 
constitue oiformă substanţială sau ao- 
cidentală, spre a decide în consecință 
dacă neobservarea acelei dispoziţiuni 
atrage sau nu nulitatea actului. Dacă 
leginitorul când regulează modalitatea 
inseripţiunei ipotecei prin art, 1781, 
cere procuri autentice pentru ambele 
"părti. prin aceasta el a înţeles aarătă 
numai modul umei inseripţiuni regu- 
late, însă m'a declarat nulă o ipotecă 
în care creditorul ar fi consimţit la 
“înscriere şi întrun mod ne autentic, 
căci autenticitatea ln asemenea act, 
este raţional şi juridic cerută numai 
din partea celui care se obligă în inte- 
resul general al creditorilor cât şi ter- 
țiilor. Apoi: fată cu principiul de echi- 
tate care constă în aceea că să nu 
existe nici o nulitate fără prejudiciu, 
şi care trebuind să domine în chesti: 
uni de interese eurat materiale poate 
îi luat ca criteriu just şi în sistemul 
nostru ipotecar, rămâne a se -vedeă 
dacă lipsa unei procuri autentice din 
partea creditorului ipotecar a căşunat 
terţiul şi mai ales ca creditor chiro- 
grafar, vreun prejudiciu, căci numai 
în atare caz drepturile terţiilor fiind 
considerate ca de interes general, ur 
mează că acea formalitate ar fi sub- 
stanţială şi. prin urmre de o nulitate 
absolută. Insă creditorii chirografari. 
nu pot justifică nici un prejudiciu 
din cauza unei asemenea neregulari- 

“tăți, căci nu se poate înțelege ca.o in- 
scripţiune defectuoasă să poată induce 
în 0 eroare prejudiciabilă pe alte. per- 
soane de cât pe acelea cari, pentru 
direcţiunea şi conservarea intereselor 
lor, trebue să consulte registrele de 
inscripţiuni ipotecare, adică pe acele persoane cari au făaut a li se conceda de către debitor drepturi reale asupra imobilului ipotecat, 'căci este evident că creditorii chirografari nu se hotă- răso a face credit debitorului după 
enunțările “mai mult sau mai puţin complecte ale inseripţiunilor luate de debitor, ci însăși natura titlului lor de creditori chirografari „atestă în ajuns că ei nu s'au ocupat de drepturile reale, mulţumidu-se a, da banii lor pe creditul personal al debitorului, Deci dar, în lipsa unei nulităţi expres pro- 
nuntată de lege pentru faptul că 'ere- ditorul s'a, prezintat la luarea inscrip- tiunei printr'un mandatar cu procură ne autentică, “şi, această. formâlitate ne putând îi în spiritul legiuitorului substanțială întru cât neobservarea ei nu loveşte în nici um drept legitim al terțiilor,. această lipsă. a consimţimân- tului, autentic al ereditorului. pretum nu sar puteă invocă de către debito- rul ipotecar. fără: a probă vie-un'inte- „res legitim, de" câţ consacrându-sâ dreptul ' spoliaţiunei, toţ asa nu se 
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Codul civil DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGILOR ȘI IPOTECILOR Art. 17S1 
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poate. invocă nici de creditorii chiro- 
urafari, căci, întru. cât această inserip- 
tiune nu a putut fi cauza nici unui 
prejudiciu şi nici e substanţială, a ad- 
mite nulitatea, ar îi a admite dreptul 
cuiva de-a se îmbogăţi pe nedrept din 
averea altuia. (Apel Focşani, I, Mat. 
11/88 Dr. 34/83). | 

A. Dacă inseripţiunea sa făcut. de 
nişte mandatari cari nu aveau procuri 
autentice, astfel. cum prescrie art. 
1781, ci numai nişte procuri legalizate 
de autoritățile polițienești, procurile 
fiind nule şi inseripţiunea trebue con- 
siderată ca atare. (Apel Buc. IL, 18, 
Oet. 25/82, Dr. 2/83; -Apel Foeşani, I, 
150. Dea. 985, Dr. 50/86). 

- „Iaseripţiunea ipotecară e creată 
a da publicitate ipotecei şi a vesti 
prin urmâre pe terții, cari ar intră în 
-relaţiuni cu debitorul, de sarcinele 
existente asupra imobilului. Deci nu- 
mai persoanele. în interesul cărora sa 
înfiinţat au dreptul a atacă o inserip- 
țiune încomplectă sau neregulată, iar 
nu şi debitorul care fiind obligat a 
plăti creanța, iar la caz contrariu a 

- suferi exproprierea imobilului. ipote- 
cat, independent de ori ce inscripţiune 
nu poate obţine desfiinţarea conven- * 
țiunei pentru un atare motiv. (Apel. 
Bue. III, 110, Maiu. 14/84, Dn. 64/84). 

3. Chiar dacă sar admite ea o iîpo- 
tecă lepală, ipotecă constituită de un 
portărel ca garanție a funcţiunei sale, 
în ceea ce priveşte -inscripţiunea ci, 
legea nedispunând nicăeri alt-fel, a- 

ceastă .înseripţiune cată a se lua con- 
form art. 1781 şi: 11783, adică prezen- 
tându-se înaintea preşedintelui tribu-. 
nalului sau numai creditorul sau am- 
bele părţi. (Prib. Ilfov, I, Apr. 26/84, 
Dr. 45/84). SI 

10. De şi art. 1781 e. civ. prevede că 

trebue să se prezinte ambele părti în 

persoană pentru a se operă inscripția, 

însă debitorul nu se poate plânge că 

nu s'a prezentat: şi creditorul,. de oare” 

ce inscripţia nu-l interesează. pe el ca 

debițor, ci pe alţi creditori cari ar pre- 
tinde că creanţele lor au drept de pre” 

ferință în acest imobil; între părțile 

contractante, ipoteca e: valabilă inde- 

pendent de inscripţie. Această inter- . 

pretare: reese şi din art. 1180 e. civ. 
unde se prevede. că şi după “moartea, 

debitorului se poate luă inscriptia nu” 

mai de creditor, care text de lege :nar 
mai aveă aplicaţie dacă sar cere sub 

pedeapsă 'de nulitate a ipotecei: ca ain- 

bele părţi contractante să se: prezinte 

în persoână şi la” inseriptie. (Cas. I. 
114/Dee, 92/86, B. p. 953). ce 

-:41.:: Nici pentru cererea inscripții 

joi ipotecare. nu e: necesitate de bre- 

zența creditorului sa a unui manua- 

tar 'cu 'procură autentică, „fiind-că 

părțile, carei pot. contracta, o..inotecă 

a cere. şi inscripțiunea 

cu formele prevăzute de art. 1772, nea: 
părat sub aceleaşi forme au dreptul de 

ipotecară. 
Apoi, singurul scop -al inseripţiunei -e 
de a aduce le cunoştinta - celor-lalţi 
creditori că averea imobilă a. unei 
persoane e deja angajată a răspunde 
unei obligaţiuni şi formalităţile pre- 
văzute de art. 151, în aparenţă mai 
riguroase pentru înscrierea ipotecei 
ca pentru confecţionarea actului de 
ipotecă, nu constituese de cât nişte 
măsuri de administraţiunea inseripţi- 
unei “ipotecare, lăsate la aprecierea 
preşedintelui tribunalului dacă trebue 
să reclame sau nu procură atitentică 
de la ambele părţi pentrui operarea 
inseripţiunei, fiindcă art. 1752 lasă 
preşedintelui o deplină latitudine să 
ordone sau nu înseriptiunea ipotecară, - 
dacă găseşte actul învestit cu formele 
cerute. de lege. (Apel Buc. IL. 112, Mai 
16/89, Dr. 49/89). | a 
'12. Nuw are un fundament ijuridie 

motivul de nulitatea actului de ipo- 
tecă dedus'ldin aceea că tribunalul, 
printr'un singur proces-verbal; cons- 
tatând autenticitatea actului de ipo- 
tecă. ordonă tot de odată şi înscrierea 
lui. In adevăx, dacă pentru regulari- 
tatea. pur administrativă e mai birie 
ca mai întâiu să se învestească aetul 
cu formă autentică. şi apoi să inter- 
vină ordonanţă separată -de inserip- 
ţiune. totuşi nici un text de lege nu. se 
opune ca tribunalul, autentifieând 'ac- 
tul, să ordone tot de o dată şi inserip- 
țiunea lui; a decide altfel ar fi a creea 
în mod arbitrar nulităţi ne prevăzute 
de lege. (Apel Galaţi, II, 69, Mai 18/91, 
Dr. 50791). - ” 

13. Scopul înserierei ipotecei este de 
a aduce la cunoştinţa tuturor consti- 
tuirea ipotecei „prin o înscriere care 
întruneşte  'condiţiunile cerute, care 
cuprinde anunţurile necesare şi. care 
este trecută în registrul special "de 
inseriptiune al tribunalului. Dacă dăr 
transcrierea săvârşită în regulă,. nu 
sar fi făcut în urma unei cereri în 
formă sau din oficiu. cci de al treilea 
nu sunt: în drept a susţine nulitatea 
înscrierci, pentru că legea vrin nici o 
dispozițiune nu stabileşte asemenea 
cauză de nulitate. şi ei nu not legitirn 
a se plânge şi a contestă validitatea. 
inseripţiunei de oare ce ei nu sunt 
induși în eroare şi prejudiciu- nu li sa 
-eauzat prin o ipotecă consimţită prin 
actul a cărui trausericre ambele părti 
cuntractante au cerut, omitând. formal 
şi expres de a cere şi înscrigrea. Dacă 
creditorul poate a- se folosi de o îns- 

. cripțiune făcută după cererea unui. al 
tveilea care ar fi-luerat-numai ca:n040- 
Hiorum gestor şi: fără: ca debitorul. să 

“fi cerut ştergerea unei ipotezi conven- 
ționale consimțită de creditor:şi debi- 
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tor prin actul constitutiv, ne cerută 
formal dar de care creditorul cere a 
beneticiă, a fi nulă. Deci dar, cei de 
al treilea nu pot cere anularea inscrip- 
țiunei ipotecară, ordonată de tribunal, 
dar ne cerută de părți, cari au cerut 
nuimnai transcrierea actului prin care 
se corstituise ipoteca. (Cas. I, 303/Oct, 
19/94. 

14. Inseripţiunea ipotecară perimatiă 
în virtutea urit. 1786 Cod. civil, prin 
trecerea termenului de 15 ani, nu se 
poate reînoi. Drepturile de preferinţă 
ale unei asemenea ipoteci nu pot fi 
invocate decât după o nouă inserip- 
țiune,, care este supusă la toate repu- 
lele prevăzute pentru inscripţiunile 
luate. pentru prima oară şi în special 
la dispozițiunea art. 1781, care cere şi 
prezența debitorului în persoană sau 
prin mandatar eu procură autentică, 
(Apel Buc. I Dr. 9/97). A 

15. Ipoteca “fiind un contract solemn. 
toate formalităţile prevăzute de lege 
pentru constituirea ei -suut cerute ad. 
solemnitatem, iar nu ad-probationem, 
aşa că nu numai formele relative la 
înscriere trebuese observate pentru 
existența însăşi a convenţiunei, căci 
lipsa uneia din ele atrage nulitatea ei. 
Imseripţiuneu ipotecei trebue să fie ce: 
vută de părţile contractante, sau de 
reprezențtanții lor autorizaţi 'cu pro- 
cură autentică. (Apel Galaţi II Dr. 
13/98). | 

16. Chestiunea de a se şti dacă ere- 
ditorul ipotecar poate reînoi singur 
inscripția şi după trecerea termenului 
de 15 ani, sau are nevoie pentru acza- 
sta şi. de-concursul debitorului. ecrând 
o verificare a elementelor de fapt. cu 
privire la modul cum s'a făcut reîno- 
ivea inserivțiunii, o asemenea. chastiunn 
nu poate fi propusă direct în Casaţie. 
(Cas. II, 26 Mai 1908, B, n. 916). 

17. Into ipotecă conventional sunt 
două" formalităţi de observatţ: una, au- 
tenticitatea, actului constitutiv al îpo- tecei, formalitate fării care ipoteca 
nu-şi are fiinta iar cealaltă, inscriptia ipotecară, publicitate creată numai în 
interesul terțiilor cari: voind a con- tractă cu debitorul ipotecar, au inte- ves de a cunoaște starea sa materială 
si situaţia avere; sale; de unde rezultă că inseripţia ipotezară nu e o formali- 
tate substanțială a însăşi existenței 
îpotecci. a 
Aşă fiind lucrurile de. câte ori debi- 

torul refuză de-a cere împreună eu creditorul inscripția ipolecară, nimie nu se opune ca atât în interesul ere- ditorului cât şi în acel al terţilor, in- seripția a cărui scop e numai publici- 
tatea actului constitutiv a ipotecei să se îndeplinească în afară şi chiar con- tra vointei debitorului prin ordinul 
justiției. pe care ea este în drept a-l da 
contradictor cu părţile faţă de debitor, 

PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR Codul civil 

de câte ori ea coristată că ipoteca îşi 
are existenţa legală. (C, Apel Iaşi s. L, 
81/908. Rev. Judiciară 5/908), | 

18. Consimţimântul părţilor contrae- 
tante fiind una din condițiunile sub- 
stanţiale cerute pentru validitatea ac- 
tului de ipotecă, urmează că neconsta- 
tarea autentică a consimţimântului u- 
neia sau alteia din părţile contractante 
atrage nulitatea, actului. “(Cas, II, 20 
Sept, 1910, B. p. 1931), 

19. Cu toate că prin art. 1781 cod. 
. civil, se spune că mandatarii cari Sar 
prezintă pentru creditor şi debitor ca 
să ceară o inscripţie ipotecară, trebue 
să aibă o procură autentică, această re- 
gulă, însă, îşi are aplicarea numai în 
ceeace priveşte ipotecile convenţionale, 
iar nu şi cele legale, în privința cărora 
există un text special, art. 1783. cod. 

„Civil, în care nu se mai vorbeşte de au- 
tenticitate, ci pur și simplu de man- 
datar. fără să mai arate felul man- 
datului, (Apel Buc. I, No. 200, 1913; 
Dreptul 1914, p. 50). 

2U. O inscripție ipotecară pentru con- 
servarea rangului, cu privire la do- 
bânzile capitalului ipotecat, nu poate 

_fi ordonată şi luată decât dupii cere- 
„rea ereditorului şi a debitorului, care 
trebue să se prezinte înaintea Tribu- 
nalului. “fie în persoană fie reprezen- 
taţi prin mandatari învestiţi cu pro- 
curi autentice. (Preşed. 'T. Tutova, Ord. 
3106;914, Curier Jud. 73/915), - 
„_21. Nu se poate ordonă inseriptiunea 
ipotecară a dobânzilor pe trei-ani. ca 
să aibă acelaş rang cu capitalul, nu- 
mai după cererea creditorului, fără să 
sa prezinte şi debitorul în persoană 
sau prin mandatar cu procură auten- 
tică. (Trib, Tutova, Apr. 1914; Dreptul 
1914. p. 897). 

2. Deşi art. 1781 din Cod. civil cere, 
pentru luarea unei. inscripţii ipotecare 
prezența creditorului şi a debitorului, 
totuş această dispoziţie, specială, le- 
giuitorului nostru, fiind prea excesivă, 
inexplicabilă şi chiar dăunătoare păr- 
ților. atât doctrina cât şi jurispruden- 
ţa admit, cu drept cuvânt, că o înserip- 
ție ipotecară, fio pentru asigurarea 
rangului ipotecar, fie pentru conser- 
varea dobânzilor peste termenul de 
trei ani. poate în mod valid fi luată 
numai după cererea creditorului 1p0- 
tecar. (Trib. Tutova, 3 Apr. 1914; Curier 
Jud, 73/915. p. 595). 

„ 23. Inscripţiunea unei ipoteci, astfel 
cum o prevede art. 1781 c, civil, combi- 
nat cu art. 725 pr. civilă, fiind un-act 
de conservare, iar nu de alcătuirea 
dreptului recunosent prin actul de ipo- 
tecă, nulitatea ei nu poate fi invocată 
de terţi decât numai dacă sar fi omis 
a se. pune în cunoştinţă printrinsa 
vreuna din condiţiunile cuprinse în 
actul ipotecar din a cărui lipsă |: sar 
fi cauzat un preiudițiu justificat, 
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Codul civil pesPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR Art. 1789 

„Când partea interesată eră bolnavă 24. Prin art. 1783 -€, civ., în opoziţie :Și în imposibilitate de a se prezintă la cu art. 1781 acelaş cod, câre se referă tribunal, judecătorul delegat eră com- la ipotecile convenţionale, se dispune petent să ordone luarea inscripţiunei, că cererea de inscripţiune a unei “1po- după ce a luat la domiciliu consimţi- teci legale poate. fi făcută de creditor mântul părtei, căci nicăeri legea nu-i sau mandatarul său, fără a mai cere ridică un asemenea drept. | de astă dată o procură autentică. (Cas. Prin urmare, inscripția ipotecară  I, decizia No. 566, din 26 Noembrie 1914, „astiel luată nu este nulă şi contesta-  Jurispr. Rom, 1915, p.9%). - 
ţia întemeiată pe acest motiv bine a 25. A se vedea: art. 1108, notele 3, 4; 
fost respinsă ca nefondată. (Cas. II, art. 1171 nota 57; art, 1764 nota 3, decizia civilă. No. 199, din 12 Noembrie e 
1914; Jurispr. Rom. 1915, p. 49). 

Art. 1782. — Preşedintele găsind actul învestit cu toate for- 
mele cerute de lege pentru inscripţiune, va ordonă, inserip- 
ţiunea sa, după care se va, certifică pe actul original data, şi 
numărul de ordine, sub care sa scris în registru”). (Civ. 
1780 urm.. 1789; Pr. Civ. 726, 727). 

Doctrină străină. 

AuBnr ET RAU, III, $ 271, p. 537: 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nanlissement, res priv. et hyp., LI, 1023; 
<GUILLOUARD, Priv. et Jyp., LII, 1099; 
LAURENT, XNĂXNI, 13; 
„Mountox, ed. 7-a, III, p. 637 urm. 

Doctrină românească. 

ArexaspaEsCco, N, p. 521, 523, 525, 591, 610 urm., 622, 627, GI6t și n.1, 719; (1V, 
parl. II, ed. 2-a, p. 57); Droit ancien et moderne «le la Roumanie, p. 461; Observaţie 
sub. C. Apel Constanța 35 din 9 April 1921. Tribuna Juridică 30-32/1921; Aotă sub. 

„__C. Apel Iaşi s. 1, 21 din 3 Mart. 1923. Pand. Rom. 1924-11-193; 
CANTACUZINO MATEI, p. Sei - : 

ACU, III, p. 742 urm., 758; . NR a N _ 
Neue Daria Notă sub. -C. Apel Constanţa 35 din 9 April 1921. Curier Jul, 21/7921; 
SoRrsaN STEFAN, „Consideraţiuni priviloare la transcripțiuni“. Curier Jud, 19/9223; 
Taranu G; V., Prezidentul tribunalului, p. 8%, 85. , 

lipsă li sar fi cauzat un prejudiciu ju- Jurisprudenţă, stificat. 
1. Dacă procesul verbal de înscrip- 

iune este subseris de compleetul tribu- 
malului, iar nu, numai de presedinte, 
aceasta nu poate atrage nulitatea in- 
scripțiunei. (Cas. 11, 72/lun. 12/90, B. 
p._849), - 

2. Cei de al treilea nu pot cere anu- 
larea unei ipoteci constituilă.- de ere- 
ditor şi de debitor prin actul a cărui 
transeriere ambele părţi au, cerut-o. pe 
“motiv că inscripția ipotecei a fost or- 
«donată de tribunal, fără ea părtile să 
o fi cerut. (Cas. î, 303/94, B. p. 943). . 

3. Inscripţiunea unei ipoteci, astfel 

“cum o prevede art. 1781 e. civil, combi- 
nat cu art. 725 pr. civilă, fiind un act 
«de ipotecă, nulitatea ci nu poate fi in- 
>xocată de terţii decât numai dacă sar 
fi omis a se pune în cunoştintă prin- 
Avînsa vreuna din ceonditiunile Cu- 
prinse în actul ipotecar din a cărui 

1) “Textul acestui articol .1782 

65289, — Codul Civil adnotat. — IV. — 213 — 

Când partea interesată eră bolnavii 
şi în imposibilitate de a se prezentă 
la tribunal. judecătorul delegat eră 
competent să ordone luarea inseripţiu- 
nei, după ce a luat la domiciliu consim- 
ţimântul părței, căci nicăcri legea nu-i 
ridică un asemenea, drept, 

Prin urmare, inscripția ipotecară 
astfel luată nu este nulă, şi contestaţia 
întemeiată pe acest motiv bine a fost 
respinsă ca nefondată. (Cas. IL. No. 
199, 1914; Jurispr, Rom. 1915, p. 49). 
- 4. Apelul ce se.face eontra unei or- 
donanţe dată de preşedintele tribuna- 
lului, prin care 'se dispune înscrierea 
unni privilegiu sau unei ipoteci, tre- 

-bue să fie îndreptat astăzi. în urma re- 
vizuirei procedurii civile din 1900. la 
tribunalul “din care prezidentul face 
parte, conform art, 66.bis pr. civ.. iar 

şi acel al art. 1783 şi 1709, nu are echivalentul! său nici în Codul Civil 

“Francez, nici în Legea Belgiană din 16 Decemvrie 1851, 

18
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Art. 1783 DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECILOR Codul. civil 

nu la Curtea de Apel, art. 104 din ace- 
iaşi .procedură nefiind aplicabil în spe- 
cie. (C. Apel Iaşi s.-I, 21 din 3 Mart. 
1923, Pand.. Rom. 11924, II, 193, Curier 

Jud. 23/925; C. Apel Constanta 9 Aprilie 
1921, Tribuna Jur: 30-32/921).  - 

5. A se vedeă: art, 1781 cu notele re- 
spective,.  -- a, 

. Arti 1188, — In toate cazurile. de inseripţiune a uriei'ipoteci 
legale sau a .unui privilegiu, este destul ca creditorul sau man- 
datarul său singur să se prezinte. înaintea, “preşedintelui -tri- 
bhunalului şi. să, ceară inseripţiunea ipotecei sau a, privilegiului 
său, în virtutea titlului din care decurge acea ipotecă sau acel 
privilegiu *). (Civ. 1753 urm., 1769 urm.; C. com. 851). | 

“ Doctrină străină. 

Ausnr- er Rav, JI, 278, p. 584, 585; 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, des Priv. et hyp., 1, 813; DEMANTE ET COLMET. DB SAXTERRE, IX, 69 bis, VII: 

| = FLARDIN, Transcription, II, 1109; 
" GuiLrouARp, Priv, et hyp. III, 1273: . 
Huc, XIII, 151, p. 187; , 
LAURENT, XXX, 76, 77; 

" MOURLOS, ed. 7-a, II], p. 637 urm.; 
PLAMOL, II, 3010; - 
TROPLONG, Priv. et hyp., L, 285 bis. 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 521, 523, 525, 591, 619 urm,, 022, 627, 636 L. si n.1, 719; UII part. II. ed. 2-a, p. 751, 752; 1V, part. II, ed. 2- 

Roumanie, p. 462; 
CANTACUZINO MATEI, p. 585; 
Nacv, II], p.74; , 
Taranu G. V., Prezidentul tribunalului, p. S4. 

Jurisprudenţă. 
1. Femeia n'are trebuință de, autori- 

zarea bărbatului, sau de punerea lui - in cauză, când cere o inserivțiune îpo- tecară pentru asigurarea, dotei sale mobiliare, precum de asemenea băr- atul nu este ținut să pună în cauză pe „lemeie când cere Usăuetiunea pn cripțiunei ipotecare. (Ca „ 18 Ian. 1906. Bal. p, 110), n 2. Cu toate că prin art, 1781 cod. ci- Vil se spune că mandatarii cari sar prezintă pentru creditor şi debitor ea să ceară o inscripţie ipotecară, trebue să aibă o procură autentică, această regulă, insă, 1şi are aplicarea numai în ceeace priveşte ipote 
ar nu şi cele legale, în: privinţa cărora „există, un text special, art, 1783 cod. CIVAl, in care. nu se.mai vor autenticitate, ci pur şi supa este „de fatar, Că să mai pate felul. manda- „(Apel Buc, I, No. ; Drep- tul 1914, p. 50). 39. 200, 1913; Drep 

cile convenţionale, - 
menită 

a, p. 337, 338); Droit ancien et moderne de la 

3. Prin art. 1783 e. civ, în opoziție cu art. 1781 acelaş cod, care se. referă 
la, ipotecile convenţionale, se dispune că cererea de inscripţiune a unei ipo- teci legale poate fi făcută. de creditor 
sau mandatarul său, fără a mai cere. de astădată o procură autentică. (Cas. 

, SA 566, 1914; Jurispr. Rom. 1915, 
p. . 

&. Art, 1780—1783 e. civ. şi 125—797 se referă la formele exterioare ale in- scripțiunei pentru acele privilegii care 
decurg dintr'un titlu 'de ereanţă, de A aceea în art. 1783 legiuitorul vorbeşte 
de prezentarea, titlului la luarea în- 
scripţiunei, pe când „în art. 1743 este vorba de o preferinţă care decurge din calitatea de creditor a defunctului, 

i să profite mai. ales creditori- 
lor chirografari, şi odată această cali- tate constatată prin ăeţiunea introduc- 
tivă în justiție, inseripţiunea benefi- ciului separaţiunei de patrimoniu. a- supra imobilelor succesiunii, nu poate „fi respinsă, pe. motivul lipsei de titlu, 

” 4 , 
e t . 17a: 7 . “r- Î.. - 

cez,. ca 'şi în Legea belgiană din 1854. Această lipsă se explică Prim eaecați 0 upscate în Codul Civil Fran ivil, spre diferenţă de textul francez asupra ipotecilor le gale ale minorilor, interzişilor şi. femeelor măritate, independent de orice in- 

prin excepţia întrodusă de legiuitorul român în 
gale, A se vedeă şi textul art. francez 

i un con i i i i i 
asemenea conservator, Preşedintele Tribuni geraator de ipoteci, Şgzace face ca la noi, în lipsa unui 
Tegistre, - - 

— 3 4 — 

lului să ordone conform art. 1782, inscripţiunile şi. trecerea lor în



    

Codul civil DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGIILOR Şi IPOTECILOR Art. 1784-1785 

sau al faptului că creanța nu este încă pentru întreaga, sumă reclamată, dă o 
lichidă, ... „greşită. interpretare articolelor sus 
Prin: urmare, lipsa unui titlu: nu ' menţionate şi pronunţă o decizie casa- 

poate fi un motiv de refuz al inserip- ” bilă. (Cas. I, No. 352, 1919; Jurispr. 
țiunei, dat fiind natura însăşi a cre- , Rom. 1920, p. 114, Curier Jud. 20-21/920. 
anţei, astiel că instanţa de;fond, res- : Pand, Rom. 1922, 1, 177, Pand. Rom. 
pingând cererea de inscripţie a privi- 1924, III, 81, Dreptul 20/9290), 
legiului de separaţiune de patrimoniu, . a A 

„ Art, 1184. — Inseripţiunile asupra bunurilor. unsi persoane 
moarte, pot fi cerute numai de creditor*). (Civ. '780, 1781; Pr. 
Civ. 321; Civ. Fr. 2149; L. Belg. 86). | 

Tezt. fr. Art. 2149. — Les inseriptions ă faire sur les bieris d'une personne 
dâctdte pourront ître faites sous la, simple - dâsignation du: dâfunt, ainsi qu'il 
est dit au n? 2 de article precedent. 

Text. Belg. Art. 86. — Les inscriptions ă faire sur les biens d'une personne 
decâdâe pourront. ctre faites sur la simple dâsignation du dâfunt. | 

Doctrină străină. | 

„AUBRY ET RAU, II], p. 323; III, ed. 5-a, p. 537; | n 
BaunnY Er DE LOYNES, Du nantissement, elc., II, 1623, |; -: N 
Darcoz, Rep. Privil. et hypoth., 1489 urm., 1510 urm.; Suppl. Privil. et hypoth., 1028; 
GUILLOUARD, Priv. et hyp., III, 1099; a , i ” 
MOURLOX, ed. 7-a, III, p. 637 urm.; i ” 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2954; i. 
PoxT, Priv. et hyp., II, 94. 

Doctrină românească. | 

ALEXANDRESCO, X, p. 521, 523, 525, 591, 619 urm., 622, 627, 636 t. și n. 1, 719; Droit 

ancien et moderne de la Roumanie, p. 462; . 
“CANTACUZINO MATEI, p. 573; | | | 
Nacu, III, p..742 urm. ” - : | 

Art. 1785. — Creditorul privilegiat sau ipotecar, înscris pen- 

tru un capital sau pentru o rendită, care produce interese, are 

„drept ca interesele datorite pe trei ani să aibă acelaş rang ca 

şi capitalul, fără prejudiciul inscripţiunilor ce poate luă pentru 

inţerese după trei ani, şi cari vor avea rang din ziua inscrip- 

“ţiunei lor. (Civ. 1587 urm.,:1781, 1817; Lege p. modificarea, 

legei Băncii Agricole, (Mon. of. 25/912), Art. 5; Civ. Fr. 2151; L. 
Belg. 87. au - 

 Teat. fr. Art 2151. — Le. erâancier. inscrit pour un capital produisant 

întârât ou arrrage, a droit d'âtre collogu& pour deux annes seulement et pour 

Pannte courante, au mâme rang d'hypotheque. que pour son capital; sans pre- 
judice des inseriptions" particulitres a prendre, portânt hypotheque ă comptre 

de leur date, pour les arrârages autres que ceux conserves par la premitre 

inseription. 
“Text. Belg. Art. 87. — Le ertaneier privilegi€ ou hypothteaite, inserit pour 

un capital produisant. interests ou arrerages, a. droit d'âtre colloque pour trois 

annses' seulement, au mâme rang que pour son capital, sans prejudice des incrip- 

tions particulitres ă prendre, portant hypothăque ă compter de leur date; pour 

les autres intârets-on.arrerages. . .- , 

în Jocul cuvintelor: „pot fi cerute numai de creditor* 
1) In art, francez 2149 ca şi în cel belgian 86, fa 

e zice, pouront dtre faites sur la simple designation du 

2% —



Art. 1785 DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR Codul cirit 

AunRy ET RAU, JI, p. 344, 419-425; III, ed. 5-a, p, 564, 562, 684-693 urm, 6%; VIII, p. 
BAUDRY ET DE LoYnNES, Du nantissement, etc, II, 1587; A 

- Doctrină străină, 

urm., 1732, 4733, 1736, 1738-1742, 1746; 
CoLiN ET CAPITANT, cd. 2-a, II, p. 862 
DaLroz, Rep. Privil. et hypoth., 420, 

1267, 1468 urm., 1483; 
DEMANTE Er COLMET DE SANTERRE 
GARSONNET, IV, $ 1629; V, 188; 
GUiLLOUARD, Privil. e! hypoth., III 

1576, 1, 1577, 1578; 
LAURENT, XĂSI, 67, 70-74, 274; : 
I.YON-CAEN Er RENAULT, VI, 1054; VII, 292; 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 642 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2962 urm.; 
Poxr, Priv. et hp. 11, 889, 925, 1019-1021, 
TROPLOSG, Privil. et hypolh., UI, 

IL, 1010. 

ALEXANDRESCO, N, p. 495, 620, 637 urm., 66; (II, ed. 
et moderne de la Houmanie, 

Pi 

499; 
II, 1745, 1721, 1792, 1724, 1720 

„ 958, 973, 1011 urm., 1018; AR 
2388 urm., 2412; Suppl. Privil. et hypoth., 210, 

„IX, 131, 131 bis, IV-XVvI; 

ş 1550-1558,. 1560-1563, 1565, 15067, 1571, 1574 urm... 

1024, 1027-1033, 1132; 
698, 699, 699 bis, 700, 701, 7UL bis, 388: Prescription, 

Doctrină românească. 

p. 4062; 
Dreptul 43/1902; „Dacă, și în ce sens, 
minorilov, înterzişilor și femeilor măr 

p 58; loxEscu-OLr C., „Dacă înscripțiile pot să conserve dobânzile 

CANTACUZINO MATEI, 

mare de 5 ani“. Curier: Jud. 20/1945; 
Nacu, II], p. 751; 
NEGULESCU DEMETRU, Adnolaţiune sub. Cas. II, 143 
TĂDULESCU ANDREI, Sludii de drept civil, vol. 1, 

tecare asupra dobânzilor". Curier Jud. 431915, 48915 şi 51/915; 
i 

TATARU G. V., Prezidentul tribunalului, p. 

INDEX ALFABETIC 

Adjudecare 3, 6, 11, 15. 
Apel 6, 7, 
Capital 1, 3, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 
Cesiune de rang 1. 
Creditor chirografar 8. 
reditor ipotecar, a se ve- 
dei „iputecăe, 

Culpă 4. 
Dobânzi 1-17. 
Excepţionale măsuri 17. 
Exces de putere 14. 
Exigibilitate 3, 13. 
Iascripţie 3-17. 
Interese a se vedeă „,Do- 

bânzis, 
Ipotecă 1-17, 
Legea măsurilor excepţio- 
ale 17,   

Licitaţie 3, 3, 6, 7, 13, 13. 
Măsuri excepţionale, lege 

17 
Nulitate 16, 

„| Preferinţă 11. 
Prescripţie 17. 
Privilegiu, a se 

„Îpotecă:, 
Purga 15, 
Rang ipotecar 1-5, 9, 10, 

14,15, 17, | 
Rentă 7, 
Suspendare 17. | 
Tablou de distribuţie 7, 

14, 17, 
Terţe persoane 13, 17. _ 
Urmărire 3, 4, 7, 14,_15. 
Vânzare-cumpărare 5, 

vedeă 

J urisprudenţă. 
1. Nu 

Yangului produce 
pentru capita 

poate fi îndoială ct cedarea 
efecte nu numai 

l ci şi pentru dobânzile pe 3 ani datorite creditorilor cari au obţinut rangul ereditorului ipote:ar anterior, fără ca sii mai tie trebuinţă e o mențiune anume cu ocazia re- nunțărei la rang, fiind că ori care ere- ditor ipotecar în 
află se bucură de 

rangul în 
acel rang atât peu- 

Care sc 

tru capital cât şi pentru dobânzi, con- form art. 1785, 
tecur ar voi să 

Şi dacă un creditor ipo- 
cedeze rangul său nu- mai în privinţa canitalului nu şi în privinta dobânzilor, aceasta ar trebui 

— 216 

2-a, p. 6781. şi n. 3); Droit uncien- »p Ș 
Observaţie sub. C. Apel Iași 29 April 1%2. 

art. 1755 este aplicabil îpolecilor 
itate“. Curier Jud. 37/1903; 

legale ule- 

îpolecare peur termen mai 

din 28 Iunie 1900. Dreptul 13/4901 :. 
p. 97 urm.; „Ffertul inscripțiunei ipo- 

să se declare anume, (Cas. 1. 288/0et. 
8/82, B. p. 947; Apel Buc. II, 210, Nor. 
20/84, Dr. 5/84). 

2. Prin „dobânzi datorite“ se înţeleg 
dobânzi neplătite şi cari de odată cu 
capitalul au a fi achitate. (Cas, I, 285, 
82, Oet. 8/82, B. p. 917). ” 3. Creditorul i;poteear, înseris pentru 
un capital care produce interese, are 
drept ca interesele datorjte pe trei ani 
să aibă acelaş zane ca şi capitalul, 
fără prejudiciul  inseripțiunilor ce- 
poate luă pentru interese după trei 
ani şi care vor aveă rang din ziua - 
inscripţiunilor. In nici un caz însă, 
părțile nu pot dlerogă la aceste dispozi- 
tiuni și, deci, iereditorul nu poate, prin 
niei, un fel de stipulaţiune să asigure- 
procentelor datorite peste trei ani a- 
celaş rang cu capitalul, fără o nouă. 
inscripțiune pentru acele procente. 

stfel, când adiudecatarul unui îmo- 
bil depune, drept preţ, mai întâi o: 
sumă de bani, prin care se acoperă un 
prin creditor ipotecar de capitalul îm- 
prumutat şi de interesele pe trei ani 
şi apoi o ereanță ipotecară în al doilea. 
rang, În rang util, cu drept cuvânt 
tribunalul o primeşte pentru comple-— tarea prețului adjudecărei, dacă pri- 
mul creditor ipotecar m'a hat înserip-— 
ţia pentru interese după expirarea ce lor trei ani.. (Cas.. 1. 143/900, B. p. 929). 

4. Creditorul ipotecar este în drept:



    
  

Codul civil pEsPRE MODUL. INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGULOR ȘI IPOTECILOR ” Art. 1785 

- a fi înscris pentru procente pe 3 ani, 
„În acelaş rang cu capitalul şi aceşti 3 
ani nu se socotesc dela data creanţei, 
sau mai bine zis inscripţiunei ipotecei, 
ei din momentul când procentele au * 
încetat de a îi plătite. In privinţa pro- 
centelor curgătoare în timpul urmări= - 
rei şi neplățite pe 3 ani, creditorul ipo- 
tecar nu poate, fără o nouă inscripție, 
să se bucure de rangul capitalului, in- 
vocând culpa debitorului, pentru - că 
urmărirea, la care debitorul a fost ne- 
voit să recurgă, nu poate să vatăme 
întru nimic -drepturile debitorului. 
Mextul art. 1785 este în adevăr prea 
categorie. pentru a se putea întinde 
dispozițiile sale peste limitele deter- 
minate prin litera sa, ele constituind 
o garanţie numai pentru creditorii i- 
potecari posteriori. (Apel Iaşi II, Dr. 
„431902). 
5. Creditorul ipotecar înseris pentru 
un cabital care produce interes, are 
dreptul. ca interesele datorite pe trei 
ani să aibă acelaş rang ca şi capitalul 
şi aceşti trei ani nu trebuesc socotiți 
dela data inscripţiei, ci aceia care au 
precedat epoca când inscripţia ipote- 
cii. și-a produs efectul, adică când imo- 
bilul ipotecat sa vândut şi în aşă caz 
cei trei ani sunt aceia anteriori adiu- - 
decării. (Cas. IL, 431/902, B. p.:1135). 

Dacă trib. calculrază greşit cei 
trei ani „pentru care creditorul are 
dreptul de a cere dobânzile cu privi- | 
legiu, dar în definitiv îi acordă do- 
bânzile la care aveă drept după art. 
1785, creditorul n'are nici un interes 
a face apel. numai în scopul de a se 
schimbă dota acelor dobânzi, Prin vân- 
zarea imobilului,  creditorul ipotecar: 
fiind pus în imposibilitate de a mai 
puteă luă o inseripțiune specială pen- 
tru conservarea dobânzilor sale, art. 
1785 nu se mai aplică, dreptul comun 
ia aplicaţiunea şi creditorul are _ încă 
dreptul la dobânzile stipulate de la 
prima adjudecare care a avut loc şi 
până în momentul când instanta de 
judecată este chemată a se pronunță. 
Dobânzile datorite pe trei ani, care 
după art, 1785 cod. civil, sunt privile- 
giato ca şi capitalul, sunt dobânzile. 
datorite pe trei ani fără distinețiune 
de dată, care să nu fie prescrise. şi, în 
această privinţă, este indiferent dacă 
creditorul a primit dejă dobânzi pe trei 

ani, sau mai mult, cum si dacă ele au 
fost plătite, voluntar sau prin miilo- 
cirea tribunalului, destul numai ca, in 
„momentul când ipoteca îşi produce €- 
fectul, să i se datoreze dobânda pe trei 

ani, pentru ca creditorul să aibă drep- 

tul ja aceste dobânzi în acelaş ran 

ca şi capitalul. (Apel Buc. III, Dr. 38, 
1902) 

7. Renta: fiind un capital producător” 

de dobânzi, termenele întârziate tre- 
buese să fie trecute în tablou în acelaş 

— 271 — 

rang cu înseripțiunea întâia, conform 
art, 1785 cod, civil şi aceasta chiar 
pentru termenele scăzute, după pro- 
nunţarea sentinței tribunalului şi în 
timpul instanţei de apel, potrivit dis- 
poziţiunilor art. 327 procedura civilă.. 
(Apel Buc. II, Dr. 25/904). 

8. Cerinta, art. 1785 este satisfăcută, 
când se zice că inseripția luată pen- 
tru as:gurarea sumei împrumutate în 
condiţiile şi cu clauzele din actul de 

” ipotecă, în care :se face menţiune de 
dobânzi. O inseripțiune luată pentru 
interese viitoare, anterioare exigibili- . 
tăţii lor, nu este valabilă şi în această 
privință  dispozitiunea, art. 1785 cod. 
civil poate îi invocată nu numai de 
creditorii ipotecari, dar şi de creditorii 
chirografari, căci o ereanţă pentru a- 
semenea interese nu poate să aibă, 
jață do ereditorii chirogratari, carac- 
terul unei creanţe ipotecare. când ca. 
nu are acest caracter faţă de creditorii 
ipotecari, (Apel Buc. 1, C. Jud. 7/907). : 

3. Potrivit art. 1785 din codul civil, 
dreptul la procenie.nu este asigurat 
creditorilor în acelaşi ran cu capita- 
lul, de cât pe o perioadă de trei ani. 

Astfel, când printrun act de hipo- 
tecă se recunoaşte că sa primit cu an- 
ticipaţie dobânda pe doi ani, mai ră- 
mâne de garantat cu rangul acestei 
creanțe numai procentele pe un an, iar 
în eo priveşte restul dobânzilor: dato- 
„xite, peniru care sar luă altă inserip- 
ţie hipotecară, ele. nu pot aveă alt rang” 
de cât acela rezultând din data acestei. 
din urmă înseripțiuni ipotezare, şi ia- 
văşi- pe timp numai de trei ani, (Apel 
Buc. III, Dr. 24/908, p. 188). 

10. Conform art. 1185 din codul civil, 
creditorul ipotecar, înscris pentru un 
capital care produce interese, are drep- 
“tul ca, interesele datorita pe trei ani să 
aibă acelaș rang ca şi capitalul, fără 
ca acest articol să facă vreo distine- 
ţiune de dată, dacă acei trei ani au a. 
îi socotiți dela data creanţe: sau dela. 
altă dată. , , 

Prin urmare, instanța de fond vio- 
lează dispoziţiile art. 1785 din codul 
civil atunci când reduce dobânzile da- 
torite pe trei ani numai la un an, sub 
cuvânt că pe doi ani fusese plătit la 
facerea actului de ipotecă. (Cas. II, 3 
Nov. 1908, B. p. 1861). | 

1î. După art. 1185 e. civil. nu poate 
exista drept de preferință peniru pla” 

“tă dobânzilor peste cei trei ani pre- 
văzuţi în acest articol, decât dacă ere- 
ditorul a avut grija să-şi îa însaripţi-: 
unea jentru procentele ' datorite peste 
acest termen (C. Apel Buc. s. 1V 
197/9114 Curier Jud. 39/912). - - - 
'12. Faţă. cu textul precis al art. 1755. 

e. civil, creditorul nu poate nici chiar 
prin clauză expresă să stipuleze în fa- 
voarea sa o garanţie ipotecară în rang 
cu capitalul pentru procentele viitoa-
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Art 1785 DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI 

ve ce'ar trece peste aceşti trei ani ci 
pentru tot ce depăşeşte acest termen, 
legea, cere neapărat. o. inscripţiune 
specială  (C. Apel Buc-.s. IV 1977911 
Curier 'Jud. 39/9129). 

13. Principiile publicităţei înserip- 
ţiunilor. cerând ca inseripţiunea .să 
nu se poată luă decât pentru sume 
certe: şi determinate urmează că iîns- 
.cripțiunea luată de creditor în cursul 
ipotecii pentru garamtarea procente- 

“lor; nu poate garantă decât procentele 
expirate şi datorite, pentru că nu mai 
„astfel cei de al treilea pot cunoaşte -a- 
devărata situaţie a debitorului; iar 
art. 11785 ce. civ. care. încuviinţează ca 
inscripțiunea . luată, pentru capital să 
“garanteze şi procente viitoare, e o ex- 
“cepţiune la principiul de mai sus. 
(Trib. not. Ilfov, 124/912, Curier Jud. 

“63/912), 
14. Dispoziţia art, 1785 din e. civ. nu 

poate să aibă mici "o apheatie pentru 
garantarea rangului dobânzilor poste- 
rioare adjudecărei. In adevăr, acest ar- 
ticol se ocupă de dobânzile datorite 
-creditorului ipotecar pe timpul cât du- 
rează, ipoteca şi. hotărăşte că dobânzile 
-datorite pe timp de 3 ani, au acelaş 
rang ipotecar ca şi capitalul, chiar fără 
-a se luă vre o.-inseripţiune, beneficiind 
şi ele de inscripţia capitalului; iar ce- 
lelalte dobânzi, datorite peste cei 3 ani 
sunt, chirografare dacă nu s'a luat şi. 
“pentru ele inscripțiune. având rang 
“numai dela data inseripţiunei. 

- Acest articol nu se ocupă de cazul 
-când ipoteca a fost realizată prin vân- 
“zarea imobilului. şi nu arată. cum să 
"se urmeze cu procentele cari curg după . 
-adjudecare şi până la achitarea cre- 
-ditorului: ipotecar. 

In acest caz, imobilul vânzându-se 
şi 'ereditorul ipotecar cerând a fi în- 
“scris în tablou, are dreptul de a fi plă- 
tit de îndată si, dacă din cauza for- 
melor de procedură nu este plătit, ars 
“drept ca procentele ce curg. pe acest 
timp de întârziere să aibă acelaş rang 

„ca şi capitalul, fiindcă creditorul nu 
are nici o vină; să mai ia inscripție 
nu e posibil, imobilul eşind din patri- 
moniul debitorului; creditorul făcând, 
dar. tot ce i-a stat în putinţă, nu. este 

„ în drept ea el să. devie victima mersu- 
Tu: încet al formelor de procedură. 
„Ordonanţa de adjudecare rămânând. 

-defiritivă în momentul  transerierei, 
din acel moment se cuviri de drept ere- 
ditorului dobânzi. în acelaş rang cu ca: 
pitalul până la achitare, aşă că in- 
“stanța de fond nerecunoscând credito: 
rului acest drept, comite exces de pu- 
tere şi dă o- greşită aplicaţie art, 185 “lin codul civil.-(Cas. II, 134 din'15 Mai 
1912. B. p. 999, Curier" Jud, 4811912). 
; 15. Creditorul ipotecar sau privile- 
fiat nu poate lua inscripţia ipote- 

PRIVILEGIILOR ȘI -IPOTECILOR . Codul civil 

cară 'încuviinţată : de: art.. 1185 cod.:ci- 
vil, pentru ca interesele 'sâ aibă acelaş 
rang ca şi capitalul, decât pentru! pro- 
centele datorite până. în : momentul 
când adjudecarea a rămas definitivă, 
de oarece după această dată ipoteca 
îşi perde efectul său legal prin purgă 
şi drepturile creditorilor cu preferirtţa 
rangului lor se strămută- asupra pre- 
țului astfel că inscripţia ipotecară, nu 

- se poate lua pe preţ, căci ipoteca nu 
se poate constitui decât asupra bunu- 
rilor imobile. (Apel Galaţi I, No: 34, 
1914; Dreptul 1914 p. 195). A 

16. Faptul că în îmseriptia pentru 
procente nu s-a arătat suma la care el 
-se ridică ru, constitue o cauză de nuli-. 
tate, întru cât în inscripţiune se în-. 
dică capitalul la care şi timpul pentru 
care ele erau datorite şi aceste indica- 
tiuni sunt suficiente pentru a se adu- 
ce.la cumostința terţilor care esto 
suma, procentelor periru cari a luat 
inșcripția. (Cas. II. 4/916. Curier Jud. 
36/916). | - SE 

17. Prin art. 1785 e. civ, după care 
creditorul privilegiat sau ipotecar, în- 
scris pentru un capital producător 
de. procente, are drept ca interesele 
datorite pe 3 ani să aibă acelaş rang 
ca şi capitalul — nu se distinge dacă 
aceşti trei ani curg din ziua inscrip- 
ției sau dela încetarea plăţii procer- 
telor. _! - 

" Scopul inscripţiei este pe lângă asi- 
gurarea creditorului, prevenirea terţe 
lor persoane de sarcinele: existente a- 
supra imobilului. pentruca, în cazul. 
când proprietarul constitue o altă ipo- 
tecă, noul creditor să fie edificat 'că 
asupra, imobilului grevează o primă 
ipotecă împreună cu procentele pe 3 
ani.. Noului creditor îi este dar îndi- 
ferent cari sunt aceşti 3 ani şi dânsul 
nici nu ar puteă să verifice dacă sunt 
plătite aceste procente, — seste de 
principiu că creanţa sa are rang. în 
ukma lor, situaţiune identică cu a- 
cea în care a doua ipotecă se înscrie 
imediat după cea dintâi, procentele 
acesteia fiind privilegiate, Prin ur- 
mare, in speţă are a fi admisă cererea | 
primului. creditor. dispunându-se tre 
cerea în tablou şi.a procentelor dato- 
rite pe 3 ani la creanţa sa; după, care 
are a fi trecut al doilea: creditor, a 
cărui creanță se. lichidează, în caz 
de faţă, numai în parte, în proporţie 
cu suma ce a rămas. E 

„In ce priveşte însă rangul inscrip- 
ției. luată de primul creditor. pentru 

„alte procente peste cele garantate de 
lege, însă "posterior inseripției celui 
de al doilea creditor, acele procerte : 
nu pot avea rang decâţ după a doua 
creanţă, = - suspendarea :preseripțiuni- 
lor, prevăzută de legea măsurilor ex- 
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Codul civil DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR Art. 1786 

cepționale neputând. îi invocată, în  serisese anterior -acestei legi, în_1915, 

speță, căci procentele po 3 ani leavea  (Trib. R-Sărat, sent. 1144 din 28 Iunie 

asigurate, iar a doua creanţă se în- 1921 Jur. Gen..1923 No. 1321). 

„Art. 1186, — Inscripţiunile conservă dreptul ae privilegiu 

și de ipotecă, în curs de cincisprezece ani!) din ziua în care 

Sau facut inscripţiunile. Efectul lor. încetează. dacă iniscripţiu- 

nile nu au fost reînoite înaintea .expirărei acestui termen. ăi 

Cu toate acestea inscripțiunile luate în favoarea minorilor, 

interzișilor, a femeilor măritate, a Statului, comunelor şi ce- 

lorlalte stabilimente publice, suni dispensate de a fi reinoite 

până după un an. dela încetarea tutelei, disoluţiunea căsătoriei 

sau încetarea din funcţiune a funcţionarului ?). (Civ. 969, 1740, 

1778, 1780; 1781, 1787,.1790 urm., 1800 urm. 1804, 1820; Pr. 

civ. 1921, 795 urm.; L.. Tirabr. 20 $29, 24. $4; Legea, specială 

autorizând luarea de măsuri. excepţionale . (Mon. of. 917/914), | 

Art. 3—6; L. p. modificarea Jegei Băncii agricole (Mon. of. 

25919), Art. 5; Civ. Er. 9154; L. Belg. 90). a 

Text: Jr. Art. 2154 — Tes ! inseriptions conservent I'hypothtque et le 

priviltge pendant dix anntes, d compter du jour de leur date; leur eftet cesse; 

si ces inseriptions n'ont 6t6 renouvelâes avant Pexpiration, de ce dâlai. | 

Text. Belg. Art. 90. — Les inscriptions conservent Vhypotheque et le pri- 

siltge pendant quinze annces & compter du jour de leur date; leur eftet, cesse 

si les inscriptions pm'ont 6t6 renouvel6es avant Pexpiration de ce dâlai. *- - 

Ntanmoins les inseriptions prises au profit des mineurs, des interdits, des 

personnes placces dans des tablissements € alienes et des femmes marices; con- 

formement aux dispositions contenues aux 55 1 et 2 de a section | du chapitre 
, . 31 2 -. . . ? E 4 . 

TU, seront dispensces de tout renouvellement Jusqu a 1 expiration de lannte qui 

suivra, la cessation de la tutelle, de administration provisoire ou la dissolution . 

du mariage. . 
Doctrină străină. 

, 

Aaa pe Rau, AI, p. 498, 372-384; III, ed, S-a, po 385 349, G08, 009, 641-623, 025, 620; 

BAUDRY ET DE 'LOYxES, Du nantissement etC. II, 1586; Fei 1750 urm., 1753, 175%, 14759, 

1702, 1704, 4770-4774, 1777-1186 1788, 4792-1809, 181 
II | 

N 
9- . » Yo , , 7 So B , 

Couix e CAPITANT,, 96; pe ot. P1029 urma, 1693; Suppl. Privil.. el nypolh., 1064 urm.» 

1078, 4152, 1488; e Vi CL IXERIe 

Deva, pr CoLaree ps SANTERRE, IX, 120 Pis V; 13% bis, III V; IX-XXI; 

Fraspy, Transcr-a II, 1022, d10% 006 038; ci a 

IN 2- 29; a: | 4820 485 j 

CAE oii, 22 Selle, 1, 4357, 1358, 1300, 1865-1310, 1372-1386, 1389-1391, 1393, 

'1304.1307-1399, 1404-4409, 1596; - „4 i 
aia 

ani ASA, 419, 133, 134-436, 140, 412, 144, 145. urm.; 

Mouaoy, ed. 1-a, IE p. SEE urma. . a 
5 

ace 1L ga. 3:a,.N0. 3042 urmm-i „020 "4040, 1054, 4036, 4057, 1080, 1001, 1009, 1064 

iz, Priv. »-7 605; 11, 827, 1039, 1040, ue , „1059, 1061, 1002, 106%; 

Tor die A pa et fu pothiques,.]» 354, 286 urm., 363; III, 600 bis, 114, 720 128, 126, 

"196 bis; Transcr.» 212, 29%. . 
E 

Dâctrină românească. e: ui 

Do zoo: 28 urma, 643, 670, 106: (1, ed. 2-a, p. 97: II, ed. 2-a» 

AEZ g so x P: Se 20 E p. 155; VIII, pari. IL, ed. 2-a, p. 677 t şi n, 3 

  

a. - . - ue = termenul acesta este numai pe zece ahi, - . e 

| y Ia art, francez esrespanzător 0906 cu art. francez 2154 şi belgian :90, fiind importante diferenţe 

*- 2) -A se compar ex . Pt . DR: -. , E . > 

de text; -.. AO ae E a a di 
a 

4 
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„Art. 1186 DESPRE MODUL ISSCRIPȚIUNEI PRIVILEGULOR ŞI IPOrIECILOR Codul civil 

NI, p. 183, 18%); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 
C. Apel Buc. s. III, 219 din 11 Sept. 
Buc. s. Î, 867 din 9 April 1910. Dre 
Tarbes, 15 Iunie 904. Curier Jud. 47/906; 

“CANTACUZINO MATEI, p. 574, 578, 585; 
“COSTIN AL., „Asupra legislației de răsboi“, Tribuna 

37-38/919, 42-44/919; | 
NACU, III, p. 752 urm.; , 
-OenEscu I. Mrn., Wotă sub. Cas. S: U. 9 din 18 Oct. 1912. Pand. Rom. AD2A-L-64;  - 
RÂDULESCU ANDREI, Studii. de drept civil, vol. 1, 

privilegiilor“ p. 1 urm. şi Curier Jud. 8/915, 
“Suciu |. A., Observaţie sub. Trib. Vâlcea, 88 din 11 Febr. 

462, 463; Observaţie sub, 
906. Dreptul 84/1906; Observaţie sub. C, Apel 

ptul 62/1910; Observaţie sub. Trib. civil din 

Juridică -26-27/1919, 30-31/1919 

„Perimarea înscripțiunei îpotecelor şi 
11/7915 şi 14/9415; 

1906. Curier Jud. 24/1906; 
“TATARU G. V., Prezidentul tribunalului, p. 3%, 35. 

INDEX ALFABETIC 

Acceptare 15, 21, 
„Act autentic 28, 
„Adjudecare, a se vedcă 

„Licitaţiee, 
„Anulare 16, 38, 

- Apreciere suverană 35. 
”Beneficiu de inventar 15, 
*2fe 
--Calimach Cod 3, 4, 
Caragea Cod 2, 5, 25, 
*Consimţământ 38, 
Creditor chirografar 11, 

, 24, 37, 
* Cunoştinţă 8, 
Decesul soțului 19, 21, 

“Desfacerea căsătoriei 19, 
21, 27. 

“Distribuţia preţului 10. 
Dobânzi î, 
Ddotă 4, 6, 19, 21, 27, 37. 
I)cepturi câştigate, a se 
vede „Retroactivitatee, 

faliment 21, 
“Femee măritată, a se ve- 

deă „lputeca legalăc. 
Yemee văduvă 19, 21. 

“Inscripţie 1-38. 
“Interese 1. 
Intrerupere 7, 27. 

- Ipoteca 1-38. | 
“Ipoteca legală 4, 6, 19,21, 

Licitaţie 10, 13, 17, 22, 27, 
3 . 34 

“Mandat 23. 
Minori 15, 24, 
ZNeretroactivitate, a se ve- 

deă „Retroactivitate“,   

Nou proprietar 38, 
Pcrempţiune, a se vedcă 

„Prescripţie*, 
Preferinţă 28. 
Prejudiciu 3. 
Prescripţie 4, 6, 7, 12, 14, 

21, 27, 28, 31, 36, 37, 
Preţ, distribuţia lui 10. 

"Privilegiu 4, 10, 16, 3, 
36, 37, 

Proprietar nou 38, 
Radiere 33. | 
Rang ipotecar 4, 12, 14, » , 

da . 

Registre de inscripţie +, 
23, 23, 

Regulament Organic +4. 
Reinoire 2-3. 
Renunţare 8. _ 
Retroactivitate 2, 3, 4,5, 

, 25, 
Simulaţie 26, 38, 
Succesiune, 15, 19, 21, 
Suverană apreciere 35. 
Tablou de. ordine şi dis- 

tribuţie 10, 22, 24, 34. 
Terţe persoane 3,4, 5,6, 

9, 11, 14, 16,26, 29, 31, 
37, - 

Transcriere 31, 
Urmărire 10, 13, 16, 17, 18, 

19, 22, 26, 27, 30, 32, 
34 - 

Uzulru ct 37, 
Văduvă 19, 21. RE 
Vânzare-cumpărare 30, 36, 

38, 

J urisprudență. 
„1: Interesele datorite, de care vor- 
beste art. 1785, nu pot fi numai dobân- 

Zile datorite în timpul celor 3 ani de 
la data inscripțiunei, ci dobânzile ne- 

“plătite în timp de 3 ani fără distine- 
ftiune, de oare ce legiuitorul prin art. 
1155 voind a restrârpe favoarea acor- 
dată de dreptul vechiu francez inte- 

-xralităței dobânzilor neplătite s'a măr- 
ginit a înştiinţă pe împrumutătorii pos- 
teriori inscripțiunei cii trebue să com- 
pteze solvabilitatea, debitorului ea şi cum îinscripțiunea ar fi Juată în mod 

- tacit si pentru plata dobânzilor 
ani. Apoi art. :1785 

pe 3 
se rosteşte în pa- 

mere de interesele datorite. fără a dis- 
“tinge dacă aceste 

" întinse, fără 

dobânzi sunt dato- 
vite cx lege saw în virtutea unei sti- pulaţiuni. Prin urmare privilegiul se. 

asupra dobânzilor lemale | întinde atât j 
“cat şi asupra celor convenţionale. "(A- 
pel Due. II, 219, Noem. 20/84, Dr. 5/8ă). 

2. leînoirea înserierei ipotecei după 
trecerea de 15 ani prescrisă de art. 
11786 e, civ, trebue să se aplice şi la 
ipotecile constituite înaintea punerei 
în aplicație a codului civil şi de la 
data promulgării acestui codice fiind 
că prin aceasta nu se atinge validita- 
tea ipotecei sau drepturi câştigate de 
părţile contractante, ci numai în înte- 
resul general se prevede o formă a că- 
rei observare este neapărată pentru 
creditorul ipotecar. Scopul Dâutru 
care prin art. 1786, sa prescris re- 
inoirea un sar realiza dacă ivoteeile 
constituite sub legea Curageo. nu ar 
îi supuse reînoirei şi de aceea dispo- 
zițiile în privința formalității re- 
înoirei înscrierei trebue să se aplice 
şi la ipotecile constituite înaintea pro- 
mulgărei codului civil. (Cas. 1. 135/Mai 
2/86 B. p. 386; Cag. 1. 317 Nov, 17784. 
B. p. 908). - « . 

3. Dispoziţiunile art. 1786 pot, să fie 
a se violă principiul ne- 

retroactivităţei legilor, :şi asupra 
inscripțiunilor ipotecelor de sub codul 
Calimach care admitea că înseripțiu- 
nea se stinge o dată cu ipoteca. pentru 
că prin faptul că creditorul nu a re- 
înoit inscripţiunea el nu perde drep- 
tul său de ipotecă, ipoteca subsistă 
între părți, si nu! pierde nici dreptul 
de inscripţiune, căci poate cere ori 
când inseripţiunea ipotecei sale, prin 
urmare nu sufere nici un prejudiciu, 
ceea ce perde este ranpul de înserip- 
țiune faţă cu cei de al treilea. Această 
formalițate însă nu este o formă ins- 
trumentară a actului, ci numai o sim+ 
plă formalitate creați în interesul ce: 
lor de al treilea si care nu atinge nici 
dreptul părților nici forma actului şi 
nici aduce vreun prejudiciu creditoru- 
lui; prin urmare, este una din acele 
îorme exterioare ' ale actului pe care 
legiuitorul pcate să o schimbe şi iu- 
decătorul: poate să o înţtindă  salwo. 
jure aquisito fără a călcă. principiul 
nereciroactivităţei. (Trib. Bacău Oct. 
15/85. Dr. 18/85). - " 

â. De şi în codul Calimach şi în re- 
gulamentul organice al Moldovei nu se 
prevede nici o dispoziţiune pentru re- 
încirea inscripţiunei privilegiilor. şi 
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Codu! civil DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGULOR ȘI IPOTECILOR Art. 1786: 

ipotecelor întwun termen oare care, şi 
-cu toate că. după art. 1 ce. civ., pres- 
cripțiunile unei noui lepislaţiuni nu 
-se:pof, aplică'.la contracte şi fapte pe- 
trecute în timpul legislațiunei «vechi, 
toțuşi art. 1786 se aplică şi pentru ins- 
cripțiunile privilegiilor şi ipotecelor e- 
tectuate sub imperiul vechei legislati- 
uni.a țărei pentru următoarele mo- 
tive: principiul neretroactivităţii legei 
no' putând aveă alt sens de cât acela 
că prin, legea nouă nu se desființează 
drepturi câştipate. deja sub imperiul 
legei vechi, urmează că dispoziţiunile 
prin cari legea nouă prescrie formali- 
tăți sau condiţiumi, nu pentțru consti- 
tuire sau desființare de :drepturi, ci 
numai pentru conservarea de  drep- 
turi. trebue a se aplică atât pentru 
drepturi ce sc vor câşiză sub acea 
lege cât şi: pentru cele câştigate dejă 
sub legea veche. Ast-fel art. 1786 pre: 
vede numai o formalitaţe pentru. con- 
servarea privilegielor şi  ipoteecelor, 
iar nu pentru formarea sau desființa- 
rea lor, şi prin urmare din acest punct 
“de vedere trebue a se aplică atât peu- 
tru cele ce se constituese sau iau naş- 
tere sub noul cod civil, cât şi pentru 
cele deja formate sub vechia legisla- 
țiune. De alt-fel, pe de o parte obliga- 
țiunea - prevăzuţiă prin art. 1786 trebue 
a se considera, în caz de neindeplini- 
rea acelei reînoiri ca-un mod de pres- 
cripțiune al rangului ipotecelor şi pri- 
vilegiilor câştigate prin acele pres: 

cripțiuni iar pe de altă parte, este ne- 

discutabil. că diferitele moduri de 
prescripțiune stabilite de legea: nonă 

se aplică atât pentru drepturile ce iau 

naştere sub această lege cât şi pentru 

cele câştigate deja sub legea veche. a- 
fără de cazul când leea nouă prevede 

expres contrariul, după cum face ase- 
menea excepțiure prin art. 1911. In fata 

acestui principiu este evident. că legi- 
uitorul n'a avut necesitate de a preve 

“de expres prin art. 1186 că obligaţiu- 

nea  inseripțiunilor privilegiilor : şi 

ipotecilor trebue a se aplică atât 'pen- 
„tru inseripţiunile efectuate sub-. codul 
civil cât şi cele operate sub legea. ve 

che, căci tocmai dacă ar fi voit să ape- 

re aceste din urmă inscripţiuni de mo- 

dul de preseripţiune. cea stabilit prin 

axt. 1756, atunci ar fi avut necesitate 

de a: prevede expres asemenea excepti: 

une pentru ele. Dacă legiuitorul a 'Cre- 

zut necesar de a: prevede. expres prin 

-art. 1815 că femeile măritate. trebue sii 

ceară inseripţiunea asupra averii bă - 

baţilor lor pentrui, asigurarea dotei. 107 
conform iregulelor codului.- civil, din 

aceasta nu resultă că tot astfeli-ar Îi . 

trebuit. să: se -prevadă expres şi pentru 

reînoirea înseripţiunilor: făcute sub 
legea 'veche dacă. legiuitorul ar fi voit 
să supună:la această formalitate si a- 

cele incripţiuni,. ci “rezultă numai. că. 
prin legea, nouă nu se pot impune con- 
diţiuni noi .. pentru costituirea unor 
drepturi deja câştigate, și că atunci 
când legiuitorul nou crede necesar de: 
a face vre-o excepţiune la acest prin- 
cipiu trebue să prevadă expres acea 
excepţiune. după cum a. făcut aceasta 
prin_art, 1815, Im fine pe de o parte: 

_ fiind stiut că, operaţiunea înscrierii 
privilegiilor şi ipotecilor este stabilită 
“de legiuitor în interesul creditului 
publie pentru ca cei de al treilea să 
poată găsi informaţiuni sigure despre- 
sarcinele ce există asupra unui îmobil.- 
-iar po'altă parte, fiind iarăşi ştiut că 

prin art. 1186 legiuitorul a avut de. 

scop de a face posibilă căctarea unor 

asemenea informaţiuni prin aceea că 

a 'fixat timpul de 15 ani pentru care 

„cei de al treilea trebue a cercetă regis-- 
irele inseripţiunilor, urmează că nu 

sar puteă realiza de loe acest scop: 

dacă termenul de 15 ani sar aplică nu- 

mai pentru inseripţiuni efectuate sub. 

codul civil, pe câtă vreme cei de al 

treilea ar fi ast-fel obligaţi a face cer-— 

cetări în ori ce registru ar exista din 

timpul trecut şi pe un timp de ani ne- 

determinat pentru a. vedeă dacă nu 

există asupra unui imobil vre-o sarci-. 

ni înscrisă sub vechea .legislaţiune.. 

ceea ce ar fi imposibil şi neadmisibil.. 
'Terţii nu pot să fie obligaţi de a căută. 

numai în registrele pe cei din urmă 

30 de ani căci prescripţiurile dreptu- 

vilor prineipale se pot întrerupe prin 

diferite moduri prevăzute de. lege. 

fără ca cei de al treilea sii poată găsi. 

“imformațiuni despre asemenea între-- 

ruperi şi astfel ar :puteă să fie. sur- 

prirşi de existența umor privilegii și 

ipoteci câştigate sub vechea "lege . în- 

tun timp mai depărtat de cât acela- 

de 30 ani în urmă. In fine pentru a se- 

respecta pe de o parte 'principiul de a- 

zu se desfiinţa .prin legea nouă. drep- 

turi deja câştigate sub legea veche şi 

pentru a se putea pe de altă parte rea 

iza scopul prevăzut prin art. 1786; ur- 

_mează că pentru inseripțiunile de sub- 

legea, veche mu poate să curgă terme” 

nul.de 15 ani pentru reînoirea lor de 

câțţ de.la data aplicării acestui text 

de lege, adică de la înfiintarea acestui 
_mod de preseripțiune a îinseriptiuni- 
"lor, pe câte vreme cele vechi nu.puteau 

să fie supuse acestui mod de preserip--. 

„tiune întrun timp când el nu era deia.. 

înființat, (Apel Iaşi.IL, 61. Mai. 27/96, 

„Dr. 55/86). îi , 

-.'5.:Deşi după codul Caragea .nu: eră 
-prevăzută reînoirea . ipotecelor, însă - 

“întru cât codul civil cere 'pentru'ca 0 
creanță ipotecară să-si menţină. pri" 

-vilepiul seu să: fia reînoită înseripti- 

unea în timp.de 15 ani; apoi ca nişte: 

- asemenea :creante, fie ele constituite şi. 
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-sub codul Caragea, pentru ca să poată 
avea efectele prevăzute de codul civil, 
trebue: ca acest privilegiu să fie con- 
servat conform regulelor prevăzute de 
“actualul cod, prin urmare trebue să 
fie reînoită. inseripţiunea în timp de 
15 ani de la punerea în aplicare a co- 
dului civil căci terţiile persoare 

în: vederea: cărora este prescris mo- 
dul conservării diferitelor privilegii 
prevăzute : în eodul civil, nu pot 
fi obligate să se .preocupe de alte for- 
me de cât. de cele prevăzute în acest 
cod pentru salvgardarea drepturilor 

-lor, Prin acest mod nu se atinge în- 
tru _nimie principiul neretroactivită- 
tei legilor, căci a se aplică ipotecelor 
regimul codului actual cu începere de 

a fost pus în: la data cârd acest. cod 
aplicare, este tocmai:a aplică fiecare 
“lege în timpul pentru care este făcută. 
(Apel Focşani, IL, 15. Mart. 13/86 Dr. 

-48/86, In acest sens: Cas, I, 114, Mart, 
'29/81_B. p. 209). a 

6. După principiul stabilit prin art. 
:1786, ori ce inseripţiune ipotecară, care 
n'a fost .xeînoită în ternien de 15 ani 

-de la data ei, încetează de a avea efec. 
tul ei faţă cu cei de al treilea în potri- 
va cărora acţiurea ipotecară nu se 
:mai poate exercita. Reînoirea înserie- 
Trei ipotecei, după trecerea de 15 ani, 
nu e preserisă pentru validitatea ipo- 

- “tecei faţă cu părţile contractante, ci: în: 
interesul celor de al treilea. Şi dispo- 
zițiunea art. 1186 trebue să se aplice şi 
la ipotecile înserise înaintea punerei în 
“aplicare ;a, codului civil, fiind că prin 

” ea nu se atinpe drepturile câştigate de 
părțile cortractante, ci se prescrie nu- 
mai, în interesul general, o'formalita- 
te a cărei îndeplinire este neapărată 

„Pentru creditul ipotecar, Art. 1911 nu 
“îşi are'aplicaţiune în cazul de faţă, de 
oare- ce nu e vorba de o prescripțiune 

» începută înairte de publicarea codului 
„civil, care ar trebui regulată după le- 
Bile cele vechi; precum nici art, 1815, 
căci nu este în chestiune o ipotecă Je- 
gală a femeei măritată sub vechea le- 
ziuire pentru asigurarea drepturilor 
:Sale zestrale în averea srţului. (Apel 
„Bue. III, 12, Febr. 13/86 Se zale p, 

Reînoirea imsezipțiunei ipotecare 
«cerută de art. 1786 e. civ,, fiind sin- :gura formă pentru conservarea, drep- tului de ipotecă. precum inscripţiunea 

. ipotecară este singura formă pentru “dobândirea dreptului de ipotecă, nu se poate deduce din nici un alt fapt nici conservarea nici dobândirea acestui drept şi dar nu poate îi vorba de nici un alt mod de întrerupere a preserip- 
țiunei de cât acela prevăzut: de art 1186. (Cas. 1, 135, Mai 286, B. p..382). 

8. Cunoştinţa ipotecarului posterior 
despre creanta : ipotecarului anterior nu''dispersează pe acesta :de -a-si re 

t 

- înoi inseripţiunea, căci ipotecarul pos- 
terior, în momentul luărei inseripţi- 
unei ipotecei sale, nu are a se preo- 
cupa de validitatea inscripţiunei ipote- 
carului anterior, ale cărei efecte nu -se 
pot. discuta, de cât atunci când are să-i 
fie opusă. Asemenea, de şi dânsul s'a 
“servit cu crearţa sa ipotecară ca ata- 
re în mai multe rânduri în justiţie, 
fără să i se conteste calitatea de ipo- 
tecar, dar aceasta nu poate acoperi 
lipsa reînoirei inscripţiurei în termen 
de 15 ani. (Apel Focsani, II, 15 Mari. 
13/86, Dr .48/86), , Di 

9. După principiul stabilit prin art. 
1786, ori ce inseripţiune ipotecară, care 
ma fost reînoită în termen de 15 ani. 
de la data ei, încetează de a avea efec- 
tul ei faţă cu cci de al treilea îr: potri- 
va cărora acţiunea ipotecară nu'se 
mai poate exercita. Reînoirea însecri- 

"erei ipotecei, după trecere de 15 ani, 
-nu e prescrisă pentru validitatea ipo- 
tecei faţă cu părţile contractante, ci 
în înteresul celor de al treilea. (Apel 
Buc. III, 42, Febr. 13/86.:Dr. 26/86). 

10. Un creditor privilegiat are drep- 
tul să exercite privilegiul său până în 
momentul distribuirei preţului eşit din 
vânzarea imobilului afectat privile- 
-giului. Deci numai dacă cei 15 ani se 
“împlinesc după efectuarea vânzărei şi 
înainte de: distribuirea, preţului: eredi- 
torului ipotecar. ru mai. are nevoe de 
reînoirea  inseripţiunei sale pentru 
menţinerea privilegiului (întru cât i- 
mobilul ipotecat este vârdut; altfel 
creditorii ipotecari posteriori pot să-i 
opună privilegiul lor până 'în momen- 
tul distribuirei preţului. (Apel Foc- 
şani, IL, 15, Mart. 13/86, Dr. 48/86). 

„1. Dacă ipoteca nu este reînoită în 
timp de 15 ani conform art, 1786. ea 
nu-şi perde această calitate, ci îşi per- 
de numai vechimea faţă cu cei de al 
treilea, astfel că creditorul poate să o 
reinoiască şi după -acest termen, în 
care caz ea nu-şi conservă privilegiul 
de cât față cu creditorii privilegiați 
posteriori: şi faţă cu creditorii chiro- 
aratari, (Apel Galaţi. Aug. 31/89, Dr. 
63/89; Apel Focşani, II. 45 Mart. 13/86, 
Dr. 48186). - i 

14. Art. 1786 prevede numai o for- 
malitate pentru conservarea privile- 
fiilor şi ipotecelor, iar nu pentru for 
marea sau desfiinţarea lor. Obligaţi- 
unea prevăzută de iart; 1786 trebue a 
se „considera, în caz de neîndeplinirea 
acelei reînoiri ca ur: mod de preserip- . 
iune al rangului ipotecelor şi privile- 
"giilor câştigat prin acele preseripți- 
ui Abel laşi II, 61, Mai 97/86, Dr. 

„13.. Creditorul ipotecar care a negli- 
Jat reînoirea perde dreptul său de ur- 
mărire şi rangul pe care-l avea ipoteca 
sa. EI este ţinut dacă voeşte'a conser- 
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va aceste beneficii: asi reînoi inserip- 
ția până -în momentul când după 
vânzarea. efectuată, dreptul său asu- 
pra lucrului .ipotecat s'a prefăcut în 
un drept asupra preţului, Dar simpla 
punere. în vânzare a imobilului ipote- 
cat nu operează încă schimbarea drep- 
tului asupra imobilului în un drept a 
supra preţului; -şi dar. cu toată urmă- 
xirea făcută de dânsul ereditorul e ţi- 

cut, pentru a păstra avantagiile îns- 
aripțiunei primitive, a reînoi inscrip- 
iunea, dacă termenul de 15 ani ar ex- 
pira înaintea adiudecaţiunei definiti- 
ve. (Cas. I, 114, Mart. 22/87 B. p. 203). 

14. Art. 1786 prescrie că efectele în- 
scripțiunei încetează dacă nu a fost 
reînoită înairtea expirărei termenului 
de 15 ani din ziua din care sa făcut 
inscripţiunea. Efectele peremptiurei 
față cu terţii sunt de a nimici inserip- 
țiunea, care nu a fost reînoită. Conse: 
cința acestei  rimiciri a  inscripti- 
unei este de a lipsi pe creditorul ipo- 
tecar care a neglijat reînoirea de 
dreptul seu de urmărire si de raneul 
pe care îl avea ipoteca sa. (Cas. LI. 114, 
87, Mart. 20/87. B. p. 202). - 

15. O ipotecă se poate reînoi şi a- 
tunei când succeşiunea e acceptată de 

minori cu bereficiu de inventariu; ra- 
țiunea este că o atare excepţiune nu . 

dă nici un drept creditorilor ipotecari 

asupra preţului imobilului; dreptul: lor. 

nu, se realiză de cât prin vânzare, Iar 

până atunci ei trebue să xeînoiaseă 

irscripțiunea, lor. (Apel Galaţi, Aug. 

31/89, Dr. 63/89). 
16. Legiuitorul prin art, 1780—1787, 

arată unde şi cu ce forme se ia sau se 

reînoeşte o inseriptiune, şi nici o altă 

formalitate. fie ea urmărirea şi publi- 

citatea ce decurge din ea, nu poate su- 

plini forma solemnă "preserisă.- pentru 

luarea. inseripțiunilor ipotecare. Este 

adevărat că prin miilocul :urmărirel 

creditorul ipotecar tinde la realizarea 

creanței sale;. se poate însă întâmplă 

ca urmărirea să nu mai fie continuati 

sau să se anuleze, ceea ce ar repune 

lucrurile în .aceeaşi stare ca şi cum. 
e a- 

ceca, pentru a-și conservă dreptul său mar fi existat: de fel urmărire: 

de preferință trebue, cu toată. urmă- 

rirea începută, să-şi reînoiască Inscrip- 

țiunea să. Ar fi, 
ţiile -persoane, în vederea cărora este 

prescris modul conservărei diferitelor 

privilegii prevăzu ÎN 

seo preocupe de alte forme de cât cele 

prevăzute în'.acest cod, pentru salv- 

gardarea drepturilor lor. Chiar dacă 

creditorul aveă. cunoştinţă că. ipoteca: 

celuilalt creditor eră: anterioară şi 

o primă 'pe a sa, din aceasta nu se 

poate deduce că el a recunoscut ca Ya- 

abilă. acea ipotecă nereînoită, căci 

prioritatea: rangului într'o „urmărire 

nu atârnă de la voința părților, ci ea. 

absurd a se obligă ter- 

în codul civil.'să: 

rezultă din registrele de inscriptțiuni. 
(Apel Galaţi .s. vac., Aug, 31/89, Dr. 
63/89). - a | , 

17. .Cât pentru chestiunea de'a se şti 
“până. când se poate reînoi sau luă o în-. 
scripţiune asupra unui imobil urmă- 
rit, e destul a se vedeă că până în mo- 
mentul adijudecaţiunei şi depunerei 
preţului imobilul nu încetează de a fi 

„al debitorului urmărit. Prin urmare, 
se pot luă măsuri de conservarea, pri- 
vilegiului asupra lui, şi deci asupra 
preţului ce va vezultă prin - vânzare, 
chiar după o primă adjudecare când 
prețul nu s'a depus şi imobilul s'a, scos 
din nou în vânzare pe comptul adjude- 
catarului. (Apel Galaţi s. vae. Aug. 
31/89, Dr. 63/89). - ! 

18. Creditorului care şi-a reînoit in- 
seripțiunea în timpul urmărirei imo- 
bilului ipotecat nu i so poate: opune 
dispoziţiunile art. 514 pr. civ., fiind că 
aci nu e o îpotecă nouă constituită de - 
debitor după începerea urmărirei. ci 
un act. de conservarea privilegiului 
exercitat de creditor, nu e cu alte cu- 
vimte. o sarcină nouă. (Apel Galaţi, 
s. vac., Aug. 31/89, Dr. 63/89).  -. 

19. Nu:pot aveă aplicaţiune nici art. 
1780 nici art. 1786, aliniatul ultim, în 
cazul când la disoluţiunea căsătoriei, 
prin moartea soţului şi la deschiderea. 
sucessiunei acestuia, care a avut loc 
anterior urmărirei imobilului ipotecat, 

„ipoteca legală a soţiei nu împlinise 
ani, prin urmare nu e locul nici de o - 
veînoire nici de o nouă iinscripţiune,. 

(Apel Galaţi, s. vae. Aug. 31189, Dr. 
69/69). e m 
20.Reînoirea inseripțiunei ipotecare, 

fiind un mijloe de conservarea crean- 
ţei. ereditorul are dreptul să ceară sin- 
_gur luarea, inseripțiunei, mai ales când 
debitorul a murit, căci. art, 1784 spune: 
că inseripțiunile asupra bunurilor unei. 
persoane moarte pot îi cerute numai 
de creditor. (Apel Galaţi, s. vac. Aug.. - 
31/89, Dr. 63189). | 

21. Indatorirea de reînoire a inscrip-- 
ţiunei prescrisă de art. 1786: este:pe-. 

" merală; ea se aplică de aceea în ;deo- 
sebi şi la ipoteca legală a femeei:mă- 
ritată. Si :precum inscripțiunea se 
poate reînoi, asemenea o nouă inserip-: 
ţiune se poate luă în caz de perimare 

a inscripţiunei: luată în timpul căsă- 
toriei sau'a minorităţei, chiar după: 
încetarea căsătoriei sau a minorităţei. 
cu prejudiciul numai că rangul va fi: 
de la data insecripţiunei, preeuni de-. 
alimintrelea .e când: după  perima- 
rea unei inseripţiuni .pentru -0 ipo- 
“tecă convenţională se ia o nouă -în-: 
scripțiune, căci femeea. devenită vă- 

duvă. minorul devenit maior, dacă pot. 
şi trebue să poată, a-şi reînoi inserip-: 
țiunea, spre a conservă efectul inserip-- 
țiunilor luate în interesul lor în tim-: 
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pul căsătoriei sau în timpul tutelei, 
asemenea. ei.trebuce să poată, când în- 
seripţiunea s'a perimat să ia şi o nouă 
inscripțiune, spre a. nu se lipsi de exer- 
citiul dreptului de ipotecă. Si nu e ra-. 
ţiune de a face o deosebire între cazul 
luărei unei noui inseripţiuni din par- 
tea creditorului care are o ipotecă con-. 
venţională şi între cazul luărei unei 
noui iuseripții din partea femeii deve- 
nită văduvă sau a minorului. devenit . 
major; ca să fim de altă părere ar tre- 
bui să fie 0 dispoziţiune expresă. ceea, 
ce nu este; astfel că dacă în legea noa- 
stră nu se găseşte o dispozitiune ana- 
loază ca în urt, 8 al-legei franceze din 
23 Martie 1855 asupra trauseripţiunei, 
care permite femeei să ia o nouă in- 
seripțiune, lipsa unei asemenea dis- 

- poziţiuni nu exelude dreptul de a pu- 
teă luă o nouă. inseripţiune, Aşă fiind. 
văduva nu e oprită:prin art. 1756 şi 1757 
de a luă o nouă înseripțiune. asupra 
imobilului soțului decedat. Apoi 'in- 
scripțiunea se poate reînoi precum şi 

-0: nouă inseripţiune se poate luă chiar 
după începerea urmărirei silite şi cât 
timp ipotecă nu şi-a produs efectele, 
Şi cel puţin până la adijudecare. Dacă 
de la cea dintâi afişare a publieațiunei 
ori- ce înstrăinare. precum şi ori ce 
ipotecare, e prohibită conform art, 514 
Dr, Civ, aceasta nu împiedică putinţa 
reînoirei inseripţiunei sau a luărei u- 
mei, noui inseripțiuni, fiindcă prin a- 
ccasta.nu se îngreuiază cu o nouă ipo- 
tecă,. ipoteca. existând. numai inefica- 
citatea, ipotecei constituite, numai exer- 
-ciţiul dreptului de ipotecă se preservă; 
de aceea nu putem zice, că în urma în. 
a perei urmărirei se fixează incrim-. țiunile în sens că pentru ipotecile mai 
înainte constituite, inscripțiunile nu 
“Sar puteă reînoi sau luă din nou. Dacă 
inseripţiunea se perimează înaintea declarărei falimentului.  deschiderei “Suecesiunei şi a primirei. suecesiunei 
sub beneficiu de inventar, inseripțiu- nea nu se poate reînoi nici o nouă in- 
'seripțiune nu se poate luă, cări precum nu sa poate constitui o ipotecă în mod util pe bunurile unui debitor după de- 'clararea falimentului sau după deschi-: derea moşteiirei, dacă ea şa acceptat cu beneficiu de imventariu, ceea ce pre- scrie. art, 1780, asemenea nu se poată nici reinoi inscripțiunea, nici, a se luă -0 inscripțiune; fiindcă creditorul lipsit de rangul prin efectul perempţiunei, fără să-şi fi conservat înscripțiunea primitivă, este totdeodată 

ipotecă, fiindcă un obstacol legal sa "opune, anume art. 1780, care opreşte cursul inseripțiunilor, Aşă dar în“a- „est caz, într'adevăr noua inseripțiune "0 ca 8i o primă inseriptiune, Insă dacă inscripțiunea “se perimează. după de- -clararea falimentului debitorului ipo- 

] : A d: împiedicat. de a-Şi preservă exercițiul dreptului de . 

tecar, după deschiderea moştenirei şi 
după primirea moştenire; .sub beneficiu 
de inventariu. dreptul de a reînoi in- 
scripțiunea sau de a luă o nouă îin- 
seripţiune subsistă şi există, căci e 
vorba de a conservă dreptul ce dedea 
inscripţiunea primitivă, şi la aceasta 
nu se. opune art. 1780, care articol nu 
opreşte nici nu dispensează de a re- 
înoi -inseripțiunile sau de'a luă o nouă 
înscripțiune după intervenirea uneia - 
din acele cauze; şi aceasta e adevărat, 
fiindcă inseripțiunea nu-şi produce c- 
fectul legal în urma nici uneia din 
acele cauze. (Cas, IL, 392/Nov. 16/90, B. 
p. 1255). 2: „. | 

22. Avt 1786 stabileşte că efectul 'în- 
seripțiunilor ipoţecare încetează dacă 
ele n'au fost reînoite înaintea expiră- 
vei termenului de 15 ani de la data e- 
fectuărei lor. Prescripţiunea s:stemu- 
lui publicitătei ipotecelor nu poate să 
rezulte de cât din inseripțiunile înse- 
rate şi reînoite din timp în timp în re- 
gistrele respective, Şi nu există. nici o 
excepțiune în virtutea căreia credito- 
rul înscris să fie dispensat a o reînoi 
în timpul urmărirei imobilului ipote- 
cat. Ori ce creditor ipotecar, spre a-şi 
conservă dreptul de urmărire asâpra 
imobilului şi rangul cereanţei sale, este 

„ținut să ceară reînoirea inseripțiunei 
în termenul arătat prin itatul articol, 
mână: în momentul în care înseripţiu- 
nea şi-a produs efectul său legal. Acest 
efect nu se produce, când e vorba de 
o vânzare silită de cât după săvârşi- 
rea adjudecaţiunei definitive, căci nu- 
mai de atunci, după cum rezultă din 
art. 568 combinat cu art. 564 şi 567 pr. 
civ., imobilul rămâne liber de orice 
privilegii sau ipoteci consimţite de de- 
bitor şi numai din acel moment drep- tul cereditorului asupra lucrului înce- 
tează şi se preschimbă întrun drept a- 
supra. preţului, De altmintrelea nu se 
poate vedeă alt lueru din actele de ur- 
mărire de cât formalităţile prelimi- 
nare pentru a ajunge la efectuarea 
vânzărei; de asemenea şi în ce prive- 
şte sistemul adoptat de codicele pro- cedurei: noastre civile şi în: privința colocaţiunei creanţelor în tabloul de ordinea creditorilor nu se opune la 
cele mai sus 'susţinute; căci deşi -de- 
schiderea, acestei ordine'şi înfăţişarea 
titlurilor se operează încă de lă cel 
dintâi act de urmărire, închiderea, însă a acestui tablou şi regularea efectuă- 
rei plăţilor urmând a aveă loc numai 
după săvârşirea vânzărei (art, 578: şi 
564), nu de lasdeschiderea şi închide- rea acestui tablou de ordine. depinde - producerea, efectului legal al inserip- Hinnilor, (Cas. -I, 392/90, Nov, 16/%,;. B. 
p. 1253), ! pe . 
"23 Art. 1186 stabileşte că -efeetul in- 

scripțiunilor ipotecare încetează - dacă cle nau fost 'reînoite înaintea expiră-
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xei termenului de 15 ani de la data e- 
fectuărei lor. Preseripţiunea sistemu- 
Jui publicităţii ipotecelor nu poate să 
rezulte de cât din inseripţiunile inse- 
vate şi reînoite din timp în timp în 
registrele respective. Orice creditor i- 
-potecar, spre a-şi conservă dreptul de 

- urmărire asupra imobilului și rangul 
creanţei sale, este ţinut să ceară re- 
înoirea în termenul arătat, până în 
momentul în care inscripţiunea şi-a 
produs efectul său legal. (Cas. L,.892/90, 
Nov. 16/90, B. p. 1953). N 

24. Nereînoirea, .inseripțiunei * ipote- 
care în termenul de 15 ani prevăzut 
-de art, 1786, are de efect pierderea pri- 
vilegiului, rămânând creanţa simplă 
-chirografară, numai atunci când ipo- 
teca nu şi-a produs efectele sale îna- 
inte de expirarea celor 15 'ani. Întru 
cât. dar ipoteca şi-a produs . efectele 
sale prin înscrierea creanţei la tabloul 
de ordinea creditorilor, nu mai este 
necesitate de a îi reînoită la expirarea 
termenului de 15 ani de la constituirea 
ci. (Cas. L, 439/Nov. 18/91, B. p. 1223). 

25. Sub regimul codului Caragea. i- 
poteca convenţională nu eră ocultă, ci 
supusă formalităţei inseripţiunei. Aşă 
fiind, creditorul ipotecar, a cărui ere- 
aunţă poartă o dată anterioară promul- 
gărei noului cod civil, e supus a se 
conformă, din ziua promulgărei noului 
cod, formalităţei. art. 1786 e, civ., care 
prescrie reînoirea inseripţiunilor :po- 
tecare, căci, spre a fi dispensat de a- 
ceastă formalitate, el nu poate invocă 
existenţa în fâvoarea sa a vre-unui 
drept dobândit în sensul legal şi juri- 
«lie al cuvântului. (Cas. I, 391/Dec. 2/92, 
B. p. 1081)... = DR 

:26. Nereînoirea inseripţiunei ipote- 
care în curs de 15 ani nu se poate în-. 
vocă de ceice au dobândit imobilul 
ipotecat printrun act simulat, făcut 
în frauda drepturilor creditorului ipo- 
tecar şi urmăritor, întru cât această 
vreînoire este cerută de lege pentru va- 
liditatea .ipotecei numai în interesul 
celor de al treilea. care prin acte vala- 
bile şi opozabile ar îi dobândit drep- 
turi asupra imobilului ipotecat. (Trib. 
Vâlcea, Dr. 29/96). | „i 

27. Indatorirea, de a se reînoi în- 
seripţia înaintea expirărei termenului 
de 15 ani, se aplică şi la ipoteca legală 

"a femeii măritate, cu singura excepţie 
că dânsa este dispensată să facă a- 
ceastă reînoire timp de un an după 
desfacerea căsătoriei. timp în care pe- 

rimarea inscripţiei nu curge. Simpla 

urmărire a imobilului ipotecat, nu în- 
trerupe perimarea inscripţiei, ipotecare, 

dacă termenul de 15 ani expiră înain- 

- ea adiudecării definitive. (Cas. IL, 96/96 
B._p. 499). . , 5 
"2%. Inseripţiunea “ipotecară periniată, 
în virtutea art. 1786 codul civil prin : 

trecerea termenului de 15 ani, nu se 
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poate reînoi. Drepturile de preferinţă 
ale unei asemenea ipoteci nu pot fi in- 
vocatie decât după o nouă inscripţiune 
care este supusă la toate regulele pre- 
văzute pentru inseripţiunile luate pen- 

„tru prima oară şi în special la dispo- 
zitiunea art, 1181, care cere şi prezenţa 
debitorului în persoană său prin man- 
datar cu procură autentică. (Apel Buc. 
1, Dr. 9/97). - ” 

23. Reînoirea inscripţiei fiind numai 
un mijloc pentru conservarea rangu- 
lui creanţei ipotecare, o asemenea cre- 
anţă nu-şi pierde calitatea şi nu înce- 
tează de a-şi produce efectele, chiar 

„dacă s'a înscris şi după 15 ani, decât 
față 'cu cei de al treilea. care în inter- 
valul dela data expirărei acestui ter- 
men şi până la reînoire. ar îi dobândit 
vre-un drept asupra imobilului ipote- 
cat, astfel -că creditorul este în drept 
să facă singur reînoirea, fără con- 
cursul debitorului şi după expirarea 
termenului de 15 ani. (Cas. I, 34/902, B. 
p. 40). . 

30. Ipotecarul. care. în termen de 15 
ani si până în momentul vânzărei, nu 
şi-a reînoit înscrierea ipotecii sale, nu 
poate fi socotit după expirarea terme- 
nului de 15 ani în momentul vânzărei, 
că are o ipotecă cunoscută pentru a fi 
încunoştiințat de vânzare, conform art. 

"509 din Pr. civilă. (Cas. II, 48/90, B. 
p. 127), , 

31. Privilegiile şi ipotecile se sting 
prin preseriptie, şi anume: atunci când 
bunurile se aîlă încă în posesia debi- - 
torului, prescripţia îi este. câştigată 

prin expiravea timpului defipt pentru 

prescripţia acțiunilor ce rezultă din 

'ipotecă sau privilegiu, adică prin 15 
ani în privinţa rangului inscripţiei şi 

prin. 30 ani în ce priveşte însus drep- 

tul de ipotecă; atunci însă când bunul 

ipotecat sau supus privilegiului se gă- 

seşte în mâinile unui al treilea detină- 

tor, preseripţia se împlineşte prin: ex- 
pirarea timpului regulat pentru pre- 

scripția. proprietății în favoarea sa. 

Dacă terțiul deținător a început să 

stăpânească în. baza unui titlu. pre- 
scripția nu începe să curgă în favoa- 
vea lui, decât în. ziua când dânsul sa 
înscris în registrele tribunalului ca 
nou proprietar.  (Cas. I, 47/1904, B. p. 

32. Nereînoivea înseripţiunei nu 
poate avea alte consecințe pentru cre- 
ditorul ipotecar derât pierderea ran- 
pului faţă de ceilalţi creditori: şi 'do- 
bândirea unui nou rang față de cre- 

_ditorii ipotecari posteriori şi de credi- 
torii chitografari. Dreptul creditorului 
ipotecar de a-gi reînoi inseripţiunea 

* subsistă şi după .scoaterea, în vânzare 
„a imobilului pe contul adjudecataru- 

lui, care n'a depus preţul: până în: mo- 
mentul . adijudecărei - definitive, având 

creanța sa dela data reînoirei toate
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efectele - ce-i acordă legea. ca creanță 
ipotecară. (Apel Iaşi I, Dr.. 30/906). | 
_88-: Dâcă actul de ipotecă şi titlurile 
de proprietate ale imobilului. ipotecat 
sunt 'în mâinile creditorului .ipotecar, 
sau în mâinile aceluia care deţine drep- 
turile dela, ereditorul ipotecar, este în- 
vederat că creanţa ipotecară n'a fost 
achitată, iar faptul că ipoteca a fost 
radiată se explică prin aceia că in- 
secripțiunea ipotecii n'a fost reînoită 
în curs de 15 ani. (Cas. I, 14 Iunie 190, 
B. _p. 1105), NE Sa 

34. Inseripţiunea ipotecară nu pro- 
duce tot efectul său prin trecerea cre- 
ditorului în tabloul de ordine; acest 
efect nu are loc decât atunci când i-: 
mobilul grevat s'a transformat în mod 
definitiv în bani, căci' de atunci ipo- - 
teca trece dela imobil asupra preţu- 
lui cu care a fost înstrăinat şi credi- 
torul dobândeşte un 'drept. asupra a- 
cesiui pret în locul dreptului de ipo- 
ecă, 
sformare în bani are loc din momen- 
tul adjudecării, căci din acest moment 
adjudecatarul devine debitor personal 
şi direct 'al. creditorilor; . astfel, : din 
acea zi a adjudecării, creditorii nu 
mai sunt datori să reînoiască inscrip- 

„ ţiunile lor, afară de cazurile. când ad- 
Judecatarul nu plăteă preţul. ori' când 
ordonanța de adjudecare : se casează,. 
în cari cazuri reînoirea - inscripțiuni- 
lor poate fi necesară chiar după ad- 
judecare, şi fiindcă aceste evenimente 
nu se pot ști mai dinainte, este pru- 
dent ca creditorii să reînoiască inserip- 
ţiunile lor până la realizarea plăţii.. 
(Cas. II, 27 Martie 1907, B..p. 520). 
35. Chestiunea de a se şti dacă cre- 

ditorul ipotecar poate rcînoi singur 
inscripţia şi după trecerea termenului 
de 15 ani, sau are nevoie pentru acea- 
sta şi de concursul debitorului, cerând 
o verificare a elementelor de fapt. cu 

- privire la niodul cum s'a făcut reîno: 
irea, inscripţiunei, o asemenea chesti- 
une nu poate fi propusă direct în ca- 

"saţie. (Cas. II, 26 Mai 1908,.B. p. 916). 
36. Dispoziţiunile art. 1786 e. civ., nu 

se aplică. la privilegiul vânzătorului 
pentru plata preţului, 'de oarece nu'se 
pot. aplică prin analogie, nici deduce 
pe cale de interpretare decăderi de 
drepturi cari trebuesoe să: rezulte. nu- 

0 Art, 1187, — Inseripţiunea 

La vânzările 'silite, această tran-. 

mai, din dispoziţiuni  categoriee - de: 
ese, N - a . 
Prin urmare este caşsabilă hotărîrea. 

care stabileşte că privilegiul vânzăto- 
rului se perimă. ca şi hipotecile, (Cas.. 
S. U. 9 din 18 Oct. 1912. Bul. p. 1855, 
purier Jud. 1/93, Pand. Rom. 1924,. 

32. După  dispozițiunile art. 1786 ce." 
civil inscripția îşi păstrează efectul. 
timp de 15 ani, iar reînoirea făcută în- 
naintea expirărei acestui termen, pă- 
strează rangul primitiv al privile- 
giului. . . - 

Astfel, un soţ ca uzufructuar al ave- 
rei dotale fiind un terţiu, inseriptţia 
privilegiului său nefiind reînoită în. 
termenul prescris de.lege, urmează că 
efectele sale au încetat şi că privile- 
giul este perimat, ceeace face ca cre- 
anţa garantată cu acel privilegiu să 
devină chirografară, precum aceasta 
rezultă din interpretarea art, 1745 e, 
civil. (Trib. Bacău I, No. 381, 1913. Cu- 
rier Jud. 62/915, p. 505). : . i 

38. Numai noul proprietar al imobi-— 
lului, poate. împreună 'cu creditorul, 
să consimtă -la reînoirea iînseriptiunei 
ipotecare. iar nu debitorul originar, 
care încetase de a mai aveă vre-o ca- 
litate din moment ce înstrăinase imo- 
bilul său. Chiar în caz când vânzarea 
imobilului a fost anulată ca simulată, 
decizia de anulare nu poate. să fie o- 
pusă . creditorului ipotecar, care aveă 
un drept real, dobândit înainte de pro-- - 
cesul în simulaţiune, de oarece el n'a: 
luat parte în acel proces, astfel că re: 
înoirea inscripţiunei rămâne a se fi 
făcut de fapt de creditor împreună cn 
debitorul, - / 

Dar, chiar dacă reînoirea inscripțiu-- 
nei sar consideră făcută numai de- 
„creditor şi în. acest 'caz instanța de: 
fond 'a 'dat o exactă interpretare art. 
1786 e. civ., când a decis că legea nu 
cere pentru aceasta concursul debito- 
rului căci reînoirei inseripțiunei este 
numai un act de conservare şi nu se 
poate ca creditorul să fie lăsat la dis- 
crețiunea debitorului, când el n'ar voi: 
să-şi deă consimţimântul.: (Cas. II, No.- 
4, 1916; Jurispr. Rom. 1916 p..218. Curier: 
Jud. 36/916). E 

3Y. A se vedea: art. 1781 nota 16. 

-reînoită trebuie să; indice. in-- 
scripţiunea primitivă ce. se reînoeşte.. In „lipsă, de o.asemenea: 
indicaţiune, creanţa i potecară va aveă rang; dela. inscripţiunea: 
din urmă. (Civ. 1786; Pr. Civ. 721,726 urm.; L, p. modificarea. 
legei Băneii agricole (Mon. of. 25/912), Art. 5: [. Belg. 9% $3). 

Tezi. fr. Art. 90 $ 8.—-L/inșeriptior en renouvellement ne Yaudra que- comme inscription premitre;. si elle ne contient' pas Vindication.pr&eise- de. lins-- 

— 286 —.
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Codul civil DESPRE MODUL INSCRIPȚIUNEI PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECILOR Art. 1788 

ription renouvelte, mais il ne sera pas nâcessaire d'y rappeler les inseriptions 

prâcâdentes. 
, 

| Doctrină străină. e 

BAUDRI_ ET De LowxEs, Du nantissement, „des priv: et hyp. II, 1586; III, 1749, 1759, 

10, Lisi . 
- 

BeuDANT, II, 805; a , 

DemAxrE Er COLMET DE SANTERRE, IX, 120 bis, V; 

Huc. XIII, 303; - - 
GUILLOUARD, Priv, et hyp., 1396, 1405; 

LAURENT, XĂX, 55]; | 

LxOs-CAEN EP RENAULT, Dr. comm, VII, 288; 

MounLox, T'ranscriplion,. Il, 658, p. 35%; 

PLANIOL, II, 3034, 3043, 3046, 3050, 3031, 3053, 3055; 

Poxr, Priov. et hyp., IL, 1036, 105%; 

Tar, IV, 5360, p. 469, 

ă Doctrină românească. SR 

ALEXANDRESCO, X, p. 278, 522, 620, 628 urm.; 643, 679, 706; Droit ancien el moderne de 

la Roumanie, p. 453; - 

“CANTACUZINO MATEI, p. 574; _ 

“Nacu, III, p. 752 urm. 

. CAPITOLUL V. 

Despre ştergerea şi reducțiunea inscripţiunilor. 

“Av, 1188, — Insecripțiunile vor fi şterse sau reduse prin 

consimţimântul părţilor interesate, capabile de a consimţi la 

aceasta, sau în virtutea unei sentinţe date în ultimă instanţă 

sau care a dobândit puterea lucrului judecat. Mandatul dat, 

spre.a face o ștergere sau reducţiune, trebue să fie expres 

şi autentic 1). (Civ. 417, 949, 950. urm., 953 urm., 1200, 1201, 

1204, 1532 urm., 1740, 1778, 11789, 1800, 1817; Pr. Civ. 129, 583; 

C. com. 694; [L. Timbr. 20 $ 8, 29; 21 $ 1-b; 22 $ 3; 94 $4; 

L. agrară, 73: Civ. Fr. 2197; L. Belg. 92). | 

Tezt. fr. Art. 2157. — Les inseriptions sont -ray6es du consentement des 

parties intâresstes et ayant capacite ă cet effet, ou en vertu d'un jugement en 

dernier ressort ou passe en force de chose juge. | 

, Text. Belg. Art. 92. — Les inseriptions sont ray€es ou r&duites du consen- 

tement des parties interesstes et ayant capacit& ă cet effet, ou en vertu d'un 

jugement en dernier ressort ou pass6 en force de chose jugte. - . i 

Le cessionnaire d'une crsance hypothecaire ne peut.consentir de radiation 

ou de reduction, si la cession ne mesulte d'aetes €noncâs dans Lart. 2. 

Le mandat ă Veffet de rayer ou de râduire, doit âtre exprăs et authentique. 

Doctrină străină. 

Ausav er RAU, ILL, p. 380-380, 393, 397, 399; III, ed. 5-a, p. 629-634, 641, 612, 644, 647, 

648, 651; , SE 

BiUDRy ET DE LOYNES, Du nantissenenl, ele... II, 1207: III, 1815, 1821, 1822, 1825-1835, 

"1841. 1842, 1844-1846, 1874, 1878, 1880, 1897 urm,, 1911, 1998, 
Cuiuveau sUR CARRE, quest., 1906, 1907; aa 

Coran Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 1018; ed. t-a, III, p. 314; a e 

DaLcoz, Rep. Privil..et hypath., 2664 urm. 2099, 2772, 2773; Suppl. Privil. et hypoth., 

587, 1601 urm., 1616, 1623, 1631; AIE . 

DEMANTE EP COLMET DE SANTERRE, IX» 138 bis, I-V; 

DEMOLOMBE, VII; 666; .- ! " , 

a , 1) A se compară textul art. 1788 român, cu :art. francez 2157 şi belgian 92, fiind importante diferenţe 

e text, o Ă i - , : 
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GUILLOUARD, Privileges et hajpotheques, III, 1415, 1417, 1419-1423, 1425, 1427, 14305, 1448-1452. 1467; 1410; Contr. de mariage, UI, 1191; : . - . „ Huc, JI], 420; , - . 
LAURENT, XXII, 296; XXXI, 147, 153, 155 urm., 159, 169, 200, 214 urm.; MouRLoy, ed. T-a, III, p. 647, 64%; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3059, 3063; SN | Ponr, Priv. et hyp., II, 1073, 1076-1078, 1080, 1093, 109%; - TROPLOSG, Priv. et. hp.» IL, 738 bis, 739, 740; Contr. de mar, II, 1423, 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, >, p. 278, 522,,620, 628 urm. 643, 679, 706; Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 292, nota 2, 4%; ” . BExDERLI D. G., „Care este calea pentru obținerea ștergerei unei inscripțiuni ipotecare“. Justiţia Dobrogei 1/923; i . Buznucax N. C., „Câteva cuvinte asupra efeclelor radierei înscripțiunilur ipotecare“. Dreptul 76/4901 ; . CANTACUZINO MATEI, p. 585; | DN DumrraREscu N, IOAN, „Compelenţa în acțiunile de radiere forțală“. Curier Jud. 11/7913; „Nacu, III, p. 756 urm.;. . . TATARU G. V., Prezidentul tribunalului, p. 85. 

INDEX ALFABETIC “teresate în lipsa cărora sa format. Act autentic 1, 
Acţiune personală 8, 
Administrarea Domenii: 

lor 1. 
"Advocat 1, 

- Anulare 7, 8, 9, 
Autoritate de lucru jude- 

cat 3. 
Competenţă 8. 
Consimțământ 9, 10. 
Contestaţie 6. 
Creditor 10, 
Debitor 10. i 
Depunerea sumei 10. 
„Domenii, administrare 4. 
Dotă 2, 

„Eroare 4,5, 
raţioasă jurisdicție 3. 

Hotărire definitivă 6, 7. 
Incheiere 3, 9. 
Inscripţie ipotecară 1,2, 

4 5, 7, 9, 10.   

Ipotecă 1-10, 
Ipotecă legală 2, 
Judecătorie de ocol 8. 
Jurisdicţie graţioasă 3, 
Jurnal 3, 9. 
Mandat 1. 
Nulitate 7, 8, 9, 
Privilegiu 4, 9 
Radiere 3-10, 
Hang ipotecar 5. 
Reducţiune 3, 2. 
Renunţare 1. 
Stat 1. : 
Ștergere, a se vedea „lta- 

diere*, 
Terţe persoace +, 
Transcriere 9. 
Tranzacţie 4, 
Urmărire 6... 
Vânzare-cumpirare 9. 

J urisprudenţă. | 
1. De câte ori este vorba de ştergerea 

sau reducţiunea unci inscripţiuni, când cererea are a se face 
tar, acesta trebue să a:bă un mandat . 

printr'un manda- 

expres. şi autentic, -Or, prin art. 20 le- gea administrării domeniilor, este pro- ibit ca advocaţii statului să adereze la. 
„care 

sau. a renunță la. 

veri o cerere 

fără a..aveăâ o 
un 
ar: obligă pe stat 

din partea consiliului de advocaţi, a- probată de administraţiunea domehnii- lor sau 
18/82, B. p. 1190). 

"Ipoteca legală a soţului nu poate: 

de ministru. (Cas, I, 372/Dee. 

să covârşească valoarea necesară pen- tru a asigură restituirea, dotei. De unde rezultă că 

mai rămas. 
27184, Dr. 40/84). 

3. Jurnalul de radiarea unoi pronunțat pe cale gr 
terea lucrului judecat, 

mod incidenta] iaeat în 

t reducându-se dota, trebue neapărat, redusă şi 
tiunei până la concurența dotei a (Apel Buc, TI, 5, fa 

valoarea inserip- 

215, Iau. 

ipoteci, 
ațioasă nu are pu- 

şi poale fi a- 

“vea inseripțiunei, 

2 drept câştigat: 
autorizaţiune. specială . 

de părţilo în- - 

(Cas, 1, 168/84, Mai 8/84, B. p. 402). 
: Principiul publicitătei, "prin în- 

scripțiunea privilesiilor si ipotecilor, 
are de scop- garantarea intereselor per- soanelor de al trciiea până la şterge- rea Inseripţiunei; şi.dar, prin şterge- 

încetând publicita- 
încetează întru -cât 

priveşte pe coi de al treilea, în tot cursul timpului până la restabilirea inseripţiunei. Si efectele publicităței ne putând fi produs de cât prin în- Seriptiune. stergerea — inseriptiunei chiar greșită face să înceteze aceste e- fecte. Astfel fiind, veri ce iransacţiune S'a făcut asupra imobilului ipotecat de către persoanele de a] treilea de la ştergerea ipotecei chiar din greşeală, însă pe temeiul acestei ' ştergeri. ră- mâne _bine făcută, (Cas. 1, 276/Nov. 15/88, B. p. 915). | | , 5. Dispoziţia art. 1788 cod. civil, po- "trivit căreia ipotecile mau rang decât din ziua inseripţiunii lor. n'are apli-. care decât la luarea unei inscripţiuni noul, nu insă şi în cazul unei inserip- tiuni. radiate din eroare, în care caz această ipoteci își reia rangul vechei inseripțiuni restabilite, (TPrib. Prahova I, Dr. 65/901), . | - 
6. Tribunalul nu se poate pronunţă pe cale de contestaţiune decât asupra punctului dacă bine sau rău este imo- bilul urmărit, actele care au motivat urmărirea neputându-se 'atacă de cât pe cale principală. Prin urmare. cere- rea. de radiare a unei ipoteci nu se poate "rezolvă concomitent cu conte- stația, ci” numai în virtutea unei sen- tințe definitive, cum prevede art.. 1785 cod, civ, (Trib. Prahova 1, Dr. 80/902). 7. Din dispoziţiunile art. 1788 din co- dul civil, nu vezultă că e necesară o hotărîre specială pentru radierea ipo- tecei. ci e destul ca ipoteca să fie a- nulată brint'o  hotătîre definitivă, 

tea şi efectele ei. 
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“Codul civil 

pentru ca să nu mai poată stă vala- 
bilă inseripţiunea, (Cas. I, 17 Mai 1906, 
B. p. 856). 

8. Obligaţiunea de a şterge o ipotecă 
fiind personală, acţiunea care are de o- 
biect ştergerea sau anularea ci intră, : 
conform dreptului comun, în compe- 
tinţa judelui de ocol ea primă instanţă, 
dacă valoarea ipotecei este mai mică 
de 1500 lei. (Cas. I, 24 Sept..1908, PB. 
p._1396). i ” 

3. Pentru ştergerea  privilegiului 
vânzătorului nu e nevoe de îndeplini- 
rea, formalităţei cerute pentru radie- 
rea înseriptțiunilor» ipotecare. de oare 
ce privilegiul vânzătorului se înserie 

_Şi se conservă prin simpla transeriere 
a actului de vânzare, spre deosebire. 
de ipoteci, pentru a căror inseripţie 
legea cere îndeplinirea unor. anume 
formalităţi;: prin urmare lipsa unui 

DESPRE ȘTERGEREA ȘI REDUCȚIUNEA INSCRIPȚIUNIL.OR Art. 1789 

jurnal din partea tribunalului prin 
care să se ordone ştergerea privilegiu- 
lui vânzătorului, mu poate constitui 
un motiv de nulitate, dacă se constată, 
că ambele părți s-au prezentat jude- 
cătorului cu petiție semnată de ele, ce- 
rând să se ia act că s'a achitat restul 
de preţ şi să se facă menţiune în re- 
gistre despre această cerere. (Cas. 1 
546/913, Curier Jud. 24/914 şi 40/914), 

10. Dispozitiunile art. 1785, după care 
inseripţiunile nu se pot sterge decât 
Prin eonsimțimântul părţilor intere- 
sate, deci şi al creditorului, nu trebue 
să se înţeleagă că operează şi în ipo- 
teza în care debitorul îşi îndeplineşte 
obligaţia de a plăti creanta, depunând. 
suma. (Trib. Teleorman, Febr. 1914; 
Curier Jud. 30/914, p. 250). | 

11. A se vedea: aut. 1138, nota 3. 

Art. 1789. — Actele făcute în ţară străină care constată, 
consimțimântul pentru ștergerea sau reducțiunea unei inscrip- - 
iuni, nu sunt executorii în România, decât după ce sau vizat 
-de preşedintele tribunalului situaţiunei bunurilor, care va veri- 
fiică autenticitatea acelor acte *). (Civ. 2, 1773, 1788; Pr. Civ. 
374; Leg. Belg. 93). 

Text. Belg. Art. 93. — Ceux qui requitrent _la radiation ou la reduction 
deposent, au bureau du conservateur, soit Lexpedition de lacte authentique ou 
Vacte en brevet, portant consentement, soit lexptdition du jugement. , j 

Un extrait litteral de Pacte authentique suffit, lorsquil y est declare, par 
le notaire qui l'a d6livr6, que L'acte ne contient ni conditions, ni reserves. 

Les actes de consentement ă radiation ou reduction, passes en pays 
&trangers, ne sont exâcutoires en Belgique qu'aprăs avoir 6t6 vises par le pr- 
sident du tribunal dela situation des biens, qui 'verifiera leur authenticitt, ainsi 
qu'il est dit en Vart.. 77. 

Doctrină străină. 

* 16; IV, 1811, p. 330: II o 
AZ i SĂ I, $ ae p. 167, nota 70 şi p. 168 (ed. 5-a), p. 109, aceeaș nolă și 

p. 110 (ed. 4-a); A 
BAUDRY, Precis, 1, 8%; II, 17; 1, 922: | 
AUDRY ET FOURCADE, Des personnes, |, 222; za, 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, des priv. et hyp., etc. II, 143; 
DeuoLomBE, 1, 106; XX, 113; . 
DuRAxTON, |, Ol; : : | . 

Egal OS 8 45.458 ; Principes; L, 99; V, 213; Dr. internat, 11.240 urm.; VU, 
28, 30, 35; i ” ! : 

PANDEOCTEs FR., Lois, 802; 

Sex, Donations, 118; , 
"n "R. . * . . , : 

VVerse, 1,55 Bee IV, p. 327, text şi nota 3, 388; V, p. 479; Zr. dlem. de dr. înter- 
nat., p. 625, 696... OR E - 

Sa -Doctrină românească, 

A * asi „2-a, „418, 217 urm.; X, p. 59%, 650; (V, part. [,.ed. 2-a, p. 325; 
“ i Alis Le y 5-a. E 102; IX, p. 630); Droil ancien et moderne de la Roumanie, 

p. 4, 458; - 

1) A se vedea notele de sub textul art. 1782 şi 1103 Cod, Civil, 

652%. — Codul Civil adnotat, — IV. — 289 — 19



Art. 17790 

CANTACUZIKO MATEI, p. 585; 
Nacu, III, p. 102; 
ParaRu G. V., Prezidentul tribunalului p. 88. 

EFECTUL PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR FAȚĂ DE TERȚI Cedul civil 

| CAPITOLUL. VI. 

Despre efectul privilegiilor şi ipotecelor în contra persoanelor al treilea cari 
deţin imobilul. 

Art. 1190. — Creditorii cari au privilegiu sau ipotecă în- 

scrisă, asupra unui imobil, îrurmăresc în orice mână ar trece ?, 

(Civ. 1719, 1720, 1722, 1738 urm,, 1746, 1753, 1778, 1780 

urm., 1786, 1791 urm., 1800, 1818; L. agrară 79, 13, 75, %; 

Civ. Fr. 2166; L. Belg. 96). 
Text. fr. Art. 2166. — Les cr6aneiers ayant privilăge ou hypothăque iu- 

serite sur un immeuble, le suiventen quelques mains qu'il passe, pour ître 

colloques et pay6s suivant lordre de leurs creances ou inseriptions. 

Doctrină străină, 

Aunay Er RA, III, p. 301; 404; III, ed. 5-a, p. 507, 664, 713; 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc., L, 809, 810; II, 1119; III, 2229; 

Burxorg, Propricte et contral, ed. 2-a, p. 8 
CoLiN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 96% urm.; 

a 

Darroz, Rep. Privil. et hypoth., 1698 urm., 1736 urm.; Suppl. Privil. et hypoth,, 1167 urm.; 

DEMANRTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 147 bis, XIV; | | 

FLANDIN, T'ranscr., II, 1028; 
GUILLOUARD, Privil. et hypoth., III, 1216; 
LAURENT, XXXI, 242; - 
MOURLON, ed. 7-a, Il, p. 653 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3006, 3161 urm.; 
Ponr, Priv. et hyp., II, 1122; 
TaoeLoye, Privil..et hypoih., IV, 922; Transcripl., 983. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 342, 343, 514, 546, 665, 667 urm.; (ÎII, part. [, ed. 2-a, p. 534; ÎI, 
part. II, ed. 2-a, p: 754; 1V, part. II, ed. 2-a, p. 217, 263, 295, 336, 338, 339, 420; VIII, 

part. 1, ed. 2-a, p.404); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 224, 464; Obser- 

vaţie sub. Judec. ocol. rural Calafat-Dolj, 367 din 12 Dec. 1919. Tribuna Juridică 

26-27/1920; 
ALEXANDRESCU TRAIAN, „Drepturile 

legislația agrară“. Curier Jud. 45/922; 
CANTACUZINO MATEI, 

roprietarilor şi creditorilor ipotecari în raport cu 

p. 572, 575, 588, 580, 590; 
IoxEscu lI. IOAN, Dota sub raportul înstrăinării, p. 116; 
Nacu, III, p. -786. 

Jurisprudenţă. 

1: Dreptul unui creditor de a urmări 
şi pune în vânzare imobilul ce i s'a 
ipotecat nu poate fi întru nimic jicnit 
prin faptul înstrăinărei imobilului de 
către debitorul său, de oarece credi- 
torii ipotecari au dreptul a urmări 
imobilul în orice mâini ar trece (art. 
1190). Detentorul imobilului ipoteecat nu 
poate a se opune la acest exerciţiu le- 
gal al dreptului unui creditor de cât 
delăsând imobilul, plătind datoriile 
ipotecare sau împlinind formalitățile 
necesarii pentru curățirea imobilului 

1) Art. francez cores 

„de. drepturile. ipotecare ce-l apasă (art. 
1791, 1792); la caz de neexecutare din par- * 
tea detentorului imobilului ipotecat a u- 
nora din aceste îndatoriri, dânsul esilit 

“a “suferi expropriaţiunea acestui imo-" 
bil, nerămânând de cât un drept'de re- 
curs în contra debitorului principal, 
de oare ce acesta e ţinut legalmente a-l 
garantă de evieţiunea ce a încercat 
(art. 1799). Şi ori care ar fi fost titlul, 
oneros sau lucraţiv în virtutea căruia 
detentorul posedă imobilul urmărit. 

„principiile de echitate cer a i se recu- 
noaşte o acţiune în repetiţiune contra 
acelui din a cărui cauză a fost expro- 

creances ou inscriptions*, punzător 2166, continuă: „pour £tre colioquts et payes suicant V'ordre de leurs 
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Codul civil 

priat. Si nu e raţional a, se susţine că 
vânzarea prin licitaţiune publică a u- 
nui imobil ce fusese afectat la plata 
unei datorii nu poate atinge dreptu- 
rile reale ale detentorului şi în special 
dreptul său de proprietate asupra ace- . 
stui imobil, căci: obiectul final al.ipo- 
tecei fiind vânzarea imobilului ipote- 
cat, aceasiă transmisiune forţată stin- 
ze necesarmente dreptul de proprie- 
tate al detentorului. Şi ar îi un non 
sens a declară pe de o parte, că natura 
şi efectul acestei garanţii reale se re- 
zolvă în puterea ereditorului. ipotecar 
de a puteă pune în vânzare imobilul i- 
potecat. iar pe de alta, a declară că 
ucest eveniment juridic, mare nu e alt- 
ceva. de cât striimutarea proprietăţii 
din patrimoniul vânzătorului în acela 
al cumpărătorului, conservă  totuş 
dreptul de proprietate vânzătorului 
expropriat. Şi deşi prin art. 565 pr. 
civ,, se dispune că adjudecaţiunea tran- 
smite adjudecatarului numai dreptu- 

vile ce aveă şi urmăritul asupra lueru- 

lui vândut, însă această dispoziţiune 

legală se referă la cazul unui conflict 
de drepturi ce sar puteă naşte în 
urma, adiudecărei între o terţie per- 

soană şi cumpărătorul prin adjudeca- 

țiune. iar nu la un pretins drept ce 
detentorul unui imobil ipotecat ar pu- 
teă invocă. faţă cu dreptul netăgăduit - 

al unui creditor ipotecar, de a urmări 

şi vinde imobilul ce-i, eră afectat la 

plata datoriei sale. (Apel Buc. II, 227, 
Nov. 29/87, Dr. 29/88). a 

2. Imobilul, fiind iîpotecat mai 1n- 

nainte de a se fi constituil ca: dotă, 

conform art. 1790, sareina ipotecară a- 

fectă imobilul, în orice mâni ar 

trece. Dacă dar, imobilul constituit 

dotă, eră grevat de o ipotecă, anteri- 

oară, în atare caz nu se aplică princi- 
piul prevăzut de art, 1248, fiind că a- 
cest articol atribue în adevăr caracte- 

rul de inalienabilitate imobilului dotal, 

însă numai față cu terţiele persoane, 

cari au dobândit un drept real asupra 

imobilului, prin luare de inscriptiune 

înainte ca acest imobil să îi devenit 

dotal., (Cas. L, 254/0et, 24/88, B. p. 853); 

3. Nu se poate serios contestă unul 

creditor al constituentului dotei, drep- 
tul de a urmări, pentru acoperirea 

creanţei. sale, imobilul ce i s'a îpotecat, 

sub cuvânt că, deşi creanta sa e ante- 

rioară constituirei acelui imobil ca 

dotă. însă etistitoria imprimându-i Ca- 
racterul de inalienabilitate, el nu mal 

poate fi vândut, căci ar fi a-l declară . 

EFECTUL PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR. FAȚĂ DE TERȚI 

4 

Art. 1791 

alienabil întrun mod indirect. Numai 
din cauza confuziunei ce se face între 
drepturile unui creditor ipotecar şi 
acela al capacităţii femeei măritată, cu 
privire'la facultatea sa de înstrăinare 
a imobilului dotal, se poate explică o 
asemenea argumentaţiune, lipsită de 
ori ce fundament iuridic. In adevăr, 
principiul  neînstrăinării imobilului 
dotal, nu poate îi atins prin accea că 
un creditor al constituitorului dotei 
pune şi scoate în vânzare imobilul do- 
tal, asupra căruia se constituise o i- 
potecă anterioară căsătoriei. Princi- 
piul inalienabilităţei opreşte pe soți 
Sau pe creditorii lor de a puteă în- 
străină imobilul dotal, dar întru ni- 

-mie caracterul de dotalitate al unui 
imobil nu poate împiedecă pe cel ce 
ţine un drept real de la fostul proprie- 
tar al imobilului dotal de a-l exercită 
în condiţiunile - determinate de lege. 
(Apel Buc. II, 227, Nov. 29/88). 

4. Urmărirea exercitată în baza unci 
sentinţe definitive şi învestite cu ti- 
tiu executoriu, pentru restituire de 
dotă; pentru care se luase inscripție 
ipotecară în' imobilul soţului. este va- 
labil îndreptată în contra tertiulu:, de- 
ținător al acelui imobil şi nu poate îi 
anulată pentru lipsă de titlu în contra 
terțiului, pe motiv că ar fi trebuit în 
prealabil o acţiune în justiţie în con-” 
tra acestuia, spre a cere faţă de el 
plata creanţei dotei, ori recunoaşterea 
datoriei. ” _ 

In adevăr, creditorii ipotecari având 
asupra imobilului supus ipotecii un 

drept real, care nu poate fi în nimic 
modificat prin schimbarea proprieta- 

rului, dânşii sunt autorizaţi a urmări 
acel imobil în mâna oricui ar trece şi 
a cere punerea lui în vânzare după fa- 
cerea comandamentului, fără să fie 
ţinuţi a exercită în prealabil o acţiune 
în justiţie contra terţiului deținător, 

pentru a, cere fată de acesta plata. ere- 

anţei ori recunoaşterea datoriei. (Cas. 
II, decizia civilă No. 38, din 10 Febr. 
1914, Jurispr, Rom. 1914, p, 163). 

5. Creditorii ipotecari, fiind terţii 
persoane în. procesele ulterioare obţi- 
nerii dreptului lor, nechemarea lor în 
instanta ce hotărăşte asupra imobile- 
lor ipotecate, nu le poate face opoza- 
bilă hotărîrea ce sar da în lipsa cită- 
rii lor. (T'rib. Botoşani 1915, Dreptul 
1915, p. 491). 

6. A se vedeă: art. 786, notele 4, 6, 16, 
20; art. 1791 nota 3; art, 179, nota 1. 

Art, 1191. — Dacă, persoana a treia, care deţine imobilul. 

nu îndeplineşte formalităţile mai jos stabilite pentru a purgă ') 

Cu privire la purgarca proprietăţilor. ipotecate, a se vedeă şi nota dela Cap. VIII ce urmează, pre- 
4 

cum şi d 1805 Cod. Civil. ei 
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Art. 1791 EFECTUL PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR FAȚĂ DE TERŢI Codul civi) 

proprietatea sa, ea rămâne îndatorată, prin singurul efect, al 
inscripțiunilor, în calitatea sa de detentor a imobilului, la 
toate datoriile ipotecare, şi se bucură de toţi termenii de plată 
ce îi aveă și debitorul primitiv. (Civ. 1108, 1740, 1790, 179%, 

„1795, 1801 urm., 1804 urm.; Civ. Fr. 2167; L. Belg. 97). 
Tezi. fr. Art. 2167. — Si le tiers dâtenteur ne remplit pas les formalites 

qui seront ci-aprăs ât blies, pour purger sa propritt€, il demeure, par Lefiet 
seul' des inseriptions, oblig€ comme dâtenteur ă toutes les dettes hy pothceaires, 
et jouit des termes et dâlais acordâs au d6biteur originaire. 

Doctrină străină. 

AuBRY ET RAU, III, p. 435, 430, 444, 448, 449; III, ed. 5-a, p. 712, 720, 732, 733; 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nanlissement, etc.,. 111, 2024, 2103-2106, 2109, out, 2175, 2197; 
CoLiN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 966; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 149 bis, ], II; 
GUILLOUARD, Privileges el h ypoth., III, 1626, 1627, 1643-1647, 1671; 
LAURENT, XĂXI, 245; 
MouRLox, ed. 7-a, III, p. 668; 
PLANIOL, Il, ed. 3-a, No. 3182; 
Poxr, Priv. et huyp., II, 1131; = 

TROPLONG, Privileges et hypoth., II, 788, 831, 832, 

Doctrină românească, . 
Li 

ALEXASDRESCO, X, p. 340, 669, 743; (VI, p. 120, 129 n. 3); Droit ancien et moderne de la _" Roumanie, p. 46%; . 
CANTACUZIXO MATEI, p.: 590, 593; 
Nacu, III, p. 788, 790, . 

d urisprudenţă. 
î. Din combinațiunea art, 1791 cu art. 1804 şi următorii din codul civil 

rezultă că .purearea privilegiilor sau ipotecelor de către noul proprietar nu este prevăzută de către legiuitor ca o condițiune pentru validitatea. înstrăi- nărei ce vechiul proprietar a făcut i- mobilului supus privilegiului sau ipo- tecei către noul achizitor, ci numai ca un mijloc, prin care noul. proprietar poate scăpă imobilul de urmărirea, ere- itorilor privilegiați sau ipotecari. De unde urmează că tribunalul de urmă- rive comite un exces de putere şi face o greşită aplicare a citatelor texte de leze, când respinpe contestaţiunea. ri- dieată, de nouj cumpărător, care aveă de obiect scoaterea imobilului de sub urmărire, cu toate că dânsul a: probat că cumpărătoarea a făcut-o înainte de orice publicațiune de urmărire şi se ofereă tot deodată de a plăti pe credi- (or de Suma pentru care se constituise : supra imobi i 174195, B, p, 145) P9Pilului. (Cas, IL, d Z Art 1490, N, 1792 şi 1793 din „CO- Civil, nu-și au aplicațiunea, când creditorul  invoacă conira  terţiului cumpărător al imobilului ipotecat sau supus privilegiului chiar nulitatea ac- 

tului de înstrăinare, în virtutea .art. 
514 din procedura, civilă, pe motiv că ea a avut loc în urma afişărei urmă- 
rirei acelui imobil, de oarece zisele ar- 
ticole presupun înstrăinarea valabilă. 
ar vegulează numai efectele privile- 

giilor şi ipotecelor înscrise asupra i- mobilului vândut, pentru cazul în care 
cumpărătorul lui nu ar fi îndeplinit 
formalităţile carute de lege pentru 
-Durgarea unor asemenea sareine. (Cas. 
I,„480/95, B. p. 1337). , , „5. Din art. 1746, 1790 şi 1791 din cod. civil, rezultă că existenţa, privilegiului 
sau ipotecei asupra unui imobil nu o- 
preşte trecerea, proprietăţei acelui i- 
mobil dela o persoană la alta. ei noul 
proprietar rămâne numai obligat de a 
plăti ereditorului privilegiat sau ipo- „_tecar datoria, pentru care s'a constituit 
privilegiul sau ipoteca, Prin urmare, 
creditorul privilegiat sau ipotecar nu are dreptul de a cere desfiinţarea în- 
străinărei imobilului afectat făcută de debitorul său, ci numai de a urmări vânzarea în mâinile noului proprietar 
şi deținător, dacă acesta va refuză sau nu poate plăti datoria asigurată priv 
privilegiu sau ipotecă, (Cas. ÎI, 174/9%, B. p. 1145), | 

A se vedeă: art. 1780 cu notele re- 
spective, 
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Codul civil  £recruL PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR FAȚĂ DE TERȚI Art, 1792-1793 

„Art, 1792, — Detentorul -este ţinut : în acelaş caz sau de a 
plăti toate capitalurile ȘI interesele exigibile, la orice sumă 
Sar urcă, sau de a lăsă imobilul: ipotecat fără nici 0 rezervă. 
(Civ. 1785, 1791, 1793, 1795; Civ. Fr. 2168; [L. Belg. 98) 

Text. fr. Art. '2168. — Le tiers dâtenteur est tenu, dans le mâme ceas; 
ou de payer tous les intârâts et capitaux exigibles, ă quelque somme qu'ils 
puissent monter, ou dâlaisser limmeuble -hypothtque, sans aucune râserve, 

Doctrină străină. 

AusnY Er RAU, LII, p. 439; III, ed. 5-a, p. 718, 719; 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, clc., III, 2173-2173: 
COLIN ET CAPITANT, €d. 2-a, II,*p. 973; . - e , 
GUILLOUARD, Privil. et hypotlh., III, 1657; 
MoURLoy, ed. 7-a, III,-p. 667; a 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3200; | 
"TROPLOSG, Privileges ei, hypolheques, III, 788. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 670; (III, part. II, ed, 2-a, p. 602, 693; IV, part. 11, cd. 2-a, p. 217 
263, 205, 330, 338, 339, 420; VI, p. 135); Droit ancien et moderne de la Roumanie 
p. 196, 464; e 

CANTACUZINO MATEI, p. 591, 59; 
Nacu, III, p. 190. 

Art. 11983. — Când detentorul nu îndeplinește una din aceste 
obligaţiuni pe deplin, fiecare creditor ipotecar are dreptul de 
a cere vânzarea imobilului ipotecat pentru creanţa sa'). (Civ. 
1722, 1746, 1790, 1794, 1795, 1803, 1824, 1836; Civ. Fr. 2169; 
L. Belg. 99). | SE 

Text. fr. Art. 2169. — Faute par le tiers detenteur de satisfaire plei- 
nement ă une de ces obligations, chaque ertaneier hypothdeaire a droit de 
faire vendre sur lui l'immeuble hypothtque, trente jours pres commandement 
fait au d6biteur originaire, et sommation faite au tiers dâtenteur de payer la 
dette exigible ou de delaisser !hâritage. i SE 

Doctrină, străină. 

AuBny Er RAU, III, ed. 5-a, p. 713; NI 
BAUDRY ET DE LoyNES, Du nantissenent etc., II, 1190; “III, 2115, 2122 urm., 2196, 2403; 
Con ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. , 975; , a 
Darroz, Rep. Privil. et hypoth., 1778 urm: ; Vente publ. d'imm., 438 urm.; Suppl. Privil. 

et hypoth., 1188 urm.; Vente publ. d'imm., 90 urm.; | | 
MouRLos, ed. 7-a, II, p. 668, 669; i . 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3163, 3201 urm. 

EI E 

" Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 674; Droil ancien el moderne de la Roumanie, p. 464; 
CANTACUZINO MATEI, p. 590; | i E 
NAGU, III, p. 790. | | | | - 

i E xeal, cara nu poate fi în nimic modi-,, 
„durisp rudenţ ficat prin „schimbarea “proprioiarului 

1. Creditorii ipotecari având asupra dânșii sunt autorizați a urmări ace 
imobilului supus ipotecei un drept imobil în mâna oricui ar trece şi cere 

  

) inuă: i ră pan i biteur. : ător 2169 continuă: „trente jours apres commandement fait au de ri 

originale st saci fata ata tiers detenteur de'payer ia detie exigible ou de delaisser L'heritage'. 

7 
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Art. 1794-1795 EFECTUL PRIVILEGULOR ȘI IPOTECILOR FAȚĂ DE TERȚI Codul cișil 

punerea lui în vânzare, după „facerea 
- comandamentului, fără să fie ţinuţi 
de a exercită în prealabil o acţiune în 
justiţie contra. terţiului deţinător, pen- 
tru a cere faţă de acesta plata cerean- 
ţei sau recunoaştesea ipotecel. Pa 
Prin urmare, instanţa de fond neso- 

coteşte principiile care regulează a- 
ccastă materie, când admite contestaţia 

vit, pentru lipsă de titlu contra sa, deşi 
urmărirea se exercită pe baza unei 
sentinte de restituire de dotă, pentru 
care se jJuase inscripțiune ipotecară 
sentință definitivă şi învestită cu for- 
„mula executorie. (Cas, II, decizia ci- 
vilă 38, 1914; Jurispr. Rom. 1914, p. 163; 
Curier Jud. 1914, p. 268). | 

2. A se vedeă: art, 1146, nota 7. 
terțiului deţinător al imobilului urmă- 

Art. 1194. — Cu toate acestea, detentorul care nu este 
personal obligat pentru creanţa ipotecară a creditorului, poate 
să se opună, la, vânzarea, imobilului ipotecat ce i-a fost trans- 
MiS, dacă au mai rămas alte imobile ipotecate pentru acea- 
stă datorie în posesiunea principalului sau principalilor de- 
bitori, şi poate să ceară discuţiunea prealabilă după forma 
regulată la titlul Despre cauționament. In timpul acestei 
discuţiuni se va, opri vânzarea imobilului ipotecat. (Civ. 1662 
urm., 1753, 1793; Pr. Civ. 112; Civ. Fr. 9170). 

Tezi. fr. Art. 2170. — N&anmoins le tiers detenteur qui n'est pas per- 
sonnellement oblig6 ă la dette, peut s'opposer ă la vente de Iheritage hșpo- 
thâque qui lui a €t6 transmis, sil est demeur€ d'autres immeubles hypothtques 

„ă la mâme dette dans la possession du principal ou des principaux obligs,et 
en requdrir la discussion prâalable selon la forme râglte au titre du Cautionnement; 
pendant cette discussion il est sursis ă-la vente de Vheritage hypothăque. 

Doctrină străină, 

AUBRY ET RAU, III, p. 440-444, 453; III, ed. 5-a, p. 719-726, 739, 740; ” 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc., III, 2192 urm,, 2143-2151, 2157-2169, 2155; 
Coran Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 969, 971; 
Dacroz, Rep. Privil. et hypoth., 1755, 1932; | 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 151 bis, II-XII; 156 bis, Il; 
Grasson, Dr. de rel., p. 140, 141; . 
GuirLoUARD, Privileges et hpoth., III, 1648, 1658, 1660-1664, 1667-1670, 1691; Caulionne: 

_ ment, 240, 247; - 
Huc, V, 70; : 
LAURENT, XI, 70; XXXI, 264-267, 309; 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 669 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3210 urm.; 
Poxr, Priv. et hyp., IL, 1143, 1160, 1103-1165, 1167, 1168, 1208; . 
TROPLONG, Privileges et hypoth. IL, 197, 80U bis, 801, 802, 804, 806, 836.. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 680 urm.; (YV, p. 24 n. 1); Droit ancien et moderne de la hou- 
manie, p. 46%; - - ! 

CANTACUZINO MATEI, p. 590, 591; 
Naco, III, p. 787 urm. 

„Art, 1195. — Cât pentru lăsarea imobilului ipotecat, ea poate 
să fie făcută de către orice detentor care nu este personal 
obligat la, datorie şi care are capacitatea de a înstrăină. (Civ. 
949 urm., 1769, 1796, 1799; Civ. Fr. 2172; L. Belg. 100). 
4. Decit, fr. „Art. 2172, — Quant au: delaissement' par hypothăque, il peut ctre fait par tous les tiers dâtenteurs qui ne.sont pas personnellement oblige 

ă la dette, et qui ont la capacitt d'aliâner, . 
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Codul civil EFECTUL PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR FAȚĂ DE TERȚI Art. 1796-1597 

“ Doctrină străină, 

AvBRY ET RAU, III, p. 445-447, 453; III, ed. 5-a, p. 727-730, 739, 740; VI, p.675; . 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc., III, 2183, 2185, 2187-2189; 
CoLixs ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 974; ed. 1-a, III, p. 597; | 
DaLoz, Rep. Privil. et hypoth., 1828 urm.; Suppl. Pivil: et hypoth., 1197 urm., 1200; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 152 bis, XI, XIII-XVI; . 

- GUILLOUARD, Privileges et huypoth., III, 1675-1678, 1681, 1691; 
LAURENT, XĂXI, 286, 291-293, 295; 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 665, 666; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3231 urm.; 
Ponxr, Priv. et hp. II, 1172, 1180; 
TROPLOSG, Privil. et hypoth., III, 813, 820, 823. 

- Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 610; (VI. p. 74); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 46% ; 
CANTACUZINO MATEI, p. 591, 592; 
Nacu, III, p. 793, 804. 

Art. 1196. — Detentorul- poate să lase imobilul chiar după 
"ce a recunoscut obligaţiunea sau după ce a fost condamnat 
în această calitate; lăsarea imobilelor nu împiedică nici pe 

detentor, până la, adjudecaţiune, de a luă imobilul înapoi plă- 

tind toată datoria şi cheltuelile. (Civ. 1791, 1795, 1797; Pr. 

Civ. 544, 549; Civ. Fr. 2173; L. Belg. 101). 

„Text. fr. Art. 2178, — Il peut Petre meme aprâs que le .tiers 'detenteur 

a reconnu j'obligation ou subi condamnation en cette qualit€ seulemerit: le 

6laissement n'empeche pas' que, jusqu'ă Ladjudication, le tiers dâtenteur ne 

puisse reprendre limmeuble en payant toute la dette et les frais. 

Doctrină străină, | | 

„127, 181, 132, 138: 
AuBny ET RAU, III, p. 445, 447, 448, 452; III, ed. 5-a, 738; 

BAUDRY ET DE Lose, Du nantissement, ete» II 2190, 2191, 2194, 2195, 2195 1,.2197; 

Cora Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p..974 nota î, ; A PR , 

DALLoz, Rep. Privil. et hypoti.,14858, 1882 urm. ;_Suppl. Privil. et hypoth., 1212 urm.; 

DEMANTE EP COLMET DE SANTERRE, IX 153 bis, I-vUI, X, XII; 

DemoauE, ], Sources des Obligalions, II, p. ; , 

GuiouARD, Privileges et hypoth., III, 1673, 1683, 1684, 1687; 

LAURENT, XĂXI, 278; - 

MovRLON, ed. 7-a, III, p. 605; 

PLANIOL, ÎI, ed. 3-a, No. 3225, 3409; 

Por, Priv. et hyp-s II, 1186, 1193, 1196; 

TROPL.OXG, Privil. et hypoth., LI, 835, 826., 

- Doctrină românească, | 

ALEXANDRESCO, X, p. 670; Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 46%; 

CANTACUZINO MATEI, p. 591; ' - | 

Nacu, III, p. 793. 
| 

Amt. 1797. — Lăsarea imobilului ipotecat se face prin de- 

claraţiune la. grefa tribunalului situaţiunei imobilului. 

Tribunalul va încheiă act despre aceasta. Ma 
După cererea celui mai diligent dintre cei interesaţi, se 

„va numi un curator imobilului părăsit, și se va urmări vân- 

zarea, sa după formele prescrise pentru expropriaţiuni. (Civ. 

795, 1780, 1824 urm.; Pr. Civ. 496 urm., 503 urm.: Civ... Fr. 

2174; L. Belg. 102). 
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Art. 1798  : EFECTUL PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECIL.OR FAȚĂ DE TERȚI Codul civil 

Tezi. fi. Art. 2174. — Le delaissement par hypothăque se fait au greffe 
du tribunal de la situation des biens; et il en est donne acte par ce tribunal. 

Sur la pâtition du plus diligent des intcress6s, il est. cre a limmeuble 
delaiss& un curateur sur lequel la vente de-l'immeuble' est poursuivie dans les 
-formes preserites pour. les expropriations. !. - 

Doctrină străină, 

-AUBRY ET RAU, III, p. 447, 451; III, ed. 5-a, p. 730, 731, 737; , - 
BAUDRY ET DE LoxnEs, Du nantissement, eto, III, 2192 - 
CoLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 974; _ | 
Darroz, Rep. Privil. et hypoth., 1869 urm.; Suppl. Privil. et hypoth., 1205 urm.; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 155 bis; - ? | 
DEMOGUE, ], Sources des Obligations, II, p. 495; 
'GUILLOUARD, Privil. et hypoth., III, 1682, 1685; 
LAURENT, AXĂAI, 276; 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 665; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3238 urm.; 
Poxr, Priv. et hyp., IL, 1189, 1190. 

Doctrină românească. 

 ALEXANDRESCO, X, p. 670; (II, ed. 2-a, p. 840); Droit ancien et moderne de la Roumanie, 
p. 183 nota, 46%; ă 

CANTACUZINO MATEI, p. 591;: 
Nacu, III, p, 793, . 

Art. 1198. — Servituţile şi drepturie reale ce aveă asupra 
imobilului detentorul înaintea posesiunei sale, renase după 
părăsirea. sau adjudecaţiunea imobilului 1). (Civ. 576, 636 urm., 
1091, 1795; Civ. Fr. 2177; L. Belg.. 105). | 

Tezt. fr. Art. 2177. — Les servitudes et droits rtels que le tiers deten- 
teur. avait sur limmeuble avant sa possession, renaissent: aprts le delaissement ou apres l'adjudication faite sur lui. 

Ses eranciers personnels, aprts tous ceux qui sont inscrits sur les pr€- 
cedents proprittaires exercent leur hypothăque â leur rang, sur le bien delaisst 
ou adjuge. “ 

“Doctrină străină. | 
Aunny uz Ra, III, p. 73, 452; 111, Cd. 5-a, p. 120, 127, 738, 739; BAUDRY EP LOYNES, Du nantissement, III, 2212-2944; 
COLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 961, 977, 1012; . E DauLoz, Rep. Privil. et hypoth., 1904 urm.; Suppl. Privil. et hypoth., 1225; DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 158 bis, |, [1 3 i GuUILLOUARD, Privil. et hapoth, III, 1686, 1689; 
LAURENT, XANI, 314, 318; i 
MouRoy, ed. 7-a, III, p. 664; 
PLANIOL, Il, ed. 3-a, NO. 3245 urm.; 
Poxr, Priv. et hp. Il, 1215; 
-TROPLORG, Privil. et hypoth., UL; 843: bis.: 

, pi , ai , 
| Doctrină românească. 

'ALEXANDRESCO,-X, p. 677, 638 .. D oil . 2 N | - , . CANTACUZINO AXEL p. 302, ;: Droit ancien e! "moderne: de'la Roumanie, p. îti 
Nacu, III, p. 793, ” o : 
- Li 
  

  

“ „„Î) Art. francez corespunzător 2177 adausă: înscrits sur les precedents Erori î] adaugă: „:Ses creandiers personnels, apres tous ceux qui sont 
ou adjugee, aires, exercent leur hypothtque & leur rang, sur le bien delaisse 
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Codul civil DESPRE STINGEREA PRIVILEGII.OR ŞI IPOTECILOR  Art.: 1799-1800 

Art. 1199. — Detentorul care a plătit datoria ipotecară, 
sau care a lăsat imobilul ipotecat, sau care a suferit expro- 
priaţiunea acestui imobil, are recurs în garanţie, de drept, în 
contra debitorului principal: (Civ. 551; 905, 1108; 1336 urm, 
1795 urm., 1812; Civ. Fr. 2178. L. Belg. 106).. 

Text. fr. Art. 2178. — Le tiers dâtenteur qui a pay la dette hypotheeaire, 
ou dtlaiss6 limmeuble hypothăgue ou subi lexpropriation de cet immeuble, a 
le recours en garantie, tel que de droit, contre le dtbiteur principal. 

| Doctrină străină. 

AUBRY ET RAU, III, p. 44%, +53; III, ed. 5-a, p. 720, 739, 740); 
BAUDRY ET DE LOYnNES, Du nantissement, etc. III, 2170, 2178, 2219; 
CoLIn ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 980; - 
Darroz, Rep. Privil. et hypoth., 1907 urm.; Suppl. Privil. et hypoth., 1226 urm.; 
GUILLOUARD, Privileges et hypoth., III, 1671, 1090, 1092; 
LAURENT, AXĂI, 269; | 
MouURLON, ed. 7-a, III, p. 616, 617; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3268. 

- 

“Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 677: (IV, part. II, ed. 2-a, p. 263, 120); Droit ancien et moderne 
- de la Noumanie, p. 46%; o 

Nacu, III, p. 796, 797. 

Jurisprudenţă. 

1. Art. 2175 cod. Napoleon nefiind re- 
produs în legislaţiunea noastră, deten- 
torul unui imobil nu poate recurge - 
contra, creditorului ipotecar, pentru a 
obține de la dânsul valoarea ameliora- 

__ţiunilor făcute la imobil, cl.ware de- 
cât dreptul de a invocă art. 1799 cod. 
civil, care-i permite de a recurge în 
garanţie în contra debitorului princi- 
pal. (Lrib. Ilfov IV, Dr. 3119040. . 
2..A se vedeă: art. 1717, nota 2: art 

1790, nota 1. - ” 

| CAPITOLUL VII. | 

Despre stingerea privilegiilor şi a ipotecelor. 

Art. 1800. — Privilegiile şi ipotecele se sting: 

1. Prin stingerea obligaţiunei principale; 
2, Prin renunţarea creditorului la ipoiecă; | | 

3. Prin îndeplinirea formalităţilor şi condiţiunilor prescrise - 

detentorilor pentru purgarea *) bunurilor dobândite de ei; 

4. Prin prescripţiune. - 
Prescripţiunea, este câştigată debitorului, pentru bunurile 

care se află în posesiunea sa, 
pentru prescripţiunea acţiuni 
din privilegiu. 

prin expirarea timpului defipt 
lor ce rezultă din ipotecă sau 

' Cât pentru bunurile cari se găsesc în mâinile unui al 
treilea, detentor, prescripţiunea. îi este câştigată prin expirarea 
timpului regulat pentru prescripiiunea proprietăţei în favoarea. 

sa; în cazul când preseripţiunea presupune un titlu, ea nu 

începe a curge decât din ziua când detentorul s'a înscris. în 

registrele tribunalului ca nou proprietar. 

1) A se vedeă nota de sub text-: 

Cod. Civil. ă . 
: -:1, şi cea dela Cap. VIII ce urmează, precum şi art. 1805 
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Art. 1800 DESPRE STINGEREA PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR Codul civil 

. Inscripțiunile luate de creditori nu întrerup cursul pres- 
cripţiunei.:stabilite prin lege în favoarea debitorului, sau. în 
favoarea unei al treilea persoane. detentoare a imobilului !). 
(Civ. 1091, 1107 urm., 1134—1136, 1683,. 1780, ,1786, 1788 urm, 
1801 urm.. 1837 urm., 1863, 1890, 1895; C. com. 690; Civ. Fr. 
2180; L. Belg. 108). 

Tezt. fr. Art. 2180. — Les priviltges et hypothtques s'cteignent: 
19. Par l'extinetion de l'obligation principale; 
20, Par la renonciation du ertaneier ă !'hypothtque; | | 
30. Par laccomplissement des formalitâs et conditions preserites aux tiers 

detenteurs pour purger les biens par eux acquis; 
40. Par la prescription. | o | 

" La prescription est acquise au dâbiteur, quant aux biens qui sont dans 
ses mains, par le temps fix6 pour la preseription des actions qui donnent I'hypo- 
thegque ou le priviltge. ' 

Quand aux biens qui sont dans la main d'un tiers. detenteur, elle lui est 
acquise par le temps râgl€ pour la prescription de la propritt î son profit: 
dans les cas oii la prescription suppose un titre, elle ne commence ă courir 
que du jour ou il a 6t€ transerit sur les registres du conservateur. 

„Les inseriptions prises par le ertancier n'interrompent pas le cours de la 
preseription 6tablie par..la loi- en faveur du d&biteur ou du tiers dâtenteur. 

Tezt. Belg. Art. 108. — Les privilâges et hypothâques s'6teignent: - 
19. Par Lextinction de 'obligation principale; 
2%. Par la renonciation du certancier; 

„8%. Par Veffet. des jugements, dans les cas prâvus par les $$ 1 et 2 de la 
premitre section du chapitre III; E 

4%. Par laecomplissement des formalitâs et conditions preserites aux tiers 
dâtenteurs pour purger les biens par eux acquis; | 

50. Par la prescription. 
La prescription est aequise au d6biteur, quant aux biens qui sont dans 

ses mains, par le temps fix6 pour la prescription des actions qui donnent Lhy- 
pothăque ou le privilăge. - , 

Elle n'est acquise aux tiers d&tenteur que par le temps requis: pour la 
prescription la plus longue des droits immobiliers. | 

Les inseriptions prises paâr le crâancier m'interrompent pas le cours de la 
prescription 6tablie par la loi en faveur du debiteur ou du tiers detenteur, 
mais ce dernier peut âtre contraint de fournir, ă ses frais,-un titre recognitif 
de 'hypothtque, ă dater:de la transcription de son aequisition. Vingt-huit ans 
apres la date de ce titre, il est tenu de le renouveler s'il possăde encore 
limmeuble hypothăque. | 

"60. Par la cause Enoneţe au paragraphe 2 de .Vart. 82. 

Doctrină străină. 

AUBRY ET RAU, II, p. 332, 335, III, p. 281, 282, 395, 486-495, 499: [Ile „5-a, p.. 476, 486, 644, 645, 665, 607, 669, S14-817, 819-897; IV, p. 693, 69%; 5 III, ed. a, p-4, __BAUDRY ET_DE LOYNES, Du nantissement; etc. IL, 1280; III, 1887, 2245-2248, 2250-2253, 2256, 2259, 2261-2263, 2265, 2272, 2274-2216, 2279, 2283-2985, 2287, 2280, 2290, 2292, 2293 urm., 2298, 2300-2302, 2305, 2306, 2309, 2311, 2313, 9344; . ini BAUDRY ET TISSIER, Prescription, 121, 573; : . i BUFNOIR, Propricte et Contrat, ed. 2-a, p. 175; 
Co ET CAPITANT, ed. 2-a, 1, p. 9%9;.1I, p. 512, 1019, 1021, 1022, 1024 urm.; ed. ta, 

  

. 1 
. | . . *. Pa e - : | 

diterenţo ac eee ppată art. 1800 Cod, Civil român cu art. 108 din Legea belgiană din 1851, fiind importaate 
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Codul civil 

DaLoz, Rep. Privil. et hypoth., 
1530, 1532; 

DESPRE STINGEREA PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR 

2454 urm.; 

Art. 1800 

Suppl. Privil. et hypoth., 903, 1509 urm. 

DEMANTE ET COLMET DE SARTERRE, LX, 101 bis, II; 164 bis. I-II, VII-X; 165 bis, II; 
DEMOLOMBE, XX VIII, 288 urm.; 
GurouARp, Privileges et hypoth., III, 1509; 
LAURENT, XVIII, 323; XXX, 391; XXXI, 378, 379, 389, 393, 398; XXXII, 143; 
LyoN-CAEN ET RENAULT, VII, 577, 585; 
MouRLox, ed. 7-a, III, p. 678 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a. No. 3390, 3397 urm., 3401, 3402 urm., 3888 urn | 1.3 
Ponxr, Pet. contr., II, 339; Priv. et up JI, 1225, 1232, 1235, 1237, 1238, 1248, 1250, 1253-1255; 
TnoPLosG, Privil. et hypoth., IV, 80 869, 871, 878, 879, 880 bis, 881 urm.; Caution., 488. 

Despre transcrierea privilegiilor şi! hipolecilor în general. 

Ausnr ET RAU, IUL, p. 45%-457 urm., 460, 461; III, ed. 5-a, p. 741-746 urm., 749, 750; 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc.; 1, 889, 890; 11, 905-907, 1051-1053 urm, 1059, 

14125, 1126, 1129; 
BEUDANT, Il, 828: 
Darroz, Suppl. Privileges et hypoth., 393, 1042: - 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE. IX, 75 bis, VI-XII, XVI; 
LAURENT, XĂX, 418; XAXI, 324, 325, 330; 
Poxr, Priv. et hyp., 1, 33%, 459, 479, 480; 
TnoPLOxG, Pranscr., 323 urm., 344; Vente, II, 906. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 546. 684 urm., 692; (IL, 
1, 281 n. 4); Droit ancien et moderne de la 209, 218 t. şi n. 1, 225, 229, 234, 253 n. 

Roumanie, p. 46%; Observaţie sub. Cas. II, 
BIRNBERG |. ISIDOR, Observaţie sub. Cas. 1, 47 'din 2 Febr. 1904. 

Canracuziso MATEI, p. 127, 128, 132, 597, 598; 

Nacu, III, p. 797 urm. 

Jurisprudenţă. 

1. Privilegiile şi ipotecile se sting 
prin prescripţie, și anume: atunci când 

bunurile se află încă în posesia debi- 
torului, prescripția îi este câştigată 

prin expirarea timpului defipt pentru 
prescripția acţiunilor ce rezultă din 
ipotecă sau, privilegiu, adică prin 15 

ant în privinta rangului inscripției şi 

prin 30 ani în ce priveşte însuş drep- 

îul de ipotecă; atunci însă când bu- 

nul ipotecat sau supus privilegiului se 

găseşte în mâinile unui al treilea de- 
ținător, preseripţia se împlineşte prin 

expirarea timpului regulat pentru 
prescripţia. proprietătei in favoarea sa. 

Dacă terțiul deţinător a început să 

stăpânească în baza unui titlu, pre- 

scripția nu începe să curgă în favoa- 
rea lui, decât din ziua când dânsul s'a 

înseris în registrele tribunalului ca, 

noa proprietar. (Cas. I, 47/9094, B. p. 

2. Renunţarea la dreptul de ipotecă 
asupra unuia din imobilele ipotecate, 

constatată în mod autentic, produce e- 

fecie în mod general, şi nu se poate 
zice că ipoteca, asupra imobilului la 

care sa renunțat nu dispare, întru câ! 

„mu Sa îndeplinit formalitatea ştergeri. 
fiindcă renunţarea la dreptul de ipo- 
tecă produce efecte pentru desfiinta- 
rea, ipotecii, independent de îndeplini- 

„xea stergerii ipotecii, de oarece CO 

civil prevăzând, prin art. 1800. alin 2, | 

„prin preseripțiune 

află încă în posesia 

part. 1, ed. 2-a, p. 851 n. 2, 869; XI, p. 201, 

43 din 26 Febr. 907. Dreptul 5/1908; 
Curier Jud. 31/9005; 

renunţarea între modurile generale, 

“mu prescrie pentru eficacitatea ei o 

formă oarecare, cum ar îi stergerea. 

(Cas,_ II, 26 Febr. 1907, B. p. 308). 
3. Conform art. 1800, alin. LV coa. ci- 

xil, privilegiile şi ipotecile se sting 
cu următoarea dis- 
când bunurile se 

debitorului pre- 

scripţiunea este câștigată prin expi- 

rarea timpului defipt pentru preserip- 

ţiunea acţiunilor, ce rezultă din ipo- 

tecă. sau privilegii, adică 15 ani în pri- 

vința rangului inseripțiunei, şi prin 

30 ani conform dreptului comun, în ce 

tineţiune: atunci 

priveşte însuş dreptul de ipotecă; a- 

unei însă când bunul ipotecat sau su- 
pus privilegiului se păseşte în mâinile 
unui al treilea detentor, preseripţiunea 
îi este câştigată prin expirarea timpu- 

lai regulat pentru preseripţiunea pro- 
prietăţei în favoarea, sa, adăugând le- 
giuitorul că în caz când tertiul deţină- 
ţor a început a stăpâni în baza unui 

„titlu. preseripţiunea nu începe a curge 

în favoarea lui decât din ziua când 
dânsul s'a înscris în registrele Tribu- 
nalului ca nou proprietar. (Cas. I, 15 
Oct. 1907, B. p. 1482). . 

4. Inscripţiunile luate. de. creditori 

nu întrerup cursul prescripţiunii sta- 
bpilite prin lege în favoarea debitorului 

sau în favoarea unei a treia persoane 

detentoare a imobilului. (Cas, I, 15 Oot. 
1907, B. p. 1482). , 

5. O îpotecă fiind stinsă prin pre- 
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- Art, 1801 

i 

scripțiune, inscripțiunile reînoite nu 
mai au nici un efect, neputând con- 
servă: o ipotecă cc legalmente nu mai 
există. (Cas, 1, 15 Oeţ. 1907, B. p. 1482). 

Deşi, potrivit dispoziţiunilor art. 
1500 alin. 4 codul civil, preseriptiunea - 
ipotecei se calculează prin expirarea 
timpului defipt pentru preseripțiunea 
acţiunei, totuşi în materie de privile- 
gii 'şi hipoteci legea admițând două. 
prescripţiuni, una liberatorie . pentu 
debitor şi alta achizitivă pentru ter- 
tiul deținător, care sunt'cu totul iîn-... 
dependente una de alța, prima curgând 
contra - creditorului ipotecar, secunda. 

“contra proprietarului imobilului, pre- 

DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul civil 

scripția va puteă foarte bine să fie 
împlinită pentru proprietarul imobi- 
lului şi. neîmplinită -pentru ereditorul 
urmăritor,. (Trib, Ilfov not. Dr. 54/9085, 

-D. 444) 
7. Conform art. 1800 al. 1 e. civil, ipo- 

tecile se sting între altele şi prin stin- 
gerea obligaţiunei principale. 
-Prin urmare, din momentul ce se 

constată că plata ereanţei s'a făcut prin 
depunerea sumei datorită. nu e nici 
un pericol pentrn creditorii care-şi 
dispută ereanţa, ea fiind asigurată prin 
suma: depusă. (Frib. 'Toleorman 2154 
din Febr, 1914; Curier Jud. 307914, 
p.:250), 

CAPITOLUL VIII. | | | 
Despre modul de a purga!) proprietăţile de privilegii şi ipoteci. 

Art. 1801, — Toate actele translative de bunuri şi drep- 
turi cari se pot ipotecă, se vor transcrie pe registre - ce se - 
vor țineă spre acest sfârşit la grefa tribunalului în ocolul 
căruia sunt bunurile situate ?). (Civ. 818 urm., 1295, 1740, 1750, 
1800, 1802, 1803, 1816; Pr. Civ: 721 urm.; L. jua. . oc. 46; 
L. Timbr. 19 $ 41; Civ. Fr. 2181; L. Belg. 1)... 

Text. fr. Art. 2181. — Les contrats tranșlatifs de la propriâte d'im- meubles on droits reels immobiliers, que les tiers dâtenteurs voudront purger de privilăges et hypothtques, seront transerits en entier par le conserrateur des hypothăques dans larrondissement duquel les biens sont situ6s. 
Cette transcription se fera sur un registre ă ce destin€, et le conservateur 

sera tenu d'en donner reconnaissânce au requtrant, 
Text. Belg. Art. 1. — 'Tous actes entre-vifs î titre gratuit ou oncreux 

translatifs ou dtelaratifs de droits rels immobiliers, autres que les priviltges 
et les hypothăques, seront trânserits en entier sur un registre ă ce destin au bureau de la, conservation des hypothăques dans larrondissement duquel les biens sont situâs. Jusque-lă, ils ns pourront €tre oppos6s aux tiers qui auraient 
contracte sans fraude. 
„Il en sera de mânie des jugements pass€s en force de chose jugte, tenant lieu de conventions ou de titres, pour la transmission de ces droits, des actes de renonciation ă ces droits et de baux exeâdant neuf annâes, ou contenant quittance d'au moins trois anntes de loyer. 

Si ces baux m'ont pas &t6 transerits, la, durâe en sera reduite, conformâ- ment ă Vart; 1429. du Code Civil... 

e Doctrină străină. 
AUBRY ET RAV, III, p. 303-507,- 510; II], ed. 5-a, p: 838-845, 849, 850; 

3 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du-nantissemeni, elc., II], 2 2350, 2358-2361, 2394, 2395; BEUDANT, I], 959 urm. ; 

1-2334, 2338-2340 urm., 2347, 2348, 2853- 

Com Er CAPITAN, ed. 2-a, 1, pr: 949;. II, p. 743, 989; “ - DaLroz, Rep. Privil. et hy 
"1308 urm.; - 
DEMANTE Er CoLu 

poth. 1698 urm., 2056 urm.; Suppl. Privil. et. hypoth. 1287, 

III 1, OLMET DE Saxzenne, IX, 109 bis, IV, X-XII, XXI, XXVI, XXXVI; 170 bis, 
. 

- . 

1) sal purga* o Proprietate, însemn , 2) A se compară t 
fiind diferenţe de et art, 1801 

jează a o liberă de. privilegiile i ipotecile ce o grevează. Cus,. Civil român “cu art. 2181: francez % fete & 
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„Poxr, Priv. et hp. ], 391; II, 1270, 1270 bi 

-străinare a 

Codul: civil 

DemMoLoMBE, XV, 291 bis; XVII, 75; 
Huc, V, 399; j 
LAURENT, XANI, 492, 
MouRLoy, ed. 1-a, IM, p. 089, 690; 
PLANIOL, Il, ed. 3-a, No. 3293, 3402 urm.; 

DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI 

495, 427-429, 431, 433, 

Art. 1S01 

431, 4; 

s, 1272-4274 bis, 1126, 1283, 1285, 1291, 1292; 
TRoPLoxG, Privileges et hypolh., II, 404, 405; III, 816; IV, 903, 903 bis. 

e: « Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, X, p.. 579, 585,-.707.. urm., 736, 740, 744, 1145 no 2;.UIl, part, II, ed. 2-a 
p. 874; IV, part. I, ed. 2-a, p. 303,-691; V,p. 168 urm.); Droit uncieh et moderne de - 
la Roumanie, p. 149, 46%; Observaţie sub. Cas. 1,5 Nov. 904. Curier Jud. 82/90; 
Notă sub. 'Trib.. Lannion (Cotes du Nord), 11 Mai 922. Curier Jud. 32/9323; 

DumIrTRESCcU A. M., îl, 19; 
Errimie C. D., Notă sub. Trib, Constanţa s. I, 132 din 6 April. 1921. Pand. Rom. 1924 

]I-218; 
GronRGEAN N., Aotă sub. Cas. II, 95 din 24 Mart. 1920. Pand. Rom. 1924-1-92; 
Guika SERBAN AL., Notă sub. Cas. |, 313 din 8 April. 1921. Pand. Rom. 1922-1-122; 
Nacu, II, p. 36% urm.; 
PLASTARA GEORGE, „Despre publicitatea, actelor juridice*. Dreptul 69/907 ; „Problema publi- 

- cității actelor juridice“. Dreptul 74/1907 ; E - 

RĂDULESCU ANDREI, „Publicitalea drepturilor reale imobiliare şi Hegistrele de proprie- 

tate“. Comunicare; : . 
ROSEXTAL S., Notă sub. Cas. 1, 139 din 2 Mart, 1914. Pand. Rom. 1922-I-115; 

Roserri-BĂLĂSESCU I., Observaţie sub. C. Apel Montpellier, 23 Oct. 1922. Pand. Rom. 

1924-11-75; 
TATARU G. V., Prezidenlul tribunalului, p. 80, 83. 

Jurispradenţă. . - 

1. Art, 1801 c. civ. şi 722 pr. eiv.. care 
vorbeşte 
strămutătoare de proprietate în reșis- 
trele tribunalului. nu se refer de cât: 
Ja .âctele. cari 'strămută acea proprie- 
tate între. vii. Actele .testamentare, de 
şi ne franserise, sunt opozabile terţii- 
lor achizitori: (Apel Buc. I, Ian. 28/81, 
Dr. 48/81). - a 
“2 Din termenii clari şi piecişi ai 

art..722 pr, eiv. resultă că în registrul 
de transeripţiuni se tree actele de în- 

Deci. actul de transacţiune. prin care 

se, recunoaşte unei părţi dreptul pree- 

xistent de proprietate asupra imobilu- 

lui ce forma obiectul litigiului, ne 

fiind translativ, pentru că nici o Mmu- 

tațiune de proprietate nu sa operat, 

ci numai deeclarativ de proprietate un 

atare act, în virtutea efectului atribuit 

lui de legiuitor, putându-se opune, 

fără îndeplinirea vre-unei alte torma- 

lităţi, celor de al treilea cari ar (lo- 

bândi asupra acelui imobil drepturi 
numai de la nnul din coproprietari 
nu e susceptibil de transcripțiune. Și 
mu se poate susţine serios că aceste 

asigurări date de legiuitor ne fiind în- 

desfulătoare, părţile ar putea să le 

complecteze, cerând de comun acord 

transcrierea actului de învoială, căci 

dacă s'ar consacra acest principiu. d 
tuncă tribunalul ar fi dator.să primea- 

scă a se transcrie ori ce fel de act fie 

şi de vânzare mobiliară, destul numai 

ca părțile, după arbitrul lor, să deela- 
ve că află o mai mare securitate pen” 

de  transeripţiunea actelor. 

proprictăţilor imobiliare.. 

tru daraverile lor în transeripţiune, 
Pericolul unui asemenea sistem ar fi 
necalculabil, fiindcă, pe de o parte, ţi- 
nându-se, conform citatului articol. la 
tribunal numai un singur registru de 

" trauscriptiuni, lucrările, din cauza ac- 
telor de diverse naturi, sar întârzia 
“întrun mod păgubitor intereselor ce- 
lor ce ar face adevărate acte de stră- 

mutare de proprietate imobiliară, iar, 

pe de altă, azlomerațiunea diferitelor 

- “aete ar spori, peste prevederile legiui- 

torului, greutăţile cercetărei repgisire- 
lor, de unde ar decurge inevitabil omi- 

siuni de sarcini, fie în certificatele li- 

berate -de grefieri fie în ordonanțele 

de luarea inseripțiunilor ipotecare. Un 
areument puternie în sprijinul tezei 
acesteia se află şi în art. 1819 e. civ. 

care obligă pe grefieri, sub pedeapsă 

de daune-interese, a nu refuză sau în- 

târziă transeripțiunea actelor de mu- 
tațiune de proprietate imobiliară. iar 
nu şi a altor. acte, (Apel Buc. II], 6, 
Tan. 16/84, Dr. 20/84). 

„+ Testamentele conţinând orice fel 
de legaturi, fie că strămută proprie” 
tăţi imobiliare, fie că constitue drep- 
turi reale, nu trebuese să fie trans- 
erise, pentru a îi opozabile! tertiilor 
„persoane,. ce an idobândit drepturi 
veale asupra imobilelor, de oarece le- 
piuitorul a înţeles să supună trans- 
cripției numai actele între viicu titlu 
oneros sau gratuit. căci numai în pri- 
vința lor părțile contractante au posi: 
bilitatea să execute măsurile de pu- 
blicitate prescrise de lege, fiind în cul- 
pă dacă -nu le îndeplinesc. (Cas. I, 
472/1904 B. p. 1578). e 

— 301 —



Art. 1802 

4. Art. 1801 şi 1802 din codul civil 
în concordanță cu art. 792 şi 723 din 
vechea procedură civilă, supuneau la 
transeripţiune în registrul tribunalu- 
lui unde este aşezat imobilul toate ac: 
tele de înstrăinare a drepturilor reale 
pentru a puteă să fie opuse terţilor 
persoane, iar art. 818 din codul civil 
prevede, ca o aplicaţiune „a acestui 
principiu, că actele ce conţin donaţiu- 
nea unui imobil trebue să fie transeri- 
se la tribunalul unde este aşezat imo- 
bitul -. | ! : ” 

Prin urmare, această formalitate 
trebuea să fie îndeplinită şi pentru ac- 
tele dotale cari cuprindeau un imobil, 
pentru ca, terţiile pesoane să poată luă 
cunoştinţă că proprietatea, acelui imo- 
bil a fost strămutată dela înzestrător la 
înzestrat. (Cas. ], 16 Mai 1911, B. p. 639). 

5. Impărţeala fiind declarativă iar . 
nu translativă de drepturi, este opoza- 
bilă terţilor, independent de formal:- 
tatea transeripției actului care o cors- 
tată. (Cas. I, 216 din 29 Mart. 1913. 
Jur. Rom. 19/913). 

In vânzările pentru ieşire din în- 
diviziune, adjudecatarul strein, adică 
altul decât un copărtaş, dobândeste 
prin Jurnalul de adijudecare un drept de 
proprietate: asupra imobilului. sub 
condiţia  depunerei preţului, drept 

DESPRE PURGA Di PRIVILEGIL ȘI HIPOTECI 

Pr 

Codul civil 

care poate fi opus terţiilor, chiar dacă 
jurnalul de adjudecâre n-a fost tran- 
scris, căci legea nu. cere o asemenea 
transcriere. - Se , 

Prin urmare, dacă în urma adijude- 
cărei definitive în intervalul până la 
depunerea preţului şi darea ordonan- 
ței, unul din copărtaşi a vândut drep- 
turile sale unui terţiu, care a transcris 
actul său în acel interval, terțiul 
cumpărător nu dobândeşte un drept 
de proprietate asupra părţilor .indi: 
vize cumpărate ci numai un drept a-. 
supra porţiunei de preţ corespunză- 
toare acelor părţi. (Cas. I, No. 179, 
„1914; Jurisp. Rom. 1914 p. 292), 

2. Dreptul de uzufruct, derivând din- 
tun testament, nu este nevoc să fie 
transcris, cu toată modificarea făcută 
la 1900. lesei autentificărei actelor. 
(Trib. Buzău s, II, 340 din 10 Iunie 
1925, Pandectele Săptămânale 23/995). 

8. A sc vedea: art. 285, Index „Tran- 
seripţie“ şi notele respective; art. 625. 
nota 2; art. 786, notele 2, 3, 96; art. 818 
cu notele respective; urt. 819 cu notele 
respective; art. 975, nota 80; art, 192 
Index „Trauscriere“ şi notele respect.;- 
art, 1229 nota 7; art. 1254, notele 8,9, 
10, 11], 12, 13. 14, 17, 21, 92, 93; art. 1995 
Index „Transeriere“ şi notele respec- 
tive; art. 1802 cu notele respective. 

Art. 1802. — Orice act de înstrăinare a, drepturilor menţio- 
"nate în art. precedent, nu se va puteă opune persoanelor al 
treilea, de nu se va fi făcut transcripţiunea cerută prin acel 
articol. (Civ. 969, 973, 1175 urm., 1182, 
Civ. 723: L. Belg. 1$1).. 

1295, 1801, 1803; Pr. 

* Dezt. Begl. Art. 1 $ 1. — Tous actes entre-vifs ă titre gratuit ou ontreux 
translatifs ou dâclaratifs de droits rțels immobiliers, autres que les privilăges 
et les hypothăques, seront transcrits en entier sur un registre ă ce destin6, au 
bureau de la conservation. des hypothiques dans l'arrondissement duquel les 
biens sont situâs. Jusque-lă, 
contracte sans fraude. 

ils ne pourront âtre opposts aux tiers qui auraient 

Doctrină românească. : 
ALEXANDRESCO, X, p. 579, 585, 707 urm., 736 1740 744, 7145 n 2; (II | art, 1 ed. 2-a e p. 874; V, p. 168 urm.); Droit ancien et moderne de la puri (ler PE: ” OSTIN AL., Observaţie sub. Cas. Req., 15 April. 1920. Pand. Rom. 1922-1]1-97; „Asupra legislaţiei de răsboi“. Tribuna Juridică 

I1-218; 

6-27/019, 30-31/919, 37-38/919, 42-44/919; 
Errimie C. D., Notă sub. Trib. Constanţa s. 1, 132 din 6 April. 1921. Pana. Rom. 1t- 

Nacu, III, p. 764 urm.; 
RĂDULESCU ANDREI, Publicitatea dr L epturilor reale şi vegist ietate, p. 7 urm.; RosENTAL S$., Aotă sub. Cas. 1, 179 lin 2 Mart. 194. Band Ro RE pi 

INDEX ALFABETIC 

Achizitori, a se vedeă | Cunoştință î ă 
„Vânzare-cumpărare”. ina iată despre înstră- Act autentic 8, : Eroare 9 bis. Adjudecare 7. Excepţiuni 4. Ayant-cause 141. Fraudă 3, 8 . esiune 1. . Înstrăinare, a si Creanţă ipotecară 1. „Vânzare! cun Pra ieacă 

Iavocare 5, 9. 
Ipotecă 1,2, 3. 
Licitaţie 6. 
Lipsa . transcripție, a se 

vede ranscripţie“, 
Nulitate 1, 9. SriPl 

| Prescripţie +. 
Privilegiu 2. 
Purga 2. 
Renunţare fî. 
Revendicare 2. 
Terţ 2, 3, 5,6, 6,789 

Partaj 7, - bis, 10, îî. 
Preferinţă a se vedă Tran- | Transcripţie 1—10, 

scripţiee, Vânzare-cump. 2, 3, 8,9, 10- 
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Coâul civil 

J urisprudenţă. 

1. Lipsa de transeripțiune, conform 
art. 1801, a actului, de cesiune. a unei 
creanţe ipotecare, constituind o nuli-: 
tate deprocedură, şi nefiind de esenta 
actului, conform art. 11] pr. civ, tre- 
bue propusă înainte de ori-ce apărare. 
asupra fondului, adică trebue încă de 
la început să se constate calitatea şi 
drepturile cesionarului de a represen- 
ta pe cedente. Această nulitate iînvo- 
cată tardiv, după desbaterea fondu- 
lui, presupune renunţarea de a o.mai 
invocă şi nu se mai poate reveni asu- 

Dra ci. (Apel Bue. I, 112, Mai 16/89, Dr. 

- i 

“a. Dispoziţiunile art. 1801 şi 1802, 

fiind privitoare la terţiul dobânditor. 
ce voeşte a purgă un imobil de privi- 

legii şi ipoteci, sunt străine de specia. 
în care în timpul acţiunei de revendi- 

care imobilul revendicat a trecut în 

proprietatea unui terţiu care nu şi-a 

_ fanseris actul său de proprietate, (A- 

pel Bua I, 13, Ian. 17/90, Dr. 11/90). 

3. Pentru ca vânzarea unui imobil 

să poată fi opusă tertțiilor, cari au 
dobândit drepturi asupra aceluiaşi i- 

mobil, e necesar ca ea să fie transeri- 
să în registrul de transeripţiuni al tri- 

bunalului situaţiunei imobilului. In 

lipsa unei asemenea transeripțiuni, 

nici înstrăinările,. nici .ipotecile, nici 

alte drepturi reale constituite de cum- 
părător, nu sunt opozabile terţiilor 

cari, au dobândit drepturi asupra ace- 
luiaşi imobil din partea vânzătorului. 

Nici cunoştinţa ce secundul cumpără: 

tor ar fi avut despre vânzarea, făcuti 
dejă primului cumpărător, nu poate 

dispensa de transeripțiune, căci când 

legea prescrie o măsură de publicitate 

în interesul terţiilor, numai prin înde- 

plinirea acelei măsuri, actul devine o- 

pozabil acelor terţi. - Aceste principii 

însă, încetează de a mai fi aplicabile 

în caz de fraudă (fraus omnia corrum- 
pit). (Apel Buc. I, Oct. 6/9%, Dr. 31/94). 

4. Art. 1802 din codul civil şi 723 din 

procedura civilă, relative la. conflic- 

tele de drepturi: cari se regulează după 

anterioritatea transeripţiunii, se „apli- 

că numai în cazul când achizitorii nu 

pot invoca de cât drepturile rezultând 

din titlurile lor, iar nu şi atunci când 

unul din ei, pe baza titlului său poate 

invocă prescripţia de l0ani prevăzută 

de art. 1895 din codul civil. (Cas. I, lu- 

nie 1908, B. p. 1089). 
5. Transcripţiunea unui 

tutiv de drepturi reale, 

act, consti- 
fiind creată 

pentm apărarea drepturile celor de al. 

treilea cari nu au putut participă la îa- 

cerea actului, lipsa acestei formali- 

tăți nu poate fi invocată de cât numai 

de cei d'altreilea, vătămatți în dreptu- . 

DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI 

transcripţia sa 

ârt. 1802. 

rile lor. (Cas, s. I, 294, dim 912. Curier 
Jud._33/1912), E 

6. In principiu, până la transeripţiune, 
drepturile asupra unui bun nemişcă- 
tor. rezultând din actele supuse acestei 
formalităţi, nu pot fi opuse celor d'al 

„treilea cari au drepturi asupra acestui 
bun, de unde rezultă că, pentru a se 
putea opune lipsa. acestei formalităţi, 
trebue ca cel ce o. invoacă să stabilea- 
scă că are un drept asupra bunului 
nemişcător în litigiu. (Cas, s. I, 427/9129 
Curier Jud. 57/1912). 

7. In vânzările prin licitaţiune publi- 
că pentru eşire din indiviziune, adju- 
decatarul străin, adică altul decât un 
copărtaş, dobândeşte prin jurnalul de 
adjudecare un drept de proprietate a- 
supra imobilului sub condiţiunea, de- 
punerei prețului, şi pentru ca muta- 
ţiunea .proprietătei să poată fi opoza- 
bilă terţilor, nu se cere transcrierea 
jurnalului de adiudecare. (Cas. I, No. 
179, 1914; Juris. Rom. 1914, p. 2%; 
Dreptul 1914, p. 322). 

8. Tribunalul faca o iustă aplicare a 
art. 723 .p. civ. când înlătură efectele 
ce rezultă din transeripţia unui act şi 

hotărăşte că acel act nu poate îi opus 

aceluia care a dobândit imobilul prin- 
irun act autentificat în aceiaşi zi 
când s'a transcris actul adversarului, 
deci tribunalul constată în fapt că 

operat cu viclenie, 
(Cas. I, 192/915. Curier Jud. 44/915). 

'Pranseripţia nu este o condiţie de 

_xvaliditate a unui act de înstrăinare. 

Actul netranseris nu este nul iar lipsa 
de transcriere nu poate fi invocată, 
decât; de aceia cari au un drept asu- 
pra imobilului înstrăinat şi cari l-au 
conservat în mod regulat. (Cas. II, 305 

din 27 Dec. 1921 Jud. Rom. -9—10/922, 

Pand. Rom. 1923, I, 171). | 

9 bis. O transacţiune eronat făcu- 
tă, neputând determină şi individuali- 

ză imobilul în scopul pentru care le- 

gea o creează, echivalează cu o lipsă 
totală de transoripţie şi ca atare nu 

poate produce efectul său legal obi- 
ainuit, de a atribui, dreptului din ac- 
tul transcris, caracterul de. opozabili- 

tate faţă de terțele persoane, cari ulte- 
rior au dobândit şi conservat după 
lege drepturi asupra aceluiaș imobil. 
(Prib, Prahova, Comisiunea de Con- 
solidare, 392/1922, Al. Gănţoiu. Lucrări 

" Judecătoreşti No. 4, 1924 p. 20 urm.). : 
10. Transcripţiunea actelor fie au- 

tentice, fie sub semnătură privată, 
fiind o formalitate de publicitate ins- 
tituită în interesul şi pentru apărarea 
celor de al treilea şi având de efect 

_opozabilitatea transmisiunei față de 
aceştia de bună credință. cari ar pre- 
tinde drepturi asupra aceluiaşi -ne- 
mişcător, rezultă de aci :că între: doi 
sau mai mulţi achizitori de bună 
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Art. 1803 

credinţă ai aceluiaş nemişcător, cari 
dețin dreptul lox de la acelaş autor, a- 
cela va fi considerat ca. proprietar 
care îşi va transcrie titlul său mai 
întâi. (C. Apel Constanţa 227 din 5 
Mart. 1924, Justiţia Dobrogei 5/924. 
Jur. Gen. 1924 No. 1064). 

13. a). Prin ayant-eause se înțelege 
o persoană care, fără să fi luat.parie 
la un act determinat, fie în persoană. 
fie printrun reprezentant, a succedat 
uncia din părţi sau autorului actului. 
Acești ayant-cause sunt la rândul lor 

de două feluri: cu titlu universal, când 
au dobândit universalitatea patrimo- 
niului autorului lor, sau a unei îrac- 
țiuni din această universalitate și.cu 
titlu particular, când au dobândit unul 

DESPRE: PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI . Codul civil 

sau mai multe bunuri, determinate în 
individualitatea lor. . a. 

b). Prin terţe persoane se înţeleg-a- 
cele persoane cari nu au luat parte, 
nici personal, nici reprezentaţi, eu alte 
cuvinte cari pot invocă cu sucees ma- 
xima: „res inter alios acta“-:(Trib. Bu- 
zău s. 11,10 Iun.1925, Pand. Săpt. :23/925). 

12. A se vede: art. 285, Index „ran: 
scriere“ şi notele respective; “art. 616, 
nota 14; art. 786, notele 2, 3, 26; art. 818 

- cu notele respective; art. 819 cu notele 
respective; art. 975, nota S0: art. 1228, 
Index „Transeriere” şi notele respen- 
tive; art. 1229, nota 7; art. 1254 notele 
$, 9, 10, 11, 12, 13. 14. 17, 21, 22, 93; art, 
1295, Index „Dranseriere“ şi notele res: - 
pective; art. 1801 cu notele .respeetive, 

“Art. 1808. — Transcripţiunea preserisă prin articolul 1801, 
transmite dobânditorului drepturile ce înstrăinătorul avea 
asupra proprietăței imobilului, 
cu cari imobilul eră 

dar cu privilegiile şi ipotecile 
însărcinat. (Civ. 644, 971, 129, 1740, 

1746, 1770 -urm., 1790, 1801, 1810; Civ. Fr. 2189; L, Belg. 109). 
Tezi. fr. Art. 2162. — La simple transcription des titres: translatifs de propriât6 sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothtques et pri- 

vilges 6tablis sur l'immeuble, 
Le vendeur ne transmet ă l'acgqudreur que la propriâte et les droits quiil avait lui-meme sur la chose vendue: il les transmet sous Paffectation des memes privil&ges et hypothăques dont îl ctait charge. 

„ Doctrină străină, 

AuBnr Er RAU, III, p. 496-502; III, ed. 5-a, p. 829-837; , BAunny Er DE LOYNES, Du nantissement, etc. III, 2367 urm., 2310-2372, 2375, 2379-2383, 2385, 2337-2389; 
BUFNOIR, Propriele et contrat, ed. 2-a, p. 101, 1%; Coran Er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 94951, p. 
DALLoz, Rep. Privil. et hypoth., 2042, 205 

143; a 
urm.; Suppl. Privil, et hypoth., 1308 urm.; „ DEMANTE EP COLMET DE SANTERRE, IX, 109 bis, XIV-A VIE, XIX; 183 bis, III-V; JGARSONNET, V, & 1693 ; 

LyoN-CAEN ET RENAULT, VIII, 696-608; 
MovaLony, ed. 7-a, III, p. 689, 690; : PLANIOI, II, ed. 3-a, No. 3308; . PONT, Priv, et lup. IL, 1350; - 
TROPLONG, Privileges et hupoth.,'1V, 908, 909, 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 579, 585, 707 urm. 730, 740. 744. 245 n = . 3 A „955, > 40, 744, 745 n. 2; (II, part. II, ed. 2-a, p. 840 n. 1, 886 nota; V, p. 168 urm.; VI, p. 415); Droit ancien d moderne de la „Roumanie, p. 464; 
Caxracuzino MATEI, p. 593; 
CERBAN AL, „Sistemul. le Dreptul Î4/11, 4791. 1/4 Noastre în ce priveşte purga legală și-cea- voluntară”. ErrimIe.C. D., Xotă sub. Tri , 

]1-218; " ib Co 
Nacu, III, p. 164 urm.; 
RĂDULESCU ANDREI, » 

tale“, p. 7 urm. 

nstanța s. 1, 132 din 6 April. 1921. Pană. Rom. 192% 

Publicitatea drepturilor reale. imobiliare şi registrele de proprie- 
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Dodul civil 
N 

„Art. 1804. — Dacă noul proprietar voeşte a fi apărat de 
urmăririle autorizate prin Capitolul VI al prezentului titlu, 
este ţinut, în cursul lunei dela transcripţiunea actului de trans-.: 
misiunea. proprietăţei, de a notifică creditorilor la domiciliile 
ce 'şi-au ales-cândiau luat inscripţiunile ipotecare: 

„1.:Contractul de dobândirea imobilului ; 
2. Un certificat de transeripţiunea lui; 
3. O tabelă în trei coloane, din care cea dintâi va cu- 

prinde. data ipotecelor şi aceea a inseripţiunilor; cea de a 
doua, numele creditorilor, şi cea de a treia sumele creanţelor 
înscrise. (Civ. 1115, 1781, 1790, 1801, 1805 urm., 1806 urm., 
1813, 1816; C. com. 691; Civ. Fr. 2183; L. Belg. 110). - 

"""Tezt. fr. Avt. 2183. — Si le nouveau proprictaire veut se garantir de effet 

.des poursuites autorisâes dans le chapitre VI du present titre, il est tenu, soit 

avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, ă compter de la premitre 

sommation qui lui est faite, de notifier aux ertanciers, aux domiciles par eux 

dlus dans leurs inseriptions: 
10, Extrait de son titre contenant seulement la date et la qualite de lacte, 

le nom et la. dsignation precise du vendeur ou du donateur, la nature et la 

_situation de la chose vendue ou donnte; et, sil s'agit d'un corps de biens, 

la denomination generale seulement du domaine et des arrondissements dans 

Tesquels il est situc, le prix et les charges faisant partie du prix de "la vente, 

ou l'evaluation de la chose, si elle. ă 6t6 donnce; . 

9». Extrait de la transeription de Pacte de vente; 

30. Un tableau sur trois colonnes, dont la premitre contiendra la date 

des hypothăques et celle des inseriptions; la seconde, le nom des ertanciers; 
la troisitme, le montant des erâances inserites. 

DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ŞI IPOTECI Art. 1$04 

Doctrină străină. 

Aur ET RAU, III, p. 507, 511-513, 521; III, ed. 5-a. p. 3143, 850-535, 865, SUV; 

_ BAUDRY ET LOYNES, Du nantisement, etc., III, 2128, 2303,_2403-2400, 2419, 2420; 

- Conu ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 743, 909, 991, 992, 1007; , 

“ Darroz, Rep. Privil. et hypoth., 2008 urm.; Suppl. Privil. et hypoth. 1264 urm.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IN, 172 bis, II, III, NIN; 

DemoauE, I, Sources «les obligalions, |, p. 332; 

-GUILLOUARD, Vente, I, 164, 197; 

LADRENT, ANNI, 201, 417, 45%, 455, 57, 1459, +01; 

MoURLON, ed: ra NL p. PU urm. ; | 

PLANIOL,. |l, ed. 3-a, No. , 1; : PR , 

Poxr, Priv. et hp 1149, 115% 1296-1209, 1302-1307, 1823, 1924; 

TaopLoxG, Pricil. et In/poth., LI, 795 bis; IV, 916, 919, 920, 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. zu urm.; Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 401; 

- CANTACUZIRO MATEI, p. 59f; pi , _ SIR - ÎN 

CERBAN AL, „Sistemul legislaţiei noastre în ce privește purga legală şi cea voluntară“. - 

e Dreptul 14911, 177941, 18/9114; PI | 
ACU, III, p..491, urm. ; „a a ” 

Roser- BĂLĂNESCU I., Notă sub. C. Apel Buc. s. IV, 2+ din 1 Febr. 1923. Pand. Rom. 

*-1924-11-9, . E i a _ 

urisprudenţă. a în contra lui se pot intentă aseme- 

. Juri p i nea actiuni, astfel că este nulă comu: 

1. După art.. 1242 Cod. eiv. numai  nicarea făcută de cumpărătorul unui 

bărbatul are, în timpul căsătoriei, imobil, în sensul art. 1804 pentru pur- 

exerciţiul acţiunilor dotale şi numai  gârea unei inseripţii dotale, nu în per- 

20 
65239, - Codul Civil adnotat, — IV. — 203 —



- Art. 1805 

soana bărbatului ci.a femeii. Această 
nulitate nu se poate acoperi printi”o 
mărturisire ulterioară, la care bărba- 
tul ar îi chemat să facă, cum că a a- 
vut cnnoştință de acea comunicare, 
căci nu prir: astfel de mărturisire sar 
puteă complecta îndeplinirea zisei for- 
malităţi, mai cu seamă faţă de femeia 
sa, care în acestă privinţă este o terță 
persoană. (Cas. 1, 83/94, B. p. 266). : 

2. Din combinaţiunea art. 1091 cu 
art. 1804 şi următorii din Codul civil 
rezultă că purgarea privilegii'or sau 

- ipotecelor 'de către noul proprietar. nu 
este prevăzută de către legiuitor ca o 
condiţiune pentru validitatea îrstrăi- . 
nărei ce vechiul propr'etar a făcut 
imobilului 'supus privilegiului sau ipo- 
tecei către noul achizitor ci numai ca 

“un mijloc, prin care noul proprietar 
poate scăpa imobilul de urmărirea 
creditorilor. privilegiați sau ipotecari. 
De unde urmează că tribunalul de ur- 
mărire comite un exces de, putere şi 
face o greșită aplicare a citatelor 
texte de lege, când respinge con- 
testațiumea, ridicată de noul cumpără- 
tor, care avea de obiect scoaterea imo- 
bilului de sub urmărire. cu toate că 
dânsul a probat că cumpărătoarea a 
făcut-o înainte de orice. publicaţiune 
de urmărire şi se oferea tot deodată - 

- de a plăti pe creditor de suma pentru 
care se coristituise ipotecă asupra î-: 
mobilului. (Cas. II, 174;95-B._-p 1145). 

DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul civil 

- 8. Dispoziţiunile art. 1604 din codul 
“civil,:prin care cumpărătorul trebue să 

: notifice creditorilor ipotecari actul de 
vânzare al imobilului ipotecat. au fost 
edictate numai pentru: obţinerea pur- 
sărei unui imobil de privilegii şi îpo- 
ieci, ele nu poate să aibă nici o aplica- 
ţiune în materia primirei unei inscrip- 
ţiuni ipotecare. (Apel Buc. 1], Dr. 6, 
910, p. 498). E - | 

4. a). Pentru ca cineva să poată e 
xercită purga 'conf. art. 1804 e, cir. 
trebue să fie proprietar în momentul 
îndeplinirei formalităţilor de purgare. 
condiţiune ce rezultă din termenii 
„noul proprietar“ întrebuințaţi de le- 
iuitor; iar acel care a fost proprietar 
“lar care nu mai este, nu se mai gă- 
seşte nici în textul legei, nici în spi- 
ritul” ci spre a o exercită sau con- 
tinaă, 

b). Adjudecatarul în sistemul legei 
române devine proprietar din momen- 
tul depunerei preţului, însă sub condi- 
țiunea suspensivă. a acceptărei preţu- 

"lui şi. a rămânerei definitive a ordo- 
nanţei.. , 

c). Proprietarul sub condiţiune sus- 
pensiyă poate: exercită purga. | 

d). Maxima „surenchere sur suren- 
chere_ne vaut“ nu are aplicaţiune în 
legea română. (Trib. Ilfov notariat, 
No. 2281913; Curier Jud. 30/914, p. 249). 

5. A se vedea: art. 1242, notele 26, 30. 

Art. 1805. — Noul proprietar ') va declară prin acea noti- 
ficaţiune că, este gata a plăti îndată datoriile Şi sarcinele ipo- 
tecare numai până, la concurenţa preţului stipulat prin actul 
de înstrăinare sau până la valoarea de la care va preţui imo; 
bilul ?), dacă este dăruit, fără distincţiune între datoriile exi- 
gibile sau neexigibile. (Civ. 1025, 1363, 1791 urm., 1804, 1806; Civ. Fr. 9184). 

Tezi. fr. Art. 2184. — Lacquereur ou le donataire declarera, par le mâme : 
acte, qu'il est pret. a. aequitter, sur le champ, les dettes et charges hypoth& caires, Jusqu â concurrence seulement du prix, sans distinetion des dettes exi- gibles ou non exigibles. 

Doctrină străină, 
AUBRY ET RAU, III, p. 516-520; III, ed. 5-a, p. 859-865: BAUDRY ET DE LoYxES, Du nantissement, etc., III, 2304, 2444-2416, 2497-2499, 2434, 2435; CAPITANT, De la Cause des Obligations, P 67; 

489, 991; E 
Coran Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 955, DarLoz, Rep. Privil. et hypoth., 214% urm.: Suwpl Privil. et h mi g j -, 3 . . oth., 455, 1342 urm.;.. DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, V, 250 bis, A, IX, 165 bis, N 172 bis, XVII; LAURENT, XXXI, 400, 464, 467, 469: 
MovRLox, ed. 7-a, III, p. 690 urm. : PLANIOL, II, ed. a, No. 3312 ur: - Poxr, Priv. et hyp., II, 1317-4320, 1337. TRoPLoxG, Privil. et hay ( 

  

1) In articolul fran 
nea: „noul proprietar“, 
„u 2) In textul art, fra 

până la caloarea la care ca Pprețui imobilul“ , ț ( £ 

polh. IV, 883 bis, 927, 929-931, 934 bis, 959; 
cez corespunzător 2184, se zice: „l'acgutreur ou le donataire“ în loc de expresiu- 
ncez corespunzător 2184 lipsesc cuvintele: „stipulat prin actul de înstrăinare sau 

, Cari au fost intercalate de legiuitorul român. în 
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“Qodul civil DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Art. 1806 

' Doctrină românească, 

„ALESASDRESGO, X, p. 741 urm; (VI, p. 500); Droit ancien et moderne de la Roumanie, 
p. A 4: 

. . Di . 

CANTACUZINO MATEI, p. 59%; 
CERBAN AL, „Sistemul legislafiunei noastre. în ce priveşte purga legală şi cea voluntară“ - 

„Dreptul 1%/911, 17/91, 18811; 
Nacu, III, p. 805 urn.. 

Axt, 1806. — După ce noul proprietar a; făcut notificaţiunea 

preserisă în termenul defipt prin articolul 1804, şi dacă preţul 

stipulat nu poate acoperi toate datoriile privilegiate şi ipotecare, 

orice creditor al cărui titlu este înscris poate cere punerea 

imobilului în vânzare prin licitaţiune publică, cu îndatorirea: 

| 1. De a comunică astă cerere noului proprietar în curs 

„de patruzeci zile dela notificaţiunea, ce acesta i-a făcut; 

2. De a se supune a sui preţul imobilului cu a zecea parte. 

mai mult peste preţul stipulat în actul de înstrăinare. 

Toate acestea se vor comunică, după cererea în scris a 

„ereditorului, atât noului proprietar cât şi înstrăinătorului imo- 

bilului, prin tribunalul unde sa făcut .transcripţiunea actului 

de înstrăinarea imobilului. 
Toate acestea sub pedeapsă de nulitate. (Civ. 1781, 1804 

urm., 1808 urm.. 1813; Pr. Civ. 547 urm., 722; Com. 692; Civ. 

Fr. 9185; L. Belg. 115). | 

Tezt. fr. Art, 2185. — Lorsque le nouveau propridtaire a fait cette no- 

ification dâns le delai fixe, tout ertancier dont le titre est inserit, peut requlrir 

la mise de limmeuble aux enchâres et adjudications publiques; ă la charge, 

-10. Que cette requisition sera signifise au nouveau propriâtaire dans qua- , 

rante jours, au plus tard, de la notification faite ă la requâte de ce dernier, en y 

ajoutant deux jours par cing myriamâtres de distance entre le Qomieile €lu et 

Je domicile râel de chaque requtrant; a a 

20 Qw'elle contiendra soumission du 'vequbrant, de porter ou faire porter 

le prix ă un dixitme en sus de celui qui aura €t6 stipul6 dans le contrat, ou 

declară par le nouveau proprittaire; , . a 

"30 Que la mâme signiiication sera. faite dans le mâme delai au precâdent : 

„ propriâtaire, d6biteur principal ; , | 

4 Que original et les-copies de ces exploits seront signs par le crâancier 

xequtrant, ou par son fond6 de procuration ex presse, lequel, en ce cas, est tenu 

„de donner copie de sa procuration; , Ă , 

50 Quil offrira de donner caution jusqu'ă concurrence du prix et des 

aharges. a 

Le tout ă peine de nullit€. 

Doctrină străină. 
| 

Aunny er Ray, III, p. 518, 522-526, 529-533; III, ed. 5-a, p. 862, 867-874, 878, 879, 881 

88 , 4; ! j 
5 5 Bau SE Lovnes, Du nantissement, e!C., III, 2440-2442, 2445, 2446, 2448-2452, 2t5t- 

„2450, 2467-9409, 2417, 2410, 2003: 67 | | | “CaprrANT, De la Cause des Obligalions, P. o » ; 
Corr Er CaprraNr, ed. 2-a, |, p. 95%; ÎL, P: 736, 993, 99%; 2 1, 64, 15 ; 
DaLLoz, Rep. Surench., 12 urm. 101, 264; Suppl. Surench., 20 urm., 51, 64, 159, 816; 
Demâxte Er COLMET DE SANTERRE, VI, 101 bis, VIL-IX; IX, 17% bis, II-V, VIII, lX, 

XI-NUI, XVII; | | 
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! 
y ă ._. Art. 1$07-180$ DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul cisil 

DEMOGUE |, Sources, des. Obligations, Ip. 9392; "- _ 
DEMOLOMBE, 1V, 133, 292; . a _ 
LAUREN, XĂRI, 48%, 485, 490, 491, 498-502, 504, 506, 511, 512, 524, 534, 539, 602; 
MOURLOX, cd. 7-a, HE p. 02: 
PLANIOL, II,.ed. 3-a, No. urm.; o. IE 
Poxr,. Pio. et hp. 1, 1343-1346, 1354, 136%, 1365, 1369, 1384, 1386; 
TRoPLoNG, Privileges et h/polh., LV, 932, 935, 949, 955, 056, 965 

Doctrină românească. 

ALEX ANDRESCO, Xp. 711 urm.;- Droit ancien et moderne de la Houmanie, p. 46ţ; CANTACUZINO, MATEI, p. 591; 
Nacu, III,,p. 491, 809, 

„Art. 1807. — Dacă creditorii nu vor cere punerea în licita- țiune în termenul și cu formele “prescrise în articolele prece- dente, valoarea: imobilului va rămâneâ definitiv defiptă la preţul: stipulat prin contract, sau: la suma estimaţiunei în caz . „-de donaţiune, şi. noul proprietar -va rămâneă liberat de ori ce privilegiu 'şi ipotecă, plătind preţul creditorilor “după. ordinea inseripţiunei lor, sau depunându-l la: casa de depozite şi con- semnaţiuni. (Civ. .1114. urm,, 1116, 1311, 1800, 1806; Pr. Civ. 604 urm.; Com. 693; Civ. Fr. 2186; L. Belg. 116). 
Tezt. fr. Art. 2156. — A dâfaut, par les ertanciers, d'avoir requis la mise aux enchtres dans: le dâlai et les formes prâserits, la valeur de limmeuble demeure definitivement fixce au prix stipule dans le contrat, ou dâclar6 par le nouveau propriâtaire, lequel est, en conscquence, libâr6 de tout privilâge et hypotheque, en payant ledit prix aux crtanelers qui seront en ordre de receroir, ou en le consignant. 

„= Doctrină străină, 
AuBRr ET lau, III, p. 531, 532; III, ed. 5-a, p. 881-883; " BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc. III; 2485, 24186, 24180; CAPITANT, De la Cause des OVligations, p. 67;. CHuAUVEAU ET CARRE Quest., 2619 bis; E CoraiN Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 99%; Darroz, Nâp. Privil. et hypoth., 2162 urm.; Suppl. Privil. et hypoth., 1353 urm.; DEmoauE, Î, Sources des Obligations, |, p. 301; i | LâuREKT, XXXI, 555, 562 bis; 
MouRnLos, ed. 7-a, III, p. 693; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No:- 3322 urm.; TaorLos,:1V, 957, 958 ter.. 

Li 

Doctrină românească. 
" ALEXANDRESCO, X, p. 711 urm.; (V, p. ANenEsco, X, p (V, p 
CANTACUZIxO MATEI, p. 594; 
Nacu, Il, p. 808, 

5060); Droit ancien el moderne de “la Roumanie, 

Art. 1808. — In caz de vânzare, ea se va face cu formele prescrise pentru expropriațiunile forţate, după stăruința sau a creditorului care a cerut vânzarea sau a noului proprietar. 

contract sau declarat, după estimaţiune, Şi suma 'cu care Gre- ditorele sa obligat a sui acest preţ. (Civ. 1806 $ 2; Pr. Civ.: 540 urm., 544, 549; Com. 693; Giv. Fr. 2187; L.. Belg. 117). 
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Codul. civil DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ŞI IPOTECI Art: 1509-1810; 

„i Zezt. fr. Art. 2187.— En cas .de. revente sur enchăres, elle:aura, lieu. 
- suivant les formes. Etablies':pour: les expropriations forees;:ă la, dilli 

du erâancier qui laura requise, soit du nouveau proprittaire.':..: 
Le poursuivant Enoncera dans les affiches le prix stipult dans 

ou dtelară et la somme en sus ă la 
ou faire porter. 

gence. soit: 

atiic! le contrat, 
quelle; le'.ertaneier s'est oblig de la porter 

“Doctrină străină... ..- 

AuBnr Er RAU, III, p. 532, 593; II, ed. 5-a, p. 883, 88; 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nanlisement, etc. III, 2492; 
CoLIs Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 995; : 
DaLLoz, Rep. Surench., 226 urm.; Suppl:: Surench.;:168 urm. ; 
MoURLOx, ed. 7-a, III, p. 691 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3355 urm. 

Doctrină românsască. 3 

ALEXANDRESCO, X, p. Til urm.; Droit ancien et moderne de lu Roumanie, p. 46%; 
CANTACUZINO MATEI, p. 595; : 
Nacu, III, p. 810. 

Art. 1809. — Adjudecatarul este dator, peste preţul adju- 

decaţiunei, a restitui dobânditorului imobilului sau donatorelui :) 

deposedat toate cheltuelile ce acesta a făcut cu formarea con- 

tractului său, pentru transcripțiunea lui, acelea, ale notifica- 

 ţiunei, şi cele făcute de el la vânzarea prin licitaţiune. (Civ. 

1019, 1341, 1402, 1798, 1809; Civ. Fr. 2188; L. Belg. 118). 

Test. fi. «nt. 2185. — L'adjudicataire est _tenu, au-delă du prix de son 

adjudieation, de restituer ă Vacqutreur ou au donataire  depossed les frais 

et loyaux cofts de son contrat, ceux de la transeription sur les_registres du 

conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir î la revente. 

Doctrină străină. 

Bar Er RAU, p..333, 53%, 530, 537, 575;:1Il, ed. 5-a, p.. 885-890; _ _ 

Apa ET DE LXES, Du nantissement, etc., III, 2505-2509, 2515, 2516, 2519 urm.; 

CHAUVEAU e CARnE, (est 2500: 1000 1002 . 

OLIN Er CAPITANT, ed. 2-a, ÎI, p. : „1002; , 

pe 2 REp. Vente publ. dir, 214% urm,; Suppl. Vente publ. d'imm, 489 urm.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 177 bis, JI, IV; , 

LAURENT, XXXI, 54, 5%: ” | | | | 

MoURLOx, ed. 7-a, III, p. 697 urm.; a | , | o 

PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 336% urm.; 

Poxr, Priv. et hp-, IL, 1396; 

TaoPLoNG, LV, 962, 967, 971. 

Doctrină românească.. 

ALEXANDRESCO, X, p. 7ll urm.; Droil ancien et moderne de la Roumanie, p. 46%; 

"Caxracuzixo MATEI, p. 99%; 
Nacu, III, p. 810. . 

Art, 1810. — Dacă imobilele în urmarea, licitațiunei sau 

adjudecat asupra dobânditorului imobilului sau a donatorului”) 

acesta nu este obligat de a transcrie jurnalul de adjudeca- 

țiune. (Civ. Fr. 2189; L. Belg. 119). 

« 5 aici i i“ i î tul francez. 
i i i „donatorelui“, în loc de „donatarului“, cum este şi în tex 

2 Sia Eroare se Zice aci „lonatorului“, în loc de „donatarului“, cum este şi în textul francez. 
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Art. 1811 DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECIL Codul civil 

Tezt. fr. Art. 2189. — I/acqutreur ou le donataire qui conserve lim- 
meuble: mis anx ench&res, en se rendant dernier enchârisseur, n'est pas tenu de 
faire transcrire le jugement d'adjudication. E 

Doctrină străină. 

BAUDRY ET DE LovNEs,. Du nantissement, etc. Il, 2495, 2496; 
CoLIn ET CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 949, 934; 11, p. 999; 
Darroz, Rep. Surench., 269 urm.; Vente publ. d'imm., 2158; Suppl. Surench., 189 urm.; 

Vente publ. d'imm., 490: 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3359. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 7ll urm.; Droit ancien el moderne de -la Roumanie, p. 194, 46%; 
CANTACUZINO MATEI, p. 595; 
Nacu, III, p. 812. 

Jurispradenţă. 

1. Axt, 722 pr. civ.. enumărând actele 
ce trebuese transcrise pentru ca po- 
trivit art. 723 pr. civ., să poate fi opuse 
terţielor persoane cari au drepturi a- 
supra imobilului, nu prevede şi ordo- 
nantele de adiudecare. Or, ordonanţele 
de adijudecare fiind asimilate cu hotă- 
rîrile judecătoreşti şi în privința lor 
legiuitorul necerând formalitatea, tran- 
scripţiunei, cată să decidem că această 
regulă se aplică şi la ordonanțele de 
adiudecare. De altmintrelea faţă cu 
art. 567 al. 2. care declară în mod ab- 
solut că ordonanta de adjudecare are 
efect retroactiv din momentul adiude- 

Art. 1811. — Retragerea creditorului „Care va fi cerut: 

. 

caţiunei şi îace pe adjudecatar. pro- 
prietar fără nici o restricţiune şi cu 
art. 1810 e. civ., după care actele de ad- 
judecaţiune nu se transeriu, a admite 
transcripţiunea şi pentru ordonanţele 
de adiudecare este a admite în mod 
tacit o formalitate pe care legea nu o 
prevede şi a creeâ pentru neîndeplini- 
rea ei o nulitate pe cale de interpre- 
tare. Din toate acestea rezultă că ordo- 
nantele de adiudecare nefiind supuse 
iranseipțiunei, nu întâietatea tran- 
scripțiunei trebue să declare care e a- 
devăratul proprietar, (Cas. 1, 50/Febr. 
26/88. B. p, 37; Apel Galaţi, 1, 163, Nov. 
25/88, Dr. 12/89). Mi 

punerea, în licitaţiune, nu va putea stavili sub .nici un cuvânt 
adjudecajţiunea publică, dacă nu vor consimţi -toţi ceilalţi 
creditori privilegiați '), sau ipoteeari. (Civ. 1336 urm.; Civ. Fr. 2190: L. Belg. 120). 

„Zezi. fr. Art. 2190. — Le dâsistement du ertaneier requtrant la mise aux enchtres, ne peut, mâme quand le crâancier pâierait le montant de 'la soumis- son, empscher ladjudication publique, si ce n'est du consentement -exprâs de tous les autres ertanciers hypoth&eaires. 

| Doctrină străină, 
AuBRr Er RAU, III, p. 531; III, ed. 5-a, p. 81; BAUDRY ET DE LOYnES, Du nantissement, etc. III, 2476; CoLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 99; Dauroz, Rep. Surench., 258 urni.; Suppl. Surench., 184 urm; MoURLoxy, ed. 7-a, III, p. 6%; 
PLANXIOL, II, ed. 3-a, No. 3356; 
Poxr, Priv. et hyp. Il, 1385. - 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 711 urm. 

„CANTACUZINO MATEI, p. 59%; 
Nacu, III, p. 809. 

  

1) În textul francez de unde ezte || t nici în Legea belgiană din 16 Decembrie 1851. a 

; Droil ancien et moderne de ia Roumanie, p. 464; 

zest art. lipsește cuvântul „pritilegiaţi:, care nu se găseşte 
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Codul civil DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ŞI IPOTECI Art. 1812-1813 

„- Art. 1812. — Dacă adjudecaţiunea se va face asupra ace- 
luia. care cumpărase imobilul, atunci va.aveă recurs în contra, 
vânzătorului spre a fi desdaunat de suma care escede preţul 
stipulat, prin actul de vânzare, şi pentru dobânda acestui esce- 

dent). (Civ.'1336 urm., 1798 urm., 1813; Civ. Fr. 2191; L. 

- Belg. 121), Da Sa 

“Text. fr. Art. 2191. — Laequtreur qui se sera, rendu -adjudicataire aura 

son recours tel que de droit contre le vendeur, pour .le remboursement de ce 

qui excăde le prix stipult par sont titre, et pour Pintârât de cet excedant ă 

„compter. du jour de ehaque paiement. 

- Doctrină străină. 

Auvpnr ET RAU, LII, p. 533; II, ed. 5-a, p. 885; 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc. III, 2497. urm.; - 

„COLIN ET. CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 1000 

DarLoz, Rep. Vente publ. d'imm., 2160 urm.; Suppl. .Vente publ. d'imm., 490 urm.; 

PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3360; | 

Poxr, Priv. et hyp., LI, 139%; 

TROPLONG, Priv. et hyp., LV, 908; | | 

Doctrină românească. 

__ ALEXANDRESCO, X, P- 741 urm.; Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 46%; 

CANTACUZINO MATEI, p. 595; 7 

Nacu, III, p. 812. 

Art. 1813. — In cazul când titlul noului proprietar ar cu- 

prinde imobile şi mobile, sau mai multe imobile din cari unele 

ipotecate şi altele neipotecate, situate în aceeaşi sau în diferite 

circumseripţiuni de tribunale, toate înstrăinate cu un singur 

preţ sau pentru preţuri deosebite şi separate, sau că aceste 

imobile sunt coprinse sau că nu suni coprinse în aceeași 

exploataţiune, în acest caz preţul imobilului asupra căruia 

sunt luate inscripțiuni se va determină cu analogie după preţul 

total, şi va fi declarat - în notificaţiunea. ce noul proprietar 

este obligat a face conform cu art. 1804 

Creditorele care a cerut punerea în licitaţiune nu este 

dator, în nici un caz, a face suirea preţului cerut prin arti- 

colul 1806 pentru mobile sau pentru alte. imobile decât cele 

ipotecate creanţei sale»). e 

Noului proprietar îi rămâne totdeauna, recurs în contra 

autorului său spre a fi dezdaunat de vătămarea ce ar suferi, 

sau din cauza diviziunei achisiţiunei sale sau din cauza divi- 

ziunei exploataţiunilor. (Civ. 1790 urm.; 1804; 1806, 1830 ; Civ. 

Fr. 919, L. Belg. 122). | 

| Text. fr. Art. 2192. —.Dans le cas oi le titre du nouveau proprictaire 

: i - lusieurs immeubles, les uns 

comprendrait des immeubles et des meubles, ou p i , , 

by pothâques les antres non hypothăques; situts dans le mâme ou dans divers 

? 

“zane soi 2491 continuă: „& compter du jour chague aiementi, 

” 2 Art. francez corespniiup "ie adaugă imediat după acest aliniat: „et “hus dans le mâme arron- 

dissement:. E 
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Art. 1514: DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul ciril 

arrondissements de bureaux, aliens pour un. seul et .mâme prix, ou pour des prix distincts et separâs, soumis ou. non ă la mâme exploitation, le prix de 
chaque immeuble frappe d'inseriptions particuli&res et s6parâes, sera declare dans la notification du nouveau propritaire, par ventilation, sil y a lieu, du prix total exprim dans le titre. | E “Le crâancier surenehdrisseur ne pourra, en aucun cas, tre contraint d'âtendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothăques ă, sa erance et situâs dans le mâme arrondissement ; sauf le recours du nouveau ' propriâtaire contre ses auteurs, pour l'indemnite du dommage qu'il prouverait, soit de la division des objets de son aequisition, soit de celle des exploitations. 

Doctrină străină. 
AUBRY ET RAU, III, p. 538-540; MII, ed. 5-a, p. 891-894; 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, elc., III, 2421, 2424, 2425, 2457, 9518; “CHAUVEAU ET CARNE, uest., 2499 bis; ai o “CoraN Er CAPITANT, ed, 3-a, II, p. 993; _ - - Darroz, Rep. Ordre entre crâanc,, 534 urm.; Privil. et hypoth. 2120 urm.; Surench., 39 urm.: Suppl. Ordre entre crâanc. 65 urm.; Privil. et hypoth. 1336 urm.; Su- rench., 38 urm.; . ÎI . LAURENT, XXXI, 563, 564, 568, 569, 571; 
MOURLOx, ed. 7-a, III, p. 700; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3318; 
Poxr, Priv. et hyp., II, 1309, 1361, 1369; 
"TROPLONG, Priv. et hyp., IV, 973, 984, 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO,.X, p. 7]l urm.; Droit ancien et inoderne de la Roumanie, p. 434; CANTACUZINO MATEI, p. 596; . Nacv, III, p. Sil. 

| Art. 1814. — Nici un imobil nu poate fi liberat de ipotecile „legale, de cât supunându-se ipotecei un alt imobil de aceeași valoare, sau depunându-se, la casa de depozite şi consemna. țiuni,-o sumă egală cu valoarea, creanţei asigurate prin ipotecă. Formele ce urmează a se observă, la mutarea ipotecei de pe un imobil pe altul, se vor determină, prin legea de proce- dură 1). (Civ. 1753, 1800; Pr. civ. 725—798). | 
Doctrină românească, 

* ALEXANDRESCO, X, p. 56$, 731, 132; Droit ancien et moderne de la 'Noumanie, p. 456; GANrAcuzIxo Mâri, p. 576, 596; 
Ă ERBAN AL, „Sistemul legislațiunei noastre în ce priveşte i voluntară“. Dreptul 14/1911, 17/4911, 18371911; P % punga vegală și cea voluntari Nacv, III, p. 913. : | : 

Jurisprudenţă. a dest fontă sau nu cu, paza tuturor . | _ : prescripțiuni » ge. as. 
zl Ipotecele neputând aveă ființă | 15/90 D153). ute de lege, ată fetertii decât prin imscripțiune, . 2. Dispoziţia art. 1814 din codul ci- es € idră interes pentru terţii, cari ar vil, privitoare la depgrevarea ipotecei uat o nseriptiune ipotecară asupra u- legale, îşi găseşte aplicațiunea numai 
nui mo il, asupra căruia nu a găsit la înstrăinările voluntare, iar nu şi în 
nICI 0 iuscripțiune, dacă: ştergerea u- materia execuţiunei silite, (Apel Buc. 
nei ipoteci legale anterioare după acel I, Dr. 8/911, p 60) ” imobil, la care dânşii n'au: participat, i iai 

1) Acest art, li ivi : , , , | se vedea AcȘ3 art. lipseşte în Codul Civil francez ca şi în Legea belgiană, în special alineatul din urmă. A procedura civilă relative la înscrierea i otecilor şi privilegiilor, A redea şi no- 
7 i 17 : Fide 15c . se vedea şi no ide sub textul art. 1702 şi 1783 din Codul civil cu privire la lipsa acestui aPticul din Codai civil franez şi 
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Codul ciri) DISPOZIȚIUNE 'TRANZITORIE Art. 1S1% 

Dispoziţiune tranzitorie. 

„Art. 1815, — Femeile căsătorite până la promulgarea acestei. 
legi, vor fi datoare în curs de-un an dela această epocă a, 
cere inscripțiune asupra imobililor . bărbaţilor pentru asigu- 
rarea, dotei lor, conform regulelor prescrise prin acest codice *). 
(Civ. 1754—1761). N N 

e | Doctrină străină. 
LAURENT, XNĂXI, 615. Si , 

Doctrină românească. 

ALEXAKDRESCO, X, p. 732; (1, cd. 2-a, p. 109; VIII, part. Î, ed. 2-a, p. 667, 683 urm. 
684-686); Observaţie sub. Trib. Gorj, 335 din 11 

CANTACUZINO MATEI, p. 570; 
NACU, |, p. 71 urm.; III, p. 814%; 

ct. 902. Curier Jud. 58/1903; 

Suc 1. Â., Observaţie sub. Trib. Vâlcea, 88 din 11 Febr. 1906. Curier Jud. 2471906. 

INDEX ALFABETIC 

Abrogare 12. 
Calimach Cod 7, 12. Nerotroactivitate, a se 

Caragea Cod. î, 3, 5—16. vedeă „Retroactivitate“. 

Creditor chirografar, a se | Ordine publică 13, 

vedeă ;Preferinţă*. Preferinţă 1, 2, 3, 5—16. 

Divorţ 4 . Privilegiu 7, 12, 

Dotă 1—16. Regulament Organic 1, 2, 
Drepturi câştigate, a se 

- vedeă „Retroactivitate“, 
Drept de urmărire, a se. 

vedeă „Preferinţă“. 
Femee măritată 1—16. 
Inscripţie 1, 2, 3, 5—16. 
Ipotecă, legală-1—16. 

Legalizare 3. 

» 10, 
Retroactivitate 1—16, 
Tablou de distribuţie 8. 
“Terţe persoane 5, 6, 7, î3. 
Urmărire silită 8. 
Vânzare-cumpărare 13. 

J urisprudenţă, 

1.. Femeia măritață înainte de codul 
- civil actual, când foaia sa dotală eră 

transerisă conform art. 335 din Reg. 
Org., aveă în baza art. 23 şi 24 de la 

împrumuturi din cod. Caragea,. un 
“drept de preferinţă asupra averii so- 
țului său, atât cea mişcătooare cât şi - 

cea nemişeătoare, fără să aibă însă şi 

dreptul 'de urmărire, astfel. că ea pu- 

teă să exercite dreptul său de prefe- 
vinţă, pe cât timp averea sotului său 

nu eră, eşită din patrimoniul lui. Acest 

dvept eră de o mare importantă pentru 

femeile măritate. înainte de codul ci- 

il actual, pentru că eră mijlocul prin 

care ele puleau, până la un punet oare 

care, să-şi conserve intacte, dotele lor 

de care nu puţin s'a îngrijit Codul 

Caragea. Astfel fiind, eră un drept, do- 
pândit pentru o femee măritată îna- 

inte de codicele actual, de a putea să-şi 

exercite dreptul de preferință asupra 

averii mişcătoare a. sotului său, care 

n'a, posedat la, maritagiu o avere imo- 

biliară, pentru că toemai în vederea a- 

„celui drept a consimțit să încredinteze 

în mâna soţului său, fără alte: precau- 

țiuni, dota sa bănească. Aceste drep- 

înri: de preferinţă, acordate de legea 

Caragea femeilor măritate sub acea 

lege, nu sunt desfiintate de azt, 1815 

e. div. căci prin el nu se manifestă 
  

1) Acest art, 1813 Cod civil român, 

voinţa legiuitorului de a isbi în drep-- 

turile dobândite, de oare ce nu dispune: 

că femea căsătorită până la promul-: 

parea acelei legi, va pierde de atunci 

înainte cu desăvârşire dreptul de pre- 

ferință asupra averii mobiliară a s0- 

“tului ei, astfel că ea, dacă sotul său 

ma avut şi nu are nici un imobil, să 

se pomencască redusă la rândul de: 

creditoare chirografară, unde. în tim-- 

„pul căsătoriei sale credeă că creanţa 

sa dotală este asigurată de un privi-: 

legim asupra totalei averi mobiliare a. 

soţului său, căruia numai pe temeiul 

acestui privilegiu sa hotărît a-i încre- 

dință dota sa bănească. Din dispozi-- 

ţiunea art. 1815, că acele femei vor îi 

datoare în curs de un an a. cere în- 

scripțiune asupra imobilelor bărbaţi- 

lor pentru asigurarea dotei lor,. con-. 

form regulelor prescrise prin acel co- 

dice, nu poate rezultă cel puţin nici 

chiar că acele femei pierd dreptul de. 

preferință, dobândit sub legea cea ve.-.. 

„che asupra imobilului bărbaţilor (când 

ci sar întâmplă să aibă imobile),. ci 

numai că femeea măritată sub Cod.. 

Caragea pentru asigurarea dotei. sale: 

conform codului civil, care asigurare 

după acest codice (1753, 1154 şi urm.) 

“este hipoteca legală, având de efect 

“după art, 1790 urmărirea imobilului a-- 

fectat în ori ce mână ar trece, trebue 

să ia inseripțiuni conform acelui co- 

'diee.. Din aceasta rezultă evident, că îe- 

-meia căsătorită sub Cod. Caragea, şi 

care s'a. conformat prescripţiunilor- 

art, 335 din Regul. Org, departe de a 
fi pierdut prin promulgarea codului 

„mou. dreptul de preferință acordat de- 
acea lege asupra averii bărbatului. 

său, atât mobiliară cât şi imobiliară, 

care preferință însă nu eră atunci a-: 

sigurată de dreptul de urmărire, pen- 

tau cazul de înstrăinare a averii. poate. 

dobândi şi acest din urmă drept, când 

ar luă inseripțiune asupra. imobilelor” 

lipseşte atât în codul civil francez cât şi în Legea belgiană din 1851.- 
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Art. 1815 

bărbatului său (de va fi având) în ter- 
menul prescris de art. 1815. (Cas. IL, 
ll6/Sept. 2/11, B. p. 216). 

2. Prin legea cea nouă, în locul pre- 
" ferinței, s'a acordat creanţei dotale 
constituită prin căsătorie în timpul 
acestei legi, o ipotecă Ș e 
cială. conform art, 1753 şi 1754; iar cât 
pentru căsătoriile "contractate sub le- 
gea cea veche şi pentru a.căror dotă 
nu s'a împlinit formalităţile preserise 
de art. 335 din Regulamențul Organic, 
“pentru ca privilegiul acordat de legea 
cea veche să-şi fi putut luă existența 
sub această lege prin dispoziţiunile 
transitorii ale art. 1815, sa determi. 
nat modul în care, şi epoca până la 
care, o asemenea dotă puteă să dobân- 
dească o asigurare prin ipotecă spe- 
cială asupra bunurilor bărbatului con- 
stituită prin, inseripțiune; căci legea 
a avut în vedere. că formalitatea pre- 
văzută de legea 'cea veche şi care sin- 
gură da, existenţa privilegiului de pre- 
ferinţă a creanţei dotale nu se mai pu- 
teă îndeplini în legea cea nouă, care 
făceă o altă asigurare acestei creanţe 
Şi pentru că numai în acest sens se 
pot înţelege dispoziţiunile transitorii 
ale at „1815. (Cas, I, 409/72, Nov.. 95/72, 

Dă D. e . i 

3. Art, 23 de la cap. VIII, partea III din Codul Caragea, acordă femei; mă- 
ritate, dreptul de a se despăgubi de creantele sale dotale din întreaga a- vere a bărbatului mobilă şi imobilă 
cu preferință asupra creditorilor ipo- 

cari posteriori căsătoriei, Şi pentru 
a avea acest drept femeea nu eră obli- . &ată la nici o formă de inseripţiune, singura condiţiune ce se cercă eră a. ceea a legalizărei foaiei sale dotale, conform art. 335 Reg. rganie. Acest “drept de preferinţă fiind un efect ce legea de atunci da contractului consti- tuirei de dotă. legea din 1564, nu pu- teă, fără a violă întzun mod învede. Tat principiul neretroactivităței legei, Ă proclamat in art, 1 din chiar acea lege Și a ridică părței un drept dejă câşti- gat, nici a-l desființă, nici. a cere alte condițiuni pentru existenta lui de cât acele ceruțe de lerea sub imperiul că- reia el a luat naştere. Şi din art 1815 nu se poate deduce voința, legiuitoru- 

tate, în caz când averea imobilă 
„în and ave ă a băr- atului, ar fi esit din patrimoniul său, dreptul ce legiuirea anului 1864, recu- noaşta femeilor măritate în cazurile 

legală si spe-. 

DISPOZIȚIUNE TRANZITORIE 

4 

aragea nu acordă femeii mMări- . 

Codul civil 

şi condiţiunile prevăzute de art, 175j 
până la 1761, de a. urmări această avere 
în mâinile actualului deţinător, Pen- 
tru îndestularea creanţelor sale dotale, 
gi tocmai acest drept, ce legea cea ve. 
che acordă femeilor măritate, a voit 
legea din 1864, prin art. 1815 să-l poată 
aveă chiar femeia măritată sub -im- 
periul legei -celei vechi, îndeplinind 

"însă condiţiunile arătate în acest ar- 
ticol. Astfel fiind, din art, 1815 nu se 
poate deduce voința legiuitorului că 
femeea măritată sub Codicele Caragea 
să nu mai aibă, pentru asipurarea cre- 
anţei sale dotale, dreptul de precădere 
în întreaga 'avere mobilă şi imobilă 
a bărbatului şi numai ipoteca specială 
„prevăzută de art. 1754—1761 şi cu con- 
dițiunea ca această ipotecă să fie în- 
scrisă în termenul de 1 an prevăzut de 
acest art. 1815. Acest articol mare alt 
înţeles de cât că femeia măritată sub 
legiuirea Caragea şi care ar voi să 
beneficieze de dreptul ce noua lepriuire 
a acordat femeilor măritate sub această 
legiuire, de a aveă adică o ipotecă spe- 
cială în averea imobiliară a bărbatu- 
lui. sunt datoare a cere inseripțiunea 
în modul şi în termenul prevăzut de 
acel articol. (Cas. 1, 351/87, Nov. 27/87, 
B, p. 902; Cas. 1. 57/Febr, 17/89, B. p. 

"155 Cas. I, 53/Pebr, 15/74, B. p. 45; TTrib. 
Olt, Tun, 14/82, Dr. 62/82; Apel Bue, II, 
Sept, 17/76, Dr. 26/76). , 

4. Art, 1815 e, civ., fiind o excepțiune 
făcută de legiuitoral modern toemai 
în a asigură şi a protege mai mult dota 
femeilor ce se găseau la promulgarea a- 
celei legi, măritate, această dispoziţi- une excepțională nu poate privi şi pe 
femeile acelea cari erau dejă divor- 
tate cu mult mai înainte şi a căror 
dotă se găseă privilegiată în averea 
fostului “soț după dispoziţiunile art. 1640 şi 1646 ce. Calimach. (Cas. I, 410, 
Nov. 20/74, B. p. 281). 

După art. 24 Cod. Caragea, par- 
tea III, cap.-IX, femeia se preteră 
pentru: cererile sale zestrale creditori- 
lor chirografari fără nici o deosebire; 
dacă, o femeie măritată sub Cod, Cara- gea pentru restituirea zestrei sale, vine 
în concurs 
anterior codului nou civil, femeea tre- 
bue să conserve. dreptul său de prefe- 
rință, chiar dacă n'a luat inscripție 
ipotecară, conform art. 1815 c. civ. 
căci faţă eu. un asemenea creditor ea 
aveă dreptul câştigat de a. fi preferită, 
ȘI acest drept nu poate fi atins prin 
dispoziţia art, 1815, căci de altmintrelea 
ar fi a recunoaşte legei noui efect re- troactiv ceea, ce e contrar art. 1 e, civ; A da altă interpretare art. 1815, ar fi 
a creeă femeii măritată sub Codul Ca- 
Tagea, o “poziţie mai defavorabilă de 
cât: femeii măritată sub codul civil, 
căci de vreme ce aceasta poate chiar 
după căsătorie ori când să ceară în- 
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cu un creditor ehirografar - 

 



N 

" area de către femeea a 

Codul civil 

scripţie: ipotecară asupra unui imobil 
determinat. al bărbatului pentru asi- 
gurarea sumei zestrale în modul ară- 
tat de art. 1756 e. civ. acelaş drept nu 
are femeia măritată sub Cod. Caragea 
entru asigurarea zestrei sale aliena- 
ile constituită sub Cod. Caragea, de 

cât numai în termen de 1 an; trecând 

dar anul, ea va trebui să sufere să fie 
pusă pe aceeaşi linie cu alţi creditori 
chirografari, chiar de sunt aceștia an- 

teriori codului civil, când sub Cod. 

: COaragea ci nu puteau să se despigu- 

beaseăi de cât în urma femeii, rezultat 

care pe lângă că e şi nelogie e si prea 
inie pentru ca să se poată zice că, Par 

fi voit legiuitorul prin art. 1815, Aşă 

dar o femeie măritată: sub Cod. 

gea îşi conservă, pentru zestrea sa, 

dreptul său de preferintă, faţă cu un 

creditor chirografar anterior codului 
civil; acelaş drept de preferință nu-l 

poate aveă acea femee, dacă ea, vine 
în concurs cu creditorii posteriori co-. 
dului civil, fie. aceştia ipotecari: sau 

chirogratari, de cât numai dacă va fi 

luat o inseripţiune ipotecară asupra 

unor imobile determinate de a sotului, 

conform preseriptiunilor noului cod 

civil. Dacă sar fi recunoscut femeii 

dreptul de preferinţă în aceleaşi con- 

dițiuni de mai înainte şi sub noul cod 

civil, aceasta ar fi fost contrariu în- 

tereselor celor de al treilea, garantate 

prin noul cod civil. (Cas. I, M/Apr. 
5I75, B. p. 68). . - 

6. După Codul Caragea, art. 22, 93 şi 

24, cap. 8, part. III, creanta zestrei a- 

lienabile eră garantată, contra credi- 

țorilor ipotecari ai bărbatului, prin- 

run 
ordinea între dânşii şi creanta dotală 

eră determinată conform.reguleii prior. 

tempore potior Jure; dar nu există în 

favoarea femeei vre-un drept, de ur- 

mărire contra terţiilor aquisitorii, în 

caz de înstrăinare a averii imobiliare 

a bărbatului. Dreptul “de, preferință 

creat prin sus citatele articole a fost 

subordonat, -sub pedeapsă de nulitate, 

la condiţiunea publicităţii prescrisă 

prin art. 385 regulamentul organic. 

Noua lege civilă, art. 1754 urm. a.2- 

dăogit în favoarea zestrei alienabile, 

pe lângă acelaş drept de preferinţă, şi 

un drept de urmărire sub numire, â- 

mândouă acestea, de ipotecă legală şi 

a subordonat, ca şi legea veche, câşti- 
acestor drep- 

turi, la condiţiunea sine qua RON A 

publicităţii prin luare. de inseripțiune 

ipotecară asupra acestor imobile ale 

bărbatului, Astfel diferența între a- 

ceste două legi cari s'au succes nu con- 

“sistă, în ceea ce priveşte securitatea 

zestrei, de cât în dubla protecţiune ce 

legea cea nouă îi asigură atât C 

creditorilor, ca legea veghe, cât şi con- 
e 

tva terţilor aquisitori mai mult de cât 

DISPOZIȚIUNE TRANZITORIE 

Cara- . 

iunei lor, adică 

drept de preferință. după care: 

“diferă de a acelora 

ât contra . 

Art. 1515 

acea lege; iar condiţiunile de publici- 
tate ale acestei protecţiuni sunt atât 
în legea Caragea cât şi în acea actuală, 

de aceiaşi eficacitate aşă în cât credi- 

tul publie nu este mai mult asigurat 

după legea cea nouă, de pe cât eră cea 

veche. La favoarea dată zestrei prin 

actuala ese civilă sunt admise, după 

dispoziţiunea transitorie a art. 1815, şi 
femeile măritate sub regimul legei Ca- 
ragea, cu condițiune însă de a îi luat 
o inscripţiune ipotecară asupra unui 

saa mai multor imobile determinate 
ale bărbatului, în termen de 1 an de la 

promulgarea zisei legi civile, 4 De- 

cembrie 1864, Zestrile în a căror pri- 

vinţă s'a putut îndeplini dispoziţiunea 

art. 1815 au rămas în interval de la, 

promulgarea, legei civile actuale 4 De- 

cembrie 1864 până în momentul în-. 

scripțiunei ipotecare acolo cerute şi. 

care a putut să fie făcută până la 4. 

Decembrie 1865, în acecaşi condiţiune. 

de drept care le-a fost creeat prin le-. 

gea în vigoare în momentul constitu-. . 

legea Caragea; căci,. 

dacă pe deoparte, obtenţiunea dreptu-. 

lu; de urmărire, asipurat creantei do- 

tale prin actuala lege civilă, nu puteă. 

să se facă mai înainte 'de îndeplinirea 

condiţiunei la care ea este subordonată, 

luarea de inscripțiune ipotecară. apoi 

pe de altă parte pierderea dreptului de 

preferinţă al legei anterioare nu poate 

să se inducă din nimic, dacă nu există 

o expresă dispozițiune contrarie re- 

troactivă a legei celei noni de oarece 

este vorba de un drept legalmente câ- 

ştigat femeei. Poziţiunea femeilor în 

privinţa zestrei cărora nu s'a luat in- 

seripțiunea ipotecară, conform . 

1515, în termenul de 1 an acolo defipt, 
cari au îndeplinit 

această; formalitate, prin aceea că ele. 

nu mai sunt admisibile nici odață a. 

dobândi ipoteca legală în averea imo-. 

piliarii a bărbaţilor lor, dar este iden-. 

4ică în punctul acesta că dreptul - de. 

preferinţă, legalmente câştigat sub le-. 

gea veche îl conservă şi sub legea cea. 

nouă, pe cât aceasta nu Ya revocat re-. 

troactivamente. Astfel, - imperativul | 

dispoziţiunei art. 1815 nu vizează fap- 

tul, de cele mai multe ori imposibil în, 

practică, de a se luă în interesul fe- 

ee, inscripţiune ipotecară asupra i- 

mobilului bărbatului, ci el se xeduce la 

faptul de pură diligență, de a se ob- 

servă termenul de 1 an în cazurile când 

asemenea cerere de inseriptiune sar 

face. (Cas. I, 223/Septembrie. 3/15, B. 

p. 196)... 
3. Femeea are, pentru asigurarea ZC- 

strei sale mobile şi a pretenţiunilor 

zestrale. o ipotecă legală și privilegiată 

asupra întregii averi a bărbatului, con- 

form dispoziţiilor 0. Caragea $ 93, 24 

part. III, cap. VIII. Că asigurarea fe- 

meii este de natură arătată, aceasta 
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Art. 1815 

“rezultă din însuş textul $ 23 C. Cara- 
:zea, după care, dacă. zestrea se pro- 
timiseşte celor cu zălox după nuntă 
“împrumutători, aceasta indică, că fe- 
meea are nu numai o preferință pen- 
“tru creanţa sa, fără efecte reale, nu- 
mai un aşă numit privilegiu exigendi, 
“căci astfel interpretată dispoziţia, nu 
Sar înţelege cum s'ar protimisi ze- 

-strea. tuturor creditozilor ipotecari 
după nuntă; această interpretaţie este 
“conformă cu dreptul Roman Justinian 
(v. între altele C. 12 Codicis qui Do- 

:tiores în pigu. 8, 18) cu dreptul Bizan- 
“tin precum rezulță între altele şi din 
Basilicarum, lib. XXV, î. 5, $ 39 şi din 
„0. III, titlu 5, SS 41, 58 din care rezultă 
că femeca are o ipotecă privilegiată şi 
generală pentru asimurarea zestrei. 
Insă în urma punerei în aplicare a cod. 
-civil femeea măritată şi dotată sub C. 
“Caragea nu poate invocă, faţă cu ere- 
“ditorii bărbatului, ipoteca privilegiată 
“ce aveă după C. Caragea dacă noul cod 
“civil a introdus noui forme în privința 
conservării dreptului de ipotecă san 
-a_privilegiului. Intradevăr, după art. 
1754 urm. ce. civil femeea măritată nu “are pentru asigurarea zestrei  aliena- 
bile o ipotecă legală de cât numai dacă 

:a obținut o inseripţie specială asupra 
acelor imobile ce-i sunt afectate - a- nume, iar cât pentru femeile măritate 
înaintea cod, civ.. ele sunt obligate, 
“după art, 1815, a cere în curs de un an “dela promulgarea cod. civ.., insecripțiu- 
nea asupra imobilelor bărbatului pen- “tru asigurarea dotei lor,. conform re- &ulelor prescrise prin art. 1745 urm, 

in această dispoziţie transitorie re “zultă că femeca măritată înaintea cod. civ. sub Cod, Caragea sau Calimach 
nu poate pretinde pentru zestrea sa a- lienabilă sau pentru pretenţii zestrale a fi preferită celorlalți creditori ai bărbatului (precum s'ar fi putut după dispozitiile Codicilor Caragea şi Cali- mach) de cât numai dacă a obţinut o mMscripţie specială asupra unui îmo- bil al bărbatului în timpul arătat prin art, 1815. Şi nu sar puteă zice că prin- traceasta sar atinge drepturi câşti- gate. şi Sar da legii efect retroactiv contrariu art, 1 e, civ. căci dacă femeia -aveă pentru asigurarea zestrei sale o ipotecă “legală şi privilegiată în caz când ar fi venit în concurs cu credi- torii bărbatului, : acesta este, nu un rept câştigat, ci un simplu drept. con- ferit de o lege şi care poate fi luat printr'o lege posterioară, fără ca a- ceastă lege să aibă efect retroactiv; în special, în cât priveşte ipotecile şi pri- vilegiile, legiuitorul printr'o lege po- sterioară regulând. din nou materia el poate introduce noui forme pentru e- xercițiul dreptului de ipotecă sau a dreptului de privilegiu în interesul celor de al treilea. cerând de exemplu 

DISPOZIȚIUNE 'TRANZITORIE 

Pi 

Codul ciril 

6 inscripţie ipotecară specială, căci 
printr'aceasta nu se ating drepturile 
câştigate, cecace e cu totul diferit. Aşi 
fiind, femeea măritată şi dotată sub 
Codicele Caragea sau Calimach nu 
poate fi preferiţă, creditorilor bărbatu- 
lui pentru zestrea, sa alienabilă sau 
pentru pretențiile sale mobiliare ze- 
strale întru cât ea nu a obținuț o in- 
scripţie specială, conform art. 1815 e, 
civ., şi numai întru cât e vorba de di- 
stribuirea, preţului imobilului afectat 
pentru asigurarea, zestrei femeii, (Cas. 
I, 119/Apr. 23/79. B. p. 974), 

. Femeea măritată şi dotată sub 
Codul Caragea, dacă a obţinut o îns- 
cripție specială, conform at. 1815 e. 
civ., prin această înseriere însă ea nu 
dobândeşte dreptul de a fi preforită 
creditorilor bărbatulmi de ori ce fel, 
cari ar exercita drepturile lor asupra 
altei averi -a bărbatului, Aşă fiind, în 
urma vânzării averii mobile a bărba- 
tului depe moşia luată de e] cu aren- 
dă fiind concurs în privinţa distribui- 
rii pretului acelei averi întue femeca 
măritată și între creditorii bărbatului 
care au . privilegiuri speciale asupra 
mobilelor, conform art, 1730 şi 1784c. 
civ.„ aceşii creditori trebne a fi prefe: 
riți, nu pentru motivul că femeea mă- 
ritată nu şi-a conservat ipoteca legală 
conform art,.1815 e. civ., ci chiar dacă 
şi-ar fi conservaţ ea trebue să fie pri- 
mată de creditorul bărbatului, fiindcă 

"aceasta exeroită privilegiul special a- supra averii mişcătoare a bărbatului, 
conform art. citate și care avere nu e afectată în mod special pentru asigu- 
rara, zestrei, (Cas. I, 119 Apr, 28/19, B. 

9. Sub legea Caragea creanţa zestrală aveă precădere asupra tuturor eredi- torilor posteriori constituirei zestrei în întreaga avere mobilă Şi imobilă a 
bărbatului, drept de precădere nesu- 
bus vre unei inscripțiuni asupra cută- rei sau cutărei averi a bărbatului, Si codul' din 1864 îndatorind pe femeile înzestrate sub legea. Caragea de a luă 
inseripțiunea, în averea, bărbatului, nu a putut aveă în vedere de cât pe acele “temei măritate înainte de 1864, cari au 
voit a beneficiă de dispoziţiile noului 
cod garantând zestrea lor prin 0 îpo- 
tecă specială, iar nici cum pe acele fe- 
mei cari mulţumindu-se cu garanţia 
asigurată zestrei lor prin Codul Ca- 
ragea n'au voit a beneficiă de dispozi- 
tiunile noului cod. Or, luarea de în- 
seripțiuni în termen de 1 an fiind o condițiune a dobândirei unui drept nou, neluarea unei asemenea imscrip- 
țiuni nu poate aveă. fără a se nesocoti 
respectul 
ctectul de a ridică celui ce -aveă un drept anterioramente recunoscut, drep- tul femeii măritate înainte. de 1864 de 
a se despăgubi cu precădere în totala 
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datorit dreptului dobândit, . 

 



Codul civil 

avere a bărbatului aflată în patri- 
moniul său, înaintea tuturor credito- 
vilor posteriori ei. (Cas. 1, 298/Nov. 
1119, B. p. 1174). . o 

19. Creanţa dotală a femeii măritată 
sub regimul Codului Caragea şi înve- 
stită cu foxmalitatea art. 335 Reg. Org. 
aveă precăderea în toată averea mo- 
bilă şi imobilă a soţului înaintea tu- 
turor creditorilor acestuia, posteriori 
căsătoriei, Acest drept de precădere 
general şi absolut şi nesupus forma- 
lităţei inseripţiunei, wa fost desfiinţat 
prin noua lege civilă, care, în art. 1815 
“îndatorind pe femeile măritate înainte 
de promulgarea noului cod, de a luă 
înscripţiune ipotecară specială în ave- 
rea bărbatului; n'a avut în vedere de 
cât pe acele femei cari ar voi să be- 
-meficieze de garanţiile noului cod a- 
cordate creanţelor dotale iar nici cum 
-pe acelea care. sar mulţumi pe pozi- 
“țiunea creată lor prin legea în vigoare 
la faccrea căsătoriei; căci art. 1815 ce. 
civ., neridieând întrun mod formal şi 
expres femeilor miăritate sub Codul 
Caragea şi cari nau luat inscripţiune 
“în termen de 1 an, dreptul de precă- 
dere generală şi ocult ce-l aveau după 
legea veche, ar îi a se nesocoti respec- 
“iul datorit dreptului câştigat, dacă sar 
radmite ideea că prin neluarea unei in- 
seripţiuni în termenul de 1 au pre- 
scris de art. 1815, femeea măritată sub 
-Codul Caragea şi-ar pierde dreptul de 

- preferință sui generis existent la c- 
„poca constițuirei contractului său pa- 
:trimonial. (Cas. secţ. unit., 9/79. Nov. 
-22/19, B. p._ 989) 

11. Sub Codul Caragea ereanța do- - 
-tală eră garantată printrun privilegiu, 

care acordă femeii dreptul de.a se des- 

păgubi cu preferinţă, înaintea ori .că- 

vui creditor posterior constituirei. do- 

“tei, din ori ce avere mobilă sau imo- 

bilă a soţului, fără a o supune la lua- 

vea, vre unei inscripțiuni asupra ace- 

-stei averi. Şi legiuitorul din 1864, o- 
“blivând pe femeea măritată prin art. 

1815, ca în termen de 1 an să ia inscrip- 

“iune ipotecară asupra averei -imobile 

a soțului pentr asigurarea dotei lor, 
desigur nu a putut avea în vedere de 

„cât o protecțiune mai mult pentru fe- 

meile măritate înainte .de promulga- 

“rea acestui codice, voind ca prin lua- 
vea unei inseripțiuni ipotecare să le 
:acorde pe lângă dreptul de preferinţă 

ce-l aveă după Codul Caragea, şi drep- 
tul de urmărire contra celui de al trei- 

“lea, când soțul de rea credinţă şi-ar. 
“înstrăină averea. Luarea acestei in- 

seripțiuni în termen de 1 an fiind con- - 

„diţiunea dobândirei unui nou drept, 

nu se poate susţine că neîndeplinirea : 

ei atrage după sine pierderea celuilalt 
drept acordat de o lege anterioară, a- 

ceasta în virtutea principiilor de | 
feă o lege nouă nu poate avei putere 

DISPOZIȚIUNE TRANZITORII: 

drept - 

Art. 1815 

vetroaetivă şi că nu prin interpreta- 
țiunea unui articol se poate ridică un 
drept acordat întrun mod expres de o 
altă lege. (Trib. Ilfov, I, Mart. 26/80, Dr. 

Apel Buc. II, 119, Mai 31/83. Dr. 
; 'Dwib. Ilfov, notar., 610, Febr. 

, Dr. 19/89; Mhib. Dolj, s. com., Nov. 
12/90, Dr. '5/91; Apel Buc. I, 100, lun. 
14/91, Dr. 60/91). 

12. Legiuitorul codului civil, dintrun 
punct de vedere general. pentru sigu- 
-anta şi garanţia averei imobiliare, a 
introdus sistemul publicităţii prin in- 
seripțiunea .ori cărei ipoteci :sau -pri- 
vilegiu ce se pretinde asupra imobi- 
lelor şi a desfiinţat sarcinele oculte ce 
existau în unele cazuri după Codul Ca- 
limach şi Caragea. Şi condițiunile şi 
formalităţile. prescrise prutr'o lege 
nouă pentru conservarea. şi exercițiul 

drepturilor de ipotecă se aplică şi la 
_ipotecile anterioare acelei legi, fie că 
acele formalităţi ar fi fost sporite sau 
„mieşorate. Consecinte dar acestui prin- 
cipiu; legiuitorul, în marea sa soliciţu- 
dine pentru conservarea averilor do- 

tale şi pentru a nu lovi cu totul în 

“drepturile femeilor măritate sub reg:- 

mul Codurilor Calimach şi Caragea. 

le-a dat facultatea a-şi asigură dota 

lor, obligându-le prin art. 1815 e. civ.. 

ca, în curs de uu an de la promulgarea 

lepii să ceară iuseripţiunea asupra 1n10- 

„bilelor bărbaţilor pentru -asigurarea 

dotei lor, contorm regulelor prescrise 
prin codul civil, Edictând dispozitiu- 

nea art. 1815, legiuitorul nu a avut în- 

tenţiunea să acorde femeilor măritale 

sub Codul Caragea, pe lângă ipoteca 
ocultă, şi dreptul de urmărire în ave- 

rea bărbatului, drept ce nu-l aveau 

după .acel cod, pentru că prin art. 1912 

e. civ, dispune expres că Codicele Ca- 

limach şi Caragea rămân abrogate în 

tot ce nu sunt conforme. regulelor pre- 

'serise de codul civil, de unde conelu- 

ziunea, că sunt abrogate şi toate drep- 

turile oculte ce femeea, conform Co- 

dului Caragea, aveă asupra averei băr- 

batului, afară: dacă nu le-a consolidat 

“îndeplinind forma prevăzută de, art. 

1815 ce. civ. Dacă intenţiunea .legiuito- 

ului nou ar fi fost de a conservă. drep- 

turile câştigate de femeea măritată. 

sub regimul Codului Caragea, ar fi 

declarat aceasta expres prin lege, care 

în asemenea caz ar fi trebuit să facă 

deosebire între femeile măritate sub 
vegimul Codului Caragea şi cele mări- 

tate sub Codul Calimach, lucru ce na 

făcut. Afară de aceasta, legiuitorul n'ar 

fi limitat termenul de un an în care 
femeea să poată cere inseripţiunea 

prin care să dobândească dreptul de 

urmărire asupra averei bărbatului. Iar 

sanetiunea art. 1815 rezultă în mod im- 

_ plieit din însăşi natura dispozitiunilo 
cuprinse în el, combinate cu art. 1912. 

“Deci femeea măritată sub legea veche, 
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Art. 1816 

care n'a luat inscripţiunea prevăzută 
de art: 1815 în averea bărbatului pierde 
ori ce drept de preferință sau privile- 
giu asupra averei bărbatului. (Apel 
Galaţi, IL, 80, lun. 3/87, Dr. 87/87; 'Trib. 
Ilfov, IL, Nov. 7/89, Dr. 74/89). 

13. Femeea căsătorită sub Codul Ca- 
vragea aveă un privilegiu care-i asigură 
restituirea zestrei înaintea creditorilor 
chirografari ai bărbatului; însă acest 
privilegiu, la început oculţ, a fost în- 
conjurat de oare care publicitate prin 
art. 1815 e. civ., forme de ordine pu- 
blică, pe cari dacă femeea nu le-a în- 
îndeplinit, creanta ei privilegiată a de- 
generat într'o' creanță chirografară, 
care nu mai poate fi opusă de cât de- 
bitorului şi erezilor săi, iar nu terţiilor 
deținători ai imobilului, adică cumpă- 
rătorilor sau succesorilor cu titlu par- 
icular, (Apel Buc, III, Dee. 21/87, Dr. 

14. Legiuitorul prin art. 1815 înda- 
torând pe femeea înzestrată, sub Co- 
dul Caragea, de a luă în termen de un 
an imseripţie în averea bărbatului, nu 
a putut să aibă în vedere decât po a- 
cele femei măritate înainte de 1864, 
care ar voi să beneficieze de dispozi- 
țiile noului cod, spre a-şi garantă ze- 
strea prin o ipotecă specială. prin care 
se acordă femeii un drept de urmărire 
chiar asupra imobilelor eşite din pa- 
trimoniul bărbatului, iar nici de cum 
pe acele femei care, mulţumindu-se cu 

- garanția, de preferință pe cât timp se 
află imobilul în patrimoniul bărbatu- 
lui, garanţie dată prin Codul Caragea, 
wau_ voit să beneficieze de dispoziţia 
art, 1815 cod, civ, Prin urmare, luarea 
inscripţiei în termen de un an. fiind 
o condiţie a dobândirii unui nou drept, 
neluarea unei asemenea inscripțiuni 
nu poate aveă efectul de a ridică fe- 
meii măritate înainte de 1864 dreptul 
de a se despăgubi cu precădere din 

DESPRE PUBLICITATEA REGISFRELOH 

„punând înserierea 

Godui civil 

averea imobiliâră 4 bărbatului aflată 
în patrimoniul său, înaintea, tuturor 
creditorilor posteriori ei. (Cas. 1, 167, 
903, B. p. 364). Aa 

15. Femeile măritate sunt obligate ca 
în termen de un an să ia inscripțiune 
ipotecară asupra averei imobile a so- 
ților lor pentru asigurarea, dotei.lor, 
Legiuitorul de sigur nu a putut ave 
în vedere.. decât o protecţiune mai 

“mult pentru femeile măritate înainte 
de promulgarea acestui Cod, care ro- 
ind ca prin luarea unei inseripțiuni 
ipotecare să le acorde, pe lângă dreptul 
de preferinţă ce-l aveau după Codul 
Caragea şi dreptul de urmărirea, celui 
de al treilea, când soţul de rea ere- 
dinţă ar fi înstrăinat averea sa. Lua- 
rea acestei inseripţiuni în termen de 
an an, fiind condiţiunea dobândirei u- 
nui nou drept, nu se poate sustine că 
neîndepinirea ei atrage după sine pier- 

„derea .ccluilalt drept acordat de legea 
anterioară. aceasta-în virtutea princi- 
piilox de drept, că o lege nouă nu poate 
aveă, putere xetroactivă şi că nu prin. 
interpretațiunea unui articol se poate: 
„ridică un drept acordat în mod expres: 
prin o altă lege. (Trib, Vâlcea C. Jud. 24/1906). 

16. Legiuitorul din 1865, voind să deă 
posibilitate şi femeilor înzestrate. sub 
Codul Caragea de a, se bucură de a- 
vantagiile nouci legi, a edictat dispo- 
ziţiunile din art. 1815 codul civil, dis- 

ipotecei legale: în 
termen de un an de la punerea în a: 
plicare a codului civ:]. Neluarea: acestei 
inscripţiuni nu poate ridică femeri 
măritate înainte de 1864 dreptul de a: 
se despăgubi cu precădere din averea: 
imobiliară a bărbatului, aflată în pa- 
trimoniul lui, înaintea: tuturor eredi-- | 
torilor posteriori ei. (Trib. Ilfov. not... 
Dr. 541908, p. 444). . 

| CAPITOLUL IX. | | 
Despre publicitatea registrelor şi despre responsâbilitatea gretierilor de tribunale însăr- 

| cinaţi cu ţinerea registrelor. | 

Art. 1816. — Grefierii tribunalelor sunt ţinuţi de a eliberă tutu- ror acelor ce cer, copie de pe actele transcrise în registrele lor, şi de pe inscripţiunile existente, sau certificat că nu există 
nici. o inscripţiune. 
1822; Civ. Fr. 2196). 

Teat. 
delivrer ă tous ceux 
tres et celle des inse 

(Civ. 1778, 1791, 1796, 1804, 1817 urm. 

fr. Art, 2196. — Les conservateurs des hypothăques sont: tenus de: qui le requiărent, copie des actes transerits sur leurs regis-- 
riptions subsistantes, ou certificat qu'il: n'en.existe aucure.- 

Doctrină străină, 
Ausnr Er RAU, III, p. 289, 200, 292, 203; 111, ed. 5-a, p. 489, 490, 494-490. 
BAUDRY ET DE Loves, 'Du'nantissemont, etc. Ii, 96643007; i S9%4%0: 
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Coăul civil DESPRE PUBLICITATEA REGISTRELOR Art. 1817-1818 

Darroz, Rep. Organ. des colon., 489 urm., 558, 658, 713, 823; Privil.et h 2 ; 

Suppl. Privil. et hypoth., 1697 urm.; » 713, 823; Privil. et hypoth., 2817 urm.; 

FLANDIS, Zranscr, Il, 1305;. . 
-GUILLOUARD, Privileges et huypolh., III, 1052, 1058-1004; 
LAURENT, ÎAXXI, 577, 585, 587; . 
MoURLOX, ed. 7-a, III, p. 709; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 298; 
Poxr, Priv. et hp. LL, 1440, 141; 
"TROPLOXG, Privil. el hypoth., IV, 999. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 611, 738, 14%, 748 urm.; (IV, part. Led. 2-a, p. 342; V,p. î%0n.1); 

“CANTACUZINO MATEI, p. 573; , 

Nacu, III, p. 783. 

Art. 1817. — Ei sunt responsabili pentru orice prejudiciu ar 

rezultă. : . 

- 1. Din omisiunea pe registrele lor a transeripțiunilor ac- 

elor de mutaţiune ale proprietăţei, şi a inseripțiunilor luate 

în birourile tribunalului; îi a. 

2. Din lipsa de menţiune în certificatele lor a unei sau 

mai multor inscripţiuni existente, afară de cazul când eroarea 

provine din arătări nesuficiente cari nu pot să le fie imputate. 

(Civ. 998, 999, 1084, 1105, 1730, 1780 urm., 1788, 1801, 1816, 

1818, 1819, 1822; Civ. Fr. 2197). 

Tezi. fi. Art, 2197. — Ils sont responsables du prâjudice resultant, 

10. De Pomission sur leurs registres, des transeriptions d'actes de mutation, 

et des inseriptions requises en leurs bureaux; 

20, Du dâfaut de mention dans leurs certificats, dune ou ce plusieurs des 

inseriptions existantes, ă moins, dans ce dernier cas, que Verreur ne provint de 

d&signations insuffisantes qui ne pourraient leur âtre imput6es. 

Doctrină străină. - 

“ Aunny Er RAU, III, p. 288, 289, 204-200; III, ed. 5-a, p. 486, 488, 490-504; 

BAUDRY ET DE LOXNES, Du nantissement, etc., III, 1847, 2611-9614, 2616-2621, 2624; 

Conan Er CAPITANT, ed. 2-a, IL, p. 091; _- AR _ 

Darzoz, Rep. Privil. et nypoth.e 1586, 2960 urm., 3022; Suppl. Privil. et hypoth. 2817, 

4719 urm., 1786, Fr y 604 
| 

'DEMOGUE, ], Sources des igations, V; p. 00; na - 

GuruLovaRD, Privilges et hypoth. 1051, 1062, 41063, 1063 L 1034-1073; 

LAURENT, XXXI, 208, 593, 598, 599, 605, 606 urm., 610, 612; 

MoURLON, ed. 7-a, II, p. 109 ; , 

PLANIOL, II, cd. 3-a, No, 4982 urm.; 

Poxr, Priv. et hyp ll, ; 

'TaoPLOxG, Privil. et hypoth., IV, 1000, 1001, 1003. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO;/ X, p. 611, 738, 74%, 7148 urm:; (V, part. 1, ed. 2-a, p. 342; V, p. 431, 432); 

Canracuznso MATEI, p. 573; .. Aa - 

NAcU, II, p. 783; | , re , , . 

RinuLescu ANDREI, Publicitatea drepturilor reale imobiliare şi registrele de proprietate, 

pp. 16 urm. ! , 
- 

Ar, 1818. — Imobilul în privinţa, cărui grefierul ar fi omis 

'în certificatele sale una sau mal multe sarcine înscrise, 

rămâne cu toate acestea încărcat cu toate sarcinele in- 
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Art. 1818 DESPRE PUBLICITATEA REGISCUELOR Codul civil 

scrise, rămânând însă noului cumpărător care afost indus. 
în eroare recurs în contra grefierului pentru daunele ce i sau 
cauzat prin omisiune, precum şi recurs contra vânzătorului 

„Pentru întoarcerea preţului și daunelor interese !). (Civ. 1746, 
1778 urm., 1790, 1804, 1816, 1892; Civ. Fr. 2198). 

„Text. fr. Art. 2198. —- L'immeuble î Vegard. duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilit6 du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur,, pourvu qu'il ait requis le. certificat depuis la transeription de son: titre; sans prâjudice ncanmoins dn droit des crtaneiers de se faire colloquer- suivant Vordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas t€ pay par l'ac-- quereur, ou tant que Pordre fait entre les ercanciers n'a pas ât€ homologue. 

_ Doctrină străină, 

AUBRY ET Rau, III, p. 290, 494; III, ed. 5-a, p. 489, 825; , BAUDRY ET-DE LOYNES, Ju naâlissement, elc., III, 9226; . | 7 CoLiN Er CAPITANT, ed. 2-a, JI, p 991, 1031: DALLoZ, Rep. Privil: et hypoth., 2089 urm., 2979 urm.;. Suppl. Privil.. et hypoth., 1318, 178: MouRLox, ed. 7-a, III, p. 710; - PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 3426 urm.;. 
Poxr, Priv. e! up, IL, 1447, 1448; 
TROPLONG, Privil, et hypolh. IV, 1007 bis. 

| Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 611,.738, 744, 148 urm.; (1Y, part. 1, ed. 2-a, p. 3%); CANTACUZINO MATEI, p. 573; 

. NAcU, III, p. 783; 
: RĂDULESCU ANDREI, Publicitatea drepturilor reaie imobiliare şi registrele de proprietate, p. 16 urm. 

Jurisprudenţă. a cumpărătorul după art, 565, n'a dobândit 
- mai multe drepturi de cât a avut debitorul Cumpărătorul unui imobil la licitaţi- urmărit asupra imobilului vândut. (Cas. 1, une publică n'a putut dobândi mai mare 176 Mai 8/82 B. p, 570), i drept de cât a avut debitorul -urmărit Art. 568 pr. civ. dispune în termeni după art, 565 „Pr. civil. de vare ce pre-- generali şi fără nici o deosebire că, o dată cum cel ce are un drept de proprietate, de ce actul de adjudecare s'a dat noului pTo- usufruct Şi altele. poate urmări acest drept prietar, imobilele sunt libere de ori ce pri- in Mâinile ori cărui s'ar găsi imobilul, tot  vilegii sau ipotecă consimţită de debitorul ast-fel cel ce are un drept rea] de ipotecă urmărit sau autorii săi, Art. 565 pr. civ. ce Ce sa omis a se trece în publicaţiuni îl poa- se invoacă în favoarea părerei opuse în te asemenea urmări. de oare ce debitorul combinaţiune cu principiile de drept co- urmărit nu era proprietar pe acel imobil de - mun, consfinţite de art. 1722, 1746 c, civ. cât cu respectarea dreptului reul al ipote- ete, nu trebue luat în generalitatea sa, ci cel și tot ast-fel a trecut asupra Cumpără- : trebue, din contră luat in sens restrâns, torului. lar prin art. 568 pr, civ,, legiuito- căci luat fără, restricţiune dânsul ar.con- rul a avut în vedere o vânzare la care au trazice art. 506, a1,3 şi 568 DT. civ, care sunt fost îndeplinite toate formalităţile cerute de:  concepuţe “în termeni generali datoria in- procedură unde publicaţiunile au cuprizs terpretului fiind să mărginească aplicaţi- Sarcinele de ivotecă la care era afectat i- unea nouei legi care, luață în calitatea ei, 

mobilul urmărit, iar nu unde un „drept de ar stinge regula contrarie. consfinţită de ipotecă a fost omis de a fi trecut în listele un alt. text de lege. Interpretână dispo- de Dublicaţiuni ŞI care omitere, după art, ziţiile cuprinse în art, 506 al. 3, 505, 569 pr. 1818 C. civ., face ca imobilul să rămâe în-  civ, unele prin altela şi dând fiecărei înte: Cărcat de acele sarcini. Ast-fel fiind, iîmo-  lesul ce rezultă din economia, întreagă a. bilul vândut atare condițiuni nu trece  legei, ajungem 1 soluţiunea că vânzarea asupra. cumpărătorului Purgat de dreptul _ silită nu purgează în. înțelesul legei noas- real al ipotecei de care. se &ăseă grevat şi ' tre imobilul vândut la licitaţiune de drep- 
PI INI . 

) Textul acestui articol nu-şi are echivalentul său 
1 FI Ş p. . 

din 16 Dec, 1851asupra ipotecalo Nici în codul Napoleon, nici în Legea belgiană 5 a se compără cu textul art, 2198 Cod, civil francez, . 
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Codul civil 

tul de proprietate şi de servitute (art, 565 
combinat cu art. 506 al. 3 pr, civ.), dar il 
purgează de ori ce privilegiu şi ipotecă 
(art. 568 combinat cu art. 506 al, 3 pr. civ.). 
Art. 1818 c. civ. care hotăreşte cu privire la 
vânzările voluntare că imobilul în privinţa 
căruia grefieru! a omis în certificatele sale 
una sau mai multe sarcini înscrise, rămâ- 
ne cu toate acestea încărcat de toate sarci- 
nile înscrise, nu se aplică vânzarei silite 
pentru care legiuitorul nostru '-a stabilit 
vegula contrarie (art. 568, combinat cu art. 
506 al. 3 pr. civ.), sistemul întreg urmat de 
legea noastră în materie de vânzare silită 
deosebindu-se esenţial de acela care sa 
adoptat pentru vânzarea voluntară. La 
vânzările silite, în deosebire de cele volun- 

tare, grefierul e ținut a forma din oficiu, - 
sub privigherea preşedintelui tribunalului, 

o listă specială despre toate înscripţiunile 
de privilegii şi ipoteci, şi a trece din ofi- 
ciu, în afiptele prescrise de legi, toate sar- 
cinele existente (art. 570 şi 506 al. 3 pr. 

civ.). Pe când la vânzările voluntare noul 
proprietar care vrea să purgeze proprietu- 
tea sa de privilegii şi ipoteci, trebue să no- 
tifice creditorilor ipotecari contractul de 
dobândirea imobilului (art, 1504) la vân- 
zările silite, din contra, ori-ce creditor care 
are un drept de ipotecă sau de privelegiu, 
e dator de la cel dintâi act de urmărire şi 
până în momentul adjudecărei să se arate 
la tribunal şi să înfăţişeze titlurile crean- 
țţei sale (art. 569 pr, civ). Imobilul în pri- 

vinţa căruia s'a 'omis în afiptele și publi- 

DESPRE PUBLICITATEA REGISTRELOI Art. 1819 

caţiunile -făcute conform art. 506 pr. civ. 
una sau mai multe sarcine înscrise. nu ră- 
mâne încărcat cu toate sarcinele înscrise, 
ca în materie de vânzare voluntară, căci 
art..506 hotărește expres: că toţi acei cari ar 
pretinde vre-un drept de privilegiu sau i- 
potecă trebue să se înfăţişeze înaintea 
aâjudecaţiunei la tribunal spre a'şi arăta 
pretenţiunile lor, sub pedeapsă da a nu se 
mai ţine în seamă, şi art. 55 pr. civ. ada- 
ugă că adjudecarea şterse toate sarcinele 
înscrise. La vânzările silite, în deusebire 
de cele voluntare, o dată ce ordinea s'a în- 
chis, prin incheerea procesului-verba] al . 
tribunalului şi trimeterea extractului de 
tablou la casa de consemnaţie nici un cre- 
ditor nu se mai poate primi a, produce tit- 
luri de creanţă sau a contesta creanţa în- 
scrisă în tabloul ordinei (art, 597, pr, civ). 
Vătămarea. ce o încearcă creditorul, a. câ- 
ruia ipotecă s'a omis a se trece în publica- 

ţiunile făcute conform art, 59% pr. civ, nu 
se poate pune în cumpâna cu răul nease- 
mănat mai mare care ar resulta, dacă cre- 
ditorii, cari au depus titlurile lor achitate 
şi ale căror înscripţiuni. sunt şterse, ar fi 

" silii să restituie ţifra colocaţiunei lor în 

folosul creditorului a căruia ipotecă s'a 

omis în afiptele făcute conform art. 506 pr. 

civ. căci creanţele lor ar renaşte, dar. des- 

puiate de siguranţele ipotecare cari le ga- 

rantau şi cari nu mai există. (Cas. 1. 243] 

Iun. 28/89, B. p..635). “ | 
3. A se vedeă: art. 1746, nota 2. 

At, 1819. — In nici un caz, grefierii tribunalelor nu pot 

refuză, nici întârziă transcripţiunea actelor de mutaţiune ale. 

proprietăţilor, inscripţiunea privilegiilor şi drepturilor ipotecare, 

nici eliberarea de certificate. ce se cer de.părţi, nici prezenta- 

rea registrelor originale când se cer de părţi,.sub pedeapsă 

de răspundere de daune-interese către părți ;;drept care, la caz 

de refuz sau 
asupra cererei părţilor proces- , ! 

tre procurorul tribunalului respectiv. (Civ. 

1801, 1816, 1817, 1822; Civ. Fr. 2199). 

întârziere nemotivată, se -va încheiă îndată 
verbal desprea aceasta de că- 

998, 1084, 1780, 

Text. fr. Amt. 2199. — Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent re- 

fuser ni retarder la transcription des a 

hypothdeaires, ni la delivrance 'des certi 

et intârâts des parties ş 

dements seront, 'ă la dilig 

juge de paix, soit par 

etes de mutation, Pinscription des droits 

ficats requis, sous peine des. dommages 

4 Veffet de quoi, „procăs-verbaux des refus ou retar- 

ence des requerants, dresses sur-le-champ, soit par un 

un huissier aundiencier du tribunal, soit-par un autre - 

huissier On un notaire assistt de deux temoins.. | Re 

Doctrină străină. 

AUBRY ET RAU, III, p. 2 
" BAUDRE ET DE LOYNES, DU nantissement, elc, ' N 

2938 urm.; Suppl. Privil.et hypoth., 1775 urm; Corm Er CAPITANT, ed. 2-a, | 957; > Lp De Vot» 

Darroz, âp. Privil. et hypoth., 1462 urm.» 

codul Civil adatat. — IV. — 321 — 

91, 202, 298; III, ed. 5-a, p, 402, 499, 504: 
JI, 2602, 2622, 2823; 

YI



Art. 1520 

GUILLOUARD, Privil. et -hypoth. III, 1055; 
MouRLoN, ed. 7-a, III, p. 7li; 
Poxr, Priv. et hyp., II, 143%. - 

DESPRE PUBLICITATEA REGISTRELOR 

Doctrină românească. : 

7 

Codul ciril 

. 

ALEXANDRESCO, X, p. 11, 738, 744, 748 urm.; (IV, part. 1, ed. ap. 342; V, p. 432); 
CANTACUZINO MATEI, p. 573; 
Cezănescu N. [., „Publicarea actelor de nolariat“. Curier Jud: 59, 60904; - - 
Nacu, III, p. 782; 

Jarisprudenţă. : 

1: Din complexul legislaţiunei noastre 
nu. reese nici o dispoziţiune care să îndrep- 
tăţească, pe tribunale a se pronunţa, prin 
“admitere sau -respingere, asupra unei! ce- 
reri de transcripţiune a unui act din cele 
prevăzute: de.art. 722 pr, civ. Din art. 1816 
Şi. urm, c. civ., rezultă că funcţionarii în- 
sărcinaţi:: cu transeripţiunea actelor. de 
mMutăţiunea - proprietăţilor: şi: conservarea 
acestor registre sunt grelierii tribunalelor, 
cari “in "orgănizațiunea noastră judecăto- 

SCRIBAN ŞTEFAN, „Consideraţiuni priviloare la iranscripțiuni“. Curier Jud.-19/922. 

vească joacă acelaşi rol ca şi conservatorul 

de ipoteci din legislaţiunea franceză. Ast- 
tel fiind, singurul: funcţionar competent a 
opera o transcripțiune fiind numai re- 
fierul tribunalului este învederat.că tribu- 
nalul, făcând oficiu de notar, nu are nici 
o cădere a se pronunţă asupra unei cereri 
de asemenea natură: Singurul cas în care 
legiuitorul a admis o participare a tribu- 
nalului şi în special a preşedintelui este 
numai cu -ocasiunea luărei unei inscripţi- 
uni “ipotecare. (Apel Buc. II, 172. Sept, 
29/88, Dr. 69/80). aa 

„+ „Art: 1820. —.Grefierii tribunalelor vor fi ţinuţi de a aveâ 
un. registru: pe care vor înscrie zi cu zi și în ordine numerică 
depunerile ce. li: se..vor fi făcut de actele de mutaţiune ale . 
proprietăţilor. destinate . de a fi transcrise; ei vor eliberă de-: 
ponentului un bilet .de recunoaştere care va purtă numărul 
de ordine sub care 's'a înscris depunerea. în registru şi ei nu Yor puteă transcrie, în registrele destinate pentru aceasta, ac- 
tele de .mutaţiune ale proprietăţilor decât cu data şi -după 
ordinea; în .care:s'a, făcut depunerea acelor acte lu -grefă. (Civ. 
818,.1740, 1781;urmm.;,1801,1822; Pr. civ. 513, 721; Civ. Fr. 2900). 
tiu ezită fiii Art. 2200: Ntanimoins les conservateurs seront tenus d'avoir 
un :registre sur ;lequel: ils inseriront, jour par jour et par ordre numerique, les remises qui leur seront :faites d'actes de mutation pour &tre transerits, ou.de d. bordereaux -pour, âtre insârits; ils donneront 'au requtrant "une reconnaissance urii Za ie. î. E sur papier timbre, qui rappeller ră "le “numero du: registre sur lequel la remise aura 6t6 inserite,! et -ils“ ne 'pourrouit! transerire les actes de mutation ni inserire les 'bordereaux „sur 'les “registres ă ;ce: destines, qu'ă la date et dans lordre des remises qui leur en auront &t6:faites. 1: 

disp e 

  

     

  

e 
mm a de rațele 
Baunnr Er pt Lo: si Ți 

DaALLoz, Rep :Privil.: et hypoth;, 
'MounLos,.ed.:7-a; III, p.:7141; 
-PLASIOL,. IL, ed. ;3-a, No..2945, 

. 
i : 

  

n 

i 

* 

zii 2 Doctrină străină, » 
BAUDRY „Er DE LOXNES, Du nantissement, t6., III, 2076, '2398 urm.» CoLin “Er CAPITANT, „ed. 2-a, L/p.:958;11, 'p.'967, 10041006 ' ei AR 

"2860 urma.; Suppl. 'Privil. et hypoth., 1744 urm.; 
” te i si , , 

; 

. r 
eri dr 

Doctrină românească.-i: : -- 
ALEXANDRESCO, X, p, 611, 738, 744,748: urm;s- (UIL..part. 1, ed. 2-a, p. 269 n. 4; IV, part. I, ed. 2-a, p. 3%); 
CANTACUZINO MATEI, p. 5733 
Nacu, III, p. 781,782;: 1: îi i 
RAICEA I..Dexw., Nol sub. Judec. 

    

   

ua 
„Sai ue „Pot 

.. 
OD ati 

pa ate aia Mae i ocol. Bârca-Dolj,: 427. din:4924 “TATARU; G,. Y., ; Prezidentut tribunalulai,-pi: 80. ii ţi din , 
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Codul civil DESPRE PUBLICITATEA REGISTRELOR Art. 1821-1829 

LI, . JI urisprudenţă. : : Odată primit actul, grefierul : nu-şi: mai 
7 poate retrage rezoluţiunea: actul urmând 

1. Transcrierea făcută pe numele altei să fie transcris şi după aceasta trimes Ja . 
persoane decât proprietarul sau constituen- Administraţia financiară pentru timbrare;! 
tul dreptului: nu poate echivala cu trans- iaptul că a taxat rezoluțiunea punând 
crierea cerută de lege. de oarece, terţii nu cererea Ja .dosar, nu modilică data primi- 
pot fi obligaţi să cerceteze registrele de vei actului spre transcrieri şi ordinea 
transcripţiune decât numai. pe numele . instituită de art. 1820 c. civil. (Trib, Pra- 
persoanei care conferă dreptul supus acâs-.' hova s;. L 457, din 15 Sept, 1922. Sentința. 
tei formalităţi; că dacă în art, 1820 c, civ.  -1/925). 
nu se arată decât că transcripțiunile se o- i : 8. In caz de vânzări succesive făcute 
perează zi cu zi şi în ordine numerică . asupra, aceluiaş imobil. vânzări transcrise. 

fără să se ceară şi formalitatea trecerei. în aceiaş zi, preferința se acordă aceluia 
nominative, aceasta se explică prin aceia dintre achizitori, care a cerut mai întâi 
că intenţiunea legiuitorului a fost să lase transcrierea şi anteriorițatea rangului se 

„pentru mai târziu. regulamentarea acestor  V& regula după numirul de ordine în care 
formalităţi; precum s'a şi făcut prin regu-  ; Cererea de transcriere s'a trecut în regis- 

lamentul pentru organizarea serviciului .. rele de depozit prevăzut de art. 1820 Co- 
interior al tribunalelor şi grefelor din 1909 ..€ "Aceeasi săluție se poate invoca şi în că S . | A Ș , _ 

crean ară o, fa imeure forme avec Sole? ot dr 
ve de transcripțiuni Ja. finele tuturor ve- din registrul de transcripțiuni, deci nu 
gistrelor. RE „„* se contestă, „sinceritatea  transeripțiunei 

Prin urme are! diri toate acestea rezultă ” Privită în raport cu registrul de depozi 
. “ “ Î â Tivit “art. 1820 Codul civil, că transcrierea” unui contract de sub-arep-  INUU Cât Potrivit grefierii fiind datori să treacă actele în re- 

gistrul de transcripţiuni în' ordinea depu- 
Nerei, ordine care se constată numai în 
vegistrul de depozit, se prezumă că tran- 
scripția s'a făcut în conformitate cu legea 
şi aceasta până la proba contrarie. care 

dare nu poate îniocui :transcrierea în: ex- . 
tract a “contractului principal. (Cas. s. I, 
257912 Curier Jud. 43/1913). 

2. Potrivit art. :1820 c. civil grefierii tui-” 
Dbunalelor sunt obligaţi să primească și să 
înscrie în ordinea numerică într'un regis- ' incumbă : celui ce alegi eroarea „său, 
tru ţinut în acest scop. toate drepturile de frauda. 
acte de mutaţiune ale proprietăţilor des- In acest caz, registrul de depozit este 
tinate a fi transorise şi nu vor putea tran- rezultatul dreptului părţilor. (Judec, Ocol 
scrie actele .în registrele de mutaţiuni de-  Bârca-Doli. 427 din 1924. Jur. Gen. 1925 No. 
cât cu data şi după ordinea în care sa 1902). 
făcut depunerea actelor la grelă, 

at, 1821. — “Toate, registrele de transcripțiune. şi inserip; 

ţiune vor fi: :snuruite, numerotate şi parafate pe fiecare pagină 

de către preşedintele tribunalului. (Civ. Fr. 2901). 

Tezt, fr. Art..2201. — 'Tous les registres. des conservateurs:sont en. papier 

timbr, cots et paraphes A chaque page par premitre et dernitre,: par Lun des 

juges du tribunal dans le ressort duquzi . lg - bureau. est tabli. Les registres 

seront arrâts chaque jour comme ceux d' enregistrehent, des. actes, Di. 

„Doctrină străină. 

  

  
BAUDRY ET DE Loines, "Du nănlisenierit ste. III, 2597; ; Za 

TANT, ed. 2-a, ], 5 , 
DT Bei. et hy yet. 2880 urm.;: Suppl. Privil. et hypoth. 14%; 

MouURLox, ed. 7-a, III, p. ZĂ4 

  

“Doctriziă românească. 
2 

ALEXASDRESCO,- x, “pi 6i1; 708, pă 158 1 urm. ; ; av, part. I, ed. 2-a, p., 318; Y, p. 170 n. î); 

CANTACUZINO MATEI, p. 573; : : o ie 

Ace IL Pa 15 ezidentul mibunaliliui î în , legislaţia română, Lă A. - La 
aa fu î. . . ta 

ui i. de. a; să contră “Sri 
i Ari, “182. " Grefierii! « “sunt “inu 

exerciţiul funcţiunei 107, tuturor dispoziţiuniloi” capitolului 
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Art, 1823-1824 - DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ | Codul civil 

prezent, sub pedeapsă de amendă dela 500 până la 3000 lei ') 
pentru întâia contravenţiune, şi de destituire pentru. a doua 
contravenţiune. fără prejudiţiul daunelor interese: către părţi 
cari vor fi plătite înaintea amendei. (Civ. 998, 1084, 1730, 1816, 
1817, 1823; Civ. Fr. 22092). 

Text. fr. Art. 2202. — Les conservateurs sont tenus de se conforiner, dans 
Vexercice de leurs fonctions, ă toutes les dispositions du prâsent chapitre, ă 
peine d'une amende de deux cents ă mille franes pour la premitre contraren- 
tion, et de destitution pour la seconde; sans pr&judice des dommages et interâts 
des. parties, lesquels seront. paşes avant l'amende. 

, „ Doctrină străină. 

Aunny ET RAU, III, p. 299; JI, ed. 5-a, p. 505; a 
BAUDRY ET DE LOYNES, Du nanlissement, elc., III, 2627; . 
DaLoz, Râp. Privil. et hynoth., 2953 urm., 3U0U; 
MouRLox, ed. 7-a, III, p. 711. | | 

Doctrină românească. 

CANTACUZINO MATEI, p. 573; 
Nacu, Il, p. 78%; . 
RarcEa I. Dex., Notă sub. Judec. ocol Bârca-Dolj 427 din 1924. Jur. Gen. 1925 No. 1902. 

ALEXANDRESGO, X, p. 611, 738, 744, 748 urm; ([V, part. |, ed. 2-a, p. 342; V, p. 4%); 

Art. 1823. — Menţiunile de depozit, inseripţiunile şi tran- 
seripţiunile se vor face în registre, în şir, fără nici un loc 
alb, nici interlinii, sub pedeapsă în contra grefierului de o 
amendă dela 1500 până la 50002) lei şi de daune-interese către 
părți cari vor fi plătite înaintea amendei. (Civ. 998, 1084, 1729, 
1822; Civ. Fr. 9203). ” 

, Text. fr. Art. 2203, — Les mentions de depât, les inseriptions et transerip- 
tions, sont 'faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, â 
peine, contre le conservateur, de mille ă deux mille franes d'amende, et des dom- 
mages et intârâts des parties, payables aussi par prefârenea î l'amende. | 

| Doctrină străină. o | 
AuBni Er RAU, III, p. 299; III, ed. 5-a, p. 505; 7 
BAUDnY ET DE LoYxES, Du nanlissemrnit, etc., ÎI, 2627; 
Couix ET CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 958; 
DaLoz, Rep. Privil, et hypolh., 2957, 3000; 
MouRnLon, ed, 7-a, III, p. 711. 

N 

Doctrină. românească. 
ALEXANDRESCO, X, p. 611, 738, 744, 148 UV - CANTACUZINO MAnzL p. Si 38 TD urm d » pari ed, ap. 6); Nacu, III, p. 782, . 

TITLUL XIX. 
Despre expropriaţiunea silită. 

Art. 1824. — Creditorele poate urmări expropriaţiunea;: „Î. A bunurilor imobile şi a accesoriilor” reputate imobile cari sunt proprietatea debitorului său; | 
1) E vorba de „lei oachic de o ivi i țarea noului sistrm monctac care a E me aal Siza A posi o Pronulgat la 1865 Inaintea legei pentru Iafia- '2) E, vorba de „lei pechi< de , ivi ; A : țarea noului sistem mnetae care î CSE aa civil în dat ro malsat la 1865 înaintea. legei pentu tafiin: 
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o. Cp 

“Codul civil DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ Art. 1824 

2. A uzulfructului ce are. debitorul asupra bunurilor de 
aceeaşi natură. (Civ. 462 urm., 489—492, 517.urm., 1718 urm. 
1750, 1825; C. com. 813, 830, 837; Pr, Civ. 371 urm., 338, 49%, 
503 urm.; L.. jud. oc. 110; L. Timbr. 4482; L. agrară 121; 

de niâme naţure..: 5: et 
- pa „i: Doctrină străină. 

Legea pentru urmăriri, Art. 14; Civ. Fr. 2204). 
a Text. fr. Art. 2204. — Le er€ancier, peut poursuivre L'expropriatioa: 

„19 des biens immobiliers et de leurs accessoires râputes immeubles appartenant en 
'propricts ă son .dâbiteur; .20: de: Lusufruit appartenant au dâbiteur sur les biens 

   

Dag PS 

Auznr Er.RAU, 
- ed::5-a, p.. 666; VI,.p..272; -VIUl, p: 459,460, 406, 470, 4; 

Bauonr tr Waur; Sutcessivus,'Î1, 3053: * 

-p.:463,'551, 552: 1,'6d. 5-a, 

+ 

p. 702, 845;11,.p- 53%; UI; p. '408; III, 

Baupnr:ET Coran, Des: rlonalious enire-vifs'et des" 'testaments, |, 131, 132 urm.;: ! 

BAuDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc., III, 2632-2634, 2670-2616, 2691, 2700-2702, 2705, 

206, 2706 1, p.. 851; 
CoLIN ET CAPITANT, El. 
Dar0z, hep. Vente publ. d'imm., 48 

9 urm., 13; ca 
- DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE. IN, 199 bis;. „ 

Demonomat, VII. 686; VIII. 285; X, 786, 789; - 

GARSOXNET, IV, 4 1259, 1261-1263, 1505; 

Grassoy, II, p. 256 urm.; 
GuuuoUARD, Privitâges el hypoth., IL, 1507 ; 
LAURENT, V, 82; 308; VUII, 527; 

Lyox-CAEN Er RENAULT, VII, 251 urm.; 

MounLox. ed. 7-a, 1, p. 712, 713, 719; - 

PUANIOL, Il, ed. 3-a. No. 195 urm.; 

Ponxr, Ezpr. forcee, 35, &l, 4, 45; 

2-a, 1, p. 456; II, p. 
Urna:3. 

885; ! . 
280, 281, 1331; Suppl. Vente publ. d'imm. 

2 

TROPLONG, Privileges et hypoth., Il, 406; Ul, 777 bis, 795. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, 
n. 2; VI, p. 474, 475); hola sub. Trib. Lannion, 

N. p. 479, 655, 751 urm., 761, 769; (III, part. 1, ed. 2-a, p; 419;.V, p. 249, 
(Câles du Nord), 14: Mui 1922, 

Curier Juut. 32/9023; Oyservaţie sub. Trib. civil Epernay (Marne), 23 Febr. 1923. Pand. 

Rom. 1924-111-127; , 

BENIȘACHE C. R., „Citeva cuvinte asupra deciziei Do. 3/916 a Inallei Curţii de Casaţie 

s. [1], şi asupra recenlei civculări a Ministerului de Justiţie relativ la neurmaâri- 

bililatea pimânturilor_ rurale“. 

CANTACUZINO MATEI, P. 568; - 

Cnisroponescu C. şi ŞTEPÂNERCU-PRIBOI DEM, CO. 

Hamanaru C., Proprielulea lilerară şi artistică în 

Curier Jud, 42/916; . 

Codul legislaţiei de expropriere, p..188 urm.; 
legislația Românească, p. 39; 

urescu B. AL, MNolă sub. Cas, II, 218 din 12 Dec. 1914. Pand. Rom. 1922-1-268; .. 

Luca N., Ererularea sililă, p. 35; 

"NACU, Il, p. 815... 

Jurisprudenţă. 

4. Din combinarea art. 1824 c. civ. șia, 

art. 493 pr. civ.„ resultă că bunurile supu- 

se expropriaţiunei silite sunt numai imo- 

bilele prin natura lor şi imobilele prin &. 

lor destinaţiune sau accesoriile ' reputate 

imobile. (Cas, 1, 100/Mart, 21/69, B. P. 138). 
2. Veniturile pământurilor date locuito- 

rilor pe baza legii de împroprietărire pot 

fi urmărite, (Cas, II, 160 din 27 Nov. 1909; 

Jurisprudenţa 39/909; In acelaş sens: Cas.. 

II. 40 din 5 Feb. 913. Jur. Rom. 14/93 Și 

Curier Jud. 98/1913; Cas, II, 195]914. cu 

rier Jud. 20/915 

3, Ina, 20845). date după legea rurală: 

325 — | 

nu pot fi! înstrăinate prin vânzări silite. 
(Cas, II, 105 din 14 Iurie şi 26 din 3 Febr. 

1910, Jurisprudenţa 26/910. In acelaş sens: 

Cas. 1, 469 din 22 Sept. 1910, Jur:sprudența 

31/1910; Cas. II. 6 din 26 Ian, 1911, Juris- 

prudenţa 9/1911; Cas. 1, 727 din 19 Oct. 912. 

Jur, Rom. 1/913; Cas. I. Qin 9 Iunie 1912. 

Jur. Rom. 12/913; Cas. ÎL, 82 din 12 Dec. 
1912, Jur.. Rom. 12/913; Cas. 11, 45;912. Cu- 
rier Jud. 33/912, Cas. 1, 480/0912, Curier Jud. 

54]912; Cas, 1, 126 din 13 Febr, 1913; Jur. 
Rom. 14/913; Cas. 11, 3 din: 12..lan.: 1916 
Jur. Rom. 11/916 și Curier Jud. 24916; Cas. 
II, 60/7915, Curier” Jud,.51/915; Cas,:17, 53 
din 25 Martie 191, Jur. Rom, 8-9/921, Curier 

Dud,. 34/921).. car 

maus



“Art 1825 

4. Conform art. 7 din legea rurală de la 
186% -art. 15, interpretativă dela 1879. şi 

art. 110:1, jud. ocoale, legiuitorul a înţeles 
„să. permită numai: înstrăinările. de bună . 
„voe:a pământurilor. rurale: nu şi cele pe: 
* cale" de urmărire silită, A 

Art. 125 din legea agrară din 1921 nu 
derogă întrun nimic dela dispoziţiile legi- 

; lor 'anterioare: de împroprietărire și art,..: 

“DESPRE EXPROBRIAȚIUSEA SILITĂ „:0odul civil 

-110.L, jud. ocoale, căci 'vânzările voluntare 
sunt. permise și opreşte .înstrăinările silit. 

 (Trib, Fălciu, 6% din'19 Tebr, 1924, Jur, 
Gen. 1924 No 1158), .. i: .: 

5. Veniturile sau fructele, pământurilor 
„ date” locuitorilor pe baza legilor de împro- 
" Drietărire nu pot fi urmărite. (Frib. Fălciu 

6% din 19 Febr, 1927, Jur. Gen. 192% No, 
1158). - : . 

+ + Art, 1825. — Cu' toafe: acestea partea -nediviză') a unui 
coerede în imobilele unei succesiuni nu poate fi: pusă în vân: 
zare de către creditorii săi. personali înaintea, împărţelei sau 

“a licitaţiunei ce pot: provocă creditorii, dacă. vor găsi de cu- 
viinţă, sau în care au dreptul de-a înţerveni. -(Civ. "785, 974, 
1718. urm., 1746, 1793, 1824; Pr. Civ. 494; Civ. Fr. 2205). 
 Teczt. fn. Art. 2205, — Nanmoins la part indivise d'un 'cohtritier dans 

„les immeubles d'une suecesșion ne. peut, tre .mise . en' vente par ses erâanciers 
personnels, avant le partage ou la licitâtion qu'ils peuvent provoquer s'ils le 
jugent convenable, ou :dans lesquels; ils ont-le droit d'intervenir conformement 
ă Vartiele 882, au titre des Successions. - - 

| Doctrină :străină,. 

AUBRY ET RAU, II, e: 405, 406; III, ed. 5-a, 
uc BAUDRY ET War, 

CHAUVEAU ET CARRE, V, quest.,'2198, 2 2; 
„COLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, | 

„DEMOLOMBE XV, 509; . 
"GARSONNET, IV, $ 1324, 1325, 1327; e 
-Grassoy, Il, p. 272 urm; ” 
* MOURLON, ed. III, p.'714; : 

, 

p. 659; VI, p. 588; VIII, p. 457, 400-464; 
cessions, IL, 2269, 2329 urm.; 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc., 111, 2637-2642, 2644, 2045; 

> Pe 771; I,.p. 40, 986; ed. 1-a, III, p. 235, 228, 500, 507, 509; DaLroz, Rep. Vente publ. d'imm., 93 urm., 100, 102, 106, 107, 115- 
3177; Suppl. Vente publ. d'imm., 21.urm. - | 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 200 bis, III, IV; 

114, 116, 117, 123, 20, 
114; 

PLANIOL, II, ed, 5-a, No. 197, 3171; Îl, ed. 2-a, No. 992%; e i, "Ponr, Ezpropriation forcee, 1-9, . . 
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Codul civil 

datoria şi ;spre ase. face împărțeala sau : 
licitațiunea imobiluiui în comun, cari opo-, 
siţiuni urmează să se facă chiar la tribu-, 

„Nalul a cărui. hotărâre se execută. (Cas.. 
T, 199/69, Anr.: 7/69; Bi. 169), i i: 

2. Legiuitorul, după ce prin art. 1718 
dispune că ori-cine este obligat-personal; 
este ţinut a îndeplini îndatoririle sale cu 
toate bunurile sale mobiii şi imobili, pre- 
zenţi. şi viitoare, prin art. 182%, c. clv. şi 

492 pr. „civ. arată : că. creditorul «poate 'ur-:" 
mări . expropriaţiuneu, imobilelor debito- 
rului său; însă prin art. 1895. c. civ, și 
art. 49% pr, civ. se aduce' o excepţiune: lu. 

dreptul acordat, creditorului prin citatele 
articole. Prin această. excepţiune se opreşte 
creditorul personal ui unui: comoştenitor - 

sau coasociat'd'a urmări şi pune în vân-, 
zare silită partea nedivisi:a debitorului 

său întriun imobil al: moştenirei sau al so- 
cietăţei, mui.înainte de a se face partagiul! 
acelei: moşteniri..sau societăţi. Această, ex-. 
<epțiune îşi are raţiunea. căci moştenirea; 
suu societatea fiind. o universalitate; o 
masi de bunuri, ce poate fi de deosebite 
naturi: creanţe, ;:mobile -şi imobile, -s'ar: 
putea. înțâmpia la partagiu că în urma; 
socotelilor. dintre comoştenitori sau coa- 
sociaţi, ori a preluărilor, vre-unul din el 
să nu.ia nici o parte din imobilele moş- 
tenirei sau societăţei. şi chiar.de ar lua în 
lotul său imobilul, ar putea să -se întâm-. 

ple. ca tocmai. partea din imobilul vândut 
pentru datoria unui comoştenitor ori coa-. 

sociat. să nu cază în lotul expropriatului; 
ci în lotul celorlalţi comostenitori ori coa-: 
sociaţi: din care cauză. şi întrun cazi în-= 
altul acea vânzare. prin. electul:partagiu= 

- îmi. care după art, 736 c. civ. este. declarativ.; 
iar;nu.atributiv de 'proprietate, este nulă: 
şi. adiudecatarul. poate” îi ievins:: de :moş- 
tenitorul: sau asociatul în al cărui.lot a. 
căzut. partea, din :imobilul--vândut : silit; 
dacă. urmărirea şi vinderea, silită a părtei 
nedevisă din imobilele unei uniyersalităti', 
(unei mase) ;de bunuri, are -aceşșt incon::: 
venient'-care.: nu poate fi: întâmpinat -de: 

cât prin, partagiu,-ast-fel „că- creditorii per-: 
sonali ai:părtaşilor,,universalițăţei. să nu 
poată -vinde.,de. cât partea ce-se wandeter-. 
mina-prin partagiu:'căte.::a debitoruilii-l0145 

nu.se: poate :pretinde :că același” intonve-:, 

nient. poaţe :să existe şi în. cazul când ne-: 
diviziunea se. raportă la un imobilidater-. 

minat, care nu face parte dintro'univer- 

satitate , (masă) de bunuri, căci adjudeca-” 
tarul nu: poate.;: fi i evins -: din imobilul: 
vândut pentru partea. aliquotă :(partea ide- 

ală). Prin .el&ctul .partagiului de-către co-. 

proprietarul:său:/Si dacă :nu:se: poate îN-. 

voca: aceeasi. rațiune a legii .pentru cazul. 
din :urmă “d mediviziunei. întrun + imobil - 

determinat: revident” că. :dispozitiile : ex 
: : i i. . 1825 cepționale: ale art. 494 pr. civ. şi art: 

cizcivp nu pot avea: loc când €.vorba de. 
urmărirea şi vânzarea, silită: ce iun Cre” 
ditobh:personal 'al: unui:.coproprietar: voeşie:. 

as. tace părțelrinedivise=-:dintriun: "imobil 

DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ, Art. :1825. 

determinat. : Dacă . legiuitorul: : pentru. veri--+ 
care rațiune, ar îi .voit,,să; cuprindă în 
dispozițiunea sa popritoare nu numui 
nediviziunile ce.au de cauză o: universa-, 

litate de bunuri, ci veri-care, altă cauză, 
ar fi formulat dispoziţiunea sa, în termeni, 
largi, iar-nu restrictivi,: cum a. făcuţ prin; 
art. 1825 c. civ. si 49% Dr. civ., şi ceea ce, 
legea n'a. făcut,- judecătorul. nu poate -tace; 
mai cu şeamă când e: vorba de o deroga-; 
țiune la:0 dispoziţie generală şi de drepr: 
"comun, cum..este cea de la art. 1718—1824: 
c; civ. şi 49.pr, civ. (Cas. II, 28/Febr. 29/76, 
B. p. 60). „ „dă 

3. Prin. art. 1825 c. civ. şi 494 pr.'civ.-se 
aduce :0 excepţiune ; ia, dreptul .acordat; 
creditorului 'de. a .urmări: expropriaţiunea . 
imobilelor debitorului său. Prin; această: 
excepţiune se popreşte creditorul personal... 
al: unui : comoştenitor sau "coasociat da: 
urmări. şi, pune în vânzare silită partea. 
indivisă a debitorului, fie întrun imobil: 
al moştenirei. fie al societăţei, mai înainte: 
de u se provoca şi face partagiul moșteni-:: 
rei sau al societăţei;. în cazul numai:când! 
obiectul moştenirei sau al societăţei .se 
compune din o universalitate de 'bunuri,; 
căci 'aturici comoştenitorii 'sau coasociaţii: 
fiind în indiviziune în privinţa tuturor a- 

cestor bunuri, nu :se:.poate şti: dăcă imo-: 
bilul ce se.urniăreşte "pentru partea:ce.se: 
cuvine întinsul debitorului urmărit nu: 

va cădea la facerea împărţelei -în lotul 
altui comoştenitor suu coasociat, şi atunci, 
pentru că 'împărţeala, conform: art. 786 c.. 
civ. este declarativă ia nu 'atributivă de: 
pioprietată, urmărirea “făcută : în acel „i 

mobiliare! să fie fără. nici un efect legal,; 

de oare-ce. prin. această înipărţeală debito- 

vu urniărit are să fie considerat ca şi cum: 

par fi: avut niciodată: vre-o .parte în acel: 

imobil. In caz însă când .indiviziunea nu 

există: de cât în--privinţă: anui :sihgur îmo-: 

pil şi cândipartea indiviză ce.fie-care din 
coproprietari are în acel imobil” este -deter-:! 

minatăs nu este nici un diotiv: juridie pen-? 

tru 'care partea indiviză ce' debitorul are în: 

. 

acel imobil'să nu poată fi. vândută înainte: 

de. eşirea din indiviziune, căci facă-se îm-. 

părţeala în natură. sau prin licitaţiune.: în: 

nici un caz dreptul codevălmaşului:în acel! 

imobil .nu: poate sii. înceteze, (Cas,:11.:12,: 

Oct, 1/90, B. p: 1162; Cas, II, 88 lun.'4/91..B.: 

p; 795: Cas11:::60/Mai '28/90,+B "p,- 73%;. Cas,; 

II. 147,-Nov, 5/90, B.'p. 1313; Cas. secţ. unite: 

9 Nov, 10/78, B. p..438; Apel :Buc,.1.,196 Mai: 
31/82 Dr. 61/82; :ApeL Buc. 1, 35-Febr,s11j84: 

Dr; 99/8;' Apel: Buc, 1,:135. Sept: 25/86.Dr7.. 

10/86; ..Apel:-Buc; -111,.+30,. Febr,:- 3/87: Dri+ 

95487: Apel Craiova :l: 'Apr;:8/9% Dr; :99/9:1): 

4. De şi acţiunea.unui creditor se întinde: 

asupra. tuturor. bunurilor . debitorului. său: 

însă: în vederea ficţiunei; legale;.prevăzute: 

de' art. 796.. după care -partagiul.:e: numai: 

declarativ de. proprietate;: orica.::exproprie-i 

re sau .vindere a'uneiipărţi indivizesdin:us:i 

imobil::ar da naştere:1Ja inconveniente:şi dai 
aceea. legiuitorul, le-a mrohibjtiân.ințereanla 

- - N. 
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Art. 1825 

tuturor părţilor. Art, 1285, care opreşte 
vânzarea părţii indivize a unui coerede din. 
imobilele succesiunei inainte de facerea 
partagiului, este genâral în dispoziţiunile 
sale, şi el nu este de cât consecinţa prin- 
cipiului după care un creditor nu poate ur- 

mări creanţa sa. de cât asupra bunurilor 
debitorului său. Prin urmare, atât căt ţine 
indiviziunea între coproprietarii ne-debi- 
tori şi coproprietarii debitori, porțiunile 
acestora netiind nici cunoscute nici de- 

terminate nu pot'fi expropiate.. (Apel Buc, 
I, 38, Febr.:23/94, Dr. 97/9%; Cas. 1, 169. Mai 
24/82. B. p, 563). . . 

5. Fiind vorba de o urmărire de mobile. 
după art. 1825 c. civ. combinat cu art. 494 

pr. civ., toate părţile. pot să escipe de acest 
drept de a provocă împărțeala ; şi dar nu 
este exact a se zice că aceasta este o fa- 

cultate rezervată de legiuitor numai cra- 
ditorilor, la care ci pot să renunţe. Ast-iei 
fiind, coproprietarul e în drept a cere scoa- 
terea de sub urmărire a imobiluiui indiviz, 
până ce creditorul va provocă diviziunea. 
(Cas, 1, 214 Iun. 4/85, B. p. 488), 

6. Coproprietarul, având un drept îndivis 
asupra imobilului urmărit drept ce se va 
transformă în proprietate exclusivă asu- 

pra cutărei porţiuni din imobil prin faptul 
împărţelei,. are interes şi calitate de a in- 
terveni la acea urmărire şi a. face act de 
conservațiune a bunului indivis. (Apel Yaşi 
I. Yebr. 8/89, Dr, 29/89). 

1. Urmărirea neputându-se exercita de cât * 
asupra unui lucru imobil cert şi determi- 
nat, prohibiţiunea stabilită prin art. 1935 c. 
civ, combinat cu art, 494 pr, civ, în câtpri- 
veşte urmărirea imobilelor indivize ale u- 

" nei moşteniri, îşi are aplicaţiunea sa şi în 
cazul când se urmăreşte -o parte dintr'un 
imobil determinat. Este neintemeiată argu- 
mentaţiunea prin care se tinde a se stabili 

că această prohibițiune ar avea loc. nu- 
mai în cazul când proprietatea indiviza 
sar constitui din mai multe imobile, de oâ- 
rece nu pluralitatea imobilelor ce alcă- 
tuesc masa, indiviză face să se schimbe şi 
raţiunea acelor dispoziţiuni prohibitive, 
moştenirea fie ea compusă din mai multe 
imobile sau numai din unul singur, până 
la împărţeală acele imobile nu: aparţin în 
Plină proprietate nici unui din coerezi şi 
incertitudinea lotului ce se va cuveni Co- 
erezilor:rămâne aceeaşi, Drepturile credito- 
rului sunt destul de garantate prin faculta- 
tea ce-i acordă legea de a procede 13 divi- 
ziunea averei, pentru a-şi putea în urmă 
exercita urmărirea sa asupra porțiunei a- 
tribuită debitorului său. Asemenea este ne- : întemeiată argumentaţiunea -prin care-s: 
invoacă validitatea unei atari urmăriri din 
punctul de vedere că ea sar întinde nu- mai. asupra dreptului debitorului său la o 
parte de proprietate a imobilului urmărit, 
iar nu şi asupra fondului, de oarece urmă- 
ririle nu se pot exercită de câţ asupra bu- 
nurilor .afiate în patrimoniu] debitoruiui : 
său, iar când e.vorba de drepturi, ele nu 
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pot face obiectul unei urmăriri silite ci 
numai a unui exerciţiu prin subrozațiune 

din partea  creditorului. şi care în specie 
S'ar putea traduce numai prin o acţiune In 
partagiu. (Apel Iași. 1. Februarie 8/89 
Dr. 29/89). . 

8. Pentru ca un imobil să poată face o- 
biectul unei execuţiuni silite, şi prin ur- 
mare a unei vinderi, trebue să fie cet și 

determinat, şi să nu fie exceptat sau opnț 
de lege de a fi vândut (art, 379 pr, civ şi 
art. 1310 c. civ.). Or, legiuitorul, prin art. 

1825.c€, civ„ combinat cu art. 49% pr. civ„a 
oprit pe creditorii personali ai unu: co . 
moştenitor sau asociat de a putea să ur- 
mărească şi să vândă partea indiviză a de- 
bitorului lor, în imobilele moştenirei sau 
societăţii, obligându-i să provoace mai în- 
tâiu. impărțeala acelor imobile ; şi aceasta 

pe motiv că partagiul nemui fiind trans" 
lativ de proprietate, cum era la Romani, ci 
determinaliv sau declarativ de proprietate 
(art. 756 şi 1530), coeredele sau coasociatul, 
căruia i-ar: cădea în lot un imobil: e pre- 
zumbt că l-a moctenit singur direct de la 

dejunct şi ceilalți coerezi sau coasociaţi 
sunt prezumpţi că nu au fost nici un mo- 
ment proprietari pe acel imobil, aşa în cât 
e nesigur dacă coeredele debitor urmărit: 
va culege sau nu din partagiu, imobilul 
urmărit sau o parte determinată din el la 
caz când s'ar putea face partagiul în na- 
tură sau dacă nu va prini o sumă de bani 
ca parte a lui, sau dacă nu va mai primi 
nimic din pricina raporturilor ce ar trebui 
să facă ; cu alte cuvinte legiuitorul a im- 

pus creditorilor unui coerede îndatorirea 
ca pentru a puteă pune în vânzare un 
imobil al succesiunei, pentru datoria unu- 
ia dintre coerezi: să fucă a, se determină 
partea sau lotul acestui debitor al lor, pro- 
vocând pariagiul pentru a putea în urmă 
urmări şi vinde numai bunurile asigu- 
rate debitorului său, căci altfel, imobilul in- 
diviz nu €e cert şi determinat, măcar că 
sar şti că coeredelui debitor i se cuvine o 
jumătate sau a treia parte.din imobil dar 
această parte nu e determinată în ce va fi 
anume şi în ce va consistă. Ori cânde 
vorba de a urmări prin vindere un imobil 
a] unui debitor, acesta trebue să fie certşi - 
determinat, iar nu numai determinabil. Pin 
expresiunea imobilă nu se poa'e deduce că 
restricțiunea art, 1895 e aplicabilă nu 
mai când e vorba de mai multe imobile de 
o colectivitate de bunuri succesorale, deo 
universalitate, iar nu şi când e vorba deun: 
singur imobil, căci cuvintele de universali- 
tate, colectivitate sunt foarte relative şi | 
chiar un singur imobil poate fi considerat. 
ca o universalitate ducă e Sinmzurul care 
compune succesiunea sau o alicută parte 
din succesiune; apoi legea 'nu distinge și 
nici judecătorul nu poate distinge ; şi irno- 
bilele trebuind a îi urmărite succesiv, mai 
ales când ar fi situate în mai multe judeţe 
şi nu ar face parte din o singură . exploa- 
tare, cu regula âceasta de interpretare S'ar 

1  
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ajunge a se vinde şi:o succesiune întreagă, 
compusă din sute de imobile. căci nici o 
dată nu ar mai fi universalitatea bunu- 

rilor succesorale, în fiecare bun ştiindu-se 
numărul erezilor, sar puteă susţine că cu-. 
tare erede în cutare imobil are cutare par- 

te, prin urmare o.parte certă și lichidă: 
care s'ar putea vinde şi fără partagiu ; cu 
acest chip de interpretare sar adăugă la 
lege, iar nu S'ar interpretă, si-s'ar eludă 
o dispoziţiune precisă Creditorul, care a 
„împrumutat bani pe o parte indiviză a 
unui moştenitor, a cunoscut că nu poate 
vinde înainte de partagiu, şi apoi dacă cu 

adevărat urmărește plata creanţei sale, e] 
poate să o obțină prin partagiu, în.caz 
când debitorului său i-ar cădeă în lot o su: 
mă de bani, ori dacă creditorul nu urmă- 
reşte decât dreptul debitorului său în imo- 
bilul succesiunei iar nu imobilul în sine, 
căci acesta nu se ştie al cui vu fi prin elec- 
tul declarativ al partagiului, apoi exerci- 
țiul acestui drept se traduce tocmai într'o 
acţiune în partagiu, pe care legea prin tex- 

tele citate îi pune îndatorirea de a o pro- 
vocă. (Trib. laşi, ILI, 225, Oct. 18/90, Dr. 

70/90), - r. 
9. Orice avere a debitorului, mobilă sau 

imobilă, poate să fie urmărită de creditorii 

săi, după formele legale, cu condiţiune nu- 

mai ca să fie stabilită şi determinată ca 

avere a sa, căci numai atunci se pot găsi 

cumpărători cari să deă preţul cuvenit (art, 

1718 c. civ., 416 şi 504 pr. civ.). Numai în, 

sensul îndeplinirei acestei condițiuni, se 

prevede prin art..1825 c. civ. și 494 pr, civ. 

că nu se poate urmări şi vinde partea indi- 

viză a unui comoştenitor sau coasociat: in 

imobilele succeşiunei sau  asociaţiunei, 

înainte de împărţeala lor. In acest sens, 

partea indiviză a unui debitor comoşteni- 

tor sau coasociat, în imobilele succesiunei 

sau coasociaţiunei, numai atunci nu este 

bine stabilită şi determinată ca avere a 

lui, când acele imobile fac parte dintr'o 

universalitate de bunuri a succesiunei sau 

asociaţiunei, căci numai în 'acest caz nu 

se ştie dacă la împărțeală acel debitor va 

obţine în lotul său Yre-o parte din acele 

imobile, şi cât anume, sau că va obține în 

acel lot altă natură tie avere. In cazul însă. 

câna prin împărţeală sau alt mod. este 

bine şi definitiv stabilit dreptul de copro- 

priețate al unui comoştenitor său COaso0- 

ciat asupra unei: porţiuni . oarecare din 

toate imobilele succesiunei sau asociaţlu- 

nei, ori numai asupra unora din acele. imo-: 

pile, fie chiar în îndiviziune cu alţi comoş- 

tenitori sau coasociaţi atunci negreşit acea 

parte este bine determinată ca avere u 

comoştenitorului 'sau :coasoc 

oate cunoaşte natura, va: 

Prea ei. Şi prin urmare se poate urmări şi 

vinde prin licitaţiune. publică, ca $i da 

bună voe, spre a se obţine pentru Că prețu 

cuvenit, (Cas. 1, 206, Mai 17/91 B.P. 585). | 

10. Dispoziţiunea din art, 1825 €. civ. ș 

art. 494 pr. civ., se referă nurmnui la credi- 
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iatului, căci se 

“înținderea şi va-. 

Art. 1825 

torii personali ai unui comoştenitor oprin- 
du-i de a exercită dreptul lor de gagiu asu- 
pra porțiunei cuvenită. debitorului lor în 
imobilele moştenirei mai înainte de a se 
determina această porțiune prin împărţea- 
la pe care ei sunt autorizaţi de a o provoca. 

Aplicaţiunea acestei dispoziţiuni excepţio- 
nale care este. o consecinţă a principiului 
efectului declarativ. al împărțelei este ex- 
clusă atât prin raţiunea ei. juridică cât: 
şi prin termenii „creditorii personali at 
unui erede“ întrebuințat de legiuitor a- 
tunci când € vorba de execurarea unei da- 

torii a moştenirei sau a unei datorii co- 
mune. tuturor comoştenitorilor. (Apel Iaşi, 

"T; Ian. 24/9%; Dr, 21194), 
11.. Dispoziţia acestui articol- se aplică 

numai atunci când imobilul urmărit face 
parte dintr'o universalitate de vunuu ule 
succesiunei sau ale unei societăţi iar nuşi 
atunci când partea indiviză a debitorului 
în imobil este certă şi determinata. (Cas. 

II, 57/96 B. p. 614)- . . 

12. Dispoziţia art, 1825 Coa. civ şi a art, 
494 Pr, civilă, care opreşte pe un credi- 

„tor personal al unui comoştenitor să urmă- 
vească şi să pună în vânzare silită partea 
indiviză, se 'aplică -numti lu imohitule 

care fac-parte dintro universalitate de bu- 

nuri; iar nu şi la cazul când se urmăreşte 
întreaga parte indiviză, căci în acest caz 

obiectul este determinat. (Cas.. II. 97/96. 

B. p.'876), - 
13. Creditorul este în drept a urmări în- 

treaga avere a debitorului său, atât mobilă 

cât şi imobilă, însă, când această avere este 

în indiviziune cu alţi coproprietari, astfel . 

că nu se ştie care anume este partea deb- 

torului, creditorul trebne mai întâi să ceară 

a: se face diviziunea conform legei. (Cas, |, 

224197, B. p. 813). , 
14. Deşi, potrivit. lispoziţiunilor art. 494 

pr. civilă şi 1825 codul civil, un creditor 

personal al unui coasociat nu poate vinde 

fondul social în timpul cât durează socie-. 

tatea. totuşi nimic nu se opune ca credi- 

torul să-şi ia măsuri asigurătoare în ave- 

rea, indiviză. (Trib. Ilfov Not, Dr. 9/908. P. 

6), Conform, art. 49% pr, civ, e admisă 

vânzarea unei părţi devalmaşe- a unui co- 

moştenitor dacă câtimea ei este neindo- 

elnică şi lămurită, fără ca să fie nevoe să 

se ceară mai întâi împărteala imobilului. 

(Cas, 11, 153 din ? Oct, 1909, Jurisprudenţa 

33]19609.. In acelaş sens : Cus. II. 30 din. 2% 

Febr, 1911. Jurisprudenţa, 15/1911). 
16 Potrivit art. 185 din codul civil şi 494 -: 

Gin procedura. civilă. partea indiviză a 

unui” comoştenitor nu se poate urmări şi 

vinde înainte de împărţeală, afară numai . 

dacă câtimea ei este neîndoelnic stabilită 

şi lămurită; că partea indiviză a unui debi- 

tor comoştenitor numai atunci este neîn- 

aoelnic stabilită şi urmărită, când face par- 

ţe dintrun singur imobil, iar nu şi atunci 

când imobilul face parte dintro universall- 

tate de bunuri. când. partea 'îndiviză a



“Art. 1826-1827 

  

Vii opiioștepitor Xiind' incert“. :: 
“Tită pănă 12 îttpărţeălă, nu” poate bână â- 
tunci „iace -bbiâctul unei: urniăriri! silite, 
"A Bi urate. violează: Sis "citâtele aru- 
cold” rribinălul fân?  espinge; coritestaţia 
Şi. "procedează. la. vânzare; deşi în averea 
Sticcesoiali s&: "găsedu doză imobile asu- 
pia “cărora moştenitorii se » dăseau. în indi- 
pviziune.! (Cas, I. 156/919. -B.-p: 389), ; 

217. Potrivit ari 974: codul civil creditorii 
i puțapă; exereiță. „toate dreptușile, și acţiu- 

   

-DESPRE"EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ 

„924, „nota, 18. 

Codul civil 

nile: “debitozilor: “107, ătară-de 'acelă cars lt 
sunt exclusiv personale acestora, iar prin 

tre excenţiuni: neintrând ii acţiunea - în 

pârtaj; după 'cum 'o iarată; expres: art. 1835 
6 civ, “urmează că un creditor are! posibili. 

tâtea. șa, provoace! dânsul ieşirea 'din' indie 
viziune, “peritru' a-şi” putăă” exercită! dreptu. 
vile de răscumpărare, (Cas.. IL 105, din; DB 
“Ian. 1925; Jur. Romi 1: 3/92); 

18. A: se: vedea. : “arti 780, ăla” a iti, 

     
“Asti 1826. — Imobilele: unui. minor; “chiar emancipat,. Sau 

“Unui interzis nu .pot.: fi : puse în; vârizare - înidintea vânzării 
PORililor sale: (Civ, „Sta “401, 421 urm:, 454, 1827; Civ. Fr.:2206). 

 Tâot. fr. Art: 2206. — Les: imineuples Vun „mineur, meme, emancipt,. du 

i : i 

  

DD Ei miza Pta ie ai 

“AUBRY -ET “Rau, |, p. 353; I, ed: Sa, p. "563; viu, 
BAUDRY ET DE.-LOYNES, Du' naritissemerit, etc., VII, 
"CHAUVEAU ET CARRE,:V, questi;, 21983'-- 

„COLIN BT CAPITANT, ed; 2-a, II, p. 4; 
"Dacroz, Rep: Vente publ: "d'imm.; 128, 181; 

s-a EI St DE DD .. î- 

di un, interdit ne, „petyent ; tre „mis en Yente. avant Ja diseuissioli du mobilier, 

Doctrină străină, 
ata : în ze pia te 

p. + 410; aa 

P54-2640, 2049 1, "2050-2052; pt 

“DEMANTE ET COLMET. DE SANTERRE, IX, 201 pis; E 
'DEMOLOMBE, |, 192;:'-. 
"GARSONNET, IV, SA49T;,. SN 
Grasson, II, p. '283; „ai 
-MOURLON; ed: 7-a, ÎI, p. Il; 
!PLANIOL; “1, 'ed. 3-a; No. 181, „1985 
:PONT, Ezpr forci 4-17, 

ALEXANDRESCO, x, p. 66 . urma-i N cd: „2-a, 
“Luca N. Executarea silită, p. 9 
Nacu, |, „pe 6272 UL. p. 818. 

„i tit  Jărispradenţă, 

Legea timbrului, ca, orice lege fiscală, 
- fiind de strictă aplicare. trebue interpretată 
-în tavoarea contribuabilului,:astfel că taxu 
“de 'perceput.să, fie cât -mai 'Duţin oneroasă 
„Pentru cel ce o datoreşte. Prin urmare: in 
lipsa” unei dispoziţii care să reguleze din 
că avâie: 'Suceesorală âu î fi. deduse :da- 
„toriile. succesiunii „Pentru aflarea activu- 

po. 

1 - oi p za a 

204/0083: 'B: pa): 

“Doctrină românească, : i e iti i 

p- s69 n. 1; UI, part. ir eg: . ai p m 

“lui Succesoral. supus la plata taxei de înre- 
gistrără, este drept Şi 'Taţionăl de a deduce 
aceste datorii: din' averea "nobilă “produ- 
cătoare, sau: nu 'de :venit şi :numai în caz 

"'de'neajungere să se' deducă:şi 'din: valoarea 
averei imobiliare, Aceasta rezultă şi din 

„aTt,11826 cod civ, 
“minoi sau:ale unui interzis: nulpot fi puse 

„după care-imobilele unui 

în vânzare” înaintea mobilelor sâle. (Cas, 1, 
[i Dia 

  

   - D PERIE 

„Arti:1891], - Discuţiunea. “prealabilă - a; imobilelor. -i nu; este 
cerută,. Ja-exbropriaţiunea,. imobilelor : posedate, în -nedivis .de 
către; un majore Şi -uii' rmihore sau .interzis,,dacă datoria le 

„este! comună; “Asemenea; “dișcuţiuneă nu: se cere:nici în; cazul 
când: urmăritile - au fost. începute în :contra..unui.: majore. său 
înaintea “pronunțărei, interdicțiunei: (Civ: 1826; Qiv: Fr 2207). 

Tezt.. “fr At. 2907: La Biseissioi, du “mobilier: n'est ! pas: “ediise 'avagt 
jrczpropsia des. immeubles “posstdes par. indivis entre . un, „Ihajeur, et un, aai-" ieur''0u. interdit, si la dette, leur est. commune, ni dans; le, cas,,oi: les;pouzsiites 
ontrete! 'tommehedes'- contre:un thajsur, ou'avant linterdiction:: ic 

   at 

. esa „mii 

—:330- ȘI  



Codul : civi) 

pt 

Baupnt ET DE-LOYNES, Du iantissement, ete., 

DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA. SILITĂ, 

- „Doctrină străină; . 

Art. 192$ 

poeta 

  

pa.     Cp 

111, 2653; 

    

  

DArLoz. /tep. -Venti i , e Cnar Voinţă in sa ii | Goa UTP, Şase gutbl- d'imm,, 124 urm,, 280urm.; Suppl. Vente publ.d'imm, 53 urm.; 

MouURLOx, ed. 7-a, III, p. 71%. să i Car 
IRI AR a ARIE NEI A a d : ai i E 
« „„.. Doetrină românească. » ; pa. : : 

ALEXANDRESCO, X, p. 766 urm.; . - NI a | 
LUCA N., Erecutarea silită. p..9%;. a 

Nacu, |, p..G28; HI, p. 818. . 
Ii POZEI E Otaci: i CEI ae e ape 

_: Art, 1828, — Creditorul nu poate 'urmări vânzarea, imo: 
bilelor cari. nu-i sunt ipotecate decât... la cazul când: bunurile 
ce-i sunt ipotecate nu: ajung 
1718; Civ. Fr. 9209).  _. : 

spre plata » creanţei - sale. - (Civ. 

. Teat. fr. Ari. 2209. — Le cr€ancier. ne.peut poursuivre la vente des im- 

meubles qui ne lui sont pas hypothâques, que dans le cas diinsuffisance des 
biens qui lui sont hypotheques: 

AvBar ET RAU, III, .p. 46%, 465; 
BAUDRY ET'DE LOYNES, Du nantisseinent, etc., III, 2655-2659; . 
Cori Er CAprTANT, ed. 2-a, II, p. 40 
Darcoz, lep. Vente publ. d'imm., 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, LX, 205 

GARsONxET, IV, Ş 12 
Grassox, II, p. 281; : 
MouURLoN, cd. 1-a, III, p. 715; HI 

PLANIOL, II, ed: 3-a, No. 181, 19, 200; |. 

Posr, fxpr. force. 1921... Eu 

. o e 

ALEXANDRESCO,. X, p. 333, 768 urm. î.5 
GroRcEAn N;, Notă su 
losescu I. IOAN, Dota, sub raportul înstrăinării,, 

Luca N., Erecuiarea silită, p. 9%; - 

MARINESCU GEORGE. Consr., Aolă su 

Neo, II p. SI ii 
i INDEX ALFABETIC: 

fa tt. Tg? 

.. Apreciere suverană '10. 'Ipotecă. 1—î3. i 

Avere mobiliară,': a se Măsuri de conservate Îi. 

vedeă „Mobile“. :.. Mobile 4—13.: 
se | Ordine publică + 

Avere A imobiliară, a! Poprire 8 
. vede. mobile“. , re 9 - pe 

Credit funciar 7 se “Restricțiune,, a se, veac 

itori '“chi i. 1; | „Excepţiune“.. - ri 
Creditori chirografari |! ge EXeeRiia o reciere. 10.--i 

Creditori: ipotecari 4 —t3. Ă ă 

Excepţianel3, 6,7, 519, 12; |: Tablou de ordine î: - - 

Imobile 4—13,; i Urmărire silită 1—13, . 

Interpretare 6, 10. Urmar | 

m î guvisprudenţă. + + 

3 1. După, art, 1829, creditorii. ipotecari.: de 

şi âu dreptul de a, se despăzubi, ca ŞI Cre: 
ditorii, chirografari,-din „oricare altă avere, 

a debitorului 10r; însă un. atare drept-ei:nu 

ppt să-l exercite. decât An IL 

xind,.si vânzând.„imobilul ipotecat». nu S a 
putuii. îndestulă de întreagi creanţă, sau 

când au. propus. și dovedit: că:: imobilele 

ipotecate., nu.: sun tv. îneqeștulătoare. pentru 

acoperirea întregei ereânle. AȘt1e1.. predito- 

Urmărirea altei averi 1-13." 

în, caz când armă 

“Doctrină străină... pa 

119 urm., 18%; 189, 
bis;. 

1256, $ 1956, no 44, 17, 22; 

Doctrină, roniânească 

O chestiună asupra art. "4828 c. 

b. 'Frib. Dorohoi, 143 din 7 Iunie 1921. Jurispr 

b. Casi 11, 72 din 21 Mart. 1922. 

T3..p-8). 

, i 3 

. Lidia : i 

-.- 

  

190; :192-194.: 645; 

  

IC ei ECE: 

: cm 
« 

civil. Dreptul '85/902; 
ie . Gen. 24/1923 No. 1666; p. 1173 Stii e, 

Pand. Rom: 1923-1-39; 

ME ci i 

a urmat uceastă cale 

nu: poâte, fi: admis și Înscris 'cu'creanţa să, 

ipotecară''înr tabloul - de -ordinea creditori” 
Jor.ce se formează la tribunal pentru dis- 

țribuirea preţului 'prins 'din vânzarea altei 
averi a debitorului urmărită de: alţi :credi: 
fori chirografari, - (Cas. 1, 73, Mart. 5/83; 
B. p.. 295)... a , N i N . pi 

i a:După art, '1718, oricine eSte obligat păi» 

sonal. este, responsabil cu „toate bunuril€ 

sale. mobile şi' imobile prezente şi viitoare, 
Prin urmare creditorul, chiar ipofecar e în 

drept să exercite urmărirea asupra oricărei 

aveli; ipotecate. său nu, 'de "oarece 'între- 

gul. patrimoniii :a1' debitorului „serveşte, că 

gagiu, al, creditorului, .(Cas.. L.. 3 Jan., 10/86 

rul ipotecar care nu 

„8. Creditorul ipotecar, este “în drept „car 

după vânzarea imobilului .ipotecat: Să „ul, 

mărească, pentru: restul "'dătoriei orice, alță, 

avere. a.debitorului său tot. în baza actultii, 

de ibotecă. fină să aibă, prebuintă, de:0Dil



Art. 1823 

nerea vreunei hotăriri. Aceasta rezultă din - 
art. 1828, (Trib. Ilfov, notar, 292jFebr, 21/89 
Dr. 24/89). 

- 4.Legiuitorul coduiui civ.. inspirându-se 
de ideile timpului cari considerau averea 
mobilă ca vilă şi numai cea imobilă cu 
prețioasă şi constituind adevărata bogăţie 
a unei naţiuni, priveşte cu ochi răi ex- 
'proprierile, şi pentru a le îngrădi a creat o 

serie de forme meticuloase şi. restricţiuni, 
între cari şi aceea din art. 1828: că un cre- 
ditor ipotecar să nu poată urmări vân- 
zarea imobilelor ce nu sunt ipotecate, de 
cât numai când bunurile ipotecate nu sunt 

îndestulătoare spre a-l achită. i-a impus 
creditorului ipotecar să.și urmărească mai 

întâiu gagiul special ce şi l-a ales şi apoi. 
să urmărească şi alt imobil al debitorului 

sau să dovedească în prealabil că gugiul a- 
„les nu e îndestulător a-l achită. şi numai 
dovedind aceasta să poată urmări şi alt 
imobil neipotecat, deci a creat o favoare 
debitorului de care acesta poate sau nu 
uză, ca de orice favoare căci debitorul pu- 
tând vinde de bună voie ori câte imobile 
are, nu e nici o rațiune de ordine mai: 
înaltă ca să nu i se dea voe a lăsa pe 

-creditorul său să-i vândă prin licita- 
țiune chiar şi imobilele ce nu sunt ipote- 
cate, şi nici un text nu îndrituește pe tri- 
bunal'ca din oficiu să se poută opune lav. 
atare vânzure silnică la care nu s'ar opune 
cel mai direct atins, debitorul urmărit; 
deci nimic nu poate fi de ordine publică 
în această restricţiune a art. 183%, ci esteo 
favoare creată pentru debitor, ca multe 
alte în materie de expropriere. Şi apoi 
dacă art. 1828 ar cuprinde ceva atingător de 

ordinea publică şi bunele moravuri, desi- 
gur că ordinea pubiică şi bunele moravu.i 
„nu se cântăresc şi se schimb după nevoile 
unui particular; or, art 1828 prevede că 

dacă creditorul ar stabili că imobilul ipo- 
tecat nu-l poate achită deplin, poate ur- - 
mări şi altul ce nu este ipotecat, prin ur- 
mare o dispoziţiune proteguitoare și de 
chibzuinţă, iar nu de ordine publică, 
(Frib. laşi, III, 225, Oct, 18/90, Dr. 70/90). 

„B. Art, 1828. care permite creditorului ipo- 
tecar a urmări vânzarea imobilelor ce nu-i 
sunt ipotecate, numai în cazul când cele 
impotecate nu ajung spre plata creanţei 
„sale, fiind o excepţiune Ia principiul arătat 
în art, 1718, ea nu poate fi întinsă peste 1i- 
mitele pentru care a fost creată; astfel 
fiind, întru cât acea, excepţiune nu are în 
vedere de cât prohibițiunea urmărirei imo=- 
bilelor, creditorul este în drept să ia măsuri 
de conservare şi să urmărească, averea mo- 
biliară a debitorului său înainte ae orice 
urmărire în imobilele ce i sau afectat ca 
ipotecă, (Cas. 11, lun. 4/90, B, p. 835). 

6. Excepţiuneu făcută principiului art. 
1718 de dispoziţiile art. 1898 cod. civ., care 
opresc pe creditorul ipotecar de a: vinde 
alte imobile ale debitorului său decât cel 
ipotecat, afară numai când din vânzarea - 
imobilului ipotecat nu s'a îndestulat, tre- 

DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ Codul civil 

bue. interpretată în mod strict, adică nu- 
mai la imobile așa că şi creditorul ipotecar 
are dreptul să urmărească averea mobiiă a 
debitorului său, înainte de a realiză creanţa 
sa ipotecară. (Apei, Buc., |. Dr. 707901). 

7. In virtutea art. 1718 cod. civil și a 
art. 50 :din legea creditului funciar, prin 
care societatea Creditului şi-a rezervat pe 
lângă privilegii speciale şi toate dreptu- 
rile ce aparţin oricărui creditor, acea sa- 
cietate poate să .sequestr=ze și să "urmă: 
rească averea mişcătca'e. ce se află e 

imobilul ipotecat ei, mai înainte chiar dea 
fi pusă în posesia acelui imobil. Prin a 
ceasta nu se contravine art. 1828 cod. civil 
căci acest articol, aducând -o restricţie la 
regula generală, e! nu-şi găseşte aplicarea 

decât în cazul vânzărei imobilului. (Cas. JI. 
4441902, B. p. 1153). 

8.Regula din acest articol se aplică nu- 
mai când creanţa este garantata prin ipo- 
tecă si debitorul are mai multe imobile: 
celelalte imobile ale creâitorului nu pot [i 
puse în urmărire, decât după vânzarea 
imobilului ipotecat şi dacă creuitorul nu se 
"va indestulă din preţul lui. Conţinând o ex- 
cepţie la principiul general din art. 1718, 
aceasta nu se poate întinde la averea mo- 
bilă a debitorului. Crevitorui ipotecar este 
deci în drept a urmari şi popri o suma ua- 
recare de bani, pe care a depus-o conserva- 
torul din venitul imobilului ipotecat al de- 
bitorului. (Apel, Gaiaţi. 11. Dr, 33/903); 

3. intreaga avere a debitorului formând 

gagiul creditorului, acesta este, în princl- 
piu, în drept a-şi urmări îndestularea din 
-orice bun mobil-sau imobil ul debitvrului 
său, şi art. 182% din:codul civil, care pres- 
crie că nu se poate vinde altă uvere înainte 
de imobilul ipotecat, trebue interpretat în 
sensul că această restricţiune la d eptul 
creditorului se aduce numai atunci când 
nu se dovedește că imobilul ipotecat es'e 
insuficient pentru acoperirea. datoriei, căci 
altfel, nu s'ar puteă explica de ce, p în fap- 
tul luărei unei garanţii mai mult—ipoteca: 
—an creditor diligent ar fi lipsit dz dreptul 
pe care îl are orice creditor chirogratar. 
Aşa dar, de câteori un creditor ipotecar a0- 
vedește că imobilul care-i este ipotecat nu 
este suficient pentru “acoperirea creanţet 
sale, el este în drept a urmări, o dată sau 
chiar înainte de imobilul ipotecat, orice 
altă avere a debitorului 'său. (Apel, Buc; 
III, Dr..64/904). | 

- In ce priveşte interpretarea clauzelor 
dintrun contract, instanţele de fond sunt 
suverane apreciatoare. Prin urmare. dacă 
într'un contract există clauza următoare: 
„creditorul va puteă urmări si vinde orice. 
altă avere mobilă și imobilă fără a a-teptă 
mai întâi vânzarea moşiei ipotecate” și 
dacă instanţa de fond găseşte că intenţia 
părților a fost ca creditorul să poată ur: 
mări simultansu numai averea unde se 
află. imobilul ipotecat iar nu din diferite ju- 
deţe, prin aceasta nu violează art. 18% și 
1829 cod. civ. (Cas. 1, 258/904, B. p.-'780). 

— 382 —    



'Codal civil 

11. Art. 1828 şi 1829 cod, civ.; conţin 
dispoziţiuni de protecţiune şi favoare pen- 
tru debitor, care sunt cu totul deosebite una 
de alta. Art, 1828 este aplicabil numai cre- 
ditorului ipotecar şi este bazat pe această 
consideraţiune că. el primind o garanţie 
specială, se presupune că acea garanţie 2sre 
suficientă pentru a fi plătit, însă daca se 
dovedeşte contrariul, el intră în drepturile, 

pe care le are oricg creditor, din contră, 
art, 1529 este o dispoziţie generală care se 

aplica tuturor creditorilor de arice catego- 
rie ar fi. (Apel. Buc I. Dr. 19/905). | 

12. Legiuitorul a stabilit ca princiriu în 
art, 1718 şi 1719 cod, civil, că orice debitor 
„ste ţinut a-si îndeplini îndatoririle, cu 
toat» bunnrile sale mobile şi iincbile vre- 

zente și viitoare; că la acest principiu le- 
giuitorul a introdus oarecari excepțiuni 
prin art. 1825—1831, limitâna dreptul cre- 
ditorilor și între aceste excepţiuni este «i 
aceea prevăzută în art. 1828, care interzice 

unui creditor ipoterur de a urmâri vânza- 

rea imabile'or ce nu îi sunt ipotecat> cect 

atunci când acelea ce-i sunt ipotecate par 

ajunse spre pluta creantei sale, disnoziţiu- 

ne rațională şi conformă cu intenția păr- 

DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ Art. 1829 

ților ; că această excepţie la principiul ge 
neral, nu poate fi întinsă peste marginile 
ei. Asttel, interzicându-se urmărirea numai 
a altor imobile, nu poate fi prin urmare 

aplicabilă şi la urmărirea averei mobiliare 
a debitorului; și cum subrogaţie reală nu 
există, decât în favoarea creditorilor privi- 
legiaţi sau ipotecari, atunci tot avere mobi- 
liară este şi aceea care ar proveni din vân- 
zarea unor imobile. (Cas. II, 493/J0, B. p. 
1685). 

138. Un creditor ipo'ecar este in drept să 
ia măsuri de conservare şi să urmărească 
averea mobilă a creditorului său indepen- 
dent de orice urmărire sau măsură de con” 
servare asupra averei imobile. Averea imo- 
bilă neipotecată însă nu poate fi urmărită 

- decât când cea ipotecată nu ajunge pen- 

tru plata creanţei, (Cas. II. deciziunea ci- 

vilă No. 33, din 2 Aprilie 1920; Jurispru-. 

denţa Rom. 10/1920. p. 1457; Curier Judi- 
ciar 69-70 ain 1920; Dreptul 29/920. In ace- 
laş sens: Trib. Dorohoi 143 din 7? lunie 

1921 Jur. Gen. 1923 No. 1666), 
14. A se vedeă: art. 1718, notele 6.7, . 

și 17, , . 

Art. 1829. — Vânzarea silită a bunurilor situate în diferite 

distriete nu poate fi provocată decât succesiv afară. de cazul 

când acele bunuri fac parte din una şi aceeaşi exploataţiune. 

Vânzarea se urmăreşte înaintea tribunalului în circum- 

scripțiunea cărui se găseşte centrul exploataţiunei, sau în lipsa 

unui asemenea centru, partea bunurilor ce prezintă cel mai 

mare venit. (Civ. 1830; Pr. 

Tezi. fr. 
arrondissements ne peut tre 

Art. 2210. — La vente forete des biens 

provoqute que. suceessirement, 

civ. 495, 593; Civ. Fr. 2210). 
situ€s dans differents 

ă moins qu'ils ne 

fassent partie d'une, seule et meme ex ploitation. 

Elle est suivie dans 

lieu de lexploitation, 

le plus -grand revenu, 

le tribunal dans le ressort duquel se troure le chef- 

ou î dâfaut de chef-lieu, la partie des biens qui presente 

d'aprâs la matrice du râle. 

Doctrină străină. . 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc., III, 266 

Dauoz, Rep. Vente publ. d'imm., 195 urm.; 

Grasson, Il, p. 282; j 

MOuRLOX, Ed. 7-a, IL p. 717; 
Mono, Pc 8'a, No. 181, 100, 200, 202. - 

ALEXANDRESCO, Ă, P- 763, 772 urm. 

Luca N., Ereculare silită, p. 88; 

Nacu, III, p. 819. 

Jurisprudenţă. | 

i | in actul de îm- 
1. Cana părţile convin prin ac - 

pana Pet la caz de neplată. imobilă 

ipotecat să se vândă la alt tribunal „decă 

Ja acela unde este situat, debitorui 

1, 20602; 

“Doctrină românească. , 

poate impută tribunalului că a violat art. 

495 pr. civ, vânzând fără .competinţă un 

imobil din alt district. (Cas. II, 83/Mai 

- 26476. B, p. 206). j , 
2. Nu se roate răsturnă, uici Prin renun- 

țarea unei părţi, nici prin convenţiuni par- 
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Art.;. 1530-1831 
PC tra 

ticulare; ordinea ijurisdicţiunilor care. e de 
interes - public," (Cas.: 11. '305/79.. B.' p. 672). 
+8: Vânzarea! unei păduri făcută prin lici- 
tâție la consulatul străin nu. poate fi pre- 
'Supusă' că efectuată în țară Străină, de oa 
rece principiul exteritorialităţii, care este 
d: ficţiune relativă la persoâna veprezentan- 
ților puterilor străine, nu :poate îi aplicat 
unor acte judecătoreşti, ce în realitate s'au 
Jetrecut întro ţară, ca să fie considerate ca 
făcute 'întraltă țară -(Cas, 1. 98/Mart 10/60 
B. p, 1160). NR Aa 
„4. In principiu, creditorul are drept a ur- 
mări toută averea debitorului său, şi mai 
cu seamă! imobilele ipotecate lui, printr'o 
singură vânzare, fără a puteă îi silit a le 
vinde 'câte: unul, afară de cazul când legea: 
ordonă vânzarea, separată, caz prevăzut de 
art. 182). Afară din acest caz, chestiunea: de: 
ase: şti dacă un imobil sau mai multe. 
imobile se vând în bloc sau în loturi este 
o chestiune 'de “fapt care. se regulează de: 
tribunal,: după, interesul creditorului şi al 

DESPRE EXPROWRIAȚIUNEA SILITĂ, Codul. ciși) 

debitorului, „lără ca „deciziunea sa. „intrun 
sens 'sau'într'altur să constitue 'vieg violu- 
țiune de lege supusă controlului curţii de - 
casaţie. (Cas. II, 115/Nov. .11/88, B. p. 99); 
“5; Consulii străini nu sunt în drept aefec: 

tuă vânzarea imobilelor situate în Romi- 
nia, chiar când sunt proprietatea unor su- 
puşi ai țărei ce reprezintă. (Trib, Dolj. 11, 
Oct. 28/89, Dr. 78/89)... , 

6. Art. 1898 şi.1829 cod, civ, conţin dis- 
poziţiuni de protecţiune şi favoare pentru. 
debitor, care sunt cu totul deosebite una! 
de alta. Art. 1828 este aplicabi: numai cre- 
ditorului ipotecar şi este bazat pe această 
consideraţiune că, e! primind o garanţie, 
specială, 'se presupune! că ' acea garanţie 
este suficientă pentru a fi plătit. însă dacă 
se. dovedeşte contrariul. el intră în drep: 
turile pe care 'le are orice creditor; din 
contră art. 1829 este o dispoziţie generală 
care se aplică tuturor creditorilor de orice 
categorie ar fi (Apel Buc 1. Dr, 19/905),.. 

7. A se vedeă : ast: 2, nota 3. i 

“Art. 1880, — Dacă bunurile ipotecate creditorelui şi bunu- rile ce nu-i sunt ipotecate'sau 
tricte, fac parte din una şi 

bunurile situate în diferite dis- 
aceeaş exploataţiune. vânzarea unuiu şi altora, se va urmări la un loc, dacă o cere debitorul 1), (Civ. 1311, 1790, 1813, 1829; 

o Tea, fr. Art. 
Civ. Fr. 9211), 

35 2211. — Si les biens hypothăques au erâancier, et les biens dou hypothtques, ou les biens situâs dans divers arrondissements, font partie d une seule et mâme exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le dâbiteur le requiert; et ventilation se fait 'du prix de L'adjudi- cation, sil y-a lieu. .: 

Grassoy, II, p. 21;.. . MounLon, ed. 7-a, III, p. 717; PCANIOL, Il, ed. 3-a, No; 199, . e 

BAUDRY ET DE LovnxEs, Du nantissement, etc. Daroz, Rep. Vente publ. d'imm., 202 -urm.; 

Doctrină străină, 

„III, 2004; 

Doctrină; românească.  . - Sai ni 
ALEXANDRESCO, X, p. 763, 772 urm. Luca N., Erecutarea silită, p. 91; : Nacu, III, p. 819. ” , în. ii 

Art. 1831. — Dacă debitoreli 
arendă autentice, că venitul 
de un an este de ajuns 

e j ustifică, prin “contracte de 
curat al: imobilelor sale pe timp 

pentru plata, capitalului datoriei, do-: bânzilor şi cheltuelilor, şi dacă el dă delegaţiune creditorelui 

iei 

  

urm;;1171, 1413; Pr..civ: 5024 Civ. Fr. 2212) 
d 
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Codul civil DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ Art. 1532 

| Tezt.. Jr. fat 2212, — Si le debiteur justifie, par baux authentidueș, que 
le re enu net et libre de ses immeubles pendant une annte, suffit pour le pa- 
iement de la dette en capital, interâts et frais, et stil: en offre la dâlegation au Pie , Ă x 
ordancier, la poursnite peut tre suspendue par les juges 
sil survient quelque opposition ou obstacle au paiement. 

Doctrină străină. . 

BAUDRY ET DE LOYNES, Du nantissement, etc.; III, 2665-2668; 
CHAUVEAU ET CARRE, V, quest,, 219%, $ 3; 
CoiIx ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 172; 

„, sauf ă âtre. reprise 

DaLLoz, cp. Vente publ. d'imm., 167 urm., 176; Supl. Vente publ. d'imm., 38; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, IX, 208 bis; 20$S 
GARSONNET, IV, $ 1322, 1499; 
GLAssoN, II, p. 283; . 
MOURLOx, ed. 1-a, III, p. 715; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 201; 
PoxT, Jxpr. forc., 20, 29, 30. 

15, |, II; 

Î 

Doctrină românească. . 

ALEXANDRESCO, X, p. 773 urm.; (VI, p. 505); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 364; 

Luca N., Executarea silită, p. 106, 168; 

Nacu, III, p. 819. e a 

Jurisprudență. . . --“* 

1. Legea c:editului funciar, fiind lege ex- 
cepţională, şi întiu cât după acea, lege art. 

6) câpitalul integral este-exigibil, în caz de 

neplata unei anuităţi, debitorul nu se poate 

prevală de disnoziţiunile art: 1831 c. civ. 

decât dovedind inaintea tribunalului cu 

acte autentice .că. venitul imobilului urmă- 

rit este cât capitalul integral debitat. iar nu 

cât-ratele întârziate. (Cas. II, 117, -Oct: 

30/87, B. p- 83%). 

2. prin art. 502 pr. civ. şi 1831 c. civil, pre- 

văzându-se clar că debitorul care probează. 

că venitul pe un an al imobilului urmărit 

este suficient pentru plata datoriei credito- 

ului urmăritor, poate să obțină de:la tri- 

bunal suspendarea vânzărei, -urmează că 

Art. 1832. — Vânzarea silită a imobilelor nu poate fi pro- 

asemenea cerere trebue să o facă la tribu- 

nal. înainte de adjudecarea lui, căci atunci 

se poate suspendă urmărirea după cum 

permite legea, pe câha.dacă sar. admite 

asemenea cerere a debitorului făcută după 

efectuarea adjudecărei, atunci ar trebui să 

se anuleze această operaţiune, iar nu să se 

suspende urmărirea ceeace ar fi contra tex- 

_tuwi clar.al legei. Apoi. prin admiterea 

unei asemenea cereri a debitorului fă- 

cută la tribunal în urma. adjudecărei pro- 

vizorii, .s'ar. răpi dreptul câştigat at ad- 

judecatarului de a rămâne cunpărător de-: 

finitiv al imobilului urmărit, sub condiţiu- » 

nea numai de a nu fi supralicitat-de altă 

persoană . (art. 390 pr. civ.), ceeace nu se 

poate admite, (Cas. I1, 163, Nov. 6. B.P: 

« 
; 

vocată si urmărită decât în virtutea unui titlu autentic şi 

executoriu pentru o datorie certă şi lichidă. 
PY 

Dacă datoria conzistă în sume nelichidate, urmăririle sunt 

valabile. dar adjudecaţiunea, n 

lichidaţiune. (Civ. 1171, 1173; P 
u-se va putea face decât după 

r. civ. 371, 378; Civ. Fr. 2213). 

O Tecrt, fii Amt. 2213. — Le vente forete des immeubles- ne peut ctre pour- 

suivie qu'en jertu d'un titre authentique et executoire, pour une dette certaine 

et liquide. Si la dette est en espăces non liquidees, la poursuite est valable; 

mais Vadjudication ne pourra &tre faite qu'aprts la liguidation. 

Doctrină străină. - Na - 

Ausay er RAU, IV, p. 227; VIII, P 406, 467; 
BAUDRY ET DE Los, Du nantissement, etc. l 

SIĂUVEAU i E î., 1913, 1926; a 
Ciiiuveau Er CARRE, IV, dir, 131 urm., 210 urm., 227 urm,, 262-urm: ; Suppl. Venle 
Darroz, hep. Vente publ. 

” i 

Sei 
pa 11, 2677-2680; 

publ. d'imm., 30 urm. 40 urm, 45 urm. 47 urm.) 
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Art. 1833 DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ "Codul civil 

DemoromBe, V, 252 bis. V; XXV, 5i6 urm.;: , 
GUILLOUARD, Privilenes el hypotheques, IV, $ 1265, 1269-1272, 1272, n 3, 1273; 
LAURENT, XXVII, 398, 399; 
MOuRLON, ed. 7-a, III, p. 718; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 192; 
PonT, FEzrpr. forc., 48, 60. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, N, p. 753 urm.; 
Luca N., Ereculavea silită, p. 106; 
NAcuU, III, p. 816; 
OrnEscu Coxsr,, 

Juridic '2/924. 

Jurisprudenţă. 

4. Formuia executorie prescrisă de art. 
135 pr, civ., este delegaţiunea puterei execu- 
tive. adică a şefului statului, învestit cu a- 
ceastă putere, dută tribunalelor ca să exu- 
cuie în numele său. pe temeiul principiu- 
lui equilibrului puterilor publice, care exige 
tot atât de imperios participarea aczstor 
puteri una dintr'alta, cât şi separaţiunea 
lor în înțelesul dea nu se află unita într'o 
singură mână. ca singurul mijloc de între- 
ținerea bunei ordine sociale. In consecinţa 
acestui principiu fundamental, prin art, 372 
pr. civ., se prescrie că fără formulă execu- 
torie, nici o hotărire a tribunalelor şi cur i- 
lor nu se poate execută. Acest principiu 
adevărat pentru hotăririle judecătoreşti, 
este cu atât mai adevărat, pentru ac'eleau- 
tentice susceptibile de execuţiune cu cât u- 
cestea, spre a se puteă execută, trebue prin | 
apoziţiunea formulei executorie sa devinii 
acte executorii în sensul art, 371 al. 6 pr. 
civ. Aceasta rezultă şi mai clar din combi- 
narea cu dispoziţiuniie art. 11733 al. c. 

- civ., despre actele autentice investite cu 
formula executorie, şi din prescripţiunea 
ari. 1832, despre actele autentice ŞI Oxesu- 

„torii, prescripţiune conformă cu dispozi- 
țiunea art. 378 pr. civ. Acest principiu ul 
determinării atribuţiunilor puterilor pu- 
blice fiind eminamente un principiu de or- 

„Observaţie cu privire la execularea actelor autentice“... Botoşanii 

dine publică, tribunalul nu poate să de- 
roge la acest principiu fundamental cu- 

prins în formula executorie fără a'comite 
un exces de putere. (Cas, 1. 163, Mu 18169, B. 
p. 197; Cas. II, 346/Nov; 7/68, B, p.. 363). 

2.'Titiu executoriu este acela care emana 
de la o autoritate având puterea de a im- 
primă actelor sale forţa executorie înves- 
tit fiind cu formele prescrise de lege căre-i 
dau autoritatea legală. (Cas. 1, 203, Mai 
29/72. B. p. 162), 

3 Curtea de apel când declară că comp: 
tul casierului, constatător sumelor datorite 
de arendaş, nu poate fi considerat ca un 

titlu executoriu, contravine dispoziţiunilor 
categorice stabilite în legea de urmărire şi 
dâpă care garantul unui arendaş este su- 
pus ca și arendaşul la aceleaşi regule de: 

urmărire. şi face în același timp şi o vio- 
laţiune a art. 29 din legea_de . urmărire, 
(Cas. 1, 305, Sept, 16/83, B, p. 810). 

4. Din combinaţiunea art, 371 al. b. 3%, 
376 pr. civ„ cu art, 171 al, a, şi 1832 c.civ., 
rezultă că formula executorie se poate pune 
nu numai asupra hotăririlor judecătoreşti 
cari au putere:de lucru judecat, dar şi asu- 
pra oricărui titiu legalmente contractat 
pentru care părţile au convenit să devină 

| ăeeutoriu. (Cas, 1, 338/Dec.' 12/86 8. p, 

5. A se vedea: art, 1173, Index „Formula 
executorie“ și notele respective, : 

Art, 18383. — Cesionarul unui titlu executoriu nu poate ur- mări expropriaţiunea decât după significaţiunea făcută. debi- torului despre cesiunea titlului. (Civ. '780,..1391 urm.,. 1744, 1832; Civ. Fr. 2214). a 
, Tezt. fr. dr. 2214, — Le cessionnaire d'un titre exteutoire ne peut pour- suivre l'expropriation qw'aprăs que la signification du transport a, 6t6 faite au dâbiteur. - 

Doctrină străină. 
AuBnr ET RAU, VII, p. 381; VI 69; Baupni ET Cous, Dia et Par Puse 409; BAuDnY ET DE LOYNES, Du nantiss 3. 96925 . CuAuvEau er Cânnă, IV, suna ptistement, elc., II, 868, 2692-2697; 
Coran ET CAPITANT, ed. 2-a, ÎI, p. 149, 132; î una Dep. Vente publ. d'imrm., 137 urm, 231 urm., 1820; Suppl. Vente publ.. d'imm., 
DemoromBE, III, 298; , Ie 

a 
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'Dodul civil DESPRE FXPROPRIAȚIUNE SILITĂ Art. 1834-1835 

GansosuEr, LV, $ 1200, 1260 n 3;: 
LAURENT, XII, 307; . 
MouRLoy, ed. 1-a, III, p. 718; 
Posr, Erpr. forc., 58. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, X, p. 753 urm.; 
Luca N., Frecularea silita, p. 115; 
Nacu, III, p. 816. 

Jurisprudenţă. narul unui titlu executor nu poate pro- 
cede la urmărirea silită,. decât după ce va 

1. După art.'1833 c, civ,, cesionarui unui notifică debitorului cesiunea titlului, 
„titlu executoriu nu poute urmări expro- Astfel, cerinţele acestui articol sunt în- 

prierea decât după semnificaţia făcută de- deplinite când se constată că în comanda- 
biioruiui despre cesiunea titiului, (Cas. 1, ment se află reprodus atât titlul primitiv 
153, lun. 6/8, B. p. 553). de creanţă, cât şi titlul de cessiune.. (Cas. 
.2. Potrivit art. 1633 din codul civil, cesio- ZI, 1 Iunie 1911, B. p, 853), 

Art. 18834. — Adjudecaţiunea nu se poate face decât după 
o sentință definitivă în ultimă instanţă sau trecută în putere 
de lucru judecat. (Civ. 1201; Pr. civ. 129, 376, 558; L. Timbr. 
20 8 5, 2i 8 5, 44 $2; Civ. Fr. 2215). 

Text. fr. Art. 22145. — La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un. ju- 
:gement protisoire ou definitif, ex€cutoire par provision nonobstant appel; mais 
ladjudication ne peut se faire qu'aprts un jugement defnitif en 'dernier ressort, 
on passt en force de chose jugte. , 

L.a poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par d6faut 
durant le delai de l'opposition. 

Doctrină străină. 

BAUDRY ET DE LOYRES, Du nantissement, etc., III, 268%; Ă 

Daioz, Rep. Vente publ. d'imm., 240 ucrm.; "Suppl. Vente publ. d'imm., 46 urm.; 

MouRLoN, cd. 7-a, JI, p. 718. E . 

” Doctrină românească. 

XANDRESCO, X, p. 753 urm.; (III, part. II, cd. 2-a, p. 317 n. Î): , 

ALEX Apuca sib.Eteib. Iifov, Secţia notariat. 5686 din 25 Aug. 1922. Curier Jud. 38/0922 ; 

Iuresou Î. AL, Vola sub. Cas, ÎL, 218 din 12 Dec. 1914. Pand. Rom, 1922-1-268; 
Luca N., Erecularea sililă, p. 107; 

Nae Ip SG: e, Notă sub. C. Apel Buc. s..Il, 14 din 5 lan. 923. Curier Jud. 23/9238, 

i ă azi C are silită în puterea de l:otă- 

Jurisprudenţă. Ciri de eesti iar nu e executare în 

1. Art. 375 şi 376 pr. Civ., precum şi art. putere de: titlu executoriu, care nu esto 9 

1834 c. civ.„ nu sunt aplicabile în materie de notărire judecătoreasc . (Cas. 1, î2), Sep 

executare a obligaţiunilor, ca unele ce îru- 30/66 B, p. 523). 

Art. 1835. — Urmăririle nu pot fi anulate sub: pretext, că 

creditorele ar fi început a cere urmărire pentru o sumă mai 

mare decât ceeace este datorită. (Civ. Fr. 2216). 

— ite ne peut âtre annulte sous 'prâtexte 
Text. fr. Art. 2210. — La poursui 

que le E Vaurait commence pour une somme plus forte que celle qui 

lui est due. Doctrină străină. 

ES, Du nanlissemeni, etc., III, 2698; _ | 

DA o publ. d'imm. 209; Suppl. Vente publ. d'imm. 46; 

GLAssos, II, p. 286; 

MouRLox, ed. 7-a, III, p. 118. 

LE
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Art 11836 . 

Doctrină românească. *. ':î.: tt 
ALEXANDRESCO, Ă, p. 161; 
Luca N., Executarea silită, p. 113; 

 NAcU, |, p. 32%; III, p. 817. - 

Jurisprudenţă. 

1. După art. 1835 o urmărire nu poate îi 
anulată numai sub singurul pretext că 
cueditorul..a cerut urmărirea-pentru -o sună di nare:, decât 'aceeii ; cs in „realitate iiveă'să ia de Ja debitor; de oarece este, ues- 
ful “să se justifice existenţa :unei - datorii 
pentru ca 'urinărirea să ăibă toate efectele ţi, - rămânând. ca în „brivinţa quantumulu 
sumei, datorite Să se:reguleze în urmă „la, iucetea “tabloului . şi distribuirea pretului a €Sit. (Cas. II, 89/Siai 5/78 'B. p.:455), 
_2.După art..1835 din codul civil o urnâ- 
rire nu -poate fi anulată -sub pretext că, 
creditorul a: cerut-o pentru o sumă: mit ! mare decât ceiace i se datoră, De aci ur- . 

îI 

meiză că dacă ;creditorul unei succesiuni. a urmărit un imobil, care, în urma par- 
tagiului făcut între elezi, căzuse 1n locui unuia din ei, acesta nu are drept a se plânz e. fe-că a. fost singur.urmărit pentru întrea-! za datorie a tuturor moștenitorilor Şi a cere anularea vânzărei: şi revindecarea imobilu--— lui dela adjudecatar, Singurul drept. ce dânsul aveă eră acela de a-şi: arătă. pre-: tențiunea în privința 
torite de dânsul la facerea tabloului de or- dine şi distribuire a prețului, (Cas, 1, Sil/5 B. p, 1434), II | 3. Art. 1835 din codul civil, după care se poate începe o urmărire şi pentru o „Sumă mai mare decât cea datorită, şi care se poate aplică în cazul unei creanţe ipo- tecare pur şi simplă, când dreptul credito- 

„Art. 1836. — Orice urmării fie precedată de o somaţiune 
ditorului, debitorului în 
civ. 378, 387, 496 urm.; 

„5 Tezte fn, Art. 2217, —— 'Toute âtre prâcâdte d'un commandemerit- de crâancier, â la "personne „du d6biteur huissier. a 

son regles par les lois su 

BAUDRY ET Dg 
Con ET. CAPITANT, ed. 2-a, II, p. CI DaLoz, Rep. Vente publ. d'imm. 442; * MouURnLox, ed. 7-a, III, p. 718; PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 203, 

Doct 
ALEXANDRESCO, X, p: 674, 760 urm; -.% Luca N., Zrerutavea silită, p. 130; Nacu, III p 817, 
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DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA: SILITĂ 

vegulărei sumei da- 

rină românească. 

Codul ciri) 

  

ari 

rului la exigibilitatea sumei mai mid 
este înăscut, cert si. lămurit, este neapli 
cabil în cazul unei" Crearite: ipotecare cor: 
diționate de o conuiţie sisperisivă: und 
"dreptul creditorului lu exigibilitatea sumei 
mai mici nu este încă înăscut şi lămurit, ci 
conditionat, de, doxedirea, „ealizărei  condi- 
țiunei. m ea pi ... ÎN; asemenea. caz, trebue să se aplice at 

338. al. IL.din procedura civilă, după Cart. 
dacă datoria consisță în. o sumă, nelămuri- 
1&. urmările, se. vor .amâna, până mai în- 
tâi se 'Va face lichidarea, (Trib. Tecuci Dr, 
9, p. 931), | SI 
> 4. In contorniitate cu: art. 497 pr. cir, 
comandamentul -va 'cuprinde copie . de pe, 
titlul executor, somaţia 'de a plăti și înşti- 
ințarea că dacă nu.se va plăți, se va face! 

„ Vânzarea. nemișcătoarelor.”! :: A: 
Din moment ce un coihandamenr cuprin- 

de elementele cerute de.lege, nu se poate 
„cere anularea lui. pe temeiul că partea ur- 
măritoare ar fi cerut a se plăti o suni, 

mai mare drept dobânzi. decât acea pre- 
văzută în actul de ipoiecă, fiindcă, cuantu-, 
nul sumei datorate se stabileşte la tabloul 
de distribuire a preţului. 

In această privinţă 'a11. 1835 c, civ. arată: 
“că urmărirea nu poate fi anulată pentru 
motivul că, s'a cerut o sumi mai mare 
“decât cea, datorită, .ceeace 'învederează că 
este suficient să existe o datorie . pentru: 
ca urmărirea să-şi “producă efectele ei: 
.(Trib, Ilfov s, notariat 209 din 13 Nov, 1924 Jur, Gen. 1925 No. 1401). 

e de expropriaţiune trebuie să 
de plată, făcută din partea cre- 

persoană sau mandatarului său. (Pr. 
Civ. Fr. 2219). 

poursuite en expropriation d'immeubles doit payer,: faiţ, ă..la'-diligence et requtte. du ou aia 1. . . a... îzpp ă son domicile, par l6 ministere d'un 
„Lies. formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation r la procedure. a : 

„Doctrină străină, | 
LoynEs, Du nantissement, etc..II], "2708, 2709; .. 

953 i | 
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Codul civil DESPRE: PRESCRIPȚIUNI: Art. 1837 

Mi „Jurisprudenţă.:“ „is 2. Dinrindivizibilitatea ipotecei -nn reese 
- dreptul -de a expropriă pe cineva fără a fi 
chemat .în cauză ; dir contra, principiul 
care domină această materie, prevăzut da 
lege prin art. 1836 c, civ., art. 387, 383 şi 

1 In mnaterie de urmărire silită îi, „prin nici 
un text,de. lege nu:se cert'ca,'afară de co- 
mandament. să se facă debitorului ose- 
Dită |somatiune, căci comandamentul ține 398 pr. civ. e ca nimeni să nu fie expro- 
De pei ae naţiuni. (Cas, NI, +8] Mari, priat fără o somatiune prealabilă. (Cass 3i | E e 1. 296, Sept. 1987, B. p. 699). 

a. TITLUL XX. 
Despre prescripţiune !). 

CAPITOLUL, 1. 
Dispoziţiuni preliminare. 

Art, 1837. — Prescripţiunea este un mijloc de a dobândi 
proprietatea sau de a se liberă de:o: obligaţiune, sub condi- 
ţiunile determinate prin această lege. (Civ: 557,.565, 645, 1091, 
1800 $ 4, 1846 urm.; Pr. civ. 568; L. jud. oc. 111; C. com. 
937, 948; L. Timbr. 95; L. propr. liter. (Mon. of. 68/923), 45: 
Legea asupra drept. proprie. (Mon. of. 324/903), Art. 19; "Civ. 
Fr. 2219). : N 

Teat. jr. «i 2219. — La, prescription est un moyen d aequtrir ou de'se 
liberer par un costa laps de teinps, et sous les conditions determinces par la. loi. 

Doctrină Străină. Da | 
Ș 70; VIIL, p. 448; 

e la prescription, 298 urm., zor: MC 
2 p. 9, 156, "432 i 

. 

AyBnr Er RAU, IV, 
BAUDRY: ET TISSIER, 
BUrxOIR, .Propricte el central, ed. 
Coran ET CAPITANT, Cd. 2-a, | î . 

DaLLoz, Ip. Prescription civile 1 urm.; Suppl prescription civile, 1 urm.; 5 

- DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, V, 17 bis, 1V;. 

LAURENT, XAXNII,. 347; , i 

MounLoy, ed. 7-a, III, p. 719; urm.: « 

PLANIOL, + ed., „3-a,, No. 2706; II, ed. 3-a, No. 090. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO,: XI, p.. m urm. 45, W, 185; av, parl., IL ed. 2-a, p..504); 

CANTACUZINO MATEI, p. 126, 504, 505; i 

NACU, IL, 2 s%9; II, p. 823. urm. te 

NR “ INDEX ALFABETIC soane dreptul de broprietate, când nu e 
vorba de o acţiune posesorie, ci de o ac- 

Acţiune. posesorie 1, 7, 
Autoritate de acru "jude- 

cat 3.: j 
Cercetare locală 8. : 
Competenţă s. 4, 
Convenţi late; naționale;6. 
Excepţiuni 3, 7. 
Executarea actelor 5. 
Forma actelor 5. 
Internaţionale convenţii 6. 
Intrerupere 6; 
Iavocare 3, 7.' 
Lege. rurală 10, î: 
Marturi 48,9, 1. 
Nalitate 14. ” 
Ordine > publică 5, 14 d 

” „Pământ rural 10.,. 
Posesiune 1, 7, 89. 
Prescripţie 1—15. i 
Procedură 5. Ia 

- Proprietate 1, 3, % 11, 1 

15. 
Recurs 8,1, 45, 
“Reyindecare. 1, 3, 4,6, 11, 

13, 
Riziaă lege 10, - 
Rural pământ '10,, 
Stat străin 6. 
Substituţie : „fideicomisară 

14 
Titlul de proprietate 2 se 

vedea „Proprietate! ij 

J arispruderiță. - ' 

1, Faptul. posesiunei, 
preșcripțiunea,; nu poate 

  

Di 
1 În vechile leiziairi, 

„paragrafie*. 

fără a: se -invocă 

atribui unei „per: „, 

ţiune, în. revendicaţiune, (Cas. ],,. 19. lun 

19], B. p. 07). 
„2. In materie de: prescripțiune autorita- 

tea. Mucrului judecat nu-şi-poate avea locui, 
decât atunci când ea este intemeiată „pe 
lapsul' de timp calculat, de la „și până la 
tot, aceeaşi.epocă.ca în;prima cerere. „(Cas, 
II, 306, Aug. 8/83. .B..p. 766) 

3. Prescripțiunea est un mijloc de:a. do- 
pândi :proprietatea; O; dată... ce prescrințiu:, 

nea achizitivă este împlinită, ea, constitue 
un : adevărat -titlu” de proprietate,: care! tu 

atare; poate fi invocat.nu.. numai pa; cale. 
de excepțiune, pentru a reţine imobilul „ce 

se posedă, dar;încă pe cale principală pen- 

tru a xevindecă „imobilul de care- cinev ae 
Zi) în i ti ceri: pis Lă 

Codat” Ciilimăeh şi Caragea, prescripțiunca * era cunoscută Sub. numele de: 
eat. 
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Art. 1838 

deposedat, Acest principiu reese întrun 
mod. vădit .din dispoziţiile art, 645 şi 1837, 
(Cas. 1, 118, Mart, 20/84. B. p. 256), 
-4. Ori. ue câte ori este vorba de 0 cerere 

de revendicare, partea contra căreia este 
pornită, are drept'a opune prseripţia şi a 
o dovedi prin martori. (Cas. 1, 149, Apr, 
20/84, B. p. 340). 

5. Pentru executarea contractelor urmea- 
ză să se aplice legea ţării în care s-au în- 
cheiat, căci în lipsă de o stipulaţiune ex- 
presă se presupune că la acea lege au în- 
țeles părţile de a se referi, în momentul 
contractărei, pentru cazul de judecată intre 
ele asupra drepturilor ce ar pretinde că au 
după acele contracte. Numai pentru proce- 
dura de judecată se aplică legea locului 
unde se intentează procesul, căci fiecare 
„tară înțelege şi are areptul de a aplică - 
tormele ce crede mai nimerite pentru men- 
ținerea ordinei publice în împărțirea jus- . 
tiţiei la acei ce vin să o ceară şi dovedesc 
că.o au. Şi stingerea areptului de recla- 
mMaţiune prin prescripţiune, fiind bazată 
pe prezumpţiunea că partea interesată a 
înţeles de a renunţă la, dreptul ce credea 
că are prin abţinerea sa de a-l reclamă în- 
trun timp determinat, urmează că şi pen- 
tru aplicarea acestui principiu e'e s'au re- 
ferit. la legea locului unda au contractat, 
ca vu cenâitiune a menţinerei acelui drepti: 
iar nu legea oricărei a:te ţări. unde împre- 
Jurările ar face ca să aibă judecata între 
ele pentru executarea contractului, Prin 
urmare chestiunea relativă la îndeplinirea, 
sau neindeplinirea condiţiunilor ncesare pentru prescripţiune atinge direct fondul 
dreptului ce părţile înţeleg să aibă după 
contract, iar nu o formă de procedură rela- 
tivă la, modul de judecată. (Cas, II, 195 Nov. 
16/93, B. p. 243). 

6. Statul strein ca persoană internațio- 
nală, poate prin prescripţiune să câştige 
posesiuni teritoriale internaţionale. Această 
prescripțiune nu are nici un termen şi 
nimic nu poate întrerupe continuitatea u- 
nui drept vechiu a cărui revendicare se 
poate oricând încercă prin orice mijloace, 
numai prin puterea timpulu: şi sancțiunei 
istoriei putându-se stinge un' asemenea drept, Nu se poate invocă anticitatea ime- 
morială, cânâ prin Convenţie internaţio- 
nală se recunoaşte încălcarea şi se retro- 
cedează, teritoriul încălcaţ. (Trib, Bacău, Dr, Pi), 

7. Prescripţiunea, lie achisitivă, he ex- 
tinctivă, nu se poate invocă decât pe cale de excepţiune de câtre acel care posedă şi care a neglijat să exercite în timp util şgilunea posesorie, (Trib, Dâmboviţa, Dr. 

- 8. Omisiunea, ce judecata - tace de a se pronunţă asupra Cererai unei părţi de: 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

. valoareu 

Codal civil 

a dovedi cu martori şi cercetări local 
prescripţia, nu este esenţială, câna post 
siunea ce voiă a cloveui n poate conduca 
la prescripţie. (Cas. 1. 52/901. B. p, 169), 

3. bpvu-—cu--murtori pentru dovedires 
faptului posesiei de 30 ani, care posesia 
după art. 1837 este un mijloc de dobândi. 
rea proprietăţei, este admisă şi atunci câni 

€ obiectului în liugiu este mai 
mare de 150 lei. (Cas. 1, 150/7902 B. p- 5%), 

10.După art, 7 din legea dela 1864 şi ar. 
1 din cea interpretativă dela 1879, sătenii 
putându-şi înstreină pământurile lor că- 
tre. comună sau alt sătean, acele pămân- 
turi sunt susceptibile şi de -prescripțiune 
dacă cel ce pretinde că a dobânditun ase 
menea pământ prin preseriptiune poate 
dovedi că se găseşte în condiţiunile ceru- 
te de legea rurală spre a-l dobândi si dacă 
poate dovedi că are câştigată prescripţiu- 
neu în conformitate cu cerinţele cod. civ. 
(Cas, 1; 266/905 B. p. 708). 

11. Dreptul de proprietate imobiliară ne 
„ pulându-se dovedi prin martori, când va-. 
Joarea imobilului este mai mare de 150 let 
vechi, ci numai prin titu sau prescripți- 
une, Tribunalul comite un adevărat exces 
de putere şi de violare a regulilor de drept 
cână întemeindu:se numai pe proba cu 
inartori administrată de reclamant în do. 
vedirea cauzei sale, îi admite acţiunea în 
revendicare. (Cas. 1, 24 Aprilie, B, p, 412, 

12. Din dispoziţiunea art. 1837 şi 1890 cod. civ.. rezultă, cx prescripţiunea achizitivă 
este un mijloc de a dobândi proprietatea. 
Aşă dar, prescripţiunea odată impiuinită, eu 
constitue un adevărat titlu de proprietate, 
care poate fi invocat în dovedirea unet 
acțiuni în revendicare. (Cas. 1, 17 Febr. 
1909, B. p. 136). 

13. Acţiunea în revendicare nu se poate; 
prescrie prin faptul că nu a 1osv execu- 
tată întrun anumit timp, ceeace poate pa- raliză această acţiune sau ceeace se poute 
opune, este numai prescripția achisitivă a obiectului revendicat iar nici de cum pres- cripția extinctivă. (Trib, Ilfov s, 1, 447 din 
25 Iunie 1912, Curier Jud. 39/913). 

14. Nulităţile de cari sunt lovite substi- 
tuţiunile şi fidei-comisele prin art. 18% 
Cc civ, sunt nulități de ordine publică ca 
atare acţiunea prin care se tinde la decla- 
rarea acestei nulităţi este impreser'ptibilă, 
(Trib. Ilfov s. 1.447 din 25 Iunie 1912, Cu- rier Jua, 39/913). 

E 15. După art, 1837. 1800 si 1895 ce, civ. pres 
cripţia de. 30 ani cum şi acea de 10 ant sunt moduri de a dobândi proprietatea 
Şi deci nepronunţarea instanţii ae fonu a- 
supra lor constitue o omisiune esenţială. 
(Cas, 1, decizia No, 342. din 22 Maiu 1915; 
„Jurispr. Rom. 1915, p. 487), 

_Art. 1838. — Nu se poate renunţă la prescripţiune decât după împlinirea 
Fr: 2220). . 

ei. (Civ. 5, 965, 968, 969, 1839, 1842; Civ. 
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Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1838 

. - | 2 — e | ă i 

Tezt. fr. Art. 2220, On ne peut, d'avance, renoncer ă la prescription. : on peut renoncer ă la prescription aequise. - - 

Doctrină străină. 
Bauonr ET TI8SIER, De la prescription, 56, 58, 61, 63, 9 urm.: 

+ 3 e . . Burnuin, Propridi€ el contrat, ed. 2-a, p. 
Coiun Er CAPITANT, ed. 2-a, |, D. 902 urm.; II, p. 157, 144, 677; 
DAroz, Itâp. Prescription civile, 47 urm.; Suppl. Prescripti a 

DEmoauE, |, Snurces «des Ovligntions, II, p. 507,093; reseripiion civile, 10 urm.; 
LAURENT, XAXNII, 135, 184, 187; 
MARCADE, urt. 2222, no 3; 
MouRLoN, cd. 7-a, III, p. 720 urm.; 
PLANIOL, |, cd. -a, No. 2112 urm.; Îl, ed. 3-a, No. 699 urm; 
TRorLoxo, Prescriplion, |, 48, 51. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, NI, p.49, 50 urm., 101 n.2, 405; (1, ed. 2-a, p. 2324. si n. 2;1V,part. 1, ed. 
2-a, p. 497; VI, p. 786; Observaţie sub. Cas. Belg., 4 Ost. 1896. Curier Jud. 427901 ; 

Caxsracuziso MATEI, p. 135, 506; 
Nacu, Î, p 109; 111, p. 825 urm.; 
TonkanU N. C., „Părțile pot prin convențiune să scurteze terminile de prescripţiune prevă- 

zule «le leye?*. Curier Jud. 427995; 
VELESCWI ALEX., Nola sub. Trib. ltov. s. II com. 405 din 4 Maiu 1923. Pand. Rom. 

1924.11-30. 

Jurisprudenţă. 

î. Renunţarea de mai înainte la o pres- 
- D= 

cripțiune_ Sau prelungirea ei nu poate face 
” obiectul unei convențiuni. (Apel Buc, 1. 

195; Sept. 5/81. Dr. 70/81). i 
2.l:ste valabilă cunvenţiunea prin care 

părțile stipulează o prescrintinne mi 
scurtă decât cea prevăzută de lege, ea ne- 
având nimic de contrariu legii, căci legea 
nu prohibă prin art. 1838 decât renunţările 
la prescripţiunea de ordine publică, de oa- 
rece ordinea publică .chiar este interesată 
ca procesele sâ ia finitcâtmai în grabă; 
ea nu e nici contrarie bunelor moravuri, 

şi ca ori şi ce convenţiune face lege între 
părţile cari au stipulat-o (Trib. Ilfov. com» 
174, Martie 10/83, Dr. 57/84. p. 427; Apel 
Buc. 11I. Mai 30/84. Dr. 60,84, p. 487; Cas. 
III. 273/915, Curier Jud. 56/915; Cas, 1. 
284/915, Curier Jud, 59/915. C. Apel Buc. s. |. 
7P16; Curier Jud. 18/916; Cas, III, 254/916; 
Curier Jud. 47/916; Cas, III. 1253 din 15 Sep- 
tembrie 1922; Jurispr. Gener. 1923 No. 384. 
Dreptul 17/924; Tribunalul Iifov scţia I. 
com. Jurnal 7077 din 8 Iunie 1922. Dreptul 

33/%2, Pand. Rom. 1923-11-62; Tribunalui 
Iitov s. II com. 405 din 4 Maiu 1993, Pand. 

Rom, 1494-11-30). 

3.1n interesul ordinei sociale, legiuitorul 
a stabilit prescripţiunea care se cuvine spre 

a preîntâmpina procesele cari. ar fi inevi- 

tabile dacă acţiunile nu ar aveă nici un ter- 

men. ceeace l-a condus să stabilească diferi- 

te termene în baza cărora şi în anume con” 

dițiuni să se poată ajunge la câştigare de 

drepturi sau liberare de obligaţiuni. Şi 

pentru a ajunge la acest scop legiuitorul 
prin art. 1838 a interzis părţilor dreptul de 
a renunţa la prescripţiune înainte de a îi 

împlinită, ceea ce însemnează că păriiee 

prin convenţiunile lor nu pot să -renunțe la 

o prescriptiune sau să lungească termenul 
fixat de legiuitor, căci altfel aceas:ă c'auză 
ar deveni cumună in orice convenţiune, şi 
prin urmare acţiunile nu ar avei nici o 
dată termen. Şi dacă se înţelege cauza 
pentru care sunt interzise convenţiunile 

de renunţări la o prescripţțiune sau de 
prelungirea termenului nu se poate ve- 
dea însă raţiunea pentru care ar fi in- 
terzise părţilor dreptul de a-şi creea o 

prescripțţiune convenţională mai scurtă 
de cât cea legală căci o asemenea con- 
vențiune departe de a creeă dificultăţi 
pe cari legiuitorul: a voit să le evite 
militează în favoarea raţiunei prescrip- 
țiunei căci scurtează termenele acţiu- 
nilor şi prin urmare fixează mai cu- 
rând drepturile părţilor. (Trib, Jifov come 
88, Jan. 25/91. Dr. 50/91). 

4. Direcţiunza căilor ferate ara faculta- 

tea da a edict în regulamentul său altă 
prescripţiune decât acea edictată de drep- 
tul comun, chiar mai mare. (Cas. II, 150, 
Sept. 15/92, B. p. 816), . 

5. Art. 1838 prescrie că nu se poate re- 
nunţă decât la o prescripţiune împlinită, 

pentru rațiune de ordine şi utilitate pu- 
blică. Legiuitorul a introdus prescripţiunea 
pentru a face să inceteze incertitudinea 
drepturilor şi pentru -a introduce pacea 
publică. A permite dar părţilor a renunţă 

de la început la prescripţiune, ar îl a 
destiință din legislaţțiune prescripţiunea. 
fiinâcă creditorii nar lipsi de a reclama 
de la debitori imprescriptibilitatea, cure 
ar deveni. în toate contractele, o clauză de 
stil. (Cas. II, 150 Sept, 15/%. B. p 816). 

6.1n_principiu prescripțiunea fiind 0 
instituţiune de ordine publică, potrivit art- 
5 din codul civil, părţile nu pot derogă de 
Ja dișpozițiunile legilor cari determină 

durafa _prescripţiitor, . . , 
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Art. 1$39 

3iConsecvent acestui principiu, aut, 1838.c, : 
civ, dispune că nu se poate renunţa da | 

prescripțiune decât după îndeplinirea ei; 
fiindcă altfel nu ar mai putea fi vorba. 
decât de un interes particular, 

Or. când părţile convin .de mai înâinre ! 
ca să prelungească termenul prevăzut de: 
lege pentu îndeplinirea :unei. prescripţii,. 

această prelungire echivalează cu o renun 
țare anticipată la prescripţie, fapt ce -1n- : 
terzice în mod absolut art. 1838 cod. civil, 
indiferent dacă prescripţia. este ach'sitivă 
sau liberatoare, N 

Prin urmare, în specie, Regulamentul de - 
transport al C. F. N. din 1 Iunie 1920 prin * 
art. 80 prelungină la un an prescripţia ac- 
țiunilor contra cărăuşului derivând din- 
trun contract .de - transport, în -loc de G. 
luni -cât prevede arţ. '956 cod.. comercial. | 
această prelungire nu este valabilă. deci 
constatându-se că marfa încărcată şi ex: 
pediati de ințimat a ajuns la: destinație . la 1 Iunie 1921, iar acţiunea introdusă la 3 Mai 1922, ca atare după expirarea terme- nului de 6 luni prevăzută de art, 965 cod com. ea este prescrisă. (C. Apel lasi s. i 63 din 11 Oct. 1994. Jur. AR No 2040): “ 1: După dispoziţiunile:art::956 cod. com; acţiunile contra cirăuşului derivând din-: tr un contract de transport, se prescriu prin trecerea de șase luni.de la data ae când 
Sa..născut, PN a 
"Insă :hezuluimentul . 

“Apt. 1839, — Renunţarea''la 

de transport al €.. 

Sau „tacită, .. : Si 
xenunţarea. tacită rezultă 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

„bazată pe 

Codul: ivi] 

F; R- din 1 Iunie 1920-prin.paragraful 80 
„a dispus că cererile. de despădubiri Pentru 
“pierderea totală 'sau parţială a lucrurilor 
„transportate se prescriu printr'un an, 

Chestiunea care se pune este : dacă acest 
' regulament: a abrogat, în mol valabil sau. 
nu dispozițiunile codului comercial, Re 
gulamentul de transport.pe C, F. R.de la. 
Iunie 1920, fiind un contract în care se a- 

“rată - toate condiţiunile cerute de Direc-: 
țiunea C. F. R. pentru orice transporturi pe 
C. F., obligatorii pentru părţile care se ser-: 

vesc de :acest mijloc de transnort - are ca- 
'racterul: unei convenţiuni, care are putrea 
de lege între. părţile contractante şi deci: 
este . perfect valabil. Prin urmare, în spt- 
cie, par, 80 din Regulament nu contrazice 
„dispoziţiile art. 936 cod. con. Ă 

___ In afară de aceasta, contorm ant, 1833 co: 
dul civil, se poute renunţa ia prescripția 

dobândită, iar pe de altă parte daci nu se: 

„poate prelungi mai dinainte termenul de, 
prescripţie, atunci când prescripțiunea este 

un motiv de interes social. de. 
ordine publică, de pildă lunga prescripţie 
de 30 ani sau acele bazate pe art. 1907 cod: 

civil, în schimb în acele prescripţiuni unde 
ordinea publică nu este atinsă de loc, 
cum 'ar fi în“ specie înt”un contract de 
tansport. părţile pot conveni la o prelun: 
gire. a prescripţiei legale.: (C. Apel Iaşi s. IL, * 
2 din 2% Ian. 1925, Curier Jud... 19/9325), . .. 

< 

prâscripţiune este 'sau expresă: 

dintr'un fapt; câre- presupune 
delăsarea, dreptului câștigat. (Civ.:689, 1838, 1840; Civ..Fr. 2321); 
zu: Pet, Jr: Art. 223 2431; — La renonoiation ăla, preseription est expresse ou tacite :, la, renonciation tacite resulte d'un fait -qui suppose ' abandon du droit dcquis.- * -. | , tm ui Doctrină 
AUBRY Er RAU, VIII p. 452, 454. i BAUDRY Er TISSIER,. De la. prescrigtidri, BuFNOIR, Propridte et. contat, cd ro-a ep. 16 Coran, ET CAPITANT, ed. 2-a;1, ALLOZ, Rep. Prescription civile. 55 LAURENT,,. XXAII,, 189.194 urm, “ip, MouRuox, ed. 7-a, 11, p. 733; 2 PLANIOL, I, ed. 3-a, No. 2713.:2114-- TROPLOSG, Prescription, 152. i 

     a 

38, '69,; 0,69, 
 9025"7l, p. Ap i i 

urm. 72; Suppl 

e. străină... 

  

7289, 85; ni 

. Prescription. civile, 15“urm:; - - 

po 

  

„0 Doctrină românească, i a 
ALEX ANDRESCO, AI, p. 49, 30 urm. 161 “ni 3, 
o Sa p. 255) ; Obserbație?sub, C. “Apel! Bic; s a, 

    

  CANTACUZINO "MATEI; p, 135 506 
Nacu, III, pb. 825 urm ri ch po 

  

ieri ii i” Jurisprodenţă si n-- e pete ai :, “După art::1829. din codul civil, renun- țarea tacită la 0. prescrințiune rezultă: din- 

. 

   ide 

Ri aa eat 
405: (III, part. II, ed.:9-a; p. 826;-1V,-part. 

219 din :11 Sept. :1906;.Dreptul 

     
    pi 

trun fapt: care presupune. delăsarea „rep: 
tului -câștigat.-: meci Za, , Fu 
= Astfel, :dagă. o- parte:a „plătit: chiria ; Ștaz 
tului..pentru: loc: şi .după; împlinirea :4erine; 

a af pie 
   

       



Goâl civii “DESIRE 'PRESCRIPȚIUNI: Art. 1840-1541 

sent n ee Mittal Elgi (CR 6 i Bal ue. judecător, ca fina un. mite de | - apă i 
Apristate, usupya: acelui locs.prin ageasta dân-, : «i SR atei totul 3 calita ii 
Pepi unoseut “drăptul' statului de. „pio- “cul legii, Ja caiet E ldehi. că ate e entie 
Jereseriiție.; qce pie că a refunițat la? "vă, iar renunţărea poate. e poale și. 1enun 

5 Cea [ră “Șept, 1913, B. p,. 1425).. recunoaşterea dreptului celâi contra căiroiă 
a Tnvetes sa renunie e sti dacă, 9 parte se puteă folosi de prescripţia dir, art. 1863 
i d ci a o c. civil care prevede acest mod'de î 
prescripţie este -chestie 'de fapt lăsată la , od, de întrera d pere civilă a,unei prescripţii în te, i 
“aprecierea... instânţei 'de':fond şi 'nesu: i] serie 16. pusă are baza tocmai pe această presu ie ] 

” controlului 'Curtei, de Casaţie, (Cag.-1, î82 gală: de (is Ie 0000 turiei 
912 Curier Jud. 25/918). e au ina Aoas 5 ARE Camier 
„Bi Preseripţia nu poate fi invocată din o. a Dj      

Art, 1840. — ca ce nu “poate: înstrăină nu poate. renunţa 
la  prescripţiuine.. (Civ. -113, : 199, . 401,430, 454, '458, 950 urm., 
:1155- urm., 1248 urm., 1265, 1306, 1310, 1536 urm;; "1838, 1839; 
Civ, Fr. 2222). 

" Tezt. fr, Art. .222 
preseriptioni aequise. 

ti . i 

— Celui qui ne pent lite ne peut renonetr. a 

  

” Doctrină străină. 

  

Bibi - ET TissteR, De la prestr ipriăn, 87-90; Da Ne 

Burxorr, Propricte e, contrat, ed. 2-a, p. 166, 169;: „.:- DI Ea A 

Cori ET CAPITANT, €d. 2-a, | !, 902 ; 11, p. 14; i 

„DALLOZ, J€p. Prescription civi e, 85 urm.-; Supl. Preseripion civile, 383 urm.; 

"LAURENT, XAXII, 203; III 

MoURLON, ed. 7-a, III, p. 734%; 
PLANIOL, |, ed. 3-a, No. 2715; , : , 

"TROPLONG, Prescriplion, 1, s0 urm. e Di ae 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 101 n. 2, 13 n. 4; 

„CANTACUZINO MATEI, p. 506; Pra 

“Nacu, II, p. 825 urm. 

: : Jurisprudenţă. 

“1. După art, 1840 din codul civil, cel ce 

nu poate înstrăina nu poate renunța la - 

prescripţie. 

Deci un tutor legal chiar:dacă ar fi avut 

"autorizarea consiliului de iamilie, nu poate 

„să renunţe la prescripţia plății unor taxe de 

înregistrarea dobândită contra fiscului. 

(Cas. III, 1 Anr. 1908, B. p.. 79), RI 

Art, 1841:.— IN. materie: | civilă: judecătorii” NU . Bot aplică 

prescripţiunea. 
loc. (Civ. Fr. 2223). 

Tezt. fr. Art. 2223. — Les juges n ne peur ent pas supplcer d'office le moyen 

resulțant de. la. : preseri ption. 

dacă cel interesat nu Ya. fi. invocat acest: mij- 

    Doctrină 3 străină i 

“EAunat iu Tăsier, Pr escir iption, 46, “033; ! , ” e 

t, ed. 2-a, p. 167, 169; | ca 
BurFxoIR, Propriâte et conlra Ti 10 “i, 8, 143; 

„Cor Er CAPITANT, Ed. 2-a, I, 

DauLoz, Rep. :Prescription : civile; 

DEXANTE „ET COLMET:.DE :SANTERRE, 

MOURLON, ed. 7-a, III, P. 135 

„PLAxIOL;: ly:ed. S-a, No. 2109 ș: 

Inoeronc,. Prescription, “Îi! 80: 
aa! da, No. 685 

96.-urm. ; Suppl. Prescription civile, 43 urm.; 

VIII; „330 pis, 1 JI: 

     
    rii e a



Art. 1842 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 21,.65.urm., 321, 363; (IV, part. II, ed. 2-a, p. 589;.V, p. 512n,2) 
Droit ancien el. moderne de la Roumanie, p. 259.nola &; 

CANTACUZINO MATEI, p. 135, ;. , 
DARIzLOPOL, G. D-n ChprTAx, Observaţie sub. Cas. Belg., 1i Mai 1913. Curier Jud. 16/1914; 
Nacu, III, p. 827. „a 

Jurisprudenţă. arătate şi stabilite de părţi:să deducă con- 
, i secințele legale în: conformitate cu legea. 

"1. Pescripţiunea în materie civilă nu se  :iar nu să urmeze pe părți în erorile pe 
poate invocă cin oficiu de judecători (Cas. cari le pot comite în deducţiunile.lor. 
1, 19 lan. 21;/8%, B. p. 21); nici nu se poate =: Astfel, tot ce ara art, 181 codul cisil, 
invocă în casaţie dacă n'a fost procusă la este ca judecătorii să nu aplice prescripţi- 
instanţa de fond. (Cas, II, 159/0ct. 7/80 » unea dacă n'a fost invocată de partea inte 
B. p. 341). - | - resută; e destul însă cu partea să invoace 
"2 Prescripţiunea, este de ordine privată, prescripiţunea, fie chiar în mod greşit, ca 
iar nu de ordine publică, ceeace resuită din. judecătorul să fie ţinuta cercetă acest miij- 
art, 1841 după care judecătorii sunt opriţi” loc esenţial de apărare-şi a o aplică dacă 
de a aplică din oficiu prescrințiunea. câna după lege o găseşte fundată. (Cas. 1, 14 Feb. 
cel interesat nu o invoacă. Cas. II, 150 Sept. 1407, B. p. 207), 
16/92. B..p. 816), : . 5 Amenzile pentru contravenţiunile fis- 

3+Când posesorul unui imobil, apărân- cale fiind considerate ca civile, urmează că du-se în contra unel acţiuni în revendicare prescripţia unor asemenea contravenţiuni 
invoacă stăpânirea de 20 ani asupra acelui nu poate fi invocată din oficiu, după cum 
imobil, prin aceasta dânsul a invocat pres-. se prevede expres prin art. 1841 din codul cripția ca propusă în instanţă de detendor. civil.. (Cas,_ III, 21 Ianuarie 1908 B. p. 172). (Cas, 1. 19/B. D. 799), 6. A se vedea: art. 5. notele 14; 2,3%; 4. Misiunea judecătorului este ca Îapte'e art. 1839 nota 3 - 

„___ Art. 1842, — Prescripţiunea poate fi opusă în cursul unei 
instanţe până în momentul când curtea de .apel va: pronunţă 
definitiva sa deciziune, asupra căreia nu mai poate reveni 
după lege, afară numai de cazul când cel în drept a o opune ar trebui să se presume. după împrejurări, că a renunţat la dânsa. (Civ. 1094. 1839; Pr. civ. 327: Civ. Fr. 9924). 

Text, fr. Art. 2224. —La prescription peut &tre opposte en tout 6tat de cause, mâme devant la cour royale, ă moins que la partie qui n'aurait pas oppos€ le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, Gtre pr6- sumte y avoir renuncă. i ” | | Doctrină străină, 
Baunnr Er TISSIER, Prescription, 49, 51; 
BUFNOIR, Propriete et contrat, ed. 2-a, p. 167, 168; Corin ET CAPITANT, ed, 2-a, |, p. 901; II, p. 14; DarLoz, Rep. Prescription civile, 144 ; inti ivi , 
Moară, Ai, pei IP PSI Sa: urm.; Suppl. Prescription civile, 50 urm.; 
PLANIOL, I, ed. 3-a, No. 2710; 11, ed. 3-a, No. 687, 

- Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, XI, p. 65; (IV, part. 1, ed. 2-a p. 578 n.1); din Arlon (Belgia), 41 N , ' ; 

CANTACUZINO MATEI, p 135; ov 1913. Dreptul 56/4; ” ANIeLaroL G. D-n CAPITAN, Observaţie sub. C. Apel Lioge, 9 Feb. 1913, Curier Jud. 
Nacu, III, p. 827. 

Observaţie sub. Trib. civil 

Jurisprudență. “în mod flagrant drepturile de -apărare. și : . decid E . 1. Prescripţiunea fiind un mijloc pe- 10/70, pă 97), motiva, (cas, 1, 105/Mart remptoriu de apărare în fond. judecătoria 2 ; ae . - Prescripțiunea nefiin usă la ins- omitând a se pronunţa asupra lui, violează ' tanța de OR. nu Poate: JI DOUSĂ IE tz 
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Codul civil 

prima oară în casaţie ca motiv de casare. 
(Cas. 1, 25/lun. 28/91, B. p. 34; Cas, 1, 64 
Febr, 22/94, B. p. ; Cus, 11, 159;Oct. 140/80, 3. 
p. 341). , 

3. După art. 327 pr. civ. orice cerere care 
serveşte ca mijloc de apărare în acțiunea 
principală se poate invocă şi în apel; or 
prescripțiunea liind un mijloc peremptoriu 
de apărare asupra acţiunei principale. ea se 
poate invocă chiar pentru prima oară în 
apel. (Cas. 1. 2%3[Aug. 30/82 B. p. 83%). 

4. Nu se presupune că a renunţat la pres- 
cripțiune partea care la prima înfătisare 
când s'a discutat procesul în fond a omis de 
a o invocă dar a invocat-o In conclusiunile 

- scrise si la a doua înfăţişare a pricinei. 
(Apel. Buc. III, 129. Iun. 4/86 Dr. 57/86), 

5. Prescripțiunea poate îi opusă, în, 

cursul unei instanțe până în momentul 

când Curtea de Apel a pronunţat definitiva . 

sa deciziune, afară numai de cazul, când 

cel în drept de a o opune ar trebui să se 

prezume. după împrejurări. că a renunțit 

la, dânsa. Imprejurarea, că o parte nu a 

Art. 1843. — Creditorii şi verice 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1843-1844 

- Propus martori cu ocaziunea unei cerce- 
tări locale, nu poate fi interpretată in sen- 
sul'că acea parte a renunţat'a opune pres- 
cripțivnea, (Cas, I, 468/97, B. p, 14%). 

b. Faptul că Direcţia Generală a C.F.R. 
a răspuns ]a interogator înaintea prime 
instanţe, recunoscână că în adevăr cu oca- 
zia transportului pe cale ferată s'au pierdut 
nizte mărfuri ale reclamantului nu o îm- 
pedică de a ridică cu ocazia judecării ape- 
lului finele de neprimire al prescripţiei 
acțiunei reclamantului. deoarece recunoaş- 

terea pierderei măriurilor nu poate avei 

nici o :influență asupra învocării excepţiu- 

nei prescripţiunei şi această excepţiune, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 18%2 c, civ- 

poate îi invocată în tot timpul cât pricina 

se găseşte înaintea instanţelor de fond, deci 

şi pentru prima oară în apel. ui cu seamă 

că fiind un mijloc de apărare serveşte la 

inlăturarea pretențiilor veclamantului. 

(Trib., Prahova S. 1], 20 Iunie 1924, Jur: Gen. 

„1925 No: 905). 
7. A se vedea: art. 36. nota 4- 

altă persoană interesată 

pot să opună prescripţiunea câştigată debitorului sau code- 

"bitorului lor, ori proprietarul 

codebitor. sau proprietar renun 

urm., 1019, 1408, 1670; Civ..Fr. 

Teai. fr. Art, 2225. — Les ertanciers, 

ui, chiar și 
ţă la dânsa. (Civ. 362, '699, 974 

dacă acel debitor, 

2925). 
ou toute autre personne ayant 

i . : , CR 

intârtt ă ces que la prescription soit acquise; - penvent l'opposer, encore que le- . 

dtbiteur ou le proprittaire y renonce. 
m" 

Doctrină străină. 

AvBRY =r RAU, III, p. 137; IV, p. 135, 684; VIII, p. 449, 450; . 

BAUDRY ET ȚISSIER, presciption, 106, 108, 109, 115 urm., 121; 

i > iele ontrat, ed. 2-a, p. 1609, 
BurxoIR, Prupridle et conira o p: IO: 

CoLii ET CAPITANT, €d. 2-a, I, 

Dauoz, Rep. Prescriplion civile, 130 urm.: SupP 

434: 

L.. Prescription civile, 61 urm.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 332 bis, V; 

DEMoLOMBE, XIX, 219-223; 

Lupea, XXXIL 209, 210, 212, 214-216, 218, 220: 

LyoN-CALN eTP RENAULT, IV; 452; 

 Mounvos, ed. 7-a, II P-_738 1476: 0747; 11, ed. 3-a, No. 688, 689; 
PLANIOL, |, ed. 3-a, No. 2711, 2746, 

TRoPLONG, Prescriplton, 1,101. 

ALEXANDRESCO, XI, p- 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă sub. 

Canzacuziso MATEI, p. 135, 455; 

Nacu, III, p. 827. . 

J urisprudenţă. 

i i civil nu 
1. Dispoziţiunile art. 1843 cod. CIV! 

sunt o aplicaţiune a principiului acţiunei 

Cas. |, 

Art. 1844. — Nu se poate p 
din natura lor proprie; sau pri 

Doctrină românească. 

| .. „202, 234 n. 1, 246); 

72 urm» 164 n. 25 (Vest: din” 15 Oc. 993. and, Rom. 1995-16; 

pauliene. ce se aplică numai în cazui 

când debitorul nu face uz de facultatea 

ce-i este acordată prin art, 1907 cod. civ.. 

(Trib. Ilfov not. Dr. 29/9029). 

rescrie domeniul lucrurilor câre 

ntr'o dec larăţiune a legei, nu -



Art. 1544 » DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

pot fi:'obiecte. de proprietate privată, ci sunt scoase afară .din. 
comerciu, (Civ. 476, 478,. 581, 647, 963, 1310, 1845, 1847, 1854, 
1890; Legea 'din 10 Iunie 1884, Art. 5; Civ. Fr. 2226). 

“Text. fr. Art. 
ai d. 

sont point dans le commeree. - . | 
ea Doctrină străină. a SI a at 

EN tă 

AuBnY Er RAU, II, p. 
BAUDRY ET. TissIen, Prescriplion, 125, 130-182, 

„2226. — On 

70; VI, p. 21; : 

ne peut prescrire le domaine: des choses qui ne: 

157 urm., 183; 
BUFNOIR, Propridle et contrat, ed. 2-a, p. 182; . 
Daroz, Rep. Prescription civile, 143;.urm.; 
DEMOLOBE,. AL, 515; 
LAURENT, II, 497; XXXII,.226; . 
MoURLONx, ed. 7-a, III, p. 726 urm.; 
PLANIOL, 1, ed. 3-a, No: 2648; 

tu 

ALEXASDRESCO, XI, p. 15, 66 urm., 435, 447, 237, 938;-CI1, part. 1, cu. 2-a, 
Observaţie sub. Cas. Belg., pi 
s. 1 10/916, Curier Jud 27/916;. Nota sub. Tri. 

pa legei din 15 Aug. 1S64*. Curier Jud.. 35/0908; 

13/1923. No. 943; 
BARNOSCHE- VASILIU DEMETRU, pisi 
CANTACUZINO MATEI, p. 40, 135, 136; 
“DasiELoPoL G. Da. CAPITAN, 
Nacu, III, p..828, 829; 
RĂDULESCU SIzu, Observaţie sub. C. Apel Bruxelles, 9 Dec. 942. Dreptul 81/1912. i ; 

“TnoPLoxG, Prescription, IL, 139. : ir, 

Ia >= “Doctrină românească, * 

INDEX ALFABETIC 

Acţiune petitorie 3, 15. 
Acţiune posesorie 15. 
Alienabilitate 14,. -. 
Apreciere suverană 5, 18. 
Bistriţa-Râu 12, , 
„Bunuri publice, a se ve- 

deă „Domeniu publice. 
Cale ferată Română 45. 
Calimach Cod 4. 
“Cârciumar 10. 
Cimitir 13, 14. 
“Comuna 13, 14. 
Concesiune 13. 
Dâmboviţa-Râu 9. 
Domeniu privat 14, 
Domeniu public 3,4, 5,7, 

9,12, 13, 14,15... 
Expertiză. 15. da te 
Grănăţuire 3, 
Imobil rural 19, 
Imprejmuire 3, 
Imprescriptibilitate, a se 

vedeă „Prescripție». 
Inaiienabilitate 3, 

Inmormântări, 
ment 13. 

lastrăinare, a se vedeă 
» Vânzare-cumpărare“, 
caţiune 13, ” 

Moară 9, 42, 
Navigabil râu 9, 12, 

Regula- 

49| 

  Omisiune esenţială: u. ... 

Jurisprudenţă. 
il. Pământurile ; date vală; nu se. pot. îustr 

1...Graiova; .I,.:114 Sept. 17:90, Dr, 
Apel. 

63/90). „e vina 

| 2 3; 49, 10, 144,16. 

Pământ clăcăşesc, a se 
vedeă „Pământ rural. 

Pământ zusal 1,:8, 10, 11, 
3. 5fe 

Petitorie acţiune 3, : 
Posesiune 6, 7. 
Prescripţie 1, 2, 4-19. 
Primărie 2, 3, 
Privat domeniu, a se ve- 
deă „Domeniu. .private,!. 
„Domeniu lice. 

Probe 6, pub 
Public domeniu, a se ve- : 

publice. deă „Domeniu. 
Râul Bistriţa 12. 
Râul Dâmboviţa 9. - 
Râu navigabil 9, 12. 
Recura 8, 15, 18. 
Regulament pentru 
mormântări 13, 

Rural imobil 19. 
Rural pământ 1,8, 10,1, 

16, 17, 
Stat 12 
Stradelă 2. , 
Străin 9, . : 
Servitute 9, 12, 
Succesiune 13, 17. 
Suverană apreciere 5, 18. 
Termin 4. 
Tulburare de posesie3, 15, 
“Vânzare-cumpărare” î, 2, .: a Ari Iei a id P "îi deei seos, din. comert şi îm prescripţi- 

e după. legea: ru- 
ăină. mici -breserie, 

„p.. 
IRA 24 e si RER Au a 2. Odată ce Primăria unei urbe a îu- streinaţ un teren,, care formă o stra- delă, prin: aceasta! ter Prin chiar, faptul primăriei din uzul publie la Care serveă a încetat de'a 

„11 Mai 1912, Dreptul 81/1913; Aolă sub. Trib. Teleorman 

"în- 

enul, fiind scos::- 

” bunei credinţe, 'obligâuidu:] “ îum 

Suppl. Prescription: civile, 69 urm.; .. d 

. 
Lai - . Pana? 

, 

p. 202, 297); 
-Nerac, 8 Oct.919. Jurispr..Gen. 

Observaţie sub. C. Apel Gană, 14 Mai 913. Curier Jud. 50/14; 

mai fi imwreseriptibil. (Cas. I. 57094. 
B. p. 1077). - i i 3. Numai pe cale petitorie Primăria 
unei comune, chemață în judecată pen- 
tru turburare de posesiune fiindcă 
a dărâmat împrejmuirea unui teren, poate să ceară să dovedească că, auto: 
rizațiunea pentru împrejmuirea unui 
teren nu eră relativă la terenul în liţi- 
giu şi că acest teren în litigiu este de ” domeniul publie şi ca. atare, inaliena- 

 bil.. (Cas.. 1, :426/99. B: p. 1270) „i 
“4. După codul: Calimach, în: deosebire” de: condica „actuală civilă; pueseripția: 
curgeă chiar asupra lucrului: nemişcă:: 

"tor. ce -făccă “parte din domeniul: public. 
sau a cărui înstrăînare-cră .oprită - de lege însă termenul acestei pieseripţii: 

de patruzeci de':ani. (Trib. Bacău: eră 
C. Jud. 75/903). .. pa 

„+5: Din combinarea art. -1844 -cu'-art. 
476 e. civ., şt în special din: ârt. 1844-re- „Zultă că ceeace legiuitorul a luat ca normă pentru caracterizarea unui bun „ca: aparținând domeniului. public şi 

bil; este numai natura lui sau declara-.. ţia legii. Constatarea. imstanței de fond? 
că un imobil prin natura lui nu dpar- 
ţine domeniului public:. este o consta- tare suverană de fapt. (Cas. Î, 434/904, 
B..p,:1493),... IAR E iai i „6. Preseripțiunea. achizitivă de +30. de ani, vizată de ârt. 1890 'eodul civil, 
în afară de calităţile posesiunei, exo- 
nerează :pe'cel'ce o invoacă dă:sarcina . 

« altor probe, precum. ai titlurilor, şi-a 
ai' cu 

pe aa 
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Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE |. Art: 1S44 

“dovada condiţiunilor limitativ. indicate 
de art. 1841 codul civil. (Trib, Tecuci, 
Dr. 561909, p. 445). --- : 

sătean care -are- meseria de cârciumar, 
a putut să dobândească: prin cumpără 

Pre ] | e toare si să presorie 'un loc de. casă 
4. 7. Bunurile care fae parte din do- 'din acelea cari an fost date în virtu- 
“meniul” public, fiind declarate impre- “tea legei rurale. (Cas. 1,14 Febr. 1912, 
scriptibile prin art. 1844 din codul ci- :B.p. 237). : 
vil, nu. sunt susceptibile, de. posesiune - Îl. Deşi art, 1844 c. civil: dispune că 
privată, şi posesiunea lor rămâne tot- - Nu se poate prescrie bunurile cari sunt 
“deauua publică, chiar dacă sar în- 'sScoase din comerţ. totuşi pământurile 

'cercă cineva să le uzurpe sau să-şi date după legea rurală din 1864 pot fi 
creeze un drept asupra lor.. a dobândite -prin. preseripţiune, până. la 

Prin. urmare, administraţiunile pu- Maximum „acordat de legea rurală. 
"blice, în paza şi sub administraţiunea . (Trib. Roman, 11 Mai 1912, Curier Jud. 

cărora se, găsesc asemenea bunuri, nu „69/912). INA DR 
pot fi niciodată considerate că au pier- „e Statul are întotdeauna dreptul să 
fut posesiunea acelor bunuri, pe cari desființeze lucrările făcute VI râurile 
sunt chemate să o exercite în numele ee aa ea ile sau n itoare, 

si interesul publicului. (Cas. 1,9 Nov. die e) râul y istrița fiind dee axat ca 

” 5 ” , LS IL D! , LC 

910, B. n. 1301); fond sevârseşte omi- Morile făcute pe acest râu ca si lueră- 
sue estate „e câ | it eee Bară rile făcute pe ambele maluri ale râului, 

„S Sena Ce « ACUIULO. CA Pe i , *ega vrebues es- 
tul a dobândit prin prescripţie pămân- denumite drum în olungată fi. po- 

tul în lițigiu, fără a se pronunta  sesia, unor asemenea lucrări, întrucât 
asupra mijloacelor de apărare invo- : ele nu se pot prescrie. (Jud. vur. Hangu 
ate de reclamant şi bazate pe faptul - (Neamtu). 13/912, Curier Jud. 45/912). 

că părâtul nu mai putea dobândi acel 3. Comuna în interesul higienei pu- 

pământ, de oarece poseda maximum pice fiind obligată a procură oricui un 
1 513 d e 9» ; ri 

acordat de legea rurală. (Cas. din Joe în cimitir şi fiecare fiind obligat: 
"6 0ct..1910. Jurisprudenţa 34/1910. a-si, înmormânta mortul în acel cimi- 

9. Dâmboviţa fiind unul din râurile : ţix, rezultă că cimitirul face parte cin 
declarate prin lore navigabile. face domeniul public, 1 25 si 40 di : 
parte din domeniul public. al Statu- otuşi conf. art. 7, 25 şi 40 din regu- 
lui şi ca atare, bunurile - domeniului lamentul pentru înmormântări. -dela 

publie fiind scoase din comerţ, nu pot  - 1860, terenul dintrun cimitir putând fi 

face obicetul unui contract, fiind ina- - eoncedat pentru diferite epoci şi chiar 

lienabilo.şi impreseriptibile,. - .. . de veei, obligator fiind cel puţin şapte 

Prin urmare, curtea de apel violează ani, rezultă că în cazul când conce- 

aceste principii de drept inscrise: for- . siunea e.pe um tim» determinat, carac- 

“mal. în art, 476, 963, 1310 şi 1844 din co-  terul concesiunei va fi al unei locati- 

“dul civil când califică de servitute în- uni şi, deci, mostenitorii, detine ue 
„xoirea: acordată : unci. persoane de 4 care sunt consi i locatari, stă- 

luă din râul. Dâmboviţa apa mecesară pânind cu titlu precar mu vor putea de” 

pentru moara sa şi "dă acelei învoiri veni proprietari, Dl PI put i 
“efectul unei servituți. (Cas. sectiuni  pra acelui teren. (Jud, Odobeşti- utna 

unite. 2 din 26 Ianuarie. 1912, B. P. 187,  131/915, Curier Jud. 26/9159). 

“ Curier Jud. 18/912, 45/912) : 18. Locurile rezervate cimitirelor fac 
. . , - , , i i rivat, iar n 

10. Atât prin legea rurală din 1864, parte din domeniu privat i I in 

stat] i vă din 1879, domeniul publie al comunei. în co 
cât: şi prin cea interpretativă, distineți-  seainţă, aceste locuri - sunt alienabile 

“legiuitorul nefăcând nici 0 isti i + Si preseriptibile. (Prib. Bacău 1187/915, 

une între Jocurile de muncă și 930 Curier Ind. 36/9158). 
rile. de casă, în ce. priveste inaliena si - 715. Conform arf. 1844 c. civ.-luerurile 

“ litatea. a permis înstrăimarea Și d? de domeniul public fiind scoasa afară 
și altora în mod excepțiotii ca ltivator. din comert, ele nu se.pot prescrie şi de 

tre comună “sau alt sătean cu d - aceea nu pot formă obiectul unei acti- 

Prin urmare, în lipsa une! Seas 2 uni posesorii. , _ i 

distincțiuni făcută de legiuitot. nu o. ...De aci urmează că judecătorul acţi- 

poate sustine că inalienabilitatea, Pre: mii posesorii chemat să se pronunte 

văzută de lege se aplică numa; a Pe “* asupra chestiunii de a se sti. dacă i- 
mânturile date foştilor elăcaşi, Şi sc, „mobilul: în litigiu-e sau nur în comert 
locurilor de:casă; date: la altă ca z 9 Oi este de. domeniu. publice. nu.poate 

de săteni decât cei cari au făcut ace I- să înlăture.ăceastă, chestiune și Să: res 

cum şi văduvelor fără COPA.7a săteni. - pingă- Ca inadmișibilă „dovada d ome- 

nicilor, sar pute, ode cultivatori. Si, , niaj făt; udecatii ea, tivbuptitoare.a, Vo: 
Săstial fiind: Tiibupălul: violează Po ui Mesiunii * reclamantului;, * Judecătorul 

cipiul inchienabilităţii PH at. 1644 poseporului “axe. din-contra datoria: Și 

rurale, cum şi dispozitiuli : e 
SEP de: a: coreetă "dacă bunul este 

rare em “eâlq hotărăşte că “un ulitatea':de: a: cereetă "dacă 

— BAT



Art, 1845 

sau! nu în comerţ spre a puteă judeca 
dacă posesiunea este utilă şi prin ur- 
mare dacă ea poate să fe protejată 
prin acţiune posesorie. Asemenea ca- 
litate o are şi judecătorul acţiunii pe- 
titorii, din punetul de vedere al fon- 
dului dreptului, ficeare jurisdicţiune. 
fin hbera tu îuribuțiunule Suie resp Clive, 
destul numai să nu treacă peste limilele 
„compolinţei ce li se dă prin lege. 

Prin urmare judecătorul de ocol 
poate să judece atât acţiunea posesorie 
cât şi excepțiunea de domenialitate, 
fără ca prin aceasta să statueze asupra 
fondului dreptului pe care îl lasă in- 
tact, mărginindu-se numai la punctul 
de a sc şti dacă lucrul cste în comer- 
ciu pentru a putea fi posedat, Rămâ- 
ne toata libertatea judecăturuiui în petiLo= 
riu să «eculă ulterior dacă 'lucrul este sau 
nu, în comerţ pentru a puteă sau nu face 
obiectul dreptului de proprietate. 

Când dar tribunalul refuză Direcţi- 
unii căilor ferate expertiza cerută ca 
să dovedească că terenul în litigiu este 
de domeniu. publice, numai pe simplul 
motiv că prin aceasta tinde să dove- 
dească dreptul de proprietate, inter- 
„pretă greşit art. 1844 e. civ, şi deci sen- 
tinta sa e casabilă. (Cas, I, decizia No. 
59 din 22 Martie 1919, Jurisprudența 
Rom. 1919 p. 632). 

10. Pământurile delimitate, date să- 
tenilor după lesea rurală din 1864 sunt 
impresecriptibile şi inalienabile, deci 
preser:ptia nu o poate invoca şi instră- 
inarea nu se poate face decât la Co- 
mună şi sătenilor cari vor intra în 
prevederile legii, astfel ca în afară de 
aceasta, nimeni, nici chiar Statul nu 
poate invoca prescripția libaratorie 
sau extinctivă şi nici acea achizitivă. 
(C. Apel Craiova s. I, 165 din 13 Sept. 1951. Justitia (Craiova) 15900). SeP 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciril 

17. Terenurile date după legile de 
împroprietărire, fiind inalienabile, de- 
vin, în adevăr, ca o consecinţă a aces- 
tui principiu, imprescriptibile, Cum 
însă inalienabilitatza e presorisă de 
legiuitor ca o măsură de garanție 
pentru ca terenurile rurale să nu trea- 
că din mâna sătonilcr cultivatori m. 
nuali, în mâna altor persoane, cărora 
lezea le interzice a le deţine, urmează 

-că şi prescripția unor asemenea tere- 
nuri, nu poate fi invocată de cât pen- 
tru aceiaşi rațiune, numai în contra 
acelora cărora legea le interzice do 
bândirea de terenuri rurale, date con- 
form legilor de împroprietărire. 

Prin: urmare comoştenitorii cultiva. 
tori manuali de pământ şi deci capabili 
de a dobândi prin acte translative te- 
renurile rurale succesorale, le pot do 
bândi şi prin prescriptie, contra moş- 
ten:torilor cari n'au uzat de facultatea 
de a accepta sau repudia în termenul 
prevăzut de lege. (Cas. IL. 24 din 24 
lan. 1922. Jur. Rom. 5-6/922 Dreptul 
19/922, Pand. Rem. 1922-I[1-141), 

15. Fiind constant că, recurentul nu 
a opus înaintea instantei de fond lipsa 
in persoana intimatei şi a autorilor săi, 
a capacităţii legale pentru a putea 
prescrie terenul în discuţiune, această 
chestiune nu poate -fi examinată pen- 
tru prima oară în casaţiune, neersi- 
tând verificări de fapte şi acie, (Cas. 
I, dee. 412 din 12 Martie, 1994. Jur. 
Gen. 1924 No. 1280). | | | 

19. Un străin nu poate dobândi prin 
prescripţie proprietate imobiliară ru- 
rală. (Jud. Ocol Todireni-Botoşani 109 
din 11 Iunie 1924, Jur. Gen. 1924 No. 
1289). -. 
20 A se vedră: art, 476 cn. notele res- 

pective; art. 624, nota 5: art. 700 nota 
17; art. 1306, nota 35; art. 1310 nota 6. 

Art. 1845. — Statul, stabilimentele publice şi comunale, în 
ceeace privește domeniul lor 
prescripţiuni, 
(Civ. 301, 478, 

„privat, sunt supuse la aceleași 
ca particularii, şi ca şi aceştia, le pot opune. 
647, 652, 963, 1310, 1895; Civ. Fr. 2227). | 

Tezt. fr. Art, 2227. — L'Etat, les 6tablissements publies et les commu- nes sont soumis aux mâmes preseriptions que les particuliers, et peuvent €gale- 
ment les o pposer. 

„Doctrină străină, 
BAUDRY Er TISSrER, Prescription, 115 urm.; Buexorn, Proprict€ et contrat, ed. 2-a, p. 18; CoLIn ET CAPITANT, ed. 2-a, 1, p. 70; Dacoz, Rep. Prescription civile, 
MoURLOy, ed.:T-a, III, p. 726 urm.; 
PLANIOL, |, ed. 3-a, No, 2554, - '? 

ALEXANDRERCO, XI, p. 

213 urm.; Suppl, Prescription civile 55; 

| "Doctrină românească, | 
39 n. 3, 75 urm., 77, 80 n. 1,474; (UI, part. 1; ed. 2-a,-p. 202, 24 t. şi n. 2, 215); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p.. 67 nota 4; CANTACUZINO MATEI, p. 136; | 

Nacu, I, p. 114'urm., 167; 111, p. 828, 829, 
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QJodul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

Jurisprudenţă. 

1. După art. 1845, prescripţiunea de 
10 ani, prevăzută de art. 1900, se aplică 
şi în privința comunelor.! (Cas, I, 
147/Mai 7/86. B. p. 396). ” 

2. De şi după regulele codului civil, 
persoanele morale, pentru a puteă be- 
neficia de un legat, trcbuese a fîi-mai 
întâi autorizate în mod regulat de a 
primi legatul, nu este însă tot astfel 
pentru a puteă dobândi .proprietatea.. 

- prin preseripțiune, căci de şi în prin- 
-cipiu, oricine poate nreserie, din na- 
tura însăşi a presecripțiunii rezultă că 
dacă persoanele morale legalmente re- 

Art. 1846 

cunoscute sunt capabile de a posedă 
sub capacitate şi de a presorie în con- 
ditiunile legii după cum a'easta reiese 
şi din art. 1845 din codul civil, care su- 
pune pe Stat stabilimentele publice 
şi comunale la aceleaşi regule de pres- 
criptie ca si particularii. . 

rin urmare, Curtea de Apel, face o 
bună aplicațiune a legii când decide 
că o comună de şi n'a avut autoriza- 
țiuneca -pentru a acceptă un legat, to- 
tuşi fiindeă a stăpânit în fapt averea 
ca proprietară uzuifruetuară timp de 
'30 ani, a dobândit-o prin prescripţie. 
_(Cas. I. 80 Nov. 1910. B. p. 1565). 

CAPITOLUL II. 

Despre poszsiunea cerută pentru a prescrie. 

Art. 1846. — ătice prescripţiune este fondată pe faptul 
posesiunei !) o | | 

Posesiunea este deținerea unui lucru sau folosirea de un 
drept, exercitată, una sau alta, de noi înşine 'sau de. altul în 

numele nostru. (Civ. 554, 1778, 1800, 1847 urm., 1854, 1890; 
L. jud. oc. 31; Civ. Fr. 2228). 

Text. fr. Art. 2228. — La possession est la detention ou la jouissance 

Wune chose 6u d'un droit que nous tenons ou que nous exergons par nous- 

mâmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. 

" Doctrină străină. 

AuBnr ET RAU, II, eu. 5-a, p. 109, 112; 207: . 

Baupnr ET TISSIER, Prescription, 200 urm. 20 307. 372: 

Burxoin, Proprifl€ et comral, ed. Za, p. 190, 359, „» 372; 

“Cora FT CAPITANT, ed. 4-a, 1, D. rm. o. A 

Co pe rai Prescription civile, 235 urm.; Suppl. Prescription civile, 

"GARSONNET, |. p. 57 urm.; : 
LAURENT, XXXII, 207; 
MouRLoy, ed. 7-a, III, p- 
'PLANIOL, |, cd. 3-a, No. 

118 urm. ; 

"4&i urm., 761 urm. ; 
9263, 2265, 2294. 

Docirină românească. ga 

art. 1, ed. 2-a, p. 290, 292; II, part. II, 
e la Roumanie, p. 244, 245;. 

p. 288 
din 

LAN „XI, p. 49, 91 urm., 496; UIL 
„ASAN Dra 509 5%); ED roit ancien et înoderne 

“CANTACUZINO MATEI, p. 1îl; , 

Borgz ConxeLtu, Noul codice de ședință, ed, 1208, p 

-GeonGeaN N., Nota sub. Judec. ocol. Tg. Oen 

N No. BL: 29 | 

"Nacu, III, p. 829; . _ 

ScninAN Sa: Giservaţie sub. Judec. Ocol, Câmpu-Lu 

” Sabat OA, „Teoria posesiunei“. Pagini Juridice 20914; 

“TociLescu, Curs de Procedură civilă, partea II, p. 

INDEX ALFABETIC 

urm.; 
28 Aug. 1925, Jur, Gen. 1935, 

ng, 930 'din 3 Iunie 90%. Curier 

Prezumpţie 8. 
Proprietar î+ 6. 
Recurs 5, 10. 

Omisiune esenţială S$. 
Partaj 7, îl. 
Potitorie acţiune 3. tecu 2,4. : a întrerupere 8, 9. iune 1, 2. 4-10, 11. servitute de trecere z, 

Asiiune peuitoritei, 2, 3, | Judecătorii de ocoale, lege | poiceorie acțiune î, 2,3, Suverană apreciere 10; e . . 4, 6. . 6 , . stiu e sv. 

Apreciere suverană 10. Locaţie. 6 1 Prescripţie 2,4, 5, 7 9, “Toleranţă 2 4 , 
« - ar * . .: 

ă 
Areniare 6. Mărturisire 7,1% 11 î 
Inteaţie 8. 

2 o a ; ător. 
1) Primul aliaiat al art 1816 Cod. civ. lipseşte în textul art. fraacez corespunz. 

rimul aliată . . : - 
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Art. 18546 

| a “ Jurisprudenţă.”. - 

E 1. Intre condițiunile cerute pentru 
admisibilitatez oii acţiuni posesorii, 

3
 

se cere şi. acea ca posesiunea să fie: 
"eu titlu de proprietar. 

1906. B. p. 1377). . 
„2. Trecerea pe proprietatea - altuia 
fiind o servitute necontinuă şi consi- 
derată de lege numai ca un simplu act 
de toleranță, nu poate servi ca bază 

(Cas: II, 29 Sept. 

înir'o acţiune posesorie, de oarece art.. 
31, din legea Judecătoriilor de ocoale 
tere pentru exerciţiul acțiunei poseso- 
rii o posesiune care să întrunească 
condiţiunile cerute de' art, 1846 şi 1847 
din codul civil, adică o posesiune care 
să poată duce la preseripțiune. (Cas. 
TI, 10 Iunie, B. p. 816). 

3. Este în facultatea celui care se ve- 
de turburat în exerciţiul unui drept 
real să intente sau o -simplă acţiune 
posesorie, în care nu are de dovedit de 
cât o stare de fapt anterioară turbu- 
rărei, sau o acţiune întemeiată pe chiar 

DESPRE “PRESCBIPȚIUNE Codul civil 

mele căruia, posedă. (Trib, 
33/912 p. 262). 

7. După art. 729 'codul civil; împăr- 
ţeala nu se poate cere contra aceluia 
care opune .prescripțiunea. adecă care 
a exercitat 'o posesiune în .termenul 
„Şi - condițiunile -cerute da art. 1846 şi 
următorii din codul civil. , 
„Prim urmare, violează dispoziţiunile 

art, 729 e. civil tribunalul când respin- 
ge  prescripţiunea ; achizitivă numai 
pe simplul motiv că intimatul a recu- 

'Tutove, Dr 

 noscut că nu s'a împărțit cu reclaman- 
tul asupra pământului ce deţine. (Cas, 

XI, 26 Feb.1913. B: p. 333). o: 
- &. Dacă pentru dobândirea -posesi- 
unei se cere pe lângă intenţiunea de a 

- poseda, şi detenţiunea materială a, lu- 

dreptul său, în care este obligat să: 
facă dovada existentei acelui 
(Cas, I, 28 Oet, 1911, B, p. 1239). 

4. Art. 31 din legea Judecătoriilor de 
ocoale cere, pentru admiterea, unei ac- 
iuni; posesorii. între alte condițiuni, 
ca posesiunea să întrunească condiţi- 

drept. 

unile cerute de art. 1846 şi 1847 din co-. 
dul civil şi ca 
tinuă. i - 

Astfel, posesiunea unei servituţi de 
trecere nefiind continuă, nu poate ser- 
vi de bază unei acţiunii posesorii, după. . 
cum nu poate duce pentru acelaş râo- 
iiv nici la dobândirea unei 'asemenea. 
servituţi prin uzucapiune, trecerea în 
asemenea condițiuni constituind 
simplu act de tolerantă. (Cas. 1. 25 Oct, 
1911, B. p, 1232), 

5. Cel ce invoacă o prescripţiune tre- 
ue să justifice pe lângă buna credinţă 

ȘI Just titlu şi o posesiune utilă care să întrunească condițiunile cerute de 
art. 1846 și următorii din codul civil. 

Prin” urmare, săvârşeşte o omisiune 
esențială instanţa de fohd când trece 
asubra. probei cu martori invocată „e o parte pentru, dovedirea unei. po- 
sesiuni uțile, fără să se pronunţe asu- pra acestui mijloc de apărare, (Cas. 1. 844 din.2 Dee. 1911, 
Tud.' 4/919), 

6. Di cuprinsul art. 1846 şi 1847 din codul civil şi art. 31 dim lege, Judee. de ocoale, resultă că, pentru a avea exerciţiul! acţiunei posesorie, 'se : cere „0 posesie animo domine. adică sub 

B. n, 1582, Curier-» 

posesiunea. să fie con- : 

crului însă conservarea acestei po- 
sesiuni poate să. rezulte şi din singura 
intenţie de a.posedă neînsoţită de acte 
mațteriale, posesorul ne putând să fie 
obligat a poseda totul prin sine însuşi. 

De aci rezultă. că cel ce a dobândit 
odată posesiunea este presupusă că o 
are neîntrerupt cât timp nu s'a făcut 
dovada că a încetat de a o avea fie prin 
„faptul unui terţ, fie prin renunțare 
voluntară, fie prin întreruperea ei mai 
mult de un an în care timp altul să-şi 
fi dobândit-o prin exercițiul ei în 
cursul acelui an. (Cas. I, 6 din 10 Ian- 
914. Curier Jud. 14/9149). . N 

3. Dacă partea în contra căreia se 
invoacă  preseripţia achizitivă de 30 
ani nu învoacă şi nu dovedeşte că a- 
cela care invoacă acea prescripţie a 
pierdut posesia terenului în litigiu şi 

„că deci ar fi o întrerupere naturală a 
prescripției, cu drept cuvânt. Tribuna- 

„Jul respinge mijlocul de apărare bazat 
.. pe întrerupere 

un : 
L şi consideră preşeriptia 

ca îndeplinită. (Cas: 1, No. 33. din:19 
Ian. 1915; Jurispr.: Rom. 1915. p. 198). - 

10. Aparţime instanţelor de fond de 
a determina în mod .suveran. împreiu- 
rările de fapt, din care rezultă că o 

„posesiune întruneşte condiţiumile le- 
gale, spre a fi protejată printao acți- 
une 'posesorie; totuşi, acest drept de 

„ apreciere nu 'dispensează instanțele de 

P
i
 

“a afirmă; 

îmme-de-proprietai continuă, publică si neîntreruptă. iar 
socoteala altuia. De. 
arendaşul care nu.e decât un posesor precăr alieno nomine. nu are acţiunea posesorie, ci numai-proprietarul în nu- «: 

mt în numele si pe - 
unde urmează că - 

e, 

fond de a arătă ce anume împrejurări 
"de fapt le îndreptăţese a trage conelu- 
mia că.o0o posesiune întruneşte sâu nu 
condiţiunile cerute de art. 1846 şi 1847 
€. clv, spre a fi protejate printr'o' ac- 
iune posesorie, .-:. “i. 

ând dar, Tribunalul se:3nărgineşte 
în mod vag, că 'posesiuneă 

exercitată .de o persoană eră dubioasă, 
fără a preciză în ce constă acest viciu 
şi fără a analiză elementele posesiunii 
cerute de mentionatele texte;. prin. a- 
-ccasta, Tribunalul pune Curtea de. Ca: 
saţie în situaţia -de a:nu. puteă să-şi 
exercite. controlul său şi să decidă dacă 
din faptele: constatate, Tribunalul 'a 
iras consecintele legâlg“(Caş. 17 No. 
393/9290; Jurisprudența, 1950, p. 251). 

— 350 —  



Codul civil 

ELE „Dacă, din mărtusirile părţilor nu 
rezultă o împărteală şi dacă din de- 
punerile  mărturilor nu se, stabileşte 
în mod neindoios că posesiunea asu- 
pra unor terenuri ce fac parte din o 
succesiune, îndeplineşte  condiţiunile 
cerute de art, 1836 şi 1847 din codul civ.. 
posesiunea ori cât de îndelungată -ar.fi 

DESPRE. PRESCRIPȚIUNE Art. 1847 

ea, nu poate dacă la concluzia că între 
părți a avut loe un act de partaj, nici 
nu poate duce la” prescripţie, această 
posesiune. irebuind să fie considerată 
numai ca o împărțeală de . folosinţă. . 
(Jud. Ocol, Tg. Oena, 205 din 28 August 
1925, Jur. Gen. 1925, No. 1991). 
„12. A.se vedea: art, 1850, nota 1.: 

Art, 1847. — Ca, să se poată prescrie, se cere o posesiune 
continuă, neîntreruptă; neturburată, publică *) şi sub nume 
de proprietar, după cum se''explică în următoarele articole. 
(Civ. 622, 
Fr. 2229). î. « 

623 urm., 1854 urin., 1863 urm.; L. jud. oc. 31; Civ. 

„Test fre Art 2229. — Pour pouvoir preserire, il faut. une possession con- 

tinue et non interrompue, „paisible, publique, non Equivoque, et ă titre de pro- 

pridtaire. 
i | Doctrină străină. 

AuBnr ET HAU; II, cd. 5-a, p. 111, 115, 128, 131, 538; 

a 

e 

Baupnr Er TISSIER, Prescription, 228, :249, 254, 258 urm, 262, 269, 290 urm., 2%; 

Bursorn, Propricle et contrat, ed. 2:a, 

DaLroz, R€p.. Prâseription civi 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, 

LAURENT, XXXII, 260, 280, 259, 290, 343; 

MouURnLox. ed. 7-a, III; p. 748; , 

PLASIOL, |, ed. 3-a, No. 2278, 2284, 2650; 

TaobL.oxa, Prescription |, 330, 411; 418. 

ALEXAÂNDRESCO, X 53 402 urm, 195, 127, 147, 18 n. 2, 

Mexășonesco, XI, pd. I part, £, ed. 2-a, p. 580; VII. p. 310; 
„270, 271, 80% urm. 806, 874; IV, 

a, p. 199, 206, 209, 228, 265, 359, 367, 372; 

Couis Er CAPITANT, Cd. 2-a, Lp 877 urm., 888,893; 920, 1001, 1008; ed. 1-a, III, p. 447; 

e, 302 urm.,' 887; SuppL. Prescription civile, 192 urm.; 

VIII, 336 bis, 

DemoauE, I, Sources des 'Obligations, 1, p. 488; - 
VII; 339. bis, V, VII; 

„ Doctrină românească. ÎN 

216, 230; (II, part. 1, ed. 2-a, 
IX, p. 591; 

) 

. . - : . 

IS 103) ;.Droit ancien et moderne de ln 'Noumanie; p. 244, 245, 498; Observaţie sub, 
»p. 4 

Trib. Putna, 27 Nov. 
9 Ian. 1920. Jurispr. ) 

Borez CoRxELIU, Noul cordlice «dle şedinlă, 

Casracuzivo MATEI, p. 11% 126;,.. 

DUMITRESCU A. M.,. Il, 33%; ” 

903... 
Gen. 24/923, No. 

Gronceax N., Noti sub. judec. „ocol. Tg. Ocna 

*: "No: 1991; i 
Nacu, IIl,.p. 830; 
SoniBux Sr, Observaţie sub. Judec. Ocol. Câmpu-Lung, 

“Jud. 3/905; . 

Tociescu, Curs, de Jiroce 

|" INDEX ALFABETIC e. 

1 Dotă 14 pă 
Executare. ?- 

Femee săteancă 1b., . 

Ferestre 20, -. <-. „i 

Forţă, a se vedeă „Vio- 

lenţă“. .: „- 

Hotărire 25. , 

indiviziune 3, 

Acte 9... .s: : „- 
Acţiune petitozie 9, 1, - 
Acţiune posesorie 3,. 1 
„6-11, 13, 23, .. 

„Adjudecare 16.. +. - i 
Apreciere. suverană SDR 

Arbori 21, .: îi 
Bae 2. ee .- 
Caragea Cod 22, e 
Condiţile posesiei, a'se vr- 

„ deă „Precaritate“ şi 1. 2» 
3,4, 8, 10, 11,512, 13, 

13, 16, 19, 2 

2, 26, 2 
29, . , . 

Interogator 6. PR: 

Intervertire 14. 2 - 

  

Intrerupere î9 =, .. 
Invocare. Î-. -. . i 

Just titlu 25-. - - 

    

lură civilă, partea 1 

"Primărie 19. , 

Curier Jud. 23/904; Hota sub.. Trib. Aubresson. (Creuse). 

1696; . DI ae 

ed. 1908, p. 288 urm; 

205 din 28 Aug. 1925, Jur..Gen. 1925, 

930 din 3 Iunie 1904.: Curier 

|, p. 10% urm. ” 

n Recurs 8, 9,12, 27, 
Renunţare 19. «: n: - 
Revendicare 11,. 12, -16. 
Rural pământ 16, 25, 
Săteancă femee 18. 
Servitute 15, 20, 21. 

Suyerană - apreciere. 17, 
27 . ? 

Martori 28. 
Motivare 37. + "-: € 

Omisiune esenţială 8,9, 

12, . e 

Pământ rural 18, 25, - 

Partaj 25, 29. - 

Portărel 7. LEE 

Posesiune 1-5, 9, 10, 11, 

719, 14-29. „5 

Precaritate,. a se vedea 

„Locaţie?, „Mandat* şi 

12, 1 1520, 2224, 

Prescripţie 1-3, .5, „12,. î5- 

26, 28, 29.: - 

Terţe peisoane 3, 16. '- 

Testament 26. : 
Titlu just 25. - 
Toleranţă.20. .. +. 
“Tulburare, a se - vede. 

„Acţiune .posesorie”. 

Uzucapiune,. a se.veică 

- „Prescripţie*, '._.:- 
Văbzare:cumpărate . 6. | 

i
 

Probă 1, 28, 29. a 

Publicitate 2. * 

    

27, 29. . fi | i : 

Conbrmare (2, Se. Locaţie Ea 16. Ratificare 9. - - | Violenţă 7; 10; 

Coproprietari 3, 22, 26, 2, Mandat 5, Recunoaștere -12....* : .i-- - .- 

„3: Ea i „A Mărturisire 205 | | te E 

PX .n953 sezice? „hol dqnuivoque“. «.- = To 
Mi 

  

:::.. 4) In art: francez? corespunzător rai 
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Art. 1847 

Jurisprudenţă. 

1. Lipsa condiţiunilor legale ale po- 
sesiiinei trebiicşte a fi ridicată şi pro- 
bată, de cel ce combâte prescripţiunea; 
dacă nu se ridică înaintea instanţei de-: 
iond nici o obiecţiune în această. pri- 
vinţă, cu drept cuvânt instanţa nu in- 
tră în cercetarea eondițiunilor. pose- 
siunci. (Cas. I, 118/Martie 20/84, B. p. | 
256), 

2. Intre condiţiunile cerute de art. 
1847 este şi aceea ca posesia să fi fost 
ublică pentru ca să poată conduce . 
â prescripţie; or când e vorba de un 
basin. așezat întrun stabiliment de 
băi a cărui existenţă pentru vecini nu 
se relevă prin nici un semn exterior, 
lipsind unul din elementele esenţiale, 
publizitatea, nu se prate prescrie. (Cas. 
L 385 10/Dee. 10/86. B. p. 923). 
"3. Pentru ca cineva să poată intentă 

o acţiune posesorie, fie în complânge- 
re, fie reintegrandă, trebue să justifice 
o posesiune utilă în sensul arţ. 1847, 
adică utilă spre a duce eventual Ja 
usucapiune. Prin urmare posesiunea 
trebue să întrunească pe lângă cele- 
lalte condițiuni, şi_ voința posidentului 
de a posedă pentru sine Ghimo domini 
ek nonine suo; de unde rezultă că ori 
de câte-ori-posesiunea nu „presintă a- 
cest element: ea-nu-poate servi de bază 
pentru_o_acţiune posesorie. Ast-fel 
fiind, nici acela care deţine lucrul pen- 
tru şi de la un altul cu titlul de man- 
datar sau de locatar şi nici chiar acela 
caro posedă împreună cu alţii în de- 
vălmăşie comoştenitorul, comunistul, 

„Hu poate intentă asemenea acţiune. 
Dacă această teorie s'ar putea, comba- 
te, această combatere n'ar putea să se 
dirige de cât contra. dreptului poseso- 
rilor alieno nomine, faţă cu cei de al 
„treilea, tată cu cari aceşti posesori ar 
avea o acţiune directă şi independen- 
tă pentru respectarea posesiunei lor, 
cum e acea specificată prin art. 1426, 
in nici un caz însă această interpre- 
tare nu se poate susţine fată cu însuşi 
mandantul, locatarul, comoştenitorul 
ori coposesorul; față cu aceştia şi în 
contra lor de sigur posesorul] alieno 
nOmine, na se poate prevala de pose- siunea sa vitioasă, căci aceasta ar fi 
a abandonă ps proprietar, locator, co- 
posesor, etc... la discreţiunea absolută. 
a _chiriaşului, locaiarului, ete. ar fi 
a-l desbrăca de ori ce drept faţă cu 

„aceştia. (Trib. S “&6 

Dr. 60/00). "19 Suceava, 86, Tun. 12/90 
4. Acţiunile posesorii având de scop | Humai de a se restabili lucrurile în - starea în care se aflau mai înainte, fără a prejudeca alte drepturi ce păr- 

țile „Mai pot -aveă asupra obiectului 
în litigin, bine face tribunalul de nu „eaulă să constate alte condițiuni de 
cât acelea cari dau simpla: posesiune, 

DESPRE PRESCRII*ȚIUNE Codul civil 

iar na posesiunea cerută de art. 1847 
e,:civ. (Cas. I, 105/Mart,. 17/89, B. p, 2%; 
Cas. 1. 68/Febr. 25/94, B. p. 249), 

5. Odată ce se:constață că una din 
părți a dobândit imobilul în litipia: 
prin prescripţie, apoi deşi acel imobil |. 
se stăpâneşte actualmente de cealaltă 
parte litigantă, nu se mai poate apli- 
că maxima: „in pari causa melior est 
conditio possidentis“, căci această ma- 
ximă presupune că starea de drepturi 
a părților este egală. (Cas, 1, 223/94 B. 
p. 663). | 

6. Când proprietarul unui imcbil a 
„vândut acest imobil, rezervându-și 
dreptul de a urmări acţiunea poseto- 
Tie, ce aveă deschisă contra unui ter- 
tiu pentru turburarea 02 i-a ca:zat 
dânsul nu poate fi împicdicat de'a 
exerciţiul acestui drept pe motiv că a 
transmis altu'a proprietat a imobilu- 
lui. De aci urmează că este neadmisi- 
bil, ca fiind fără interes, interogato-. 

“rul ce sturburătorul propune ai se 
face asupra chestiune; dacă dânsul a: 
vândut sau nu acel imobil. (Cas, [.. 
385;94 B, p. 1103). . 

1. Acţiunea posesorie în reintegran- 
da nu poate fi exercitată decât în 
cazul când se constată că detentorul a 
fost deposedat prin violenţă. Asa dar, 
când deposedarea a fost săvârşită de- 
către un agent competert (cum este un: 
portărel), în virtutea unui act legal, o 
atare acţiune cati a fi respinsă. (Cas. 
I. 268/95 B. p. 750), | , 

3, Comite o omisiune. esenţială îns- 
tanța judecătorească, când nu se pre- 
nunță şi nu constată printr'o acţiune 
posesorie, asupra mijlocului de api- 
rare invocat de întimat, mijloc pe: 

- remptoriu, cum! că acţiunea în com- 
plângere a fost intentată de reclamant 
după o trecere de mai mult de un an 
dela data primei turburări în posesie,- 
coniinuată ori, repetată în urmă și 
deci. hotărîrea sa este casabilă, (Cas-: 
1, 192197 B. p. 329). | 

3. Odată ce judecata a stabilit că re 
clamaritul întro acţiune posteorie a. 
îost turburat. în posesiunea terenu-: 
lui în litigiu şi că acţiunea ea poseso-: 
rie este fundată, examinarea şi discu- 
tarea actelor produse de partea inti-- 
mată, ar prezentă un interes pentru a 
ceastă parte. numai dacă sar fi aflat 
îată de o actiune pet'torie, gi dacă ju- 
decata a omis a se ocupa de aceste: 
acte, omisiunea făcui'ă nu cst> esen- 
tială şi nemotivarca hotărîrei sale în 
această privință nu poate să atra 
casarea ei. (Cas. I, 430/99 B. p. 1276). | 

10. Acţiunile posesorii nu vor puteă.- 
îi admise ca fondate, decât dacă racla- 
mantul dovedeşte că a posedat cel pu- 
tin un an înainte de turburare sau de- 
posedare. şi 'dacă pogegiwnea lui În” 
suseşte _ condiţiunile cernte de art 
1846 și 1847 din Coa. civ. In caz când 
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deposedarea, sau iurburarea s'a făcut 
prin violență sau forţă, reclamantul, 
este dispensat a dovedi că a posedat 
un an şi că posesiunea, sa întruneşte 
condițiile cerute de sus citatele texte 
de asse din Cod. civ. (Cas.:I, 206/99 B. 
„654), 

E 

13. Dacă într'o acțiune posesorie s'a 

constatat că reclamantul 'a introdus ac- 
tiunea înăuntrul termenului de-un an 
dela turburare şi că: dânsul a, posedat 
mai înainte de turburare continuu. ne- 
întrerupt public şi cu titlul de pro- 

prictar, o asemenea acțiune este ad- 
misibilă rămânând părţii  pârâte 

dreptul de a-şi valorifica pe.cale. de 
revendicare drepturile sale. (Cas. 1, 
66/1902 B. p. 162). ” 

12. Posesia, ca să conducă la pres- 
criptie, trebuind să fie exercitată sub 

nume de proprietar dacă revendican- 

tul opune precaritatea posesiei, ims- 

tanţa trebue să se pronunțe; asupra 

acestui mijloe de apărare, altfel face 

o omisie esenţială căci precaritatea 
posesiei, dacă ar fi dovedită, este de 

natură să schimbe 'soluţia pricinei. 

(Cas. secţii unite 4/904. B. p. 197). _ 

13. Col caro se vede turburat în 

exerciţiul unui drept are facultatea să 

intente, sau o simplă acţiune poseso- 

vie. în care nu are de dovedit decât 

o stare de fapt anterioară turburărei, 

sau o acţiune întemeiată pe chiar 

dreptul său, în eare e obligat să facă 

dovada existenții acelui drept. Prin 

urmare, pentru ca instanța de fond 

să respingă o actiune, pentru moti 
că a fost intentată după expirarea 

unui an dela turburare, trebue să fie 

bine stabilit că intenţiunea reclaman- 

tului a fost să intente o simplă actiune 

posesorie. (Cas. I, 51i905 B. p.135). 

14. Sotul nu poate stăpâni in nu 

mele său personal un: teren constituit 

lui dotă; chiar dacă acea constituire 

nu ar fi. fost valabilă. iar împreiura- 

rea că el ar fi cumpărat terenul la îm- 

proprietărire nu-i atribue proprietatea 

terenului cumpărat, ci-i dă 1 

o acțiune în despăgubire pentru suma 
ce a plătit. i 
Posesiunea exercitată cu titlu precar 

nu se poate transformă în posesiune 
utilă decât în modurile, anume stabi- 

jite în art. 1858 din “codul civil. (Cas. 

1, 12 Martie 1907 B. P. 396). 

15. Posesiunea precară Care Se exer- 

'cită în virtutea unui drept de serve 

tute, nu poate să aibă de efect do! bân, 

direa . prin prescriptie „a. pământ! da 

asupra -căruia se exercită dreptul 

servitute. (Cas. 1. 9 Iunie 1909. b..P- 

ivi), — - 

18. Preseripţiunea „prevă 
568 procedura, civilă, . nu es , 

dere a dreptului de proprietate 
ţiilor persoane& numai, pe. 8/4 115 

de revendicare a acelui drept in 

65289, — Co1ul Civil adnotat. — 1Ve 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

„26 Ian. 1911, 

dreptul la. 

decizia 
"prudenta 

Art. 1847 

celor cinei ani, dela executarea ordo- 
nanţii de adiudecare -căci cu ocazi- 
unea votării acestui: arțicol s'a propus - 
un: amendament pentru a se prevede 
expres asemenea decădere, dar acel 
amendament s'a. respins, de unde re- 
zultă că şi: această „preseriptiune spe- 
cială trebuie să îndeplinească condi- 
iunile prescrise de art. 1874 şi 1895 
codul civil, ca adiudecatarul şi urma: 
şii săi, în cursul celor cinci ani. să îi 
avut posesiunea continuă neîntrerup- 
tă, neturburată. publică, sub nume de 
„proprietar şi de bună credinţă, nepu- 
tându-se invocă asemenea prescripţie 

de cei ce stăpâneseieu titlu de chiriaşi. 
(Cas. III, 3 Martie 1909, B. p. 356). 
"17: Cestiunea 'de a se sti dacă -po- 

sesia întruneşte condiţiile cerute do 

art. 1847 dim codul civil, pentru -a, ser- 
vi .de .bază prescripţiei achizitive, este 

o cestiune de fapt. lăsată la suveraua 

apreciere a instantei de fond. (Cas. |, 
B. p. 31; In acelaş sens: 

Cas. II, 27 din 22 Febr. 1911. Jurispru- 

denţa 12/911). . 

“18. Conform legei interpretative dn 

7 Aprilie 1910, femeia săteancă este 

capabilă de a dobândi pământ rural, 

aşa că posedând un asemenea pământ 

mai mult de 30 de'-ani în condiţiile 

cerute de art. 1847 codul civil poate 

prescrie; iar împrejurarea că sotul îr- 

mejii sătenc$ nu ar fi sătean cultiva 

tor,. sau ar aveă pământ peste. maxi- 

mum permis de legea rurală, nu poate 

constitui o împiedecare pentru femeie 

de a dobândi şi ea personal pământ 

rural, de oare-ce, legea rurală nu pre 

vede o asemenea împedicar?. (Cas. I, 

1 Mai, 1913, B. p.1064). 
19. În virtutea principiului că o Te- 

cunoastere spre a puteă îi opozabilă 

celui ce o face trebue să fie făcută de 

o persoană capabilă a se obligă sau 

de reprezentantul - său autorizat. Pri- 

măria unei comune nu poate face o 

recunoaştere relativă, la proprietățile 

sale decăt sub formele anume, determi- 

nate de legea'sa OrganIcă. . , 

Prin urmare. cele ateștate de Primă: 

ria unei comune printrun certificat şi 

o telegramă neputând fi opozabile 00- 

munei, nu pot fi interpretate ca 0 în- 

trerupere civilă a posesiei sale şi Tri- 

pumnalul hotărînd altfel a aplicat ere- 

şit principiile din art; 1865 e. ciy.si a 

violat . regulele de drept relative! la 

continuitatea posesiei pentru 2 _pres- 

crie, edictate de art. 1847 e. cit. (Cas. I. 

No. 687. din 20 Nov. 1913: Juris- 

Rom, 1914 p: 18). 
80.Prim aplicarea regule! generale 

prevăzute de art. 1847 c. civ.. pentru 

“posesia cerută pentru a prescrie, Pose 

iunea servituţilor, ca să fie utilă. şi 

să ducă la prescriptie, trebue să cu 

prinză şi elementul întențional, adic 

să fie exercitată sub nume de proprie- 

. 25 
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Art. 1847 

tar, iar nu în mod precar şi prin sim- 
plă toleranță, căci acela care exercită 

- o servitute de vedere suu. de trecere pe 
fondul altuia în virtutea unei permi- 
siuni exprese sau tacite, recunoaşte 
prin aceasta: în mod implicit, că n'are 
nici un arept propriu asupra luarului, 
ebeace exclude din partea: sa animus . 
domini, 
Prin urmare, Tribunalul face o justă. 

aplicare a principiilor relative la: pres- 
cripţie: când constată că ferestrele a 
căror desființare se cere au vedere nu-.- 
mai pe 'acorerişul casei! reclamantu- 

- lui, astfel că acest simplu fapt-neadu- 
cându-i nici un prejudiciu el a tolerat 
o aserhenea vedere işi când hotărăşte 
că pârâtul din actiune nui a putut să 
dobândească "prin: prescripţie servitu- 
tea de vedere ce pretinde că are asu- 
pra imobilului reclamantului. (Cas, I, 
decizia; No. 425, din 23 Sept, 1914; Ju- 
risprudența Rom. 1914, p. 514, Curier 
Jud. 3/915).: e 

21. Dreptul de a aveă arbori cari 
crese înalţi, la o distanţă mai mică 

- decât cea hotărîtă de lege; se poate. do- 
bândi prin prescripţiune de câte ori 
arborii plantați la o distanță mai 
mică ar fi.existat timp de 30 ani fără 
ca vecinul să fi cerut scoaterea lor. 
„_Aceasţă prescripţiune este achizitivă 
iar nu liberatorie, întrucât acest drept 
fiind o măreinive a dreptului de pro- 
prietate, stabilită în interesul vieţei 
comune impune o sarcină vecinului si 

„amume aceea. de a suferi nişte plan- 
taţii care depreciază fondul său. 
ib, Muşcel, Apr. 1914; Dreptul 1914. 
p. . 

22. Posesiunea cu titlu precar si în- 
diviz nu putcă conduce la dobândirea 
proprietăţii prin prescripţie - nici 
sub codul (Caragea nici Sub actualul 

„ civil. (C. Apel. Buc. s. 
Curier Jud. 14916), | IL 159/915, „23. Dacă partțea în contra căreia se invoacă preseripţia achizitivă de 20 ani nu invoacă si nu dovedeşte că a- cela, care invoacă acea. prescripţie a pierdut posesia terenului în .litipiu şi „că deci ar fi: o: întrerupere .naturală a Proscripției, cu drept cuvânt Tribu- nalul respinge mijlocul de apărare ba- au. pe intrerupere şi consi - scrinția ca îndeplinită, (Eusideră pre 1915, Jurispr. Rom. 1915, p. 196), 

posesiune „Pgeaziă “nu  poaie . Tescripţiunea  achizitivă de 30 ani. (C. Apel B 1915, Drostul 1915, p. 578 S. IL. No. 201, =>. Hotăririle date de Tribu î plicarea Iegei rurale interpretele Si ic „, având de s i să anuleze instrăinările făcute Sa rau a legii rurale del î a 1864, â 0 -asemenea hotări age az când 

conduce 

DESPRE PRESCRIpȚIUNE 

îre constată şi con-! 

Codul civil 

firmă de bună înstrăinarea prin a- 
ceasta chiar constitue un just titlu, iu 

sensul art. 1697 c, civ., astiel că o po- 

sesie exercitată în virtutea ei timp de 

10 ani, cu bună credinţă şi în condi- 

ţiunile cerute de art. 1847, e civ., Cou- 
u e posesor la prescripţie. 

d Sri > mare, Pribunalul violează re- 

“gulile de mai sus, când hotărăşte con- 
trariul. (Cas. ], No. 717, 1915, Jurispr. 
Rom. 1916. p. 106), . 

26.In caz când sunt patru îraţi care 
posedă în indiviziune : averea rămasă 
dela autorul lor şi dacă unul din -ei 
încetează din viaţă, iar, ceilalţi con- 
tinuă a posedă în indiviziune, posesia 
acestora nu poate duce la preseripțiu 
achizitivă de scurt timp a sfertului 
din avere lăsat prin testament de că- 
“tre fratele decedat altui frate, : care 
însă nu a prezentat testamentul şi nu 
a cerut legatul, de oarece prescripția 
achizitivă nu poate ii opusă unui co- 
moştenitor cu care-a posedat în indi- 
viziune. (Cas. I. No. 212. 1916; Jurispr. 
Rom. 1916. p..354), e 

21. Aparține instanţelor de fond de a 
determină în mod suveran împrejură- 
rile de fapt, din cari rezultă că o pose- 
siune întruneşte condiţiunile legale, 
spre a fi protejată printr'o acţiune po- 
sesorie; totuşi acest drept de apre- 
ciere nu dispensează instanţele de fond 
de a arătă, ce anume împrejurări de 
îapt le îndreptăţese a trage concluzia 
că o posesiune întruneşte sau nu con- 
dițiunile cerute de art 1846 și 1847 e. civ, 
spre a îi protejate printr'o acţiune po- 
sesorie. 
Când dar, Tribunalul. se mărginește 

a afirmă, în mod vag, că posesiunea e- 
xereitată: de o persoană, eră dubioasă, 
fără a preciză în ce constă acest viciu 
şi fără a analiză elementele posesiunii 
cerute de menţionatele texte, 'prin a- 
ceasta. Tribunalul pune Curtea de Ca- 
saţie în situaţia de a nu .puteă să-şi e- 
xercite controlul său şi să decidă dacă 
din faptele constatate. Tribunalul a 
tras consecințele legale, (Cas. 1. deci- 

“zia, No. 393. din 20 Sept. 1990: jurisp. 
Rom. 1920 p. 251) 

28. Dacă din mărturisirile părților nu rezultă o împărțeală şi din depune- rile martorilor nu se stabileşte în mod 
neîndoios -că posesiunea asupra unor terenuri ce fac parte din o succesiune, îndeplineşte condiţiile cerute de art. 1846 si 1847 e. civ., posesiunea or cât de îndelungată ar fi.ea, nu poate duce Ja concluzia că între părţi a avut loc un act.de partaj, nici nu poate duce la prescriptie, această posesiune trebuind să „fie considerată numai ca o împăr- ţeală de folosinţă. (Judec. ocol Te. cna- 209 din 28 Aug, 1995, Jur, Gen. 
1925. Na. 1991), 

29.Un moştenitor nu poate dobândi 
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Codul civil . | "DESPRE PRESCRIPȚIUNE : Art, 1848-1850 

prin preseripţie un imobil indiviz față  burată, publică şi animo-domini 
cu _comoştenitori săi, decât dacă se II, 24 Met, icăi „Bi animo domini. (Oas. 

- stabileşte că a stăpânit prodivizo, ca 30. A se vedea: art. 645, nota 1; art. 
proprietar exclusiv. în condiţiile pre-  1846c ive; 
văzute de art. 1847 c. civ., adică să fie 1; art. noele respectivei ari. 1830, nota 
vorba de o posesiune continuă, netul- : 

e ! „- ' 

Art. 1848. — Posesiunea . este discontinuă, când posesorul 
O exercitează în mod neregulat, adică cu intermitențe anor- 
male :). (Civ. 1847, 1850). 

_ Dootrină străină, 
BAUDRI ET TIssIER, Prescriplion, 239, 240; 
Daroz, R6p. Prescription civile, 181; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 336 bis, II; 
GUILLOUARD, Prescriplion, ], 442, 443, 450, 533; 
Huc, XIV, 349; - . 
LAURENT, AXXII, 275, 276; 
MancADE, art. 2229 urm.; No. 80, 90, p. 1l4 urm.; 
PLANIOL, ], 92227; 
TROPLONG, Prescriplion, 1, 338, 345, 340. 

| , Doctrină românească. | 

ALEXAXDRESCO, XI, p. 53, 102 urm., 125, 127, 147, 184 ri. 2, 216, 230; (II, part. I, ed. 2-a, - 

p. 270, 271, 804% urm., 806, 874; X, p. 103); Droit ancien et moderne de la houma- 

- nie, p. 498; ” ” 

CANTACUZINO MATEI, p. 114; “ 
Nacu, III, p. 831. Ă : 

Art. 1849. — Posesiunea este "întreruptă prin modurile şi 

după regulele prescrise în articolele 1863—18732). (Civ. Fr. 

1847, 1850). a | a 
Doctrină străină. 

Baubnr ET TISSIER, Prescription, 248; 

GUILLOVARD, Prescr., 1, 448, 449, 533; 

PLANIOL, IL, 2673, 2075; : 
Turnr, 1V, 629; 
TROPLORG, Prescr., I, 243. E A _ 

Doctrină românească. 

Arsxanonesc0, XI, p. 53, 402 urm., 195, 127, 147, 184 n. 2, 216, 230; (III, part. 1, ed. 2-a, 

p. 270, 271, 80% urm,, 806, 874; X, p. 703); , A 

CANTACUZINO MATEI, p. 114; 
Nacu, III, p. 832. 

Art. 1850. — Continuitatea şi neîntreruperea posesiunei sunt 

dispensate de probă din partea celui ce invoacă prescripți- 

„unea, în. acest senz că, posesorul actual care probează că a 

posedat într'un moment dat mai înainte, este. presupus că a 

posedat în tot timpul intermediar, fără, însă ca aceasta, să . 

împiedice proba contrarie *). (Civ. 1847-—1849; Civ. Fr. t)., 

“Art _ Te possesseur actuel qui prouve aroir possâde 

. anciănatl Lo pi Po sscd6 dans le temps intermediaire, sauf la 

preuve contraire. Aa 

îstă în Codul civil franceze 

a exista în dul civil francez. 1) Textul art. 1818 Cod. civ. A 
| 

de art. corespunzător francez, 22351: . *0d, civ. nu există în Coc 

3 Tatu ar 1230 Goa: civ. diferă în redacţiunea sa 
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Art. 1851-1852 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Cvdul civil 

Doctrină străină. 

AuBRr ET RAU, II, ed, 5-a, „p. 539, 540; 
Baunkr ET Tissren, Prescription, 245, 248; - 

BurnoIR, Propricte et contrat, ed. 2-a, p. 206;. a IN 
Darroz, Rep. Prescription civile, 315 urm.; Suppl. Prescription civile, 199 urm.; - 
MOouURLON, ed. 7-a, III, p. 749; - 
TRoPLOxG, Prescription, I, 423. 

„Doctrină românească. 

AnzxANDRI:500, XI, p. 53, 102 urm., 125, 427, 447, 484 n. 2, 216, 230; (II, part. 1, ed.2-, 
p. 270, 271, 804 urm., 506, 87%; X, p. 703). 

Nacu, III, p. 83%. 

“Jurisprudenţă, 

1. Din moment ce o posesiune a fost 
„dobândită, nu este necesar pentru a fi 
continuă. ca ea să fie exercitată nea- 
părat în mod material printr'o oeu- 
paţie reală sau printr'un contact ma- 

„terial cu obiectul asupra căruia se exer- 
cită posesiunea, căci ea se conservă 

„virtual şi continuă să existe atâta timp 
cât nimeni nu se instalează în acea, po- 
sesiune şi nu o tulbură. (Trib. Buzău, s, 
II, 408 din 22 Oct, 1924, Dreptul 39/9214), 

Art. 1851. — Posesiunea este turburată când este fundată 
sau conservată, prin acte de violenţă în contra sau din partea 
adversarului. (Civ. 1847; Civ. Fr. 2233). 

| “Text. fr. Art. 2233. — Les aetes de violenee ne peuvent fonder non plus 
une possession capable d'opârer la prescription. 

La possession utile ne commence que 'lorsque la violence a cesse. 

„Doctrină străină. 

BAUDRY ET TIssIeR, Prescription, 251 urm.: 
Burxorn, Propricl6 et contrat, eri. 2-a, p. 207; 
CoLiN ET CAPITANT, ed. 2-a, I, p. 882; 

" DEMOGUE, 1, Sources des Obligations. |, p. 48; 
GyuruuovARp, Prescription, 1, 453, 533 
MancabnE, art. 2229 urm., No. 95 urm., p. 120 urm.; 
MounLoy, ed. 7-a, III, p. 750 urm.; 
PLANIOL,, |, ed. 3-a, No. 2279. - 

Doctrină românească. | 
ATRXANDRESCO, XI, p. 53, 102 urm. 125, 127, 447, 484 n. 2, 216, 230; (III, part.I, ed.2-a 

. p.. 270, 271, 80% urm., 806, 874; X, p. 703); Droit ancien et moderne de la Rouma- 
nie, p. 499; 

CANTACUZINO MATEI, p. 114, 115; 
Nacu, III, p. 832. 

- Jurisprudenţă. 

1.0 plângere dată la Primărie -nu 
poate să constitue o întrerupere natu- rală, de oarece pentru aceasta art. 1851 şi 1864 e. civ., cer ca posesia Bă, fie tur- 

burată prin acte materiale care să o 
îimpedice de a-şi urmă cursul său care 
duce la prescripţie. (Cas. 1, decizia No. 
202 din 24 Mart. 1914. Jurispr, Rom. 
1914, p. 310), | 

Art, 1852. — Posesiunea este clandestină. când posesorul O exercitează în ascuus de adversarul său în cât acesta nu este in stare de a putea să o cunoască 1). (Civ. Fr. 1847). 

LAURENT, XXXII, 286. , 

  

- Doctrină străină. | 

1) Art, 1852 cod, civ.:nu există în Codul civil francez. : 
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Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1853 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 53, 102 urm,, 125, 127, 147, 184 n. 2,216, 320; . 
p. 220, 21, 20% irma”, 800, 874, ă, os ti, 2205 (UL De fara 

CANTACUZISO MATEI, p. 115; . Aa ÎN 
Nacu, Il, p. 833. . aa ” ” ” ” | | ! 

Art. 1858. — Actele ce exercităm sau asupra unui lucru 
al altuia, sub nume precariu adică în calitate de locatari, 
depozitari, uzufructuari, etc., sau asupra. uriui lucru comun, 
în puterea destinaţiunei legale a aceluia, nu constituesc o 
posesiune sub nume de proprietar. : 

Tot asemenea este posesiunea ce am exercită asupra unui 
lucru al altuia, prin simpla îngăduinţă a proprietarului său. 
(Civ. 116, 117, 517, 622, 624, 728 urm., 1411, 1591, 1847 urm,, 

„1855, 1890; Civ. Fr. 2232,-2236). 

Text. fr. Art. 2232. — Les aetes de pure faculte et ceux de simple tol6- 
rance ne peuvent fonder ni possession ni. prescription. -: , - , | 

Text. fr: Art. 2286. — Ceux qui posstdent pour autrui ne preserivent 

jamais, par quelgue laps de temps que ce soit., : a 

Ainsi, le fermier, le d&positaire, lusufruitier, et tous autres qui detiennent 

precairement la chose du. propritaire, ne peuvent la prescrire. 

“Doctrină străină. 
7 

R „5-a, p. 119, 494-127, 129; | . | _ 

Aupny er Rau, II, ed; 82: 407 97 urzei, 285 urm. 280, 304 bis, 306, 308,310 bis, 315; 
Burxoin, Fropricle et contrat, ed. 2-a, p. 193, 197, 210, 221, 228, 229, 238, 353; 

Couix"er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 877, 886 urm., 888, N 

Darroz, Rep. Prescription civile, 155 urm., 399 urm., 452; 

20 urma 4 urm: “11; 843 bis, II, DI; 

Suppl, Prescription civile 

DEMANTE ET COLMET DE SAxTERRE, VIII, 338 bis, 

LAURENT, SASI, 300, 303, 14 164 urm; | 

N, „a, „p.- urm., N a: 

MO LON Led. 3-a, NoP2312, 2649:.2802, 2055-2058. . 

Doctrină românească. | 

| 143, 123, 216, 427, 499; (II, part. ], ed. 2-a, p. 418, 80%; ă, p. 9%, 

ALEXANDRESCO, XI, P "de la Roumanie; p. 499; Nota sub. Justiţia de 
30) ; it ancien et modern 

L a 

236, 950); Dre et-Larn, 6 Aug. 1920. Jur. Gen. 1924, No. 1588; 

CaxTacuzINo MATEI, p. 112; 

Nacu, III, p. 833. , : 

' 4. Faptul, că posesorul unei casea a- 
- Jorisprudenţă. 

1. Cel ce deţine întrun mod precar 

averea altuia nu poate să o pres 

nici odată. (Apel, Buc. T84IFebr. 26119, 

bg PI19)- nea în devălmăşie exclude 

deea de precaritate. (Cas. I. 198/Apr. 
j 

'87. B. p. 306). , 

| 5 3:0 posesie ). ocară nu „poate să ducă 

la prescripţie. Astfel. când cinevă a 

deschis nişte ferestre spre ve ere în 

proprietatea vecină numai pun tole- 

ranţă. posesia exercitată astiel es 

posesie precară. (Cas. 
496). Dea 

Ţ. 13194, B. p 

„sigurat pe numele său acea casă la o 

“societate de asigurare în contra: pagu- 

belor de incendiu, nu schimbă întru 

nimic caracterul -de toleranţă a pose- 

siunei dacă posesiunea sa este numai 

un.act de simplă toleranță din partea 

proprietarului. (Apel Galaţi I. C. Jud. 

„62/902). 
5. Posesiunea precară care se: exer- 

cită în virtutea unui drept de servi- 

tute: nu poate să .aibe de efect dobân- 

'direa prin prescripţie a pământului a- 

pra căruia se exercită dreptul de ser- 

Vitute. (Cas. I, 9 Iunie 1909, B. p. 134). 

„6. Potrivit art, 1853 ce. eiv.: poseslu- 
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Art. 1854 

'nea ce se exercită prin simpla îngă- - 
duință nu constitue o posesiune de pro- . 
prietar, astiel că o servitute exercitată 
timp de 30 de ani prin îngăduinţă, nu 
poate constitui un drept de servitute 
dobânâit prin posesie în sensul art. 623 
e. civ.; şi există îngăduință oridecâte 

„ori actele de posesiune. exercitate de 
proprietarul fondului dominant nu a- 
due un prejudiciu apreciabil proprieta- * 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

rului fondului servant şi când acesta 
din urmă nu are interes serios de a se 
'opune. (Trib. Ilfov I, No. 588, 1913. Drep- 
tul, 1914, p. 635). - 

7. O posesiune precară nu poate con- 
duce la preseripţiunea achizitivă de 30 
ani, (Apel Buc. II. No. 201, 1915, Drep- 
tul, 1915. p. 579), . 

8. A se vedeă: art. 729. Index „Folo- 
sința”. „Posesiune” şi notele respective, 

„Art, 1854. — Posesorul este presupus că posedă-pentru 
sine, sub nume de!) proprietar, dacă nu este probat că a 
început a posedă pentru altul. (Civ. 1200, 1202, 1263 urm,, 
1847, 1850; Civ. Fr. 2230). 

Tezi. fr. Art. 2230. — On est toujours prâsume posseder pour soi, et ă 
titre de propristaire, s'il n'est prouv€ qu'on a commence ă posseder pour un 
autre, 

Bauny Er TIssIeR, Prescriplion, 270 urm.; 

Doctrină străină, 

BUrFNOIR, Propriete et contrat, ed.. 22 ob 514, 265, 269, 274, 373, 376, 382, 495; 
CoLin Er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 880, 8 ; II, p. 932; 
DarLoz, Rep. Prescription civile 348; Suppl. Prescription civile 280 urm.;: 
MOuURLON, ed. 7-a, III, p. 753 urm.; 
PLANIOL, |, ed. 3-a, No. 2321. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 103, 115; (VII, p. 111); Droit ancien et moderne de la Roumanie, 

CANTACUZINO MATEI, p. 112, 114, 604; 
Nacu, 111, 836. E 

Jurisprudenţă, - 

spre a se stabili prezumpţiunea prevă- 
zută de art. 1854. (Trib. Fălciu, 164, 
Oct. 4;93, Dr. 80;93). - 
„2. In ochii legii, posesorul lucrurilor 
mişcătoare este proprietarul lor. iar cel 
ce revendică este dator să dovedească 

- precaritatea posesiei deţinătorului şi a- 
ceastă probă nu .se. Poate face decât : 
după repulele dreptului comun. Astfel, 
când bumul revendicat este de o va- 
loare mai mare de 150 lei şi revendi- 
cantul susţine că lucrul a fost dat în 
depozit. în locaţiune, cu împrumut, sau 
că posesorul îl deţine în virtutea ori- 
cărei alte convenţiuni, la care reyen- 
dicaritul. sau autorul lui a - consimţit, 
„Proba, acestor. cauze juridice 'de 'unde 
“ar decurge precaritatea posesiei, nu 
„Poate rezultă decât dintr'un act seris. 
“Din 'contra, reclamantul este în drept 
a recurge Ja proba testimonială. sau 
la prezumpţii când el ar fi pierdut lu- crul reclamat, âr îi fost victima unui 
delict, 'sau S'ar găsi în cazuri - 

" “tionale “ale art. :1198 cod. Zazie ace . 
444/902 B.p. 1153). Ă | 
3. Din combinaţia art. 1854 1899 şi 

  

--1) Din eroare cuvântul „de: lipseşte în textul oficial. In textul francez el există. 

1909, rezultă că. “posesorul puerurilor 
a “mişcătoare este presupus a îi proprie- 

î. Este admisibilă proba testimonială |. tarul lor şi că cel ce le revendică este 
dator-să dovedească contrariul. Astiel, 
dacă cu; ocazia urmăririi unor lueruri 
„mişcătoare. care se află în posesia de- 

" bitorului, se face contestaţie de o terță 
persoană, dânsa este obligată să dove- 
dească că acele imobile sunt proprie- 
tatea sa, iar nu a debitorului urmărit. 
(Cas. I, 927/904 B. p. 746). | 

. Cel ce invoacă preseripţia achi- 
zitivă trebuie să facă dovada că are 

„o Posesiune care. întrunește condiţiu- 
nile cerute de lege spre a-l conduce la 

„dobândirea, proprietăţii. iar după art. 
1854 e, civ. posesia: este presupusă că 
se exercită cu titlu de proprietar dacă 

nu _ este probat contrariu. SE 

Din aceste principii. rezultă că într'o 
acțiune în revendicare dacă reclaman- 

tul recunoaşte că pâritul a posedat de 
fapt imobilul în termenul cerut „de 
lege, pentru a prescrie. dar afirmă că 
l-a posedat ca arendaş, adică cu titlu 
precar, această mărturisire constitue 
dovada completă a preseripţiunei pă- 
râtului, cât timp reclamantul mu face 

“dovada afirmaţiunei sale, că pâritul 
„a'avut posesia în. calitate de arendas. 

p* 
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sa folosință. : 

Codul civil 

Prin urmare dacă Tribunalul înlă- | 
tură prescripţia opusă de pârât pe:mo-:: 
tiv că cu răspunsul la interogator al 
reclamantului -ma făcut dovada. pose-.. 
siei şi a condiţiunilor ei legale. neso- 
cotește regulele de probaţiune mai sus 
arătate si comite exces de putere. (Cas. 
IigNo- 105. 1915: -Jurispr. Rom. 1915. p. 

* 5. Când cine-va stăpâneşte un 'îme- - 
bil. în posesiunea căruia afost pus pe 
baza unei hotărîri' judecătoreşti de 
partaj, este presupus-ca proprietar al 
lui şi ca atare gârantat în 

Aşă fiind, cel ce un € i 
asupra unui asemenea imobil trebue 
să-şi valorifice pretentiile sale numai 
pe calea principală a unei acţiuni în. 
revendicare, neputând ca pe căi lătu- 
ralnice, — cum ar fi aceea a punerei 
în posesie a unuia pentru executarea 
unui act de tranzacție la care cel:ce 
stăpâneşte imobilul nu a luat parte,să 

Art. 1855.   

„DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

liniştita | 

pretinde vre-un drept 

„Art, 1855-1856 
.£, | 

„scoată din folosinta. bunului pe acela 
care. îl posedă sub numea de proprietar. 

Hotăririle judecătoreşti ca şi actele 
:autentice având o autoritate relativă, 
în sensul că.nu leagă şi nu sunt cpo- 
zabile de câţ persoanelor care au luat 
parte la formarea, lor. nu pot îi deci 

„invocate contra posesorului sub nume 
" de proprietar de cât numai pe cale 
principală, cle nefiindu-i 'opozabile 
după cum sa arătat mai sus. !  : 

În asemenea condițiuni posesorul 
unui imobil este garantat în contra ori 
cărei deposedări fără judecată, cu sim- 
pla. condiţie ca în momentul tulburărei 
să fi posedat sub titlu de proprietar. 

" Ca, consecinţă este idmisibilă contes- 
-taţia_ din partea pesesorului imobilu- 

- lui, dacă face dovada că în momentul 
executării dânsul: posedă cu titlu de 
proprietar, fără a mai fi obligat .să 
mai facă .altă probă. (Trib. Doli. s. 
I. 818 din 93 Dee. 1924, Jur. Gen. 19, 
No. 2034). : - , 

Când posesorul a început a posedă, pentru 
altul, se presupune: că a conservat aceeaşi calitate, dacă; nu 

este probă contrarie. (Civ. 

Text. Jr. Art. 
est toujours presum6 poss6der au 

1200, 1202, 1847; Civ. .Fr. 2231). 

2281. — Quand on a commence ă possâder pour autrui, on 

mâme titre, sil 'n'y a preuve du contraire. 

Doctrină străină. 

iupnr Er TISSIER, Prestription, 272 urm.; _ 
BAuUDRY ET 1 , 7 , i. 220, 270; 

Busxoin, Propridte et contrat, ed. 2-a, p. 

CorIx Er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 880; E il 282. 

DaLroz, Rep. Prescription civile, 350; Suppl. Prescription civile, 282; - 

MOURLON, cd. Ta, Il, p. 753 urm.; 

PLANIOL, |, ed. 3-a, No. 2321. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 103 urm. ; Droil an 

CasracuzIso MATEI, p. 112, 60%; îi 

Nacu, III, p. 836. 

Art. 1856, — Posesiunea, Viția 
“arătate în art. 1847, devine posS 

viţiu încetează în vreun mod oarecare. 

Fr. 2233).- 
Text. fr. Art: 

une possession capa 

La possession utile ne commence qu 

2233. — Les actes de, violene 

ble d'opârer la prescription. 

Doctrină românească. 

cien el moderne de la Roumanie, p. 499, 500; 

lă prin vreuna din cauzele 
esiune utilă, îndată ce acel 

(Civ. 1848 urm.; Civ. : 

e ne peuvent fonder 'non plus 

e lorsque la violence a cesse. 

Doctrină străină. 

Baupnr ET TIssIER, Prescription, 
9i 

Burnoin, Propriste et contrat, ed.. Zas P- 207 

Con ET CAPITANT, €d. 2-a, |, 

DaLroz, Rep. 

101; 
MovRLOxy, ed. 7-a, III, p. 750 urm. 

PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 2219. | 

Prescription civile, 369 urm.; 
| 

DEMOGUE, |, Sources des Obligations,, Lp. 488; | ie 

161 urm., 27% urm.; 
. 
; 

Suppl. Prescription civile, 237 urm.; 
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Art. 1857-1858 "DESPRE PRESCRIPȚIUNE, “Codul cișil 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 422; Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 500; 

CANTACUZINO MATEI, p. 115; 
Nacu, III, p. 837. 

Art, 185%. — Posesorul care posedă nu: sub nume de pro- 
prietar, nu poate să schimbe el însuşi, fie prin sine singur, 
fie prin alte persoane interpuse, calitatea unei asemenea 
posesiuni. (Civ. 1853, 1856, 1858; Civ. Fr. 2240). 

-Tezt. fr. Art. 2240. — On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce 
sens que l'on ne peut point se changer ă soi-mâme la cause et le principe de 
sa possession.” 

Doctrină străină. 

Ausny gr RAU, II, ed. 5-a, p. 535; 
BAUDRY ET TISSIER, Prescription, 322 urm.: 
Burexoi, Propricte et contrat, ed. 2-a, p. 215, 222, 270; 
Coran ET CAPITANT, ed. 2-a, |, p: 581; 
DaLoz, Rep. Prescription, civile, 
LAURENT, XĂXII, 329, 330;-. | 
PLANIOL, I, ed. 3-a, No. 2319, 2320, 2649; 

"“TROPLONG, Prescription, I, 524. 

454 urm.; Suppl. Prescription civile, 301 urm.; 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, XI, p. 114, 116, 117 urm., 135, 427; Droit ancien et moderne de la Rou- 
manie, p. 500; 

CANTACUZINO MATEI, p. 112, 413; 
Nacu, II, p. 837, : 

Jurisprudenţă. . 

1. a) Casa de Depuneri trebue să fie 
asimilată unui depozitar ordinar, că-. 
ruia nu-i este îngăduit să invoace pre- 
seripţia de 30 ani a acţiunei pentru res- 
tituirea depozitelor,. de, oarece este i- 
nadmişibil ca. faţă cu scopul înfiin- 
tărei Cassei de depuneri, care a fost 
acela de a creă o instituţie de depozit 

„ Permanent şi inviolabil, sub paza cre- 
dinţei publice, legiuitorul să fi înțeles 
să-i schimbe, în ce priveşte sumele de- 
puse, calitatea de depozitară publică 
în acea de simplă debitoare. atunei când - 
a autorizat-o să întrebuinţeze sumele 
ce-i sunt depuse şi să restitue depu- 

-nătorilor numai echivalentul lor. Pe 
lângă aceasta. Cassa de Depuneri, 
fiind-un depozitar forțat impus de le- 
giuitor ar fi contrar oricărei noţiuni de 
dreptate, „dacă i S'ar recunoaşte dreptul 
la prescripţie asupra sumelor depuse. 

Prin urmare, Curtea de apel nu a 
violat art. 1857 şi 1890 ce, civ. relative la 
prescripţie, atunci când a obligat pe 
Minister să restitue Primăriei unei 00: 
mune o sumă de bani depusă ca zecimi 
comunale, pe contul acelei Primării și 
încasată în urmă dela Casa, de Depu- 
neri de către Ministerul de Finanţe in 

„baza legii din 4 Februarie 1883. 
b) Din textul alin. II al art, 125 din 

„legea contabilităţii publice a Statului, 
rezultă că preseripţia prevăzută în 
acel articol se aplică. încasărilor. de 
sume provenite din contribuţiuni Și 
alte venituri ale Statului iar nu sume- 
lor.ridicate dela Cassa de Depuneri de 
către Ministerul de Finanţe, în baza - 
leii din 4 Februarie 1883. (Cas. Secti- 
uni-Unite, decizia No. 13, din 22 Octom- 
brie 1915, Jurispr. Rom. 1916. p. 114 
Curier Jud. 1/919). 

2. A se vede: art. 1897, nota 9. 
= 
-. 

a Art. 1858. — Posesiunea, care se exercitează nu sub nume 
e proprietar, nu se poate schimbă în posesiune utilă, decât 

prin vreunul din următoarele patru moduri: 
1. Când deţinătorul lucrului primeşte cu bună credinţă 

dela o a treia persoană, alta decât adevăratul proprietar, un 
titlu translativ de proprietate în privinţa „lucrului ce deţine. 
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Codul civil "DESPRE PRESCRIPȚIUNE - Art. 1858 

„2. Când deţinătorul lucrului neagă dreptul celui dela care - 
ține posesiunea prin acte de rezistenţă la exerciţiul dreptu- 
ui său. “ se Ca 
-* 3. Când deţinătorul strămută;' posesiunea, lucrului, .prin- 
trun act cu titlu particular translativ de proprietate, la altul 
care este de bună credinţă. A e Ma 
„-. 4. Când transmisiunea, posesiunei din partea deţinătorului 

la altul se face printrun act cu. titlu universal dacă acest 
succesor universal. este: de bună credinţă 1). (Civ. 1857, 1861; 
Civ. Fr. 9287—2239), 

Text. fr. Art. 2287. — Les htritiers de ceux qui tenaient la chose ă quel- 
qu'un des titres dâsignâs par lartiele precedent, ne peuvent.non plus pre-- 

scrire.: _ | | 
“Text, fr. Art. 2288. — Ntanmoins les personnes €nonefes dans les articles 

2236 et 2237 peuvent preserire, si le titre de leur possession se trouve inter- 

verti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles 

ont'opposte au droit du proprittaire. , 

_ Tezt, fr. Art. 2239. — Ceux ă qui les fermiers, dâpositaires et autres 

dâtenteurs prâeaires ont transmis la chose par un titre translatif de propristă, 

peuvent la prescrire. „ Sa 

7 Doctrină străină, 

AUBRY er RAU, II, ed. 5-a, p. 127-129; Ie | _ 

BAUDRY ET TIssER, Prescription, 293, 319, 821, 327, 329, 330, 334, 837; , 

Buexoin, Propricle et contrat, ed. 2-a, p. 197, 222, 224, 229, 262, 272, 219; 

Corr Er CAPITANT, €d. 2-a, |, p. 81, 882, 905, 910; Ea N _ 

DALLoz, Rep. Prescription civile, 431 urm., 435 urm.; Supgpl. Prescription civile, 275 

- urm. 283 urm.; i , Pe | 

DEsANTE Er COLMET DE SANTERRE, VIII, 34 bis, III; 

LAURENT, XXXII, 292, 316, 18, 322, 824, 395; 

MoURLON, ed. 7-a, III, p. 16% urm.; | a 

PLANIOL, ], ed. 3-a, No. 2320 urm. 2074, 2675; 

TaoeLoxG, Prescription, 1, 506, 507, 514, 519, 520. 

Doctrină românească. i 

ALEXANDRESCO, XI, p. 114, 116, 117 urm 135, 427: (III, part. II, ed, 2-a, p.6; X, p.260); 

Droit ancien et moderne de la houmante, P- 5 LII ia 

CAKTACUZINO Marrer. Pr Ale 113, 129, 130, 262; a i | 

Nacu, 11, p. 837, 840, 81; din 25 Mai 1923. Pand. Rom. 1924-1-139 
7 : LYTE, Notă sub. Cas. 1, 543 din 25 Mai 1923. Pand. „192 Ă 

NiooLeaxe GIC e riație, sub. Cas. 1, 95 din 12 Mart. 907. Curier Jud. 35/907. 

INDEX ALFABETIC 
Succesor 1, 2, s, 6, 7, 8,| Tolerare î, 6. 5 

9, 13, Tulburare în posesie 2, , 13. 

i i i i Terțe persoane 5, 11, 13. 42, 

Acţiune posesorie 2, 12. Intervertitsa a posesiunei> Terte pere ane 55 , | viezare-cumpărare 13. 

: ze 
st » . . , , 

i 

Baza eredinţă 1, 2,5, 6, past fo 4,5, 6, 18,9 8, 9. . | | 

„89,11. . ocaţie 12, DI . , , Sa 

Calimach Cod 3. Moșneni 10. a...ae: veată Jurisprudenţă. 

Cauză justă, a se vedea -Moştenitor, 
Jast titlu? „Succesore. ..... . "4. Legiuitorul român a admis că ero- 

Comoştenitor 5, 7. Obşte 10. - sus, : | dele are în calitatea sa un just titlu, 

Condijiile posesiunei 2. | Posesiune î 2, tr s2, care îl poate conduce .printr'o posesi- 

Contestaţie 13, Precaritate-ng» 1» *. | une de 10 ant până la, 20 ani la dobân- 
Donaţie 8. Ă Proprietate 3 „| direa prin prosoripțiune a proprietății 

3, ecurs 9. * lă i aflate în suceesiunea auto- 
Drept Roman 3, „Suc- | Revendicare 3, 9, 12. imobilelor 

cesor* Revocarea donaţiunei 8. | pului său chiar când succesiunea aces-   Executare 13, „| Roman drept 3%, s 6,7, || tuia a fost precată sau tolerată, însă în 

Indiviziune 5, 7, 10, Succesine n "| acest caz posesiunea. invocată de erede 
nterogator 12. LR Mina . : . . 

1) Aliniatul al 4-lea din textul art. 1858, nu există în Codul civil francez. , 
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pg 
Art. 1858 

e eta CI pa] 

trebue să fie: de bună credinţă. Buna - 

a ema 

DESPRE PRESCBIPȚIUNE NE „ Oodal-cirib 

nuca “fiind un mod ide dobândire a pro- credinţă ! constă în credinţa -posesoru. :; prietăței: iar,după art. 1858, combinat 
lui că cel dela care a dobândit imobi- 
lul aveă toate însuşirile cerute de leze 
spre a-i. puteă transmite proprietatea. 
(Apel Galati I, C. Jud..62/901). - 
“2. Conform art. 1859 combinat cu art. 
1858 al. 3 din Cod. civil spre deosebire 
de legea îranceză, achizitorul nu nu- 
mai cu titlu: particular dar şi cel cu 
titlu 'universal, nu reprezintă persoana 
şi: nu continuă: posesiunea autorului 

“său, putând începe în persoana sa o 

„poate singură servi ca bază, sau.ca 

nouă posesiune utilă: spre a duce la 
prescripțiune, dacă: este. achizitor de 
bună credinţă. O asemenea posesiune 

mijloe de apărare, fie contra unei ac- 
- tiuni posesorii, după o anumită tre- 
cere de timp. In: acest din urmă caz 
pentru a face neprimitor exercițiul ac- 
țiunii. posesorii se cere, ca posesiunea 
să îndeplinească condiţiunile cerute de 
art. 61 din legea judecătoriilor de pace. 
adică să fie exercitată timp mai bine de 
un an în mod pacinie. neîntrerupt pu- 
blio si sub nume de proprietar. (Trib. 
Botosani, C. Jud. 51/902). 
3.După art, 1949 din Codul Calimach, 

acţiunea în revendicare se stinge prin | 
preseripţia, de 3, 6, 10, 20, 30 şi 40 de ani, | 
după deosebirea obiectului şi stăpâni- 
rea altouiva. Acest text, trimițând la 
S$$ 1923, 1924, 1931-1936, a, voit, cu deose.. 
bire de ceeace se întâmplă în dreptul 
roman, unde acţiunea în revendicare 
se prescriă fără uzucapiune din partea 
excipientului, să stabilească că dreptul 
de proprietate nu 'se, pierde prin neîn-” .. 
trebuinţare, ci numai prin câştigarea 
dreptului de către o altă persoană, 
care ar fi posedat lucrul tot timpul ce- 
rut Și în condiţiile prosorise , de lege, 
adică care l-ar îi usucapiat, el Iaşi 
I, C. Jud. 44/9040). * P Da 33 4. Condiţia; care parea fi cerută de 
art. 1895 Codul civil, că achiziţia tre- 
bue să „aibă de obiect; un memişeăior 
determinat şi care nu este reprodusă 
după textul legii franceze, text ce nu 
admite usucapia pro herede, nu poate 
să fie menținută în legea noastră, care 
admite această uzucapiune. Prin ur- 
mare, art, 1895 trebue combinat cu art. 
1858 şi 1859 Codul civil, care admite for- mal uzucapiunea pro 'herede, căci alt- 
îel. prescripţia, cu acest.tiţlu ar îi tot- jeune înlăturaţă. (Cas, 1. 405/904 B. p. : 

„5. Dacă din art,.700, combinat cu' 729 
din codul civil, rezultă evident că un moștenitor care stăpâneste un imobil 
suecesoral ca proprietar exclusiv. nu poate invocă îață de comoştenitorul 
său decât, prescripţiunea. achizitivă de 30 ani, însă nu este tot astfel când 
acel imobil a trecut prin succesiune la un crede al său universal sau cu 
titlu universal; în acest caz sucecesiu- 
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_ Dreseripțiune, 

cu 1859, succesorul universal; putând: 
începe în persoana sa 0 posesiune uti-: 
lă, deosebită 'de a autorului: său, cali- 
tatea sa de erede poate constitui un 
just “titlu: care să ducă la -preserip- 

_tiunea, acelui. imobil găsit în succe- 
siunea autorului, dacă Pa stăpânit 10 
“până la 20 de ani.şi cu bună credinţă 
conform art. 1895 din codul civil, pres-“ 
eripțiune care poate fi invocată îață 
“de cei de al treilea, prin urmare fată 
şi de acela care eră comoştenitor cu 

“autorul său. (Cas. IL. 21 Nov. 1911. B.p. 

6. Din combinarea art. 1858 şi 1859 
cu art. 1897 din codul civil rezultă, că» 
eredele are, în calitatea sa, un just 
titlu, care-l poate conduce printr 
„posesiune de 10 ani la dobândirea prin 
prescripţie a proprietăţei imobilelor 
aflate în succesiunea autorului său, 
chiar când posesia acestuia a fost 
precară sau tolerată dacă posesia are- 
delui a fost de bună credinţă. (Cas. IL 
Mart, 1911, B. p. 282), : : 

7. Dacă în cazul unui autor comun 
tuturor erezilor o prescriptie înteme- 
iată pe iustul titlu de erede nu poate 
fi invocată contra altui coerede, acea- 
sta se explică :prin faptul că. întrun 
asemenea caz, titlul ce servă de bază 
prescriptiei fiind comun tuturor mos: 
tenitorilor până la faesrea împărţele”» 
posesia nu are un caracler exclusiv 
cum _ trebue să fie posesiunea care ser- 
vă de bază unei preseripţiuni. : 
„ Atunci însă când un erede găseşte 
în succesiunea autorului său imediat 
un îmobil care a aparţinut suceesi- 
unei unui autor mai depărtat acest 
erede poate să înceapă în persoana st 
o posesiune nouă distinctă de aceia 2 
autorului său care unită cu buna cre- 
dință şi cu titlul ce rezultă. din calita- 
tea sa de erede. poate să'l conducă l2 

(Cas. 1. 7 Mai 1913 B.». 
1075). - Sa . 

8. Este adevărat că donatarul, care 
posedă bunul dăruit în virtutea actu- 
lui de donaţiune: nu poate opune a0- 
țiunei în revocarea donaţiunei decâ 
"preseripția extinctivă de 530 ani, Con- 
form art, 840 e, civ., însă atunci când 
donatarul a încetat din vieaţă şi bu- 
nul dăruit a rămas în succesiunea să . 
moştenitorii donatarului încep în per- 
soana lor o nouă posesiune” conform 
art. 1859 e. civ, şi această posesiune 
este o posesiune utilă care duce la 
prescripţie conform art. 1858 alin. & 
cod civil, : 
Prin urmare. întrun asemenea Caz 

moştenitorii donatarului cari au găsit 
bunul dăruit în succesiunea autoru- 
lui lor şi l-au stăpânit 10 sau 20 ani cu 
bună credință, pot opune reclamantu- 
lui care exercită acţiunea în revoca- 

S



Codul civil 

rea donatiunei,--preseripţia achizitivă 
azată multă. -: 

din calitatea _de moştenitor...(Cas, 1,.. 
No..:423, 1914; Jurispr. Rom. 1914, p..517), . 

bazată pe: justa cauză! care re 

Curier Jud. '5/915, Dreptul 1914:p.-:577). 
„9. Dacă pâriîtul într'o acţiune în. re- 
vendicare_ invoacă preseripţia de: 110 
ani cu titlu pro herede. Tribunalul nu . 

„are a se preocupă dacă. autorul pâri- ! 
tului în a cărui succesiune acesta a 
Băsit imobilul, a posedat cu iust titlu, 
căci titlul acestuia da moştenitor este: 
suficient, ci este dator să examineze . 
dacă celelalte -elemente ale preserip- 
iei, adică posesia si buna credință a 
pârîtului erau dovedite. 

Prin urmare, 
să examineze aceste elemente şi res- 
pinge prescripţia pe motiv că pâritul 
nu a făcut dovada că tatăl său a în- 
ceput să poseadă cu iust titlu, prin 
aceasta violează art. 1858. al. 4 si 1895 e. 
civ. şi dă o hotărîre nemotivată. (Cas, 
I, decizia No. 17,- din 
Jurispr. Rom. 1915, p. 1710). 

10. Atunci când o obste de moşneni 
se află noîmpărtiti, fiecare membru 
al obştii are drept să se folosească în 
comun cu ceilalţi de imobilul indiviz 
şi nici unul din ei nu poate pretinde o. 
posesie exclusivă cât timp nu dove- 
deşte că a schimbat titlul posesiei sale 
într'o posesie de proprietar printyru- 
nul din modurile arătate de art. 1858 
cod civil. , 

Prin urmare dacă reclamantul “nu 
cere împărţirea pământului şi nici ca 

intimatul să fie deposedat de terenul 
în litigiu ci.numai să i se.recunoasci, 
calitatea de.membru al obștei moşne- 
nilor spre a se puteă folosi în comun 

cu intimatul de pământul în litigiu, 

Tribunalul nu poate! să respingă ca 
inadmisibilă acţiunea îiră a neşocoti 

principiile de drept relativ la folosin- 

ţa în comun a unui lucru neîmpărțit. 
(Cas. I, decizial/No. 383. d'n 9 Tun. 1915; 
Jurispr, -Rom.. 1915 p.. 516. Curier 

Jud. .74/915). : . | 

11: Poscsiunea precară poate îi 

transformată -în posesiune utilă pen. 

tm  prescripțiune; când ea a fos 

transmisă “unui terţiu de bună ere: 

dintă, (Anel Due No. 201, 1915; 

re 1915, p. 9iJ). . 

12. Din îi rozatorul ce reclaman- 
ta a luat pârâtului întrun alt proces 

de revendicare - între. aceleaşi părţi 

penru acelaşi teren, prezentat, în e 
pie astăzi în instanţă si necontestat; 
vezultă că terenul de fată -& De 
dat de reclamanta în arendă în Şi 

mă; adică pe fructe, conform art. . 

c.. div. şi pâritul l-a 

Art. 1859. — In toate cazurile C 

lucru trece pe rând în mai 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

dacă 'Tribunalul omite ' 

13 Ian. 1915; 

folosit în „această , 

Art, 1859 

calitate, doi ani, iar anul ultim 1923, 
dânsul. asumându-și. calitatea ide pro- 
prietar asupra acestui teren;.nu a mai. 
„xoit a da diimă reclamantei, -:: - - 

-* In“ drept, nosâsiunăa :primilor : doi 
„ani este o posesiune exercitată în ea- 

:*-“itate- de arendaş., deci în numele re- 
clamantei, posesiune .care nu-i poate 

” folosi--pârâtului, conform. art., 1853 .- e. 
civ. In ce priveşte ultimul an. pârîtul 

„nu numai că a refuzat pur şi simplu 
'a da reclamantei diiina, fapt care dr 
fi putut avea de consecinţă din par- 

tea acesteia 0 acţiune pentru. obtine- 
"rea acestei dijime dar pârîtul își spri- 
_Jină rezistența sa faţă de reclamantă, 
după cum însuşi declară în interoga- 
“torul prezentat în'copie, pe convinge- 
vea că acest teren i se cuvine lui ca 
proprietate dela defunctul său tată 
adoptiv. E 
Prin aceasta pâritul negând, - prin 

acte de rezistență la exercițiul drep- 
tului reclamantei dela care el deţinea 
posesia, . însuşi dreptul acesteia de 
proprietate, în sensul art. 1858 al. 2 e. 
civ.,. dânsul a intervertit posesiunea 
sa precară dela început în posesiune 
utilă gi că priu a doua a sa posesie 
s'a adus o adevărată tulburare a po- 
sesiunei de până aci-pe care tot el în 
calitatea de preearisti o exereitase în 
numele reclamantei, :- tulburare care 
are -fată da aceasta toate elementele 
prevăzute, de art. 1851 e. civ. 
Prin urmare;' posesiunea; reclaman- 

tei întruneşte toate. elementele cerute 
de art. 31 din Legea judecătorilor de 
ocoale şi prezenta acţiune în tulbu- 
rare de posesie se priveşte, ca fon- 
dată. (Jud. ocol. Bilciureşti-Dâmbe- 
viţa, carte jud. civ. 774 din 6 Decem- 

brie 1923, Jur. Gen. 1924 No. 1). .: 
13. Moştenitorul, chiar rezervatar, nu 

poate îi considerat ca terțiu şi a se 
opune la executarea unui act consim- 

“ţit de autorul său invocând ca titlu, 
în calitatea s'a de terţiu, posesiunea 

"de moştenitor, pe baza art. 1558 al. 4 
6od. civil, întrucât dispozitiunea -aces- 
tui aliniat nu-şi are aplicabilitatea în 

această chestie, ea fiind referitoare 

la intervertirea posesiunei şi servind 

ca titlu pentru uzucapiune; iar moş- 
tenitorul cu titlu universal este con- 

tinuatorul persoanei juridice, a auto- 
vului, şi deci ţinut la toate obligați- 
unile autorului său, cum e accea de a 

preda imobilul vândut, (C. Apel Cra- 

iova:s. II, 15 Mai 1925 Bul. O. Apel 
1925). , 

125 A se vedeâ: art, 1847 nota 14; art 

1897 mota 9. 

ând posesiunea aceluiaș 

multe mâni, fiecare posesor: în- 
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Art. 1859 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciril 

cepe, în.persoana. să o. nouă posesiune, fără, a, distinge dacă 
strămutarea, posesiunei 's'a făcut în mod singular sau uni- 
versal, lucrativ sau oneros. (Civ. 1860, 1861; Civ. Fr. 2235). 

Tezt. fe. Art, 2235. — Pour complâter la prescription, on peut joindra 4 
sa possession celle 'de son auteur, de quelque manitre qu'on lui ait succed, 
soit ă titre universel ou particulier, soit a titre lucratif ou on6reux. 

„Doctrină străină... 

Aunny :E7 RAU, II, ed. 5-a, p. 134-137, 139, 554; . 
BaAunRE ET TIssIeR, Prescription, 345, 347 urm., 350-353 urm, 356, 357 urm.; ' 
COLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, |, „891, ; 

" DarLoz, Rep. Prescription civile, 381 urm.; Suppl. Prescription civile, 246 urm.; 
DEMANTE ET CoLMET DE SANTERRE, VIII, 341 bis, III, IV; 
DEMOLOMBE, X, 635; Ia 
LAURENT, XĂXII, 364 urm. ;: 
MouRLon, ed. 7-a, III, p. 767; 

- PLANIOL, 1, ed. 3-a, No..2673-2678; 
TnoeLoxa, Prescription, 1, 430, 448. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 102 nota, 193, 127 urm. ; (II, part. II, ed. 2-a, p. 6); Droit ancien 
.. et moderne de la Roumanie, p. 500;: 

CANTACUZINO MATEI, p. 113, 129, 130; 
“NAC, III, p. 839 urm.; 
NicoLeAnu G. HreeoLyrEe, Notă sub. Cas. |, 543 din 25 Mai 1923. Pand. Rom. 1924-1139, 

„ Jurisprudenţă. 

1. Ori de câte ori posesiunea acelu- - 
iaş lucru trece prin măi multe mâini, 
cel din urmă posesor nu poate uni po- 
sesiunea sa cu a celor ce l-au precedat, 
dacă nu există o continuare neîntre- 
ruptă de posesiune între toţi autorii a 
căror posesiune șe cere a fi unită cu 
Spa. din urmă. (Cas. 1, 329/%, B. p. 

7). ! 
2. Conform art. 1859 combinat eu art. 

1858 al. 3 din Cod. civil spre deosebire 
de legea franceză, achizitorul nu nu- 
mai cu titlu particular. dar şi cel cu. 
titlu universal, nu reprezintă persoana 
şi nu continuă posesiunea autorului 
său, putând începe în persoana sa o 
nouă posesiune utilă, spre a duce la 
prescripţiune, dacă este achizitor de 
bună credință. O asemenea  posesiun. 
poate singură servi ca bază sau ca 
mijloc de apărare, fie contra unei ar-. 
iuni posesorii, după o anumită, trecere 
de timp. Im acest din urmă caz, pentru 
a face neprimitor exerciţiul acţiunei 
posesorii, se cere ca posesiunea să în- 
deplinească condiţiunile cerute de art, 
60 din legea judecătoriilor de pace adi- 
că să fie exercitată timp mai bine de 
un an în mod pacinie neîntrerupt pu- 
blic şi sub nume de propri Ă 

Botosani, C, Jud. 5 opăopriotar, (Trib. 

3. După art, 1595 c. civ, pentru ea ci- 
neva să poată prescrie prin. 10 sau 20 : ani, este necesar ca posesia sa să aibă 
o justă cauză şi ca posesorul să fie 
de bună credinţă. In. ce priveşte justa 

cauză, potrivit art. 1858 alin. 4 şi 1859 
e. civil. transmisiunea averei prin, Suc- 
cesiune poate schimbă în posesiune 
utilă o posesiune precară, începând 
moştenitorul o nouă posesiune. 
„Prin urmare, o moştenire poate cons- : 

titui un just titlu care să conducă la 
prescripţiune, potrivit art, 1895 e, civil 
(Apel Buc. I], Dr. 38/9141 p. 298). „- 

4. Deşi este exact că proprietarul în- 
diviz nu poate prescrie împotriva C€0- 
proprietarului său decât dacă a, stă- 
pânit exclusiv'şi pro diviso 30 ani. to- 
tuşi această regulă nu se mai apli 

„ațanei când, încetând din viaţă unu 
„din  coproprietari, moştenitorii lui vor 
puteă, stăpânind 10 ani, să opue sucoe- 
„siunea lui ca just titlu, căci prin fap- 

1] că îi au succedat, posesiunea INUL 
viză a 'autorului lor s'a schimbat în 
posesiune utilă pentru moştenitori cari 
încep 'o nouă posesiune potrivit 
1858 şi 1859 e. civil. (Apel Buc. II, Dr. 
38,911 p.: 298),: 
__5.Este adevărat aă donatarul, care 
posedă bunul dăruit în virtutea actu- 
lui de donaţiune, nu poate opune acti- 
unei în revocarea donaţiunei deci 
prescriptia extinctivă de 30 ani. CON: 
torm, art. 840 e, iv. însă atunci când 
donatarul a, încetat din viaţă şi bunu 
dăruit a rămas în succesiunea sa MOS" 
tenitorii donatarului încep în persoană 
lor o nouă posesiune conform art. 1859 
c. civ,, şi această posesiune este 0 pOse- 

- siune utilă care duce la prescriptie 
conform: art. 1858, alim. 4, e, ciy. 

rin urmare, întrun asemenea 022 
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“Codul civil 

moştenitorii donatarului cari au zăsiţ 
bunul ruit în succesiunea autorului 
lor şi l-au stăpânit 10 sau 20 ani cu 
bună credință pot opune reclamantu- 
lui care exercită acţiunea în revocarea 
donaţiunei. prescripţia achizitivă, ba- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1860-1863 

zată pe iusta cauză care rezultă din 
calitatea de. moştenitor, (Cas. IL, No. 
423, 19147 Jurispr. Rom. 19l4p. 517. 
Dreptul 1914 p. 577, Curier. Jud. 51915), 

A se vedea: art, 1858, notele 3,5, 

| Art. 1860. — Verice posesor posterior are facultatea, spre 
a puteă opune prescripțiunea, să: unească poseşiunea sa cu 
posesiunea autorului său. (Civ.. 169, 653, 1858, 1861; Civ. 
Fr. 9235). 

Text. fr. Art. 2235: — Pour complăter la prescription, on peut joinăre A 
sa possession celle de son auteur, de quelque manizre qu'on lui ait succed, 
soit ă titre universel ou particulier, soit ă titre lucratif ou on6reux. 

BAUDRY ET TISSIER, Prescription, 355; 

Doctrină străină. 

Burxoin, Propricl€ et conirat, ed. 2-a, p. 277, 280, 285, 342; 
Cons ET CAPITANT, ed. 2-a, ], p 
DaLoz, Rep. Prescription civile, 
LAURENT, XNĂXII, 363; 
MOURLOX, ed. 7-a, III, p. 759 urm.; 
PLANIOL, |, ed. 3-a, No. 2673-2678. 

891, 909; 

ALEXANDRESCO, XI, p. 102, 

381 urm. ; Suppl. Prescription civile, 246 urm.; 

Doctrină românească. 

nota, 123, 127 urm.; (II, part. II, ed. 2-a, p. 791, 192, 916; 

X, p. 655, 703 n. 1); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 500, 501; 

" CANTACUZINO MATEI, p. 113, 129; 
Dumrraescu A. M., Il, 847; 
Nacu, III, p. 839 urm. 

Jurisprudenţă. 

1. Legea cere, pentru exereițiul acţi- 
unilor posesorii, ca posesia anuală să 

întrunească condițiunile posesiei ceru- 

tă spre a prescrie proprietatea astiel 

Art. 1861. — Dispoziţiunile 

că art. 1860 e. civ. este neapărat apli- 
cabil în acţiunea posesorie, această ac- 

ţiune tinzând tocmai la  eonservarea 

posesiunei ce ar puteă duce la pres- 

cripție. (Cas. I. decizia No. 28. din 17 
Tan, 1914, Jurispr. Rom. 1914, p. 130). 

“celor două articole precedente 

nu deroagă la cele prescrise prin articolul 1858, în ultimul 

său aliniat *). (Civ. 1859, 1860). 
:. Doctrină străină. 

PLANIOL, 1, ed. 3-a, No. 2673; 
TuIRY, LV, 629. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 102 nota, 123, 127 urm: 

. CanracuzIvo MATEI, p. 113, 129, 130; 

Nacu, III, p. 839 urm. 

Art. 1862. — : 

nuitatea, în interupțiunea sau 

interes ca să nu fie prescripi 

“Dară clandestinitatea ŞI 

  

1) Art. 1861 nu are echivalentul său în Codul civil 

Dacă viţiul posesiunei conzistă în disconti- 
în precaritatea sa, vericine are 

iunea împlinită, îl poate opune. 

turburarea posesiunei sunt viţii 

francez. 
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Art. 1863: DESPRE. PRESCRIPȚIUNE . Codul civil 

numai relative, şi:nu pot fi .prin: urmare opuse: decât numai 
de. cei în. privinţa căror. posesiunea a avut asemenea, caracter!). 
(Civ. 1847 urm., :1853 urm.)..: De | 

Doctrină străină. 

MAROADE, art. 2234:No. 101 urm., p. 124 urm. 

ALEXANDRESCO, XI 
m 

CANTACUZINO MATE 
Nacu, 

„.rellement ou civilement. 

anie, p. 501; 

II, p. 884 

* Doctrină românească. 

„p. 103 t. și n. î, 419, 114, 115; Droit ancien et moderne de la Rou- 

1, p. 113, 114,415; 

CAPITOLUL Ul. | 
DI , . 

Despre. cauzele cari întrerup sau cari suspend cursul prescripțiunei. 

Secţiunea I. — Despre cauzele cari întrerup prescripțiunea. . 

Art 1863. — Prescripţiunea, poate fi întrerupiă sau în mod 
natural sau in mod civil. (Civ. 1847, 1864 urm.; C. com. 69, 
938; L. propr. liter. (Mon. of.. 68/9293) art. 45; Civ. Fr. 2249). 

Teat. fr. Art. 2242. — La, preseription peut âtre interrompue ou natu- 
N 

Doctrină străină. 

AuBnY ET RAU, II, ed. 5-a, p. 519, 520, 527, 528; 
BAUDRY ET TISSIER, Prescription, 551, 552, 555, 556, 572; 
BurxoIg, Proprici€ et contrat, ed. 2-a, 
Corix Er CAPITANT, ed. 2-a, |, 
Darroz, Dep. Prescription civile, 465; 
LAURENT, AXXII, 141, 145, 168; . 
MouRLox, ed. 7-a, III, p. 770, 771; 
PLANIOL, I, ed, 3-a, No. 2679; 
TROPLONG, Prescription, Il, 627, 664, 

ALEXANDRESCO; XI, p. 48, 49, 
part. 1, ed. 2-a, p. 506, 63 
p. 498; Observaţie sub, C. 

CANTACUZIxO MATEI, p. 133; 
HeEnovanu EUGEN, Za 

697, 698. . 

p. 410; 
„893; ed. 1-a, III, p. 447; 

Doctrină românească. 

No. 99 urm.; 
Nacu, ÎI, p. 843. 

Jurisprudenţă, 
î. O plângere dată la Primărie ru să constitue o întrerupere natu. deoarece pentru aceasta art, 1851 

er ca posesia să fie tur- E „Prin acte materiale care să o împiedice de a-şi urmă cursul său care la prescriptie. (Cas. I No, 202 urispr. Rom. 

“poate 
rală, 
si 1864 c. civ.. e 
burată 

duce 
1914; J 

invoa 

1914, p. 310). 
acă partea în contra căreia se 

că preseripţia 

  

achizitivă de 30 ani . 

108, 143, 280 n. 4, 322, 455; (UL, ed. 2-a, 'p. 808.1; 1V, 
2; V, p. 510, 511); Droit ancien et moderne de la Roumanie, 
Apel Craiova s. I, 112/912. Curier Jud. 67,912; 

tat teoretic şi "practic: de procedură. civilă, Vol. 1, Fascicula Il, 

nu invoacă şi nu dovedeşte că acela 
care invoacă, acea, prescripţie a pier- 
dut posesia: terenului în litigiu şi că 
deci ar fi; o întrerupere naturală a pre- 
seripţiei, cu drept cuvânt Tribunalu 
respinge, mijlocul de apărare bazat pe 
întrerupere și consideră preseripția ca 
îndeplinită. (Cas I, No. 33, 1915; Juris- 
prudenţa Rom. 1915, p. 198). 

- A se vedeă: art. 1864 eu notele res- 
"pective; art, 1865 cu notele respective. 

1) Art. 1862 au are echivalentul său în codul civil francez, | 
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Codul civil 

Art. 1864. — Este întrerupere naturală: | - 
1. Când posesorul este şi rămâne lipsit, în curs 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE ' Art, 1864 

mai mult 
de un an, de folosinţa lucrului, sau de către vechiul proprie- 
tar sau de către o a treia persoană; 

2. Când lucrul este declarat neprescriptibil în urmarea. 
unei transformări legale a naturei sau destinaţiunei sale. (Civ. 
1863: Civ. Fr. 2243). 

Tezt. fr. Art. 2243. — 1 y a interruption naturelle, lorsque le possesseur 
est priv€, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par lancien 
propridtaire, soit mâme par un tiers. 

Doctrină străină. 

AUBRY ET Rav, II, ed. 5-a, p. 115, 116; 

ÎI 

BauDnRY ET TISSIER, Prescription, 233, 234, 468 urm., 471-473 urm. 

Burxorn, Propricte et contrat, ed. 2-a, p. 200, 410; i 
CoLi ET CAPITANT; ed. 2-a, |, p; 893; , 
DâLLoz, Rep. Prescription civile, 466 urm.; Suppl. Prescription civile, 308 urm.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 350 bis, VI; 

DEMoLoxBE, X, 174; : 
LAURENT, XXII, 79, 80, 82, 83, 268; 

MOURLON, ed. 7-a, III, p. 770, 711; 

PLANIOL, I, cd. 3-a, No. 2680 urm. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, XI, p. 147 urm., 149, 150, 151 t, şi n. 2, 460, 161 t. şi n. 2, 162, 163, 

165, 229, 421 urm. 453, 455 n. 3, 455 nota; (II, ed. 2-a,p. 808 n. 1; 11|, part. ], 

ed. 2-a, p. 291, 296; IV, part. I, ed. 2-a, p 506, 632; X, p. 177 n. 1, 102); Droit 

. , Ă ancien et moderne de la Roumanie, p. 

CAxTACUZINO MATEI, p. 133; 

NACU, III, p. 842, 8%3. 

Jurisprudenţă. 

1. Dacă tribunalul. fără a cere ca po- 

sesiunea celui spoliat să însugească 

diferitele condițiuni cerute de lege 

pentru a dobândi prescripțiunea. a ad- 

mis acțiunea posesorie intentată de 

spoliat şi a ordonat restabilirea, lucru- 

rilor în starea în care se afla în mo- 

mentul când s'a comis actele de vio- 

lonţă, prin o atare procedare tribuna- 

lul ma recunoscut mici un alt drept 

spoliatului decât de a deţine imobilul 

cu acelaşi titlu cu care-l posedă de fapt 

ordonând numai încetarea; spoliaţiunei 

conform cu principiul de ordine, publi- 

că că nimenea nu poate săi facă, 

dreptate singur. (Cas. I. 302/Oct. 21/86, 

5 Pia, 1864 se dispune că perde- 

rea posesiunei în timp de mai bine de 

1 an, întrerupe cursul presoriptiunei- 

de unde urmează ca cel ce a, perdut po- 

sesiunea în timp de 1 an împlinit nu 

mai poate exercită actiunea posesorie, 

(Cas. IL, 48, Febr [14/86, DB. p. 104). -. 
3. După 'art. 1864 cod. civ., actiunea 

posesorie ru dure de cât 1 an;.0 

dată trecut acel termen nu-i rămâne 

părţii care pretinde că a fost turbu- 

- rată, de cât actiunea petitorie, (Cas. I, 
175IMai 92/87. B. p. 434).. 

4. Art, 1864 e. civ. statuiază că per 
derea posesiunei în timp de mai bine 
de 1 an, întrerupe cursul prescripției; 
de unde urmează cii acţiunea posesorie 
nu poate fi intentată de cât în cursul 

unui an de la perderea acelei posesiuni. 
rPimpul de 1 an se.cere ca o condiţiune 
a existenţei acţiunei posesorii; şi dar 
instanţele iudecătoreşti fiind datoare 
a nu admite cererea reelamantului de 
cât atunci când ea este întemeiată, tri- 

bunalul e în drept a cercetă dacă cel 
ce intentă acţiunea posesorie se află 

„în dimpul util pentru a o întenta. Dacă 
“dar reclamantul n'a, avut posesiunea 
locului de prizonire înanul cea prece- 

dat acţiunea sa. posesorie, acţiunea sa 
cată ai se respinpe. (Cas. IL 305, Oct. 
97/87, B. p::787). 

5. Posedarea continuată mai mult; de: 
1 an. conform art. 1864, :exclude posibi- 
litatea exerciţiului acţiunei posesorie 
contra aceluia care posedă de mai 

mult de 1 an. Iar posedarea este o de- 

ținere cu titlu de .prorictar în condi- 

țiunile stabilite de art, 1864 şi urm. 

Constatarea posedării implică că obi- 

cotul se deţine în conditiunile cerute 
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Art: 1865 

de acee articole. (Cas. I, 211/lun 119, 
B. p. 565). 3 

| 5-0 plângere dată la primărie nu 
poate să constitue o întrerupere natu- - 
rală, deoarece pentru aceasta art. 1851 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

burată. prin acte materiale care să o 
împedice de a-şi urma. cursul său care 
duce la prescriptie. (Cas. IL; No. 2%, 
1914; Jurispr. Rom. 1914, p.:310). 

2. A se vedeă: art, 1846 nota 8. 
şi 1864 e. civ.. cer ca posesia să fie tur-. 

Art. 1865. — Intreruperea civilă se operă: | 
1, Printro cerere făcută în judecată, fie introductivă de 

instanţă sau numai incidentă într'o. instanţă deja începută: 
2. Printr'un act începător de executare, precum -sechestrul 

(saisie) sau cererea execuţiunei '-unui titlu cărui legea recu- 
noaşte puterea executorie; d N 

3. Prin recunoaşterea de către debitor sau posesor a 
dreptului celui în contra cărui prescrie. (Civ. 1189 urm., 1204 
urm., 1863; Civ.:Fr. 2244, 9248). 

Text. fr. Art. 2244. — Une citation en. justice, un commandement ou une 
saisie, signifies ă celui qu'ori veut empâcher de prescrire, forment Vinterruption 
civile. - o | 

| Text. fr. Art. 2248. — La prescription est interrompue par la reconnais- 
sance que le debiteur ou le possesseur. fait du droit de. celui contre lequel il 
preserivait. 

Doctrină străină. 

AuBRY Er RAU, II, ed. 5-a, p. 505; 507, 510-512, 514, 5146, 517, 526; IV, ed. da, p. 74; 
Baunpny: ET TissreR, Prescription, 416, 477, 419, 484, 486, 511, 513, 514, 516, 520, 821, 

529-531, 533, 537, 538, 542 urm, 548; - ” 
BUFNOIR, Proprislă et contrat, ed. 2-a, p. 164, 414; . | 
Conin Er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 3%; 11, p. 87, 141; , 
Darroz, Rep. Prescription civile, 415 urm., 571 urm.; Suppl. Prescription civile, 310 

urm., 372 urm.; . , 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 351 bis, VI, VIII; 355 bis, 1, II, V, VI; 532 bis, XI; 
LAURENT, XXXII, 87, 92, 93, 96, 108, 110, 112, 119, 124, 126, 128-130 urm., 162 urm., 166; 
MouRLoy, ed. T-a, III, p.:772, 777 urm.; .. 
PLANIOL, I, ed. 3-a, No. 2685, 2693; I1, ed. 3-a, No. 660 urm., 665, 3410; - Tnoerox6, Prescription, I;'561, 562 urm., 571, 572, 575, 576 urm., 59%, 599, 614, 608. 

Doctrină românească. 
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1. După art. 1865 urm. c. CIV. între- 

ruperea preserințiunei civile se operă 

printrun act începător de „executare a 

unui titlu căruia legea 1 recunoaşte. 

puterea executorie. Dacă das executa- 

rea s'a început în virtutea unei sentinţe 

a tribunalului care nu eLui definitivă. 

căci nu se comunicase, părţii intimate 

si dacă prinir'o hotărire definitivă a 

curții apelative sa şi anulat executa- 

rea nerecunoscându-se „puterea. execu- 

torie actului în virtutea căruia 50 înce- 

puse urmărirea, aşa fiind acea Cxecu- 

tare nu poate aveă de efect întrerune- . 

rea preseripţiei. (Cas. T, 66, Febr. 19/85. 

B. p. 104). a a dud 

2: "Art. 1865 prescrie 0; cerere 1 sude- 

cată fie chiar. incidentală. dar. o, cerere 

deja făcută pentru a puteă, întrerupe 

prescripţiunea. Fa nu se întrerupe însă. 

prin faptui că patea este defendoare 

în acţiunea intentată de cel ce prescrle. 

(Apel Buc. II, 35 febr. 20/86. Dr. 48186). 

3. Gererea în judecată făcută de o 

persoană fără calitate cum ar .fi. aceea 

îndreptată de sot pentru averea para” 

fernală a sotiei, si respinsă „de jude- 

cată din această, cauză, Nu întrerupe 

presoriptiunea. (Apel Buc. IUL 87, Ma t. 

au Pia la hotărnicie făcută de 

inginer nu poate echivala cu 0 Che 

mare în iudecată spre A întrerupe 

prescripțiunea de cure Ce inginerul 

hotarnie nu este judecător. ȘI din 20 

tul că el este obligat ai exprima D 

rerea în cartea de hotărnicie ce 0 în- 

joreaoşte, mu însemnează Că. proprie 

tarul care ar vedeă părerea ingineru- 

lui că moşia sa îi este încălcată, es 

ţinut să asculte de. inginer şi șă R; & 

me în imdecată pe persoana & ea 

încălcător. Apoi. aat. 19 alin. II din 

63289. — Codul Civil adnotat. — Iv. 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

Taxe de timbru şi înre- “ 

Art. 1865 
7 

regulamentul de hotărnicii nu dă .ca- 
racter. întreruptiv. preseripţiunei pen: 

“tru încălcări de pământ de cât numai 
petiţiunei de pornirea acţiunei de re- 

:endicare bazată pe planul de hotăr- 

nicie depus de inginer, iar nici cum 
simplei chemări înaintea inginerului 

pentru facerea acelui, plan. (Trib. Su- 

ceava 12 Mart. 29/91 Dr. 30191). 
„5. O cerere de judecată sau o urmă- 

rire constituese nişte acte intreruptive 

de preseripțiune, în sensul art. 1865 
din Cod. civil numai atunci când sunt 

îndreptate în contra persoanei debito- 

rului, iar nu contra unui al treilea. 

(Cas. 1, 158:9%, B p. 319). Ă 

5. Art. 1865 din Codul civil prevă- 

zând întreruperea civilă a preseripţi- 

unei printrun act judiciar, această în- 
_ trerupere nu. are loc printrun_ simplu 

act administrativ al subprefectului, 

care nu înlocueşte -actul judiciar pre: 

văzut în acel articol. (Cas. 1. 1519 B. 

p. , . IE , 

7. Intreruperea civilă. a preseripției, 

nu să operă în afară de o- chemare în 

judecată şi de recunoaşterea debitoru- 

lui sau posesorului, decât printr'un 

act începător de executare, care nu 

poate fi decât sequestru sau cererea, de 

executare - unui titlu executor. Prin 

urmare; un proces verbal, care. cons- 

tată o contraventie la legea timbrului 

şi care nu este aprobat de minister; 

“nu este un act de executare şi nu are 

până la aprobare, caracterul unui act 

executor şi deci nu întrerupe prescrip- 

ţia. (Cas. I, 68/902 B. p. 166). 

8. Fiecare codevălmaş având man- 

dat de a îmbunătăţi soarta tuturor cc- 

lorlalţi, iar nu de a-i pănubi un act 

emanat "numai dela, câţiva moșneni 

iar nu dela obştea întreagă, nu poate 

_£i opus obşstei, spre a dovedi recunoaş- 

terea codevălmăşiei şi întreruperea 

prescripției. (Apel Craiova I, Dr. 

37903). 
9. Acţiunile ce derivă din cambii, cu 

secadenţă la o zi fixă se prescriu prin 

cinei ani din ziua seadenței. însă acea- 

- stă prescripțiune se poate întrerupe 

prin simpla cerere făcută în judecată, 

fie introductivă de imstantă fie numai 

incidentă într'o instanță. deia începu- 

tă fără însă a se mui eXIRe ca, cererea 

în judecată să fie urmată şi de o cita- 

ţiune în persoana pârîtului. Această 

cerere în judecată chiar lăsată în pă- 

răsiire, întrerupe prescripţia acțiunei 

cambiale, căci, odată instanța anmaia- 

-îă în timp util nu mai poate aveă loc 

preseriptiunea acţiunei. Insă instanța 

se poate prescrie. întru cât instantele 

începute. şi delăsate se prescriu „prin 

trecere de 20 ani, socotiți dela cel din 

urmă act de procedură, oricare: ar fi 

termenul. de prescripţie al acţiunilor 

în urma cărora se vor fi început acele 

instante. (Trib. Iasi Ti, C. Jud. 4903). 
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Art, 1865 

10. Intervenţia: fie pentru recunoaş- 
terea drepturilor celui :ce o face, fie 
pentru apărarea drepturilor uneia, din 
prigonitoarele părții (art.:247 Pr. civ.) 
este o cerere făcută într”o judecată ce 
se urmează între alte persoane astfel 
că conform art. 1865 Cod. civil operea-: 
ză şi ea întreruperea preseripţiei, ca şi 
o_ cerere introductivă de instanţă. (Cas. 
11, 3321904 B. p. 1324). a 

- Deşi din art. 2 partea | şi art. 3 
partea IL din legiuirea dela 8 Martie. 

„1847 pentau mărgiinirea prescripţiei în 
“caz de împresurări de pământuri, re- 
zultă că cererea de hotărnicie pentru 
a întrerupe preseripţia trebue:să fie 
urmată de o cerere în judecată cu pla- 
tă de taxe, cum însă nici o lege ante- 
rioară nu cerea asemenea formalităţi:: 
rezultă că o cerere de hotarnicie făcu- 
tă înainte de 1847 poate să fia consido- 
rată ca, un act introductiv de instanță 
şi caatare poate. echivală cu o acţiune 

- în.revendicare, de oarece efectul legal 
al unui act trebue să fie judecat după 
legea iîn vigoare, când a fost făcut. (Cas, 1, 112/9904, B. p 345). 

12. Preseripţiunea nu poate fi între- 
ruptă decât în cazurile anume prevă- 

- zute de lege. Intreruperea civilă a 
preseripțiunei nu există, decât atunci 
când acela, care o invoacă a făcut o 
cerere în judecată. fie această cerere 
introductivă: de instamță, fi numai in- 
cidentă întw”'o instanţă dej începută, 
care cerere să fie încuviinţată printr'o 

" hotărâre :de merevocabilă autoritate. (Apel Buc. II..Dr. 11906), - o e. 
13. Din combinația art. 403, din ve- 

chea. procedură civilă, cu art. 34 din „regu entul hotărniciilor din 1868, rezultă că. instantele judecătoreşti. nu pot să încheie jurnalui de coniirmarea lucrării la îndeplinire a unei hotărni- cii decât citând pe părţi fie cii există sau nu contestaţie în contra acelei exe- 

"a ZASilel, o încheiere a Curţii de Apel dată fără citarea părţilor. asupra, con- firmării lucrării de aducere la îndepli- hire a unei hotărnicii nu poate între- rupe prescripţia faţă de părţile necita- te, conform art. 1865 codul civi!. (Cas, IL 14 Noembrie 19%. B. p. 1845). Desi art. 1865 alin. TIŢ codul cix. vorbeşte numai de recunoaşterea Yo- luntară din partea debitorului. acelaş lucru trebue admis si pentru uceu- noaşterea forțată prin justiţie, fiindcă fane stă nici un motiv juridice de a, a istincțiune între ambe i. (Cas, III 10 Dee. 1907. B. g. e eazuri . După regulamentul de_ transport a C.F.R, ($ 73, alin. I şi III). cererile de deşpăgubiri pentru întârzieri se Prescriu în termen de 6 luni, socotite ela eliberarea mărfei, iar această pre- scripție nu se poata întreru â 
„poata pe decât conform codului civil]. . i 

DESPRE. -PRESCRIPȚIUNE Codul ciri 

Intreruperea civilă a preseripției o- 
perându-se conform art. 1865, alin. DI 
codul civil, prin regunoasterea de că- 
tre debitor a dreptului celui în contra 
cărui prescrie, urmează că dacă diree- 
tia C. F. R. a făcut o ofertă de despă- 
gubiri pentru întârzierea adusă în 
transportul mărfei, mai înainte de a 
se împlini termenul de 6 luni dela cli- 
berarea mărfii. preseripția a fost în- 
treruptă în asemenea caz priu faptul 
recunoaşterii din partea  debitoarei. 
(Cas. III, 21 Ian. 1908, B. p. 166). 

- 16. Acţiunea în revendicare a, unui 
bun, ca şi acţiunea în restituire a 
„fructelor lui derivă din acelaş drept 
de proprietate, aştfel că exercițiul ac- 
țiumnii pentru principal, adică pentru 
fond întrerupe preseripția si pentru 
accesoriu, adică pentru venit. Prin 
urmare, când reclamantul care a câș- 
iigat procesul în revendicare; care a 
durat mai bine de 30 ani face acțiune 
pentru plata veniturilor pe tot acel 
timp, npâritul nu poate învocă pres- 
ecripţia, de 30 ani a acţiunii pentru plata 
veniturilor. (Cas. 1: 235 din 97 Mai 
1908, B. p. 844, Revista Judiciară 4 
1908). 

17. In materie de urmărire silită, 
„chiar dacă -comandamentul ar fi de 
natură a întrerupe preserințiunea faţă 
de debitor în sistemul codului: vechiu 
de procedură, această, întrerupere de 
prescripţie însă nu poate produce nici 
un efect fată de un terţiu care detina 
imobilul, de oarece comandamentul 
fiind destinat pentru debitor, nu poa- 
te fi opozabil terţiului deţinător al 
imobilului. (Cas. II, 15 Decembr. 199, 
B. p. 1474). „n 

18. După art.'1865 al. I din codul Civ. 
simpla cerere în judecată. operează în- 
trerupere civilă şi nu e nevoe ca arti- 

„unea, să fie notificată ca în codul fran- 
ez, când cererea în iudecată a fost 
insoțită şi de plata citaţiilor şi prin 
u>mare deligența ce se mai puteă cere 
reclamanţilor este îndeptinită. (Trib. 
Romanați. Dr, 47/910, p. 375). 

19. Prescripția unei cereri suplimeu- 
tare prin care se modifică suma ceru- 

prin acţiune se întrerupe în ace- 
leaşi condițiuni, deşi este făcută după 
împlinirea termenului de preseriptie, 
când ambele cereri pornese din acela- și cauză şi sunt bazate pe acelaşi tit- lu. (Trib. Romanați Dr, 47/910 p. 379). 

20. După dispoziţiunile art. 1865; ali- 
niatul I din codul civil prescripția se 
întrerupe printr'o cerere făcută în ju- 
decată, fie introductivă de instanță sau numai incidentă în instanța deje 
incepută. Prin cerere incidentă se În- 
ieleg cererea reconvențională, de ehe- 
mare în paranţie sau de intervenție, 
cari sunt adevăraţe cereri în judecată 
in sensul citatului articol, - ” 
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Codal civil __ DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1865 

„Prin urmare, o petiție prin care nu 
se. formulează nici o pretenție și care 

nu conţine decâto simplă declaratie nu 
constitne o cerere în iudecată nici 
principală, nici incidentă, şi nu. poate 
aveă de efect întreruperea preseripției. 
(Cas. 1, 103 din 26 Febr. 1910, B. p. 212 
Jurisprudenta 13/1910). 
21. După art. 1865 alin. I din codul 

«civil, întreruperea civilă a preseripţiei 

se operează prinir'o cerere făcută în 

judecată, fie introductivă, de înstantă 

sau numai incidentă, întro instanţă 

deja începută. | 
Acest text de lege, spre deosebire de 

+extul corespunzător francez. nu cere 

ca condițiune pentru a se puteă operă 

- întreruperea prescripţiei ca acţiunea 

să fie adusă la cunoştinta pâritului.. 
In adevăr, fundamentul juridice al 

pieseriptiei liberatorii nu poate fi altul 
decât nepgliiența creditorului. şi deci, 

din moment ce acesta a făcut cererea 

în iustiţie, dânsul şi-a manifestat în 

deajuns întenţiunea_de a cere plata 

ereanţii sale. (Cas. III, 44 din 3 Po- 

bruarie 1910, B. p. 287,. Jurisprudenta 

111910). . 
“22. Dupa dispozitiunile art. 1865 din 

codul civil, preseriptia poate fi între- 

vuptă printr”o cerere în judecată prin 

urmare, un miiloe de-avărare bazat pe 

întreruperea civilă a preseriptiunii 
printro acţiune. intentată anterior 

fiind de natură a schimbă soluţiunea 

procesului.! , o 

Omisiunea ce Tribunalul face de a 

se pronunță asupra, acestui miiloe de 

apărare este esenţială. (Cas. I. 2 Mai 

1911, B. p. 649). . , Ă 
23. Potrivit disnozitiunilor art. 1865 

din codul. civil. întreruperea civilă a 

preseriptiei se poate 0peri ȘI Drin re- 

cunoaşterea de către debitor sau pose- 

sor a drepturilor celui în contra: că- 

xuia prescrie. şi o asemenea recunoas- 

tere poate să rezulte din plata une: 

chirii făcută fără nici o rezervă în 

privinta dreptului de proprietate. 

(Gas. Î. 1. Iunie 1911. B. p. 795). 

24 Când printrun testament de- 

functul a recunoscut existenţa unul 

capital. cât si a procentelor ce se pă-. 

sese în patrimoniul său cu titlu de 

împrumut din averea - parafernală a 

soţiei sale, nu se mâl „poate zice e: 

procentele mai vechi .de 5 ani au fost 

prescrise, spre a îi apărate de taxa 

de înregistrare. de oare co prescripția 

sa întrerupt prin recunoaşterea debi- 

torului, conform art. 1865 din codul 

civil. (Cas. III, 336 din 7 Oct. 1911, B. 

p. 1314, Curier Jud. 151919). Ă 

55. După art. 1863. alin. [II din codul 

„civil, întreruperea civilă a preseripti- 

unei se operă .prin recunoasterea de 

către debitor sau posesor a drepturi- 

Jor celui contra căruia prescrie. 

Astfel, dacă o parte plăteşte chirie 

Statului pentru .un loc în litigiu fără 
să se facă nici o rezervă, în ce priveşte 
dreptul său de proprietate asupra ace- 
lui loc,. prin aceasta dânsul .recunoa- 
ste” în mod voluntar. dreptul de pro- 

“ prietate al Statului asupra acelui loc. 

(Cas. I. 907:din 19 Dee. 1911, B. p..1654.. 

Curier Jud. 27/1912. In acelas sens Cac.. 
I,:dim 4 Martie 1918.B..p. 584 hotăreşte, 
adăosând: „şi daci. violeacă -art.: 1865 
al. 3 c. civil'tribunalui când respinge 

acțiunea statului, declarând. că, pre-“ 

seriptiunea a fost împlinită în favoar-- 
vea intimaţilor desi ea. fusese între; 

ruptă prin recunoaşterea voluntară a 

autorilor lor). i 

26. Art. 1865 din Codul: civil: care 

prevede modurile, de întrerupere civilă 
a prescriptiei, fiind aplicabil în ge- 

nere si în. materie coinerrială în lin- 

sa vreunui alt text în această, materie 

urmează că întreruperea cursului 

pveseriptiei nu se poate opera, nici în 

ce priveşte preseriptia cambială 'de 

cinei ani de cât numai în cazurile pre- 

văzute de-art. 1865 din codul civil, 

Simpla cerere de a fi înscris întrun 

tablou de creditori cu o creanță cons- 

tatată printr'o cambie, care însă nu a 
fost lichidată, şi valorificată “printr'o 

hotărîre iudecătoreaseă, neavând ca: 

raoterul unui act începător de execu- 

tare, conf. art. 378 pr. civ, rezultă de 

aci că acea cerere de înscriere în ta- 

blou' nu a putut :operă intrerupere 

prescripției cambiale conf. art. 1865 

al: 2 din codul civil. (Cas. III, 508 din 

19" Dec. 1911. Curier Jud. 3/1912, Bul. p. 

1735). a AL 
27. După art, 1865 al. 3, întreruperea 

civilă a prescriptiunei se operă prin 

recunoaşterea, de către debitor sau Po- 

sesor 2 drepturilor celui contra căruia 

prescrie, iar instanta de fond nu poa- 

te să înlăture efectul ce art. 1865 atri- 

bue unei „asemenea recunoasteri, nu- 

mai pentru motivul că debitorul nu 

sar fi putut opune la plata cerută de 

agenţii de urmărire ai Statului când 

cel contra cămia prescrie ar fi Statul 

întrucât dânsul, puteă plătind sume!e 

cerute să facă totuş rezervele în pri- 

“inţa ' dreptului de mropriatate. (Cac. 

“T, 4151912, Curier Jud.:15/1912). 

28. Legiuitorul român, spre deose- 

bire de textul corespunzător din codul 

civil. francez, nu cere că condiţiune 

pentru a se puteă operă întreruperea 

prescriptiunilor ca acțiunea să fie adu- 

să la cunoștința pârîtului, ci numai Ca 

acțiunea, să fie introdusă, căci dacă le. 

piuitorul nostru: ar fi voit ca şi le- 

giuitorul francez să subordoneze în- 

froruperea prescripțiunei condiţiunii 

de a se face un act cu aaracter contra- 

dictoriu, ar fi: prescris aceasta în mod 

formal, precum & făcut la perimare. 

(C. Craiova IL, 1121912. Curier. „Jud. 
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67/1912. In acelaş sens:: Cas. III, 27 A- 
prilie 1920, Curier Jud, 45/921). 

29. In virtutea principiului că o re- 
cunoaştere spre a puteă fi opozabilă 
celui. ce o face trebue să fie făcuță de 
o persoană capabilă a se obligă sau 
de reprezentantul său autorizat. Prir 
măria unei comume nu poate face o re. 
cunoaştere relativă la proprietăţile 
sale decât sub formele anume de ter- 
minate de legea sa organică, NA 

„__ Prin urmare cele atestate de Pri- 
măria unei comune printr'un certifi- 
cat si. o telegramă neputâmd fi opoza- 
bile comunei, nu pot fiinterpretate ca 
o întrerupere civilă a posesiei sale şi 
Tribunalul - hotărînd altfel a aplicat gre- 
şit principiile din art. 1865 e. civ.. sia 
violat regulele de drept relative la 
continuitatea posesiunii pentru a pres- 
crie_edictate de art, 1847 e. civ. (Cac. 
I, 19. 687, 1913; -Jurispr. Rom, 1914, 

30. Intreruperea: prescrivţiunei în 
comercial, conform art. 946 cod. com. 
se regulează după dispoziţiunile codu. 
lui civil, iar după art. 1865 întrerupe- 
rea se operează: 1) printr'o cerere în 
judecată; 2) printr'un act începător de 
executare; 3) prin recunoaşterba de 
debitor a dreptului celui. contra că- 
ruia se prescrie. Enumerarea făcută de 
acest articol fiind limitativă, orice alţ 
act ce nu intră în prevederile acestui 
articol, nu pot aveă efect întrerupător 
şi, deci nici reclamaţiunile ce star fi 
adresat în termen direcţiei C.F R. 
pentru restituirea taxelor de locaţiune 
incasate nu sunţt' întrerupătoare - de prescripţie, ele fiind invitaţiuni ex- 
trajudiciare, cari nu' echivalează cu o chemare în judecată, cum. cere formal 
art. 1865 e. civ. (Cas. III, decizia No. 58, din 18 Febr, 1914. Inrispr. Rom. 1914 
p.„249. Curier Jud. 26/914). | 
„_S1. Dacă într'o actiune de ieşire di indiviziune între comoştenitori pârâ- invoacă în apărarea sa prescripţia 
achizitivă bazată. pe Posesia exclusivă 
ca proprietar. iar reclamantul opune întreruperea civilă rezultând din re cunoaşterea de către întimat a drep- ui reclamantului de succesor, fă- cută întrun proces anterior în aceste imprejurări Xrecunoaşterea dreptului de succesor, indiferent dacă termenul 
prescripţiei eră Sau nu împlinit la ata recunoaşterei, operează totuş în- treruperea civilă în confomitate cu art. 1865 e. civ. (Cas, I, decizia No. 166 din dă Martie 1914, Jurispr.- Rom. 1914 
„32. Intro acţiune în revendicarea unui teren: plată de chirie făcută de defendor reclamantului pentru acel te- ren nu poate echivală cu, o întreruperea de prescripţie. când instanța de fond constată, în fapt că prescripțiunea de 30 ani. se împlinise în favoarea de- 
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. fendorului cu mult înainte de epoca 
plătţei chiriei şi că nu se poate deduce 
din această plată că defendorul a re- 
cunoscut reclamantului dreptul de pro. 
prietate_ asupra terenului, de oarece 
plata. de chirie n-a fost voluntară 
după deposedarea defendorului, ci el 
a fost constrâns a: o face. (Cas, secți- 
unei unite decizia No. 7 din 25 Sept, 
1914. Jurispr. Rom. 1915, p. 66, Curier 
Jud. 69/914). , 

33. Verificarea unei creanţe la masa 
falimentului nefiind altceva 'decât o 
recunoaştere în iustitic a datoriei ea 
are de efect a întrerupe preseripţia 
conform art. 1865 e. civ. şi constitue o 
cauză permanentă de înțrerupere a 
prescripţiei până la închiderea opera- 
țiunilor. falimentului. In adevăr, pres- 
cripțiunea întemeindu-se peo presum- 
țiume de plată trasă din inacțiunen 
creditorului această presumpțtiune nu 
poate fi admisă atunci când credito- 
rul cambial se găseşte în imposibili- 
tate de a face o urmărire în iustiţie 
din cauza stării de faliment a debito- 
rului său, de unde urmează că nu i se 
poate opune creditorului prescripția 
acţiunii sale din moment ce dânsul a 
prezentat creanţa sa la verifil:are ina. 
inte de expirarea termenului de cinci 
ani pentru prescripţie prevăzut de art. 
949 „cod. com. | . 

Prin urmare, greşit tribunalul peu- 
tru a caleulă termenul de preseriptie 
iă aa punct de plecare data verificării 
creantei la masa falimentului în loc de 
data. închiderii procedurii faliment 
lui şi declarând în modul acesta pres- 
crisă o acțiune cambială face o greșită 
aplicare a principiilor în materie de 

iment şi de prescripţie şi dă o sen- 
tinţă  easabilă, as. III dezizinnea 
No. 532 din 21 Oct, 1915. Jurispr. Rom. 
1915, p,. 637). : , 

34. Este validă clauza din polita de 
asigurare prin care se prevede că noti- 

„ ficarea făcută societăței de asimurare 
de către asigurat nn întrernpe pres- 
cripția aoțiunei în despăgubire, cară 
se împlineşte la 15 Sept. a anului în care 
sa întâmplat dauna. de oarecă o ase: 
menea clauză limitând şi împuţinând 
modurile de întrebuințare a. prescrip- 
ției, ea tinde la ameliorarea situatiei 
debitorului. (Cas. III, 397,915, Curier 
Jud. 65/1915), | 

35. Când întrun contract de asigu- - 
rare sa stipulat că acțiunea pentru 
plata. daunei ce are asiguratul contră 
asiegurătorului. se prescrie întrun ter- 
men mai scurt decât cel prevăzut de 
Codul comercial, această clauză este 
valabilă şi obligatorie. - : 

ceastă prescripţie! convenţională nu 
„se poate întrerupe decât prin mil" 
loacele convenţionale alese de părti, 
aşă încât dacă în contract s'a stipulat 
că . prescripția nu se întrerupe Dio: 

2—.
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prin mijloacele legale de întrerupere a 
prescripțiunii, ci numai prin acţiunea 
în justiție si plata taxelor, orice an- 

„chete, orice tratative. chiar şi ancheta 
în fulurum, nu pot întrerupe această 
prescripţie scurtată convenţională. (C. 
Pue. 1,:7:916, Curier Jud. 18/1916: Cas. 
II. 1753 din 15 Sept. 922, Jur. Gen. 1923. 

ÎN. . . 
. 

36. Dacă este admis că părțile pot 

stipula prin polita de asigurare un 

4ermen mai scurt de prescriptie decât 

acel prevăzut de codul de comert prin 

art. 954. nu-este însă mai putin adevă- - 

vat că 6 asemenea clauză trebue să fie. 

interpretată şi aplicată cu bună cre 

dinţă, spre a nu 
surprinde care să facă iluzorii drep- 

turile asipuratulai. De aci rezultă că 

instanțele de fond sunt în drept şi da- 

toare de a examina şi apreciă diferir 

tele împrejurări ale cauzei din cari ar 

rezulta, intentia manifestă, a asiguratu- 

„lui de a nu lăsa să se piardă dreptul 

său la despăgubire. 
De aceea nu se poate sustine că nu- 

„mai prin intentarea actiunei înainte 

de 15 Septembrie cum se prevede prin 

polițele de asigurare, se poate între- 

rupe prescriptia. ci, trebue a se recu- 

noaste deplină latitudine instanţelor 

de fond-de a cercectă si alte fapte şi 

împrejurări speciale cauzei din care 

sar puteă deduce că părțile au înţeles 

a renunța la decăderea stipulată prin 

polita de asigurare, cum ar fi atunci 

când societatea de comun acord cu asl- 

puratul a procedat la efectuarea 1n 

mod contradictor şi fără xezervă a 

unor anchete şi cercetări pentru stabi- 

Jirea prejudiciului suferit în care caz 

era datoare să exar 

o recunoaştere a prejudiciului şi 

motiveze pentru .ce din ele mu rezu tă 

o recunoaştere din partea societăţii de 

asigurare, care după art. 1865 e. civil, 

operă întreruperea preseripţiel. as. 

Ii. 254]916. Curier Jud. 471916). 

37. Chemarea în judecată fără cita- 

rea pâritului nu întrerupe prescriptia. 

Suprimarea din textul român a ali- 

niatului din. Codul îrancez Care cere 

încunoştințarea,. pâritului actionat nu 

înseamnă Suprimarea, principiului ci 

inutilitatea înscrierei in lege. fiind e 

la sine înteles. (C. Apel Bua s Ile 

din 19 Tan. 1919. Curier Jud. 451921). 

38. Potrivit art- 1565 No. 1 și 1560 e 

civ. preseriptia se întrerupe pri a 

sera de chemare în. iudecată 5. între- 

ruperea durează atâta timp cât proce- 

sul va fi pendinte. „,, 1, s 

După” această regulă în spetă Sa 

acum defunct care. & îost pehemai ne 

judecată pentru ieşire, € a A edâne 

mar fi putut pret ce 

bunul în cursul judecării procesului, 

a dobândit proprietatea prin pres- 
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deveni un mijloe de 

“Gen. 1923 No. 224) 

„se recunoaşte 

Art. 1865 

cripție. pentru. că ea a fost întreruptă. 
Insă descendenţii săi, cari, — când au 
intrat în stăpânirea averii rămase pe 
urma tatălui lor.au găsit în suecesi- 
une si imobilul din litigiu îar proce- 
sul fiind rezolvat la prima înstantă 

înainte de deschiderea dreptului lor 

n'au fost introduşi în apelul făcut de 
reclamanţi decât după împlinirea ter- 

menului de 10 ani, cerut de art. 18% e. 
civ„—cum potrivit art. 1858 No.4şi 1859 

e, civ. aceşti descendenţi au început o 

posesie nouă distinctă de a autorului 
lor, unită cu titlul de erede care con- 

stitue o îustă cauză, şi fiind 'şi de 

bună credinţă. lor nu li se poate opune 

întreruperea operată în contra tatălni 

lor, de oarece n'au avut cunoştinţă de 

proces decât după ce au dobândit prin 
presaripţie proprietatea :bumului - în 

discuţiune. (QC. A. Bucureşti IV. dec. 

civ. 329 din 30 Decembrie 1922, Jur. 

39.-.0 hotărîre definitivă care nu se 

execută timp de 30 ani dela pronunța- 

vea ei, se prescrie conform art. 404 pr. 

civ. şi nu se mai poate execută, pier- 

zându-şi autoritatea lucrului judecat. 

Nu poate să fie considerată ca un act 

a se libera un duplicat 

cutoriu chiar dacă sa dispus de jude- 

cată, pentru eliberarea duplieatului 

citarea părților. 

- Potrivit art. 1 

civilă a preseriptiei, se operează şi 

prinir'o cerere făcută în iudecată fie 

ințroductivă de imstanţă fie numai in- 

după titlul exe- 

. cidentă într'o instanță deja începută, 

ceeace însemnează că cererea in dude. 

cată să aibă de obiect constatarea şi 

stabilirea unui drept ce formează în- 

uşi obiectul litigiului, (C- Apel Cra- 

ova s. I, 95 din 22 Mai 1928. Jur. Gen. 

1923 No. 705; Cas. ÎI. 481 din 30 Oct. 

1993. Jur. Rom. 211924). 
- 240. Conform art. 1865 al. 3 cod. civil, 

întreruperea civilă, se operă şi prin re 

cunoaşterea de „către debitor sau posc- 

sor a dreptului celui în contra cărui 

prescrie. , 5 , 

In speţă scrisoarea din 8 Octombrie 

1921, prin câre intimata comunică ape- 

lantului distrugerea. mărfei și îi cere, 

pentru îndeplinirea formalităţilor de 

despăgubire să-i trimeată factura ort- 

ginală, Ş _ 

art, 1865 al. 3 e. civ„ un act întrerupă- 

tor de prescripţie de oarece nu rez 

din această scrisoare că isi firmă 

datoare cu vre-o sumă 

de bani apelantului. din cauza distru- 

gerei mărfurilor. , 

Chiar dacă s'ar admite că zisa seri- 

soare ar întruni elemențele cerute; 

pentru a întrerupe preseriptia totuşi 

dela data ei până la introducerea pre- 

zentei actiuni, 30 Mai 1922. a trecu 

mai mult do 6 luni, timp cerut de 

nu poate constitui în sensul - 

Antrerupător de prescriptie cererea de . 

1865 c. civ. întreruperea. .



Art, 1866. 

956 al. -I,. cod.. com. pentru preserierea 
actiunilor- în „materie: de transport; 
deci a urmat un nou termen de pres- 
cripţie: care 'şi-a produs efectele. (C.. 

- Spig, care AresDiit 02 at 099. dur. 
*» Gen.:1923 No. 1637). ... .- i: 

-- 41. Prin - întreruperea . prescripţiei 
prin unul din actele enumărate la art. 
1865 cod. div. .nu-:se înlocueşte pres- 
criptia scurtă prin .una ordinară — de. 
30 de ani.în materie civilă şi de 10 ani. 
în : materie. comereială..— de oarece 
nici un text de lege nu prevede o ase- 
memea dispoziţie, şi este şi logie şi ra. . 
țional ea. prin încetarea cauzei de în- 
trerupere, aceleaşi . regule .să-şi reia 
aplicarea, lor; că . deci. nu se poate 
schimba nici natura şi nici termenul 
prescriptiei.. (C. A.. Bucureşti IV, dec. 
com. 88 din 12 Oct. 1923; Jur. Gen. 1923 
No, 1687). . 

42. Dispariţia de dosar nu constitue 
după lege. un act întrerupător de pres-" 

(Cas, “II, 481 din 30 Oct. 1933, cripţie. L 
Jur, Gen. 1924... No. 168)... . -. 
„43. Potrivit dispoziţiilor art, 946 al. 2 
e. :com. întreruperea  prescripției în 

„ materie: comercială se regulează. după 
- dispoziţiile codului civil, iar potrivit 

„dispoziţiilor art. 1865 e. civ, întrerupe-.. 
rea civilă se operează: printr'o cerere 
făcută în judecată, printr'un act înce- 
pător de executare sau prin cererea de 
executare, precum şi prin recunoaşte- 
vea de către debitor sau posesor a drep- 

"tului celui. contra -căruia .se prescrie, 
„Aceste cazuri de intrerupere civilă a 
preseripției sunt limitativ. arătate în 
lege şi orice alte cazuri cari nu ar în- 
tra. în enumerarea făcutţă de art. 15865 
€. :clv.. nu pot avea acelaş efezt. Prim 
urmare petiţiunile de. reclamaţie adre- - 
sate. da păgubaş Direcţiei Generale a 
CL, R. pentru a i se plăti valoarea 
unor mărfuri pierdute cu ocazia tran- 
sportului pe calca ferată, nu not aveă 
efectul de a întrerupe preseripţia, pă- - gubaşul fiind vinovat că, după prima sa. reclamaţie văzâna că, Direcţia C. F. 
R. nu voeşie a luă în considerare cero- xea sa, n-a introdus acţiune în justiţie 
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pentrucă, în conformitate cu dispozi- 
țiile 'art, 1865 a civ.să intrerupă cursul 
preseripţiei, (Trib. Prahova s, IL, % 
Jubie 1924. Jur. Gen.'1925 No. 1480). 
44. Prescriptia este întreruptă atun- 

ci când. fie prin act separat, îis prin 
- mărturisire în' cursul unui proces, pâri- 

tul recunoaşte voluntar. lipsa de drect 
în exerciţiul stăpâriirei : imobilului. 
(Jud. Ocol. Herţa-Dorohoi. 15 din 2 
Ian. 1995. Jur; Gen. 1925 No. 364), 
"45. Preseripţia achizitivă sau uzuca- 
piunea ca miiloe de u dobândi propri- 
cetatea imobilului prin o posesie prelun: 
sită întrun timp determinat presupu. 
ne..donă lueruri:. posesorul să poseadă 
lucrul :în timpul cerut de lege şi proprie. 
tarul să nu reclame în acest timp bu: 
nul său. Dacă posesorul pierde lucrul 
sau dacă proprietarul îl reclamă, ne- 
mai existând una din aceste două eor- 
diţiuni. preseripţia a fost întreruptă, 
„deci timpul de posesie anterior devire 
inutil. _ Ca 
Prescriptia poate. îi întreruptă pe 

lângă urmărirea în justiţie şi prin 
un act de recunoaştere voluntară, ce 
posesorul o fake dreptului celui contra 
căruia el prescrie. Această. recunoas: 
tere .poâte fi expresă (sub forma unei 
convenţiuni), sau tacită (care să re- 
zulte din actele posesorului). , 
„Recunoaşterea drepturilor altuia, 

fiind, echivalentă unei renunțări la 
achizițiunea dreptului. de proprietate, 
prin, prescripțiune, face inutil. timpul 
ce a curs, dar nu împiedecă preseripția 
să reînceapă. să curgă imediat dură 
aceea, . | , 
„. Prin urmare în specie, pârttul prin 
actul de antichreză încheiat. recunos- 
când implicit ca proprietar al locului 
pe reclamant urmează că el nu mai are 
astăzi dreptul să invoace preseripția 
achizitivă a proprietăţii locului în liti- 
piu, la care a renunţat în mod expres 
(Judee. Şipote-Iasi 12 Febr, 1935, Jur. 
Gen, 1925, No. 49%). | ! 
46.A se vedcă: art. 390, nota 3; art 

1839, nota 3; art. 1865, neta 6: art. 1869, 
nota 6). . ” 

„Art. 1866. — Efectele întreruperei preseripțiunei prin vre-' 
unul din modurile haturale sunt absolute; întreruperea civilă, 
afară de excepţiunile coprinse în articolele. 1872 si 1873 și altele asemenea, nu folosește decât celuia ce o face și nu Vatămă decât celui contra cărui se fact). (Civ. 1864 urm. 1867 urm.). 

Doctrină străină. 
BAUDRY ET CHENEAUX, Des personnes, IV, 645; i * DEMOLOMBE, VILI, 151; XIX, 23 LAUREXT, V, 183; XIII, 98;” si PANDECTES FR., Prescriplion, 3346, o îl | 

1) Textul art. 1866 nu există în Codul civil francez. 
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Eee E . aaa 
pp Doctrină românească. ... 

AxexAspRESG0, II, ed. 2-a, 'p. 808 n. 1; IV, part. 1, ed. 2-a, p. 506, 632;: D it ancier 
„_ . moderne de la ovare, p. 49%; P % P ! roi ancten * 

CANTACUZIXO MATEI, p. 133, 509; . - „ 
Nacu, III, p. 849. ! | : - o. i n 

Jurisprudență. IN ca; acte întreruptive'- de preseript' une 

| a ” „_t “contra obstei moşnenilor,: (Apel B e. 

„1. Sunt acte întrâruptive de pres- . “III, Febr. 4/99, Dr. 1494). E 

criptiune numai acelea cari au lee îm.  „.%. Conform art. 1866 din codul civil, 

tre părtile. cari: figurează într hotă- întreruperea preseripţiunii nu se poate 

rîre iar nu şi 'acelea cu alte. persoane întinde dela o persoană la alta. (Cas. 

străine de hotărîre. (Apel Buc. I, Feb:. 1,15 Oct. 1907, B.'p. 1489), .- 

17/89, Dr. 46/89). : "4. A se vedeă: art, 1057, nota 4; art. 

2. Tiotăririle ce au-intervenit contra 1201, nota 166; art. 1865; nota 16, art. 

unora din moșneni, nu pot fi privite 1872 nota 1. . N 

Art. 1867. — Intreruperea, fie civilă fie naturală, şterge cu 

totul verice 'prescripţiune începută, înaintea sa; în nici un 

caz acea prescripţiune nu mai poate fi continuată. Posesorul 

sau debitorul pot începeo nouă, prescripţiune după ce actele 

constitutive de întrerupţiune încetează, . conform naturei lor 

şi regulelor aci mai jos stabilite?). (Civ. 1864, 1866,. 1868). ' 

Doctrină străină. 

BAUDRY ET CHENEAUX, Des personnes, 1V, 645; 

DeExoLoMBE, VIII, 151; XIX, 6%; - : 

LAURENT, V, 183; XIII, 98; 

PANDECTEs FR., Prescription, 3346, 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, Il, ed. 2-a, p.. 808 n. 1; IV, part. |, ed. 2-a, p. 506, 632; Droit ancien 

et moderne de la, Roumanie, P: 498; | - 

CANTACUZINO MATEI, .P: 133, 508; » : 

Nacu, III, p. 848. 

ri ţă. timpul cezut pentru prescriptiune. ast- 

Jurisprudenţă „fel că noua preseriptiune so împline- 

1. Imprejurarea că posesiunea celui ste dela încetarea întreruperei,, Prin 

care invoacă preseriptiunea a fost în-. acelas interval de timp în care sar fi 

treruptă după trecerea timpului nece- împlinit aceea care i fost întreruptă, 

sar pentru a prescrie. nu poate avea cu toate acestea, când întreruperea Te- 

nici o influenţă asupra dreptului deiă  zultă din recunoasterea datoriei, ea 

câştigat căci după art. 1867 efectul în. produce efecte mai întinse, între altele 

treruperii posesiunii este de a opri şi acela că recunoaşterea unei datorii 

continuarea unei prescripțiuni începu- care este supusă la o preseripțiune de 

te si neterminate iar nu de a sfărâma  sourtă durată poate avea dle efect să 

o prescripțiune terminată care a confe- . proroaze la, 30 de ani timpr cerut Pon 

rit posesorului dreptul de proprietate. tru a prescrie. Când este vor a e 

(I1nb. Râmnicu-Sărat. 85. Apr. 19/82, prescripțiune liberatorie, recunoaşterea 

Dr. 19182). - . datoriei, care să aducă Întreruperea 

"5. Gând” o -preseripţiune este între- prescripțiunei poate fi valabil făcută 

ruptă, noua, preseriptiune ce începe a - de orice persoană cara are administra” 

curze este de aceeaşi durată ca prima.  tiunea patrimoniului altuia, căci ac 

căci întreruperea preseripțiunel, care asemenea persoane pot să in rerună n 

are de efect de a şterge țimpul ante- mod valabil preseripțiunea, p ind 

rior, nu schimbă întru nimic natura parte din capital sau interese, nu este 

titlului. nici a dreptului. (Apel Buc. piei un cuvânt să nu [i so recunoască 

TII. 199, Sept. 18;92. Dr. 60/92). capacitatea, de a o întrerupe în ori i 

3. Deşi în general întreruperea pres- alt mod. prin urmare și prin re unoaS- 

cripțiunei nu are de efect a prelungi  terea expresă. Şi. dela întrerupere, 

  

1) Textul art. 1867 nu există în Codul civil francez. 
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Art, 1868 

cepe o nouă preseripțiune de 30 de ani. 

(Apel Bue, III, Dr. 41;901). i 
"4.a) Cu toate că prin: efectul peri- 

mărei acţiunea a cărei perimare s-a 1n- 

cuviinţat este stinsă şi socotită ca şi 
când nu ar fi existat astfel că o.acti- 

une perimată nu mai poate avea efec 

tul întreruptiv de prescripţie si a face 
ca o a doua, acţiune ce s'ar introduce 

să fie valabilă. totusi pentru 'această: 
trebuie ca cererea de perimare să se, fi 
făcut înainte de introducerea celei 'de 
a doua, actiuni. eat d 

b) Perimarea neproducându-şi efec- 
tele decât dela data introducerei. ei ur- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE -. Codul civil 

“ -mează cu evidentă că dacă cererea, de 

perimare a. primei actiuni a fost făcu- 
tă posterior introducerei o2lei de a 
doua acţiuni, această, acţiune este va- 

labilă. întru cât dela, data, înregistră- 
vii ei, prima acţiune continua încă de 
a există cu efectul ei întreruptiv de 
prescripţie, iar dacă în urmă a fost pe- 
rimată, această 'perimare nu-şi mai 
poate produce efectele decât dela data 
cererii ei, când cea de a doua acţiune 
se..găseă valabil introdusă. (Mrib. I- 
fov. s. ÎI com. No. 929, 1915, Dreptul 
1915, De 8). 4 . i 

'5. A se vedeâ: art. 1201 nota 180.. -- 

Art. 1868. — Cererea făcută: în' judecată nu va putea în- 

trerupe prescripțiunea. decât dacă va. fi încuviinţată de jude- 

cătorie prin hotărire de nerevocabilă autoritate. - | 
"In cazul acesta nici o preseripţiune nu poate curge dela 

formarea cererei în judecată şi până la 
% 

pronunţarea unei 

asemenea hotăriri*). (Civ. 1200, 1201, 1865, 1869, 1870; Pr. civ. 
376; Civ. Fr. 2247). 

Text. fr. Art. 2247. — Si Vassignation est nulle par defaut de forme, 
Si le demandeur se dâsiste de sa demande, 
S'il laisse perimer linstance, 
Ou si sa demande est rejete, 

> 

L'interruption est regardâe comme non avenue." 

_ Doctrină străină. 

AuBnY ET RAU, II], ed. 5-a, p. 50; 
BAUDRY ET TIssIER, Prescription, 505; 
CoLIN Er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 895: 11, p. 14;  - LL 
Darroz, Rep. Prescription civile, 543 urm.; Suppl. Prescription civile, 351.urm.; - 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 35% bis, VI; 
„LAURENT, XXXII, 101; 
PLANIOL, I, ed.. d-a, No. 2691... 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 148 urm., 310, 420 n. 2, 42i; (UI, ed. 2-a, p. 808.1; IV, part. |, 
„ed. 2-a, p 

* CANTACUZINO MATEI, p, 13%, 508; 
506, 632); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 49%; - 

DEGREE ALEXANDRU, Scrieri Juridice, vol. IV, „Diversae causarum fizurae“, p. 250, 251; 
Nacu, III, p. 8%. 

: INDEX ALFABETIC 
Acţiune 1, 2, 3,5, 6,7,8, 

10, 12, 13, 15, 17. . 
Acţiune părăsită 6, 7. 
Acţiune posesorie 3, 7. 
Autoritate de lucru ju- 

decat, a se vedeă „Ho- | Perimare 11, 16, 17, 
tărire“. Prescripţie 1-17, 

Cambie 14, Regulamentul hotărnicii- 
Cerere în judecată, a se lor 10. 

vedeă „Acţiunes, Revendicare 7, ÎI. . 
Comunicare 1. Stat 4 
Dezistare 14. . i 
Executare, a se vedeă „Ur- 

mărire“, - 
Hotărire 2, 3, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14,15, . 

Hotărnicie 10, 11. 
Identitate 7, 
Intrerupere 1-17, 
Just titlu 7 . 
Wărăsirea 'cererei 6, 7, 11. 

Suspendare 1Î|. .. : 
Tablou de ordine 4, 
Urmărire î, 4, 
Uzucapiune, a se vedeă 

„Prescripţie“. : 

„d urisprudenţă. Ă 

_7. Prescripţiunea ne având justifica- 
tiunea sa pe singura prezumpţiune 

a renunțării din partea celui îndrep- 
__tătit la dreptul său. dar si pe negli- 

pența acestuia şi mai cu seamă pe 
profecţiunea ce o! rațiune 'de utilitate 
publică a făcut pe legiuitor să crează 
că trebue a se acorda acelui ce, fie că 
a posedat un lucru. necontenit în cali- 
tate de proprietar 'în timp de 30 an! 
fără ca .nimeni să-l turbura sau să 
voiască .a-l scoate din această stăpâ- 

1) Textul art. 1868 diferă în redacţiunea sa de art. corespunzător Francez 2247. 
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Codul ciril 

nire, fie că nimeni nu i-a cerut în 
acel interval de timp nimic, să 
poată după .trecerea de 30 ani a se 
apără în contra unei asemenea ce- 
reri fără a mai fi silit să justifice nici 
origina dreptului său nici condițiunea 

sa: căci fără aceasta nimic mar mai fi 
cort si sigur. Or această certitudine şi 
sipurantă lea avut acel ce invoacă 

prescripţiunea,. chiar când. o, cerere sar 

îi făcut, când această cerere nu i-a 

fost cunoscută. Nepligenta există din - 

partea celui co n'a avut griia a Comu- 

nica cererea sa. Resultă dar întrun 

mod învederat că pentru ca motivulle- 

ii să nu existe în fovoarea "celui ce 
invoacă preseripţiunea, ca. întrerupe- 

rea, să-i fio cunoscută, ca nezgligenţa să 

nu se poată impută celeilalte părti şi 

că prin urmare numai o cerere de exe- 

cutare comunicată părţii : întrerupe 

preseripţiunea, Către. acestea neîntre- 

ruperea posesiunei fiind pusă ca con- 

diţiuno ce între altele, trebue să aibă 

posesiunea pentru a puteă duce pe acel 

ce o are la preseripțiune, urmează 

neapărat ca posesiunea, acelui ce în- 

xoacăi  preseriptiunea trebue să fie. 

întreruptă. sau cu alte cuvinte ca per- 

soana ce posedă să fie întreruptă în 

posesiunea sa pentru a puteă susţi- 

no că lipseşte posesiunea ce se invoacă 

această condițiune a legii. De aci re- 

zultă că persoana ce posedă trebue să 

fio încunoştiintată de executarea. ce 

se cere pentru a Se putea zice in- 

1Pun mod raţional că ea 2 fost între- 

ruptă în posesiunea Sa Prin urmare şi 

din acest punct de vedere numai cere- 

vile de executare încunoştiintate păr- 

ţii ce posedii pot avei caracterul de a 

întrerupe prescripţiunea. (Cas. I, 75 

Mart. 1/82, B. p. 259). , LL 

2. După textul formal, si categorie 

-al art, 1868 al. II. preseriptiunea pen- 

tru stăpânire cu bună sau rea credin 

nu poate curge «lin momentul -formă- 

rei cererei în judecată, si până, la, pro- 

nunţarea unei hotăriri definitive asu- 

pra acelei cereri. Dacă dar cererea In. 

i ste încă pendinte, când se de- 

ideca ide simpla = cerere in iudecată 

mare de efect a întrerupe preseriptiu- 

nea dacă nu Sa pronunţat o hotărire 

definitivă, se dă o preşită interpretare 

art. 1568. (Cas. ÎL “404 Nov. 25/83. B. - 

p. 1072). 

3. Când tribunalul statuează că acţi- 

unea posesorie îintentată dinaintea ju- 

decătoriei comunale. € de natură. 2 în- 

trerupe preseripţia de Şi „cartea de iu 

decată fusese reformată 1n apel nu Ve 

olează întru nimic legea. (Cas. 1. 14% 

Apr, 15/87 B. p. 305). 
| a 

4. De şi Statul a incasat sumele e 

bani ce-i datorau, după trecerea de 

ani de la data cererei re & făcut e, a 

fi înscris în tabloul de ordinea cred 

torilor, întârzierea . justitiei de a se. 
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DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1868 

pronunta nu poate face să curză, pres- 
cripţia (art. 1868, al. 11). (Cas. IL. 391, 
Der. 12189 B. p. 1035). 

5. Intru cât judecata asupra pro- 

proietăţei era pendinte în momentul de-. 

posedărei şi această iudecată a fost 
"pendinte până în momentul când 

curtea, de apel a dat decizia sa. nici o 
prescripțiune na putut curge în fa- 

voarea sau în contra nici uneia din 
părţile litipante, în virtutea principiu- 

lui. ce resultă din art. 1868 că în tot. 

timpul cât ţine judecata cursul pres- 
eripţiunei, este întrerupt. (Cas. I. 375, 
Oct. 9191, B. p. 1067). 

6. Cererea ce a fost părăsită nu 

poate întrerupe prescripțiunea. întru 

cât numai acele cereri în judecată în- 
trerup preseripțiunea care sunt încu- 
viiințate printr'o hotărîre de nerevoca- 

păi autoritate. (Cas. 1, 456/97 B. p. 

7. Este fără interes a se discută mo- 

tivul bazat pe usucapiune întemeiată 

pe posesia de 30 ani, când pârîtul a do- 
edit preseripția prin un titlu just, și 

o posesie de 20 ani. Actiunea posesorie 

intentată şi părăsită cu mult înainte 

de 10 ani nu poate întrerupe preserip- 

ţia în sensul art. 1866, mai, ales cân 

nu se stabileste identitatea imobilului: - 

asupra căruia se întentase actiune po- 

sesorie cu îmobilul 02 se revendică pe 

calea petitorie. (Cas. I. 49/99 B. p. U7). 

8. Prescripţiunea nu poate îi între- 

ruptă - prin intentarea unei actiuni, 

dacă reclamantul nu a câștigat nimic 

contra părtei care invoacă preseripti- 

unea. întreruperea .preseripțiunel ne 

putând opera dela persoană la persoa- 

nă. (Apel Buc. III Dr, 47904). 

3. Spre a se putea întrerupe o Pres- 

oriptie. trebue ca actele de întrerupere 

să emane dela acela în contra căruia 

este creiată preseriptia, iar nu dela 

adversar, care nu se poate presupune 

- că a voit să lucreze în contra lui în- 

suşi si care are tot interesul să so opu- 

nă la o actiune stinsă în favoarea sa 

“prin prescripția ce se pretinde între- 

rutpă (Cas, 1, 395/904. B. p. 1254). 

10. Art, 19 din regulamentul hotărni- 

ciilor. arătând 'modul cum trebue fă- 

cută cererea şi cum se întrerupe, pres- 

cripția în privinta călcărilor, n'a în- 

telos să modifice întru nimie dispozi- 

țiile dreptului comun în privinta cau- 

zelor' de întrerupere a preseriptiunilor” 

si efestele lor, nici să înlăture princi- 

Diul general cuprins în art. 1868 din 

Cod. civil după care cererea in jude- 

cată nu întrerupe prescriptiunea decât 

- dacă va fi încuviințată printr'o hotă- - 

rîre de nerovocabilă autoritate. (Cas.. 

1, 1921905, B. p. 297). 
11. Etectele întreruptive ale „cererii 

în judecată în privinta prescriptiunii 

Du încetează decât dacă s'a respins Ce 

rerea printr'o hotărire definitivă, sau



Art. 1869 

dacă partea care a format cererea în 

judecată lasă: să sa perimeze acea .ac- 

țiune a sa prin nelucrare. şi dacă se 

dezistă dela acea cerere pentru veri. 

care alt motiv, afară de nulități de for 

mă sau de necompetintța instantei că- 
tre care a adresat cererea sa. - i 

Prin urmare, dacă cererea de reven- 
.dieare făcută odată cu depunerea unei 

hotărnicii. a rămas suspendată până 
la depunerea. unei noi hotărnicii! icere-. 
rea de revendicare are de efect de a în- 
trerupe preseripțiunea. (Cas. I; 15 Nov. 
1906, B. p. 1799). : cc 

12. După art. 1868 din codul civil, .ce- 
verea în judecată nu întrerupe pras- 
cripțiunea decât dacă -este încuviin- 
ţată. 'de judecată -printr'o: hotărîre.: de 
nerevocabilă autoritate, (Cas, I, 31 Ian. 
1907, B.p.37). i: 
„13. Cererea de, chemare în iudecată 
nu poate constitui o întrerupere de 
prescriptie de cât în mod condiţional, 
căci depinde dacă ca a fost admisă 
printr'o 'hotărîre judecătorească de ne- 
revocabilă autoritate. (Apel "Buc. III. 
Dr. 14911 p. 109). 
» 14. Regula stabilită prin alin. II 
:de sub art, 1868 ce. civil. după. care nici 
-o preseripțiune nu poate curge până la 
„pronuntarea hotărîrei definitive. se a- 
plică şi în materie cambială întru cât 
nu există o dispoziţie contrarie în co- 
dul de comerciu. (Apel Buc. I]I, Dr. 
HUSI, p. 109). - 

15. Din combinarea art. 1868, 1870 şi 
1871 din codul civil rezultă că întreru- 
perea prescripţiunei prin efectul unci 
cereri în justiţie este subordonată con- 
dițiunei admiterei acelei cereri printr”o 
hotărîre de nerevocabilă autoritate. 
De aci urmează că cererea: în îusti- 

- DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciril 

ţie, nu: produce efect întreruptiv de 
prescripţie, decât dacă, prin. hotărire 
definitivă, a fost admisă, (Cas. L, 12 
“din 10 Febr. 1912, B. p. 227. Curier Jud. 
BG 
-16..După art. 1871 cod. ciy.. perima: 
rea unei acţiuni nu -poate înlătură o 
înţrerupere de prescripţie începută po: 
trivit art. 1868 din acelaş cod. decât 

 dacăchotărirea de perempţiune s'a pro- 
nunţat mai înainte de intentarea celei 
de a doua actiuni. contra căreia, sg în- 
voacă preseripţiunea, ca mijloc de apă- 
xare. (Cas; III: deciziunea. No. 139 din 
2 Mario 1915. Jurispr. Rom. 1913, p. 
Ai NR 

. 41. a) Cu toate. că 'prin efectul peri- 
mărei acţiunei a cărei perimare. s'a.în- 
cuviinţat este stimsă şi socotită. ca și 
cum n'ar fi existat. astfel că o actiune 
perimață nu mai poate aveă efectul in- 
treruptiv. de prescriptie şi a face ca o 
a doua acţiune ce s'ar introduce. să fie 
valabilă totuşi pentru. aceasta trebuie 
ca -cererea' de perimare să se fi făcut 
inainte de introducerea celei de a doua 
acțiuni. . , 

b) Perimarea neproducându-şi efee- 
- tele decât dela data introducerii ci ur- 
mează cu evidenţă că dacă, cererea de 
perimare .a primei acţiuni a fost 
cută posterior introducerii celei de a 
doua acţiuni, această acţiune este va: 
Jabilă, întrucât dela data înregistrării 
ei, prima acţiune continuă încă de a 
exista cu efectul ei intreruptiv de pres 
criptice, iar dacă în urmă a, fost peri 
mată, această perimare nu-şi mal pod 
produce efectele decât dela data cererti - 
ei. când cea de a doua acţiune se zăsea 
valabil introdusă, (Trib Ilfov, s. 
com. No. 929. 1915:: Dreptul 1915. p. 18). 

4 

„Art. 1869. — Dacă cel ce a format cererea în judecată 
lasă să se perimeze acea acţiune a sa prin nelucrare; dacă 
se dezistă. de acea, cerere pentru vericare alt motiv, afară de 
nulităţi de formă sau de necompetinţa, instanţei către care 0 
a fost făcut, nici o întrerupere de prescripțiune nu 
(Civ. 1865, 1870; Pr. civ. 257, 261; Civ. Fr; 2247). 

poate fi. 
$ 

Text. fr. Art. 2247. — Si Vassignation est nulle par defaut de forme, 
Si -le demandeur se dâsiste de sa demande, 
Sil laisse pârimer Vinstance, 
Ou si sa demande est rejette, 

3. - - .. 

| IL interruption est regardte comme non avenue, . 

-AuBnY ET RAU, II, ed. 5-a, p. 507; 
BAupRY ET TissIER, Prescription, 503; 
“Burxoin, Propricte et contrat, ed. e: 420; "CoLIn ET CAPITANT, ed, 2-a, I, p. 895 ; IL 8, p20: Darroz, Rep. Prescription civi 4 
MoURLON, cd. 7-a; ne p. Suna > 
“PLANIOL, |, ed. 3-a, No. 2691. ” 

Doctrină străină: - 

, 

43. urm. ; Suppl. Prescription civile, 351 urm.;. 
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  juge incompâtent, 1 

Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1870: 

| Doctrină românească. 

AzExAspRESCO, XI, p. 148 urm., 310, 420 n. 2, 421; Droit ancien et moderne de la Row 
manie, p. 498; : : ” : ” 

CANTACUZINO MATEI, p. 13%; 
Nacu, INI, p. 8%. 

Jurisprudenţă. . „_- „acea cerere de executare și deci pres- 

1. n; SR “crivtia nu puteă fi întreruptă. 
. Din combinaţiunea art. 1869c.c. cu Prin urmare şi întrucât o cerere de: 

art. 260 şi 261 pr. civ., rezultă că atunci . executare a unei deciziuni nu puteă fi 

- când un reclamant, fără vre-o restric- considerată ca întreruptivă de pres- 

ţiune, se desistă de la o acţiune înfața  eripţie, acea decizie care n'a fost exe-: 

adversarului său, care acceptă desis-  cutată timp de 41 de ani. nu se mai 

tarea, şi tribunalul ia act de această poate execută, căci ea a pierdut autori- 

desistare necondiționată, acţiunea, iar tatea lucrului judecat. (Cas. II, 22 Nov. 

nu instanta. e stinsă definitiv şi nu se 1910. B. p. 1612). n 

mai poate intenta din nou. pe cât timp 5. O acţiune perimată nu poate con-- 

legiuitorul român în art. 216. vorbeşte form art. 1869, e. civ. .să_ întrerupă 

de acțiune iar nu de instanță. Argu- Cursul prescripției. (Cas. I,. No. 222, 

mentul tras din art. 1869 e. civ. mu 1914: Jurispr. Rom. 1914. p. 310). - 

schimbă întru nimic sensul art. 261 5. a) Cu toate că prin efectul perimă- 

pr. civ. si poate probă cel mult că rei acțiunea a cărei perimare S'a încu- 

art, 261 nu s'a ocupat de cazul prevă-  viințat este stinsă şi socotită ca şi când. 

zut în art. 1869 e. civ. (Cas. I, 823. Nov. nu ar fi existat astfel că o acțiune p2- 

9j16, B. p. 434). , rimată nu mai poate avea efectul in- 

"2. Art, 1869 şi 1870 Cod. civil sunt a- treruptiv de prescriptie şi a face ca o: 

plicabile şi în materie comercială, ast- a doua acţiune ce sar introduce să fie: 

fel că deşi actiunea în regres a îost valabilă, totuşi pentru aceasta trebue 

anulată pentru motive de formă, totuşi ca cererea “de perimare să se fi făcut 

această nulitate nu poate atrage pier- înainte de introducerea celei de a dora 

derea actiunei şi. deci, o asemenea ac - actiuni 

ţiune întrerupe Dreseripția.: (Cas. II, _ b) Perimarea neproducându-și efec- 

460/902, B. p. 1109). , “ele decât dela data introducerii ei, ur- 

3. O acţiune respinsă pe motiv că a  mează cu evidență că dacă cererea de: 

fost, rău îndreptată. nu se poate admi- 'perimare a, primei acţiuni a fost fă-. 

te că a fostrespinsă penru lipsăde for-  cută posterior introducerii celei de a: 

mă. după cum se prevede prin art. doua acţiuni această actiune este va- 

1569 din codul civil, spre a fi socotită abilă, întru cât dela data, înregistră- 

"ca o întrerupere a prescriptiunii. (Cas. .rei ei prima acțiune continuă încă de: 

Î, 31 Tan. 1907, B. p. 36). a. exista cu efectul ei întreruptiv de 

4. Dezistarea având de efec. a stin-: preseripție. iar dacă în urmă a fost 

pe atât instanţa dela care sa dezistat  perimată. această perimare nu-si mai 

reclamantul. cât .şi cererea. care a fă- poate produce efectele decât dela data 

cut obiectul dezistării de aci rezultă cererii ei. când cea de a doua acțiune: 

că atunci când s'a cerut executarea se găsea valabil introdus?.( Trib. Ilfov” . 

unei deciziuni şi în urmă s'a dezistat  s. 1" Com, No. 929, 1915; Dreptul 1915, 

dela ea instanţa de fond nu puteă în-: P. 8). a SO 

lătură . prescripția invocată, întrucât! 3. A se vedeâ: art. 1201. nota 180; art.. 

dezistarea părții aveă de efect a anulă 1868 nota 11. 

Ar. 180. — Cererea în judecată întrerupe prescripţiunea,. 

după regulele coprinse în' articolul 1868 şi 1809, Chiar . în 

cazul când este adresată la o: instanţă judecătorească: necom-- 

petinte, şi chiar dacă este nulă pentru. lipsă de forme. (Civ.: 

868, 1869, 1871; Pr. civ. 108,109, 111; Civ. Fr 2246). 

Tezt. fr. Art. 2246. — La, citation en justice, donnte mâme devant un» 

interrompt la prescription. 

| | _ Doctrină străină. 

AusnY ET RAU, Il, ed..5-a, p. 506; „a- țhia: | | | 

BAUDRY ET TiSSIER, Zrescription, 491, 497 bis; a ee 

Burxorn, Proprist€ et contrat, ed. 2-a, P. 48, 420; 
COLIN ET CAzANT, ed. 2-a, |, p. 895; Il p. 141 ; 
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Darroz, Rep. Prescription civile, 540 urm.; Suppl. Prescription civile, 348 urm.; 
GARSONNET, II, p. 220; V, p. 1213; 
MouRLoy, ed. 7-a, III, p. 72; 
PLANIOL, I, ed. 3-a, No. 2687, 2688, 2691; 
“TRoPLONG, Prescription, Il, 590. 

Doctrină românească. , 

ALEXANDRESCO, XI, p 185 urm., 501; (VI, p. 362, 403); Droit ancien et moderne de la 
p. 498; ! Roumanie, 

CANTACUZINO MATEI, p. 13%; 
DEGRE ALEXANDRU, Scrieri iuridice, vol. IV, «Diversae causarum figurae», p. 250, 31; 
Nacu, ÎI], p. 84%. 

Jurisprudenţă. 

1. Art. 1870 se aplică şi când e vorba 
ds o contestaţiune la executare adre- 
sată la o instanță necompetinte. care 
a respins-o ca nefundată. (Cas. I. 48, 
Dec. 10/73, B. p. 234). 

2. Cererea în judecată întrerupe 
preseriptia deşi este adresată unei in- 
stanţe necompetinte, întru cât cel inte- 

- resat a întrodus o nouă cerere în bună 
:si cuvenită formă dinaintea înstanţii 
competinte, mai. înainte de a i se îi 
perimat prima cerere. (Cas. I, 370/902, 
B.p. . 

3. Art. 1869 şi 1870 Cod. civil sunt 
aplicabile şi în materie comercială, 
astfel că deși acţiunea în regres a fost 

-anulată pentru motive de formă, totuşi 
această nulitate nu poate atrage pier . 
derea acţiunei şi. deci, o asmenea ac- 
tiune întrerupe prescripţia. (Cas. II, 
-460/902, B..p. 1109). 

4. Din combinarea art. 1870 cu 1871 ce. 
civ. rezultă că cererea în judecată în- 
trerupe preseriptia chiar în cazul când 
“este adresată unei instanțe incompe- 

tente dacă cel interesat va fi făcut 
mai înainte de hotărîrea de peremp- 
ţiune ce ar puteă fi pronuntată în con- 
tra, sa, o nouă cerere în bună şi cure 
nită formă şi dacă aceasta după urnă 

„cerere se va fi încuviinţat prin hotări- 
re de nerevocabilă autoritate. (Cas. L. 
$86/911. Curier Jud. 6;1912), , 

5. O acţiune respinsă nu pentru că 
ar fi nefondată, ci pentrucă reclaman- 
tul. pentru a, puteă revendică. trebuis 
mai întâiu să fi cerut ieşirea, din indi- 
viziune cu alte cuvinte a, fost respinsă 
pentru un motiv. de „formă, o aseme 
nea acţiune poate întrerupe prescriptia 
conform art, 1870 c. civ. (Cas. L. No 2, 
1916: Jurispr. Rom. 1916, p. ;314). 

„6. Cererea în judecată conform at 
1870 ce. civ. întrerupe preseripţia. chiar 
dacă această cerere este nulă pentru 
lipsă de forme, dacă cel interesat va îi 
făcut potrivit procedurei civile o nouă 
cerere în bună şi cuvenită formă ma! 
înainte de peremptiunea ce ar puteă fi 
pronunţață. (Apel Iaşi II. 1918: Justi- 

ţia an.. II, No. 3-4, 1918. p. 9). 
1. A se vedeă: art, 1868, nota 15. 

Art 1871. — In cazurile prevăzute - în articolul precedent, 
'prescripţiunea nu -vă fi întreruptă decât dacă cel interesat va 
“fi făcut, mai înainte de hotărirea, de peremţiune, ce ar putcă 
“fi pronunţată în contra sa, o nouă cerere în bună şi cuvenită 
formă, şi dacă, aceasta după urmă cerere, se va fi încuviințat, 
după cum se arată la, articolul 1868). (Civ. 1870; Pr. civ. 
257, 376). - 

| Doctrină străină. 
. BAUDRY ET CHENEAUX, Des personnes, IV, 645; 

- BUFNOIR, Propricte el contral. ed. 2-a, p. 418, 490; “DemoLomse, VIII, 154; XIX, 338; ie „LAURENT, V, 183; XIII, 98: ! 
_MOoURLos, ed. 7-a, III, p. 772 urm;; 
„PANDECTES Fa., Prescription, 3346. 

_, Doctrină românească, 
ALEXANDRESCO, XI, p. 185 

* CANTACUZINO Mărire p. 134, '50g 
„501; Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 495; 

Nact, III, p. 8%. , 

  

1) Textul art. 1871 nu există în Codul civil francez. 
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Godul civil 

Jurisprudenţă. 

_ 1. Perimarea unci. acţiuni nu poate 
înlătură o întrerupere de preseripţi- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1872 

perimare sa pronuntat. mai înainte de - 
intentarea, celei de a doua acţiuni, con- 
tra căreia se invoacă prescripţiunea, 

  

(Cas. III. No. 139, 1915; Jurispr. Rom. 
1915, p. 247: Dreptul 1915 p. 927). 

2. A se vedea: art. 1868 nota 15. 
une, începută potrivit dispoziţiunilor 
art. 1868 e, civ.. decât dacă hotărîrea de 

Art. 1812. — Intreruperea civilă a prescripţiunei, făcută în 
contra unui din debitorii solidari, are efect în contra tuturor 
celorlalţi codebitori ai săi. 

Intreruperea civilă făcută în contra unui din moştenitorii. 
unui debitor solidar?) nu are efect în contra celorlalţi como- 
ştenitori, chiar dacă creanţa ar fi ipotecară, dacă obligaţiunea 
nu este nedivizibilă. Asemenea întrerupere nu are efect în contra 
codebitorilor debitorului defunct, decât în măsura părței de 
obligaţiune a moștenitorului contra -cărui sa făcut între- 
ruperea. | 

Spre a întrerupe prescripţiunea în contra acelor codebitori, 

trebuie o întrerupţiune făcută în contra tuturor moștenitorilor 

debitorului defunct?). (Civ. 112, 642, 973, 1039, 1045, 1052, 1062; . 

C. com. 938: Civ. Fr. 2249). 

Text. fr. Art. 2249. — L'interpellation. faite, conformement aux articles 

ci-dessus, ă Pun des debiteurs solidaires, ou sa  reconnaissance, interrompt la 

prescription contre tous les autres, mâme contre leurs h&ritiers. - , 

- Liinterpellation faite ă lun des heritiers d'un d€biteur solidaire, ou la 

zeconnaissance de cet hâritier, n'interrompt pas la prescription ă l'Egard des 

autres cohtritiers, quand mâme la ertance serait hypothecaire, si l'obligation 

n'est indivisible. N , A 

Cette interpellation ou cette reconnaissance n interrompt la preseription, ă 

Vegard des autres cod€biteurs, que pour la part dont cet hâritier est tenu. 

Pour interrompre la prescription pour le tout, ă l'egard des autres cod€- 

„biteurs, il faut-Vinterpellation faite ă tous les heritiers du d&biteur decâd6, ou 

la reconnaissance de. tous ces heritiers. * 

„a “Doctrină străină. | 

” Ep ied: 5 5 : : : 4 59; 
Rau, Il, ed. 5-a, p. 524, 535, 528: IV, p. 30; IV, ed. i-a, p. 59; 

Bea TIssIeR, rescripiion, 502, 567, 568, 568 bis, 500, 570; 

Burxorn, Propritte AA contrat, ed. Fer Pip 427; 

* 
„ Za; „pe 3 ? o N PR PI ana. , 

Co 5 AI esoriplion civilă: 618 urm. ; Suppl.- Prescription civile, 407 urm.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, V, 161 bis, I, III; 

LAURENT, XVII, 309, 423; XXXII, 150, 156, 157, 159; 

Mouaroy, ed. T-a, III, p. "80, 781 PE . 

PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 743, 803-2, 80; 659 

“TROPLONG, Prescription, IL, 642, 650, 656, 659. - 

- Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO XI, p. 108, 161 n. 2, 167 urm., 169, 170, 422; (VI, p. 119, 185-187, 219); 

Droit ancien et moderne de la Roumanie, P. 498; - . 

«CANTACUZINO MATEI, p. 528, 52; , 

Nacu, II, p. 849. IE 

  

ou la reconnaissance de cei heritier* 

1) Art, francez corespunzător 2249 al. II adaugă: » de tous ces heriliers"e 
2) Art. francez corespunzător 2249 al IV adaugă: „ou ia reconnaissance 

A 
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Art. 1873-1874 - 

E Jorisprudenţă. 

“1; Cu privire la. exercitiul actiunilor 
isvorâte din Succesiune fiecare din 
moştenitori nereprezentând decât drep. - 
tul său propriu si în măsura portiunei 
sale succesorale, precum de asemenea 
fiecare moştenitor neputând îi ţinut 
decât în proportie cu acest drept. de 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciril 

"aici rezultă 'că actiunea de partai nu 
poate folosi în privinţa întreruperei 
prescripţiunei decât moștenitorului de 
la: care ' emană şi că prin urmare eti- 
lalţi comoştenitori, fie că au îost sau 
nu chemaţi în. cauză, nu o pot invocă 
în beneficiul lor. (Apel Galaţi IL, No. 
89, 1913; Dreptul 1914, p. 14). 

* 

Art. 1818. — Intrerupţiunea civilă a prescripțiunei făcută 

în contra debitorului principal?) are efecte şi în contra cauţiunei. 
Intreruperea făcută în contra cauţiunei nu poate opri 

cursul prescripţiunei: datoriei principale?). (Civ. 1652, 16%; 
C. com. 938; Civ. Fr. 2250). 

“Tezt. fr. Art. 2250. — I/interpellation faite au debiteur “principal, ou să 
__reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. 

Doctrină străină. 

__ AuBRy ET RAU, II, ed. 5-a, p. 529; 
- BAUDRY. ET TISSIER, Prescription, 506; 
COraN ET CAPITANT, €d. 2-a, II, p. 73%; 
Daruoz, Rep. Prescription civile, 639 urm., 674 urm., Suppl. Prescription” civile, 4. 

439 urm.: 
LAURENT, XAXII, 152; 
MounLon, ed. 7-a, III, p. 782 urm.; 
PLANIOL, Il, ed. 3-a, No. 2381; - 
TROPLONG, Prescriplion, II, 035. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, XI, p. 108, 461 n. 2, 167 urm., 169, 170, 422; X, p. 176, 177; Droitancien 
el moderne ude la' Roumanie, 

- Iunie 914. Curier Jud. 58/9014; 
CANTACUZINO MATEI, p. 54i; . 
Nacu, III, p. 849. 

Jurisprudenţă, 

.1. Prescriptiunea nu e întreruptă 
contra debitorului pentru că s'a urmă. 
rit garantul, de oare ce art. 1873 consa- 
cră regula contrarie. (Apel Buc. IL. 36, 
Febr. 17/82, Dr. 3882). 

2. Art, 1873 declară că preseripţiu- 
nea începută în contra datornieului 
principal are efect şi în contra 'cauţi- : 
unei. (Cas. I, 379/Dee. 22/89, B.'p. 120; 
Cas. 1. 39, Oet,. 23/91, B. p. i106.7 i 

p. 498; Observaţie sub Justipa de Pace din Reims, 1% 

3. Dacă 'potrivit art. 1573 din codul 
civil, întreruperea prescripțiunii iă” 
cută contra debitorului principal are 
efect -şi în contra cauţiunii acsast 
dispozițiune excepţională nu se poale 
întinde! prin analogie si la un tertiu 
detentor” excepțiunilg fiind de strictă 
„interpretare. (Cas, Î. 15 Oet. 1907, B. p. 
1482) Si 

4. A se vedeă: art, 1201 notele 4% 69, 
166 si 180. 

Secţiunea 1]. —Despre cauzele care suspendă cursul prescripțiunei. 

Art. 1874. — Suspensiunea opreşte cursul prescripţiunei 
pe timpul cât durează, fără însă a o şterge pentru timpul 
trecut). (Civ. 1875 urm.; Legea specială: autorizând luare 

  

„de. măsuri excepţionale: (Mon. of: 217/1914), 

1) art francez cor 
2) Textul ultimului aliniat al art, 1873 3) Textul art. 1874 cod. civil Român 1 

Art. 3—6). 

espunzător 2250 adaugă: „ou sa reconnaissance“. 
lipseşte în Codul civil francez. - 

u există în Codul civil francez. : 
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- Qodul civil 

Ankrz, IV, 1992; 

» DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1875 

Doctrină străină. 

AUBRY BT Rav, II, ed. 3-a, 3 214, p. 502, 50; 
BAUDRY ET TISSIER, Prescriplion, 415, 463, 803; 
Darroz, ltâp. Prescription civile, 742; 
-GuiLLouARo, Prescription, IL, 173, 114, 192; II, 792; 
Huc, XIV, 501; Ă 
LAURENT, ANNII, 74 bis, 7i; 
PANDECTES FR., Prescription, 393 urm., 1110, 1112; 
PLANIOL, 1, 2079; 
TaIRY, LV, 605, 613. 

Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, XI, p. 12, 143, 202 urm. 335 n. 3; CI, ed. 2-a, p.808n.1; 1V, part. 1, , 

ed. 2-a, p. 500; V,p.5 
CANTACUZINO MATEI, p. 13%, 509; 
HEBROVANU EUGEN, 

No. 99 urm.; 
Nacu, II. p. 851. 

Jurisprudenţă. 

1. Prin art, 3 L. măs. exc. decretân- - 
du-se suspendarea termenilor tuturor 
prescriptiilor, perempţiilor ete, în fa- 
voarea celor chemaţi sub arme. pe tot 

timpul mobilizării sau stării do răz- 
boiu, s-a hotâriît în acelaş timp prin 
art. 5. că data încetării cauzei de sus- 

pensiune sa va fixa de Consiliul de 
Miniştri, prin Deeret-Regal după pro- 
punerea Ministrului de Justiţie cău- 

tându-se prin aceasta a se înlătura 
orice .diseuţie la cara ar îi putut da 
naştere art, 3 faţă cu împreiurarea că 
demobilizarea putea aveă loc şi indivi- 
dual sau parţial. " 

Deeretele Tepgale date în acest scop. 
pe temeiul art. 5 şi în conformitate cu. 

„dispoziţiile sale sunt: 1) Decretul Re- 
gal 1528/920 prin care se ridică suspen- 
siunea termenilor judecătoreşti acor- 
dată persoanelor civile domiciliate în .. 

circomseripţiile în cari ea s-a găsit ne- 
cesară din cauza faptelor de război: 
2) Dcarstul-Regal 275 din 18 Mart 1921 
caro fixează ziua de L:April 1921 ca 
„data dela care are a se socoti termenele 

suspendate până atunci în favoarea ce- 
lor cari au fost mobilizati. Ş 

Acest din urmă termen s2 aplică tu- 
turor celor cari au fost mobilizati în. 

ursul răsboiului independent de data. 

domobilizării lor, deci chiar dacă la 

data primului decret cel din 1920 se 

aflau deja demobilizaţi. (Cas. I. 969 din 

18 Noem. 1921. Curier Jud. 4/922. Ju- 

stiția Dobrogei 2/923). | 

2. 'Permenele pentru suspendarea ter- 

minilor şi plăţilor prevăzute 'în con- 

ventiuni, potrivit art: :5 Legea, măs. 

except, sunt aplicabile numai in favoa- 

ea mobilizaților iar nu și a soțiilor 
lor. (Judec. . oe2l . Băicoi-Prahova 158 

din 20 Dee. 1921. Curier „Jud. 27/92). 
Suspendarea, : termenilor “tuturor 

preseripțiilor editate de art. 3 din le- 
gea măsurilor exceptionale, si motivată 
de starea de răsboi :este o favoare pe 

“ intereselor. celor chemaţi 

10, 511); Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 499; 

Pratat teoretic și practic de procedură. civilă, vol. 1. Fascicula I-a, 
. 

care legea a acordat-o şi locuitorilor 
din teritoriul fost ocupat. Drept sanc- 
ţiune legea declară nule hotăririle ob- 
ținute prin nerespectarea prescripţiuni- 
lor pe cari ea le edictează dând şi-mii- 
loace părtilor judecate: în lipsă de a 
puteă obţine' anularea lor. Nicăeri însă 
legea nu arată că la această măsură, 
creată pentru apărarea. lor, cei prevă- 

zuţi în această catesorie nu pot să re- 
nunțe şi să ceară a fi judeeatţi atunei 
când cauzele avute în vedere de legiui- 

tor. au încetat cel puţin în parte. Fa- 
cuiltatea aceasta de a renunta la favoa- 
vea mai sus arătată, poate să fie ma- 

hifestată în mod expres sau tacit prin 
prezentarea părților în instanță şi pri- 
mirea judecății sau prin accea că ele 
cer termeni de iudeeată ete, (Cas. III, 
1919 din 11 Sept. 1922, Jur, Rom. 1-2/923), 

4. Lepiuitorul în scopul garautărei 
sub arme. 

cari din cauza mobilizării erau în îm- 
posibilitate de a-şi exercita drepturile 
şi acţiunile lor, precum şi a se apără 
în acţiunile îndreptate în contra lor, 
a decretat prin art. 3 legea măsurilor 
excepţionale că, termenul tuturor pres- 
cripțiunilor si peremţiunilor se sus- 

pendă în profitul tuturor militarilor 
chemati tsub arme, în fot timpul mo- 

pilizării sau stării de război. | 

Prin art, 5:din aceasi lege dispunân- 

du-se că. data încetării de suspensiune 
să se fixeze de Consiliul de Miniştri, 
prin Decret Regal. publicat. în Moni- 
torul Oficial, prin aceasta lesiuitorul 
a înteles să înlăture orice discuţiune 

la care ar fi putut da naştere inter- . 
pretarea art. 3 şi să fixeze un termen 
general pentru toţi mobilizaţii. inde- 
pendent de faptul dacă în interval au 
fost sau nu demobilizaţi şi în ce anu- 

me Măsură. - „ 

Acest decret Regal a intervenit pe 
ziua de 1 Aprilie 1921. când armat: 

a-fost trecută pe picior de pace. astfel 

că numai dela această dată urmează 

a se calcula termenul de peremptiune 
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Art, 1875 

chiar și pentru mobilizaţii, ce -poste- 

„xi. or au fost demobilizaţi şi întrucât 

este constant că cererea de perimare sa 

făcut înainte de a se împlini doi ani 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciril 

conform, art. 257 pr. civ.. bine instanța 
de fonda respins-o. (Cas, I, 1836 din 7 
Iulie 1925 Jur. Gen. 1925 No. 2050). - 

„Art, 18715. — Preseripţiunea curge în contra vericărei per- 

soanc care mar putea invocă o excepţiune. anume stabilită 

prin lege. (Civ. 1874, 1876 urm.; Civ. Fr. 2251) 

Tezt. fr. Art. 2251. — La, prescription court contre toutes personnes, â 

moins qu'elles ne soient dans quelque exception &tablie -par une loi. 
, 4 

- Doctrină străină. 

AusBny ET RAU, |, ed.5-a, p. 479 urm.; 
RAUDRY ET TISSIER, Prescriplion, 367 urm., 380; + | , 

Coran ET CAPITANT, ed. 2-a, |, „ 899; . 

DALLoz, R6p. Prescription civile, 68% urm., 191; Suppl. Prescription civile, 45% urm,; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 358 bis, Il; E 

LAURENT, XXXĂII, 14; 
LyoN-CAEN ET RENAULT, 1V, 449; 
PLANIOL, ],-ed. 3-a, No. 2697-2705; 
TRoPLONG, Prescription, IL, 700 urm. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 75 urm. 472 urm., 446, 417; (1, ed. 2-a, p..S08 n. 1; IV, part.l, 
ed. 2-a, p. 506); | 

CAnTACUZIXO MATEI, p. 135, 509; 
CosrinN AF. „Asupra 

- 1919, 4944/7919; 
Nacu, Il, p. 851. 

legislaţiei de -răsboi“, Tribuna Juridică 26-27/919, 30-31919, 31-35, 
. Ă ' . - y | 4 

NICOLESCU GEORGE, „Cauzele cari suspend cursul prescripţiei“, Pagini Juridice 79/11; 

SisuoNEscU D. IOAN, „Pesta, invazia şi în special răsboiul pot fi considerate în drept 

cauze de suspendarea prescripției“. Curier Jud. 38/9014. 

Jurisprud enţă. 

1. Prescripţiunea. fiind în mod prin- 
cipal întemeiată pe considerațiuni de | 
interes social, nu se pot invocă în 
contra ei alte cauze de suspendare sau 
de întrerupere,. docât acele ce sunt în 
mod 'expres determinate prin lege. Ast- 
fel, conform acestui principiu legiui- 
torul declară prin art, 1875 din Codul 
civil, că .prescripţiunea curge în con- 
tra oricărei persoane, care nar puteă 
invocă o excepţiune amume stabilită 
prin lege, şi aceste principii guvernea- 
ză şi prescrintiunile începute înainte 
de punerea în aplicare a Codului ei- 
vil. de varece codul Caragea prin art. 
10 dela „prigoniri dispune formal că 
fiece prigonire, după ce se va pomi 
odată la vre-o“ judecată. are, soroe de 
alţi „de ani dela început ornirei 
(Cas, L. 326/905 B. p. 87 pe P | 

2. Deşi conform art. 1875 codul civil, 
prescripția curge contra oricărei per- 
soane, kare nar puteă invocă o excep- 
țtiune anume stabilită. prin lege însă 
acest text de lene se referă numai la 
excenptiuni relative la capacitatea difo- 
ritelor persoane, dar. nu vorbeşte de 
piedicele ce sar putea ivi îndependent 

„Febr. 1911, 

de calitatea sau capacitatea persoane” 
lor în proces. i 
-- Prin urmare eu drept cuvânt iustan- 

ță. de fond respinge excepțiunea rela 
tivă la preseriptia acţiunii cambiale, 
când constată imposibilitatea în câte 
se află partea de a exereită acțiunea 
sa. (Cas. I, 10 Dec. 1907, B. p. 1974). 

3. Elementele din: cari rezultă mino: 
„ritatea unei părti care a avut de ele 
suspendarea  preseriptiei, sunt niste 
constatări de fapt, cari scapă de co: 
trolul. Curtei de Casatie, (Cas. I 
“Nov, 1910, B. p. 1558). 

- 4. Preseripţia, curge în contra tutu- 
ror  coproprietarilor în indiviziune. 
cari nu pot dovedi că în persoana lo? 
ar există vre-o 'cauză de suspensiune 
sau întrerupere prevăzută de lege. 
- Prin urmare, suspendarea presciib- 
ţiei în persoana unuia din comosteni- 
torii în indiviziune, din cauza mi 
vitătei nu poate să profite şi: celor, 
lalţi comostenitori. (Cas. 1,18 din e 

B. p. 141 Jurispr. 10/19Il: 
In.acelaş sens: (as. I, 114 din 14 febr. 
1911. Jurispr, 12/1911), . 
_5. A se.vedeă: art. 1874 cu notele Tes 
pective, 
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Codul civil DESPRE - PRESCRIPȚIUNE 

x 

Art. 1876 

Art. 18%6. — Prescripţiunea, nu curge în contra minori A 24 SUL 1pi , norilor 
Și interdicţilor, afară de cazurile determinate prin lege ?). (Civ. 
342, 454, 642 urm., 1376; Pr. civ. 957, 392; C. com. 938; [. 
jud. oc. 111; Civ. Fr. 2259). 

ri A - . . o. 
„eat. fr. Art. 2252. — La, prescription ne court pas contre les mineurs et 

les interdits, sauf ce qui est dit ă l'article 2278, et ă lexeeption des autres 
cas d6termin6s par la loi. PI 

Doctrină străină. 

AuBnY ET RAU, II, cd. 5-a, p. 491, 492; 
BaunnY ET TISSIER, Prescriplion, 421; ., 
BUFxOIR, Propri€le et contrat, ed. 2-a, p. 185, 408, 689; 

Darroz, Ip. Prescription civi 
"CoLiN ET CAPITANT, ed. 2-a, |], ps 566, 595, 897, 900; ed. i-a, II, p. 41, 802; 

e, 686 urm., Suppl. Prescription civile, 458 urm.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 359 bis, II; 
LAURENT, XAXXII, 46; . 
MOVRLON, ed. 7-a, III, p. 786; . 

PLANIOL, |, ed. 3-a, No. 2702; II, ed. 3-a, No. 678 urm.; 

TaoeLoxG, Prescription Il, 740. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 46, 116 urm. 224, 274, 338, 37 5, 416, 419; (UI, ea. 2-a, p. 231; III, 

„part. |, ed. 2-a, p. 6%], 860; III, part. Il, ed. 2-a, p. 272; IV, part. ], ed. 2-a, 

p. 458, 459; V, p. 512 nota; VII, p. 93; X, p. 103; . 

CaxTacuziso MATEI, p. 13%, 509; 
Nacu, III, p. S52. 

Jurisprudenţă. 

1. Atât sub actualul Cod civil cât şi 

sub codul Carasea, minoritatea nu are 
de efect să întrerupă pzeseripţis ci nu- 

mai si o suspende (Cas. 1, 209/903 B. 

p. 629). SI | 

2. În principiu preseriptiunea curte 

în contra tuturor, şi nu e suspenda 

decât în anumite cazuri formale pre- 

văzute de lege. Astel starea i. 

viziune nu -este nicăeri prevăzută de 

lege ca o cauză de suspensiune, şi prin 

urmare prescripţiunea nu CUrze In 

contra tuturor -coproprietarilor cari 

nu pot invocă în favoarea lor o cauză 

de suspensiune. Prin urmare, dacă 

printre coproprietarii în indiviziune se 

găseşte un minor, preseriptiunea nu 

este suspendată decât în favorea mi- 

norului. care după împlinirea terme- 

nului faţă de ceilalți. rămâne în în: 

diviziune cu terţiul. care. a prescris si 

care. prin efectul acestei prescripțiuni 

sa substituit celor cari au lăsat să se 

piarză drepturile lor. ( 
B. p. 352). 
apoi persoanelor născute sub 

imperiul legiuirii Caragea, putându-se 

stabili chiar prin prezumptiuni. Ur 
mează de aci, că instanța de fond e în 

drept să ia de bază însăş afirmatiunea 
părţii, necontrazisă de adversar. spre 

* 

a constată că dânsa eră minoră în mMo- 

  

1) In art. francez corespun 2 

„et & bexception des autres Cas determin 

lega“, cum este în textul român. 

65289, —— Codul Civil adnotat. — 1V- 

7 
e 

de indi-: 

Cas. I. 1571905 

xtor 2252 zicet „saiuif ce qi 7 Ă : 
zător 225 5 par ta zf „e sn luc de: „afară de cazurile determinate prin 
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mentul deschiderii succesiunii şi. că 

prin urmare preseripţiunea n-a putut 

curge în contra ei. (Cas. I 20'Sept. 
1906, B. p. 1849). 
“4. In legea noastră. ca mai în toate 

legile moderne, cauzele cari suspendă 
cursul unei preseriptiuni, sunt limita- 

tiv enumerate de art. 1816 din codul ci- 
vil şi următorii. iar nu lăsate la apre- 

ciorea judecătorului. - | 

Prin urmare, masima de drept: 

„Contra non valentem agere non currit 

prescriptio” nu poate îi aplicată, de 

oarece nu intră în cazurile exceptio- 

nale prevăzute de legiuitor pentru sus- 
pendarea unei prescriptiuni. (Cas. IL» 

842 din 2 Dec. 1911. B. p. 1517. Curier 

- Jud, 101912), 
5. In principiu, prescripţiunea nu 

este suspendată decât în anumite ca- 

- muri prevăzute forimnal de lege şi. prin 

urmare, curge contra moștenitorilor 

cari nu pot invocă în favoarea .lor o 

cauză de suspensiune. RE 
Că dacă printre dânşii se găseso un 

minor, prescripția nu poate fi. suspen- 

dată decât pentru partea cuvenită mi- 
norului care după împlinirea, preserip- 

ției fată de ceilalţi va rămâne în în- 

diviziune cu cel care a invocat şi dove- 

dit preseriptia.. care prin efectul acelei 

preseripţiuni s'a substituit celor cari 

au lăsat să se piardă drepturile lor. 

(Cas. s. 1, 243/912 Curier Jud. 30/1912). 

i est dită Part, 2278« (1908 Cod. civ. român) 
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Art. 1877-1878 

6. Preseripţiunea începută sub codul 

Calimac, urmează să fie în totul regu- 

- lată de dispoziţiunile acelui cod şi deci 
să curgă şi în timpul minoritătei după - 

cum prevede art. 1909 din acel cod, 

chiar dacă minoritatea s'a deschis sub 

actualul. cod. Prin urmare. cu drept cu- . 
vânt instanţa de fond a declarat pres- 
cris dreptul de a cere complinirea le- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciril 

pilimei când cererea a.fost făcută 
după 40 ani dela deschiderea succesiu- 
nei cât prevede art. 1951 codul Cali- 
ma 'pentru  prescriptiunea acelui 
drept. (Cas. L. decizia civilă No. 564, 
din 26 Noembrie 1914; Jurispr. Rom. 
1915. p. 38). 

7. A se vedea: art. 1575 notele 3,4. 

Art, 1877. — Prescripţiunea curge în contra femeei mări- 

tate, în privinţa averei sale parafernale, chiar Și dacă aceca 

se află sub administraţiunea bărbatului, cu rezervă însă, pen- 

tru Gazul acesta, de acţiune recursorie a femeei în contra 

“ bărbatului. (Civ. 554, 1942, 1256, 1258, 1983 urm., 1878 urm.; 

C. com. 938; L. jud. oc. 111; Civ. Fr. 9954). . Să | 

Text. fr. Amt. 2254. — La prescription court contre la. femme marite, 

encore qweile ne soit point s6parce par contrat de mariage ou en Justice, ă 

Vegard des biens dont le mari a Ladministration, sauf son recours contre le mari. 
4 

Doctrină străină. 

AuBnY Er RAU, Il, cd. 5-a, p. 49%; 
4 

BAUDRY ET TISSIER, Prescription, 421-429; 
p. 451; Corin Er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 898; II, 

DaLLoz, Rep. Prescription civile, 710 urm.; Suppl. Prescriplion civile, 469; 

DEMANTE ET COLMEP DE SANTERRE, VIII, 361 bis, II, III; 

MouRLox, €d. 7-a, III, p.. 787, 790, 391; 
PLASIOL, Î, ed. 3-a, No. 2702; 11, ed. 3-a, No. 678 urm;; 

TaoeLosG, Prescriplion, Il-746, "760. 

__ Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, VIII, part. I, ed. 2-a; p. 
part. 1,.ed. 2-a, p.641, 860; X, p. 109); 

CANTACUZINO MATEI, p. 509; 
Nacu, III, p. 832; 

629, 636, 637; XI, p. 186, 187, 224, 416; (ll, 

NiCoLAESoV |. Dem. Wbservaţie sub; 'Trib. Prahova s. II, 26 Sept. 1903. Curier Jud. 78/003. 

- Juxisprudenţă. 

_1. Deşi: art..1850 din Codul civil pune. 
în mod: general, principiul că nu este 
supusă ' preseripției. pe cât timp tine 
căsătoria nici o actiune a femeii, care 
ar putea să se răsfrângă cumva în 
contra bărbatului de ar fi exercitată d» 
femec în contra unei a treia persoană, 
totuşi art. 1877 din acelaşi cod. referin- 
du-se în mod special la averea parafer- 
nală a. femeii măritate, dispune în 
mod clar că preseripţia curge în con- 
tra femeii măritate în privinta ave- 
rei sale narafernale chiar şi dacă ave- 
rea se află sub administraţia băzbatu- 

lui, cu rezervă însă, peniru cazul ace- 
sta de acţiune recursorie a femeii cor- 
tra sotului. (Îrib. Prahova. II. C. Jud. 
78903). -. , 

:2.. Cu toate că art. 1877 din codul civil 
prevede în adevăr o preseriptie achizi- 
tivă ce: noate curge în timpul căsăto- 
riei contra parafernei. nu prevede însă 
cazul” nici unei: preseripţiuni extinc- 
'tive de oare-ce art. 1879, imediat urmă- 
tor. spune categorie că nu se poate 
prescrie acțiunea în nulitate a femee! 
contra actelor făcute de ea fără auto- 
rizația _ soțului în timpul căsătoriei. 
(Trib. Bacău: I. Dr. 14/912. p. 107). 

„. „Art, 1818. — Preseripţiunea nu curge pe. cât timp ţine că- 
sătoria, în contra femeei măritate, în privinţa imobilelor do- 
tale cari n'au fost declarate alienabile prin contractul de că- 
sătorie, decât, dacă va fi începuţ a curge mai înainte. de că- 
sătorie, sau din momeritul separaţiunei patrimoniilor, conform 
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Codul civi! DESPRE PRESCRIPȚIUNE “Art. 1879 

articolului 1256—1270, vericare ar fi epoca în care a început 
posesiunea. (Civ. 1577, 1879 urm., 1255, 1877, 1879 .; Civ. 
Fr. 1561, 2935). 59, 1877, 4819 urma-i Av 

Tezt. fr. Art. 1561. — Les immeubles dotaux non deelarâs alienables par 
le contrat de mariage, sont impreseriptibles pendant le mariage, ă moins que 
la, prescription n'ait commence auparavant. 

[ls deviennent nanmoins prescriptibles aprâs la sparation de biens, quelle 

que soit l'&poque ă laquelle la preseription a commence. 
Text. fr. Art. 2255..— Neanmoins elle ne court point, pendant le mariage, 

ă Pegard de Palienation d'un fonds constitue selon le. regime dotal, . conform&- 

ment i Particle 1561, au titre du Contrat de maviage et des Droits respectifs 

des Jpour. LL 3 
Doctrină străină, | 

" BAuDRY ET SURRVILLE, Contul de mariage, II, 1187 urm. 1872, 1945; 

BAuDRY ET TISSIER, Prescriplion, 43|; - | 

Burxorn, Propridte et contrat, ed. 2-a, p. 184, 185, 39%; _ 

CoLis ET CAPITAST, Cd. 2-a, |, p. 898; ed. 1-a, II; p. 29%, 29%; 

Dauroz, Hep. Prescription civile, 710 urm.; . 

MoURLOS, ed. 7-a, II, p. 167 urm, 790 ; 

PLAMOL, II, ed. 3-a, No. 678 urm. 

Doctrină românească. 

CANDRE vV art. 1, ed. 2-a, p. 317, 337, 346 urm., 551, 496, 545, 637, 639, 673; 

AepAsonesco, Sp d160; Ga, pari. ed. 2-a, p. 6ti, 860); Droit ancien el moderne 

de la Roumanie, p. 98; _ _ | 

Casracuzixo MATEI, p. 13%, 130, 509, 738; . o , 

loxescu L. IOAN, Dotu sub raportul înstrâinării, p. 58, 1 9 urm.; 

Nacu, II, p. 533- 
a 

i ă cere valoarea acejor case, fără ca pro- 

Jurisprudenţă. Pa - prietara. în caz când este o femee mă- 

. i-deli ivârsit de un po .ritată. să poată opune că preseripua 

seo uași-delietul Si faptul căa dărâ- nua putut să cursă în contra sa în 

mat casele clădite pe locul supus em- * timpul căsătoriei, conform art, 1578 E 

baticului se poate prescrie prin 30 de 1880 din codul civil. (Cas. Îș 3 Sia 3 

ani de la săvârşirea lui până la îinten- Mai 1912, B. p. 913: ( ur ier k u . îs 2), 

area acţiunei prin care proprietarul „A se vedea: art. 9 nota 15. 

| N ă ipţiunei ât timp 
Art. 1879. — Nu este supusa prescripțiunei, pe că 

tine căsătoria, acţiunea de nulitate. a iemeei contra actelor 

făcute de dânsa fără autorizaţiunea bărbatului sau a judecătei 

în cazurile în care legea declară obligatorie acea autorizare ) 

(Civ. 199, 201, 1878, 1880). i 
| 

Doctrină străină. 

: d: 5a); 
„m Rău. II, $ 314, p. 493, nt 10 (ed: 245; 

BoRRAT sa "Six: Notes 6lâm. sur le C. cîv- n, 9245; 

LAURENT, XX XII, 60; 120; 

Gunrovanp, Prescriplion, 1, 120; 

Mounroy, JI, 1898. | Doctrină românească. | 

: 2. | 9. „798; VIII, part. ], ed. 2-a, p. 037 t. şi n. 3); 

A eroaie! AR p, 189 (1 24 50; din 7 Nov. Î9i1. Dreptul 14/1912; 

s “0 „509; , o. .- . 

Cana 0 AA TOI Pub raportul înstrăinărit, P- 58, 238; 

Nacu, III, p. 853. 

a
 

. > i 
. 

. , 

4) Textul art, 1879 Cod. civil Român; nu există în Codul civil Francez 
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Art. 1880-1881 __ DESPRE PRESCRIP ȚIUNE Codul ciril 

Jurisprudenţă. 

1. A se vedeă: art, 1877, nota 3. 

Art. 1880. — Nu este asemenea supusă prescripțiunei, pe 
cât timp ţine căsătoria, nici o acţiune a; femeei care ar putea 

să se răsfrângă cumva în. contra bărbatului, de ar fi exerci- 
„tată de femee contra unei a treia persoană. (Civ. 1248 urm,,. 

1985, 1337, 1878 urm.; Civ. Fr. 9256). 

| Text. fr. Art. 2256. —'La preseription est pareillement suspendue pendant 
le mariage. 
„:19 Dans le cas ou laetion de la femme ne pourrait âtre exerete qu'apris 
une option ă faire sur l'acceptation ou la renoneiation ă la communautâ; 

2% Dans le cas oi le mari, ayant vendu le bien, propre de la femme sans 
son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas ot l'aetion 
de la femme râflâchirait contre le mari. | 

| Doctrină străină. 

BAUDRY ET TISSIER, Prescription, 438; 
Corin ET CAPITANT, €d. 2-a, |, Î; 598; ed. 1-a, III, p. 294; . 
Daxuroz, Rep. Prescription civile, 717 urm.; Suppl. Prescription civile 471; 
MOouURLON, ed. 7-a, III, p. 787, 88, 789; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 678 urm. 

“Doctrină românească. 

ALEXAKDRESCO, XI, p. 190, 274; (VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 84, 349, 350 n. 1, 434, 638, 639 
t. şi n. X, p. 703); Di 

CANTACUZINO MATEI, p. 509; 
IoxEscu I. loAx, Dota sub raportul înstrăinării, p. 58, 235, 237; 
Nacu, III, p. 833; - . ” 
NICOLAESCU Î. Dem., Observaţie sub. Trib. Prahova s. II, 20 Sept. 1903. Curier Jud. 1$/1%3; 
OnânEscu C., „Art. 1850 și 1900 c. civil“. Curier Jud. 69/1906. - 

-. Jurisprudenţă. 2. Aotiunea fomeii contra, unui ter 
: , EI tiu este impreseriptibilă cât timp du- Î. In virtutea art. 158 actiunea fe.  rează căsătoria. dacii ea. exercitată. 

meii nu e supusă prescripțiunei pe cât: s'a» puteă resfrânge contra sotului ei timp ţine căsătoria ori de câte ori'a- £ . itim. (Cas. „p. 2). ceastă acţiune de ar fi exercitată, de legi îm. (Oas, 1 1003 Bp du civil 
femee contra unei a treia persoană ar pune, în mod gener: incipi A _ pană î Ă general. principiul că nu putea, să se, resfrângă cumva, în CoN- este supusă preseripţiei, pe cât timp a bărbatului; cursul preseripţiei se ţine căsătoria, nici o acţiune a femeei suspendă chiar atunci când actiunea care ar puteă să se răsfrângă cumva - femeii nu sar resfrânge în definitiv în contra bărbatului de ar fi exercita- asupra bărbatului, căci acest articol tă de femee în contra unei a treia per- nu numai că nu cere aceasta, dar zice  soană, totuşi art. 1877 din același cod. În ca edaceastă netiune să se res- referindu-se în mod special la averea iang cumva în contra bărbatului; de parafernală a femeii măritate dispune as emenca prescripţie se suspendă chiar în mod clar că preseripţia curge în gand dânsa, ar îi ingeput „să curgă contra: femeii măritate în privința supe lata caioe pei prin această  averei sale parafernale chiar şi dacă peinendare. legi orul voind a evită averea se află sub administraţia băr- da lic o aceia Sniee a cari ar puteă  batului, cu rezervă însă, pentru ca- rest pâna asupea bimpeii: ând ea Bar . zul acesta, de actiune recursorie ui fe- că mici e paubra bări atu ui, urmează  meii- contra soţului. (Prib. Prahova Il. 

că acțiunea femeii 1uase distinae . C.ud. 18/903), înainte sau după căsttoi naștere 4. A se vedeă: art. 1878. nota 1. 

184, Apr. 20/%, B. p. ssatorie. (Cas. 1 

„Art. 1881. — Prescri 
timp ţine căsătoria. (Ci 

pţiunea nu. curge între soţi, pe cât 
V.. 937, 940, 1877 urm.; Civ. Fr. 9233). 

, 
| 
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s 
Codul civil “DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1882 

Text. fr. Art. 2258. — Elle ne court point entre 6poux. 

Doctrină străină. 

AUBRY ET RAU, II, cd. 5-a, p. 49%; : 
Baupni ET TissiER, Prescription, 45, 440; : , 

Cor Er CAPITART, cd. 2-a, I, p. 897; ed. 1-a, III, p. 802; - 

DALLoZ, cp. Prescription vile, 108 urm.; Suppl. Prescription civile, 406 urm.; 

LAURENT, XNĂNII, 03: , - 

MOURLOS, ed. 7-a, INI, p. 191; 
PLANIOL, |, cd. 3-a, No. 2702; II, ed. 3-a, No. 68 urm.; 

TRoPLOxG, Prescriplion, IL, 42. | 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 46, 85, 191 urm. 417-419, 420; UI, ed. 2-a, p. 145; LV, parti], 

ed. 2-a, p. 459, 459; VIII, part. |, ed. 2-a, p. G4, 84, 253, 558 n. 2, 500, 037); 

CaxTAcuzixo MATEI, p. 135, 509; a -- 

IoxEscU I. IOAN, Dota sub raportul înstrăinării, p. 53; 

Nacu, III, p. S5t. 

- Art. 1889. — Prescripţiunea nu curge în contra moşteni- 

torului beneficiar în respectul creanţelor. sale asupra succe- 

siunei. 
| i | 

Ea nu curge în contra suecesiunei nici în privinţa crean- 

țelor nici în privinţa drepturilor reale !).. (Civ.. 653,, 713, 

1883. Civ. Fr. 2258 81). 
. Ă - . 

- 3 ... 

Text. fr. Art. 2258. — La prescription ne court pas contre Lheritier ben 

ficiaire, ă l'egard des ercances qu il a contre la suecession. 

Doctrină străină. 

Aus Er RAU, II, ed. 5-ă, p. 490, BOL, 502: „e. 

BAUDRY ET TissrEn, Prescriplion, 48, 491-433, 458; 

Burxora, Propriâte et contrat, ed. Z-a; p. + ; i zaa. 

CoLIx ET CATATANT, ed. 2-a, 1, p. 149; ed. 1-a, III, p. 411, 599; dle: 438; 

DauLoz,- ftâp. Prescription civile, 716 urm.; Suppl.. Prescription civile, 478; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 365-bis, II-VI; 

LAURENT, AXXII, 63-67, 73 do , 
| | 

, Mountos, ed, 70, IN P:os03i 2303; 11, ed. 3-a, No. 679-681; III, ed. 2-a,- No. 2112, 2113; 

) 

Doctrină românească 

196; (IL, - 04 n. 4%; III, part. II, ed. 2-a, p. 373); 
EXANDRE XI, p. 192 urm., 196; (II ed. 2-a, p. 80% n. dle 

ADR ţie, sub, as. Roma, 18 Iunie 912. Curier Jud.:11/913; 

Caszacuziso MATEI, p. 13%, 135; 509; 
“NACU, INI, pa, 85%. ad ui e 

i ă oane apartinând, împrumutului CO- 

Jurisprudenţă. Satanei Bucureşti 8% scăzute în urma 

i ilice  legei de conversiune a acestui impru- 

1. Convezsiunea Cfegtolor, io îi (Cas. 1, 115797 B. p. 320) 
ii i su- mut, (Cas. 4» 1lo „p. 920). , 

fiind o Rae, Sa ien oieri Ce "8. Dispoziţiunile art. 1882 „cod. ciy. 

lui, ca întrun e ereanţei sale sau di- nu se referă, în privința înt erupere 

între rambursarea, nu se poate ză- preseripțiunei, decât la raporturile din- 

minuarea dobânzel. So dată ce a fost tre moştenitorii beneficiari și succesi- 

Sărniei prin, Di sa rată printro lege: une. nu şi la raporturile dintre ei a ti 

proud rousăgrală printe lege dan îi eaceeslu, (nb tov Dr 
, . o 5 

. 

sidera suspendată. pe temeiul art. 18:2 63!9 

din Codul civil, preseriptiunea uun6 

pi 

  

1) Ultimul aliniat al art 1892, nu există în textul art. francez corespunzător. 
1 . . 
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“Arti 1583-1855 | "DESPRE PRESCRIPȚIUNE - Codal. civil 

Art. 1883; — jegulile prescrise prin articolul precedent se 

aplică şi la preseripţiunea dintre administratorul legal al ave- 

rei unei persoane şi acea persoană, precum dintre 0. -succe- 

siune -vacantă şi persoana numită curator al ei. (Civ. 701, 724 

urm., 1884; Civ. Fr. 2258 $ 2). . | e 

Text. fr. Art. 2258 $ 2. — Elle court contre une succession vacante, 

quoique non pourvue de curateur. Ca 

$ 

Doctrină străină, 

Corin Er CAPITANT, ed. l-a, III, p. 40; .. 
"GUILLOUARD, Prescription, |, 62, 17i. - 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 195 urm.; 

CANTACUZINO MATEI, p. 93, 135, 509; 

Nacu, III, p. 85%. : 

Art. 1884. — Prescripţiunea curge atât în folosul cât și în 

contra unei succesiuni vacante chiar şi dacă n'are. curator, 

şi chiar în timpul terminelor. de trei luni pentru facerea 

inventarului şi de patruzeci zile pentru :deliberare. (Civ. 690, 

706 urm., 1883; Civ. Fr. 2258 Ş 2, 2259). jş 

Texi. fr. Art. 2258 $ 2. — Elle court contre une suecessionă vacante 

quoique non pourvue de curateur. 
Text. fn. Art. 2259. — Elle court encore pendant les trois mois pour faire 

inventaire, et les quarante jours pour d6liberer. * 

Doctrină străină - 

BaupnY ET TISSIER, Prescription, 447 urm., 457; 
CoLIN ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 140; .- 
DaLroz, fep. Prescription civile, 776 urm., 181; Suppl. Prescription civile 478; 
:MOURLON, ed. 7-a, II, p. 92: .. | ” ” i 
PLARI0L, I, ed. 3-a, No. 2102, 2703; II, ed. 3-a, No. 680, 681. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI,. p. 195 urmm.; 
CANTACUZINO MATEI, p. 509; 
Nacu, III, p. 855. 

Art. 1885. — Prescripţiunea unei creanţe condiţionale sau 
cu termen nu poate: începe decât din momertul când sa 
împlinit :condiţiunea 'sau a expirat: termenul. . * .::.: 

are. . i 

_... “Acţiunile reale ale creditorului sau proprietarului sunt, - 
prin excepţiune, supuse: prescripţiunei în folosul celui, ce de- 
ține lucrul, chiar şi mai înainte de realizarea condiţiunilor sau 
de expirarea termenilor. la cari acele acţiuni pot fi -subordo- 
nate. (Civ. 998, 1016, 1017. urm., 1029 urm., 1077 urm., 1337 
urm., 1408, 1800, 1890, 1895; Civ. Fr. 2257). Sa 
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Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE | Art. 18S6 

7] - . . - ._ Tea. fr. „Ari. 2257. — La prescription ne court point, 
„A Vegard d'une crtance qui dâpenă d'une condition, jusqu'ă .ce que la 

condition arrive; a . 
9. , . . .. 4 ._.. . . Ă 

A l'egard d'une action en garantie, jusqu'ă ce que L'6viction ait lieu; . 
A Vegard d'une creance ă jour fixe, jusqu'ă ce ue ce jour. soit arriv€. 

Doctrină străină, 

AtuBnY ET RAU, II, cd. 5-a, p. 471-483, 485; VII, ed. 4-a, p. 230; VIII, ed. 4-a, p. 83; 
BAUDRY ET TISsIER, Prescription, 390, 396 urm., 4ll'urm.; - 
BurxoiR, Propricte et contrat, ed. 2-a, p. 397;. : - 
CoLix ET CAPITANT, ed. 2-a, 1, p. 900; II, p. 189, 1028; , 
Danroz, N6p. Prescription civiie, 750 urm.,. 771; Suppl. Prescription civile, 477; 
DEMASTE ETP COLMET DE SANTERRE, IV, G7 bis, IX; VIII, 364 bis, III urm.; 
DEmoLoMBE, XIX, 240 urm.; ” 
LAURENT, XII, 23; NASII, 24%, 25, 3t urm.; 
MouRLox, cd. 7-a, IN, p. 793 urm.; , 
PLASIOL, |, cd. 3-a, No. 265%; II, ed. 3-a, No. 379, 651 -urm,, 680; 

TaoPLOxG, Prescriplion, Îl, 191, 800. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, XI, p. 88 nota, 197 urm., 208, 228, 315, 316, 322 n.5; UIL, part.ll, 

- ed. 2-a, p. 824 n.:2, 825 text şi nota; VI, p. 122); , 

CaxTACUzIxO MATEI, p. 129, 506, 507, Dl?; | | 

ac IL PS „Pesta, invazia și în. special răsboiul, pot fi considerate în drepl cauze 

de suspendare a prescripției?*. Curier Jud. 38/1914. îi 

z 

CAPITOLUL IV. 

Despre timpul cerut pentru a prescrie.: 

Secţiunea 1. — Dispoziliuni generale. . . 

Art. 1886. — Nici O prescripțiune nu poate începe a curge . 

mai înainte de a se naşte acţiunea supusă acestui mod de 

ti ă ! 
- 2 ._x 

stingere ) Doctrină străină. 

" Rav, II, ed. 5-a, $ 213, p. 482 RI 

portii TISSIER, Prescription, 304, 380-582 ; 

GUILLOUARD, Prescription 1,74, 73, 76-80; 

LAURENT, NSXII, 17, ; - 

MancapE, art. 2203, No. 230, p. 263 urm. 

Doctrină românească. 

ALEXASDRESCO, XI, p. 49 205 urm 416; 

CANTACUZINO MATEI p. 128, 129; 
| 

e i pe > curge înainte de a se .naşte acțiunea 

Jurisprudenţă. supusă acestui mod de stingere, acti- 

de închirieri şi areu- oni nondun halas, go! pragseribiture 

i Contractele, tate din osebite cir- (Gas, 7, Dec, 2 BD: 900 que 

datele și în inte de sfârşitul soro- ir me Zi ' donatiuni nu poate în- 
cumstanţe' și ina! însele si în atare  tiune 2 unei onațiuni nu poate Ic 

cazuri din momentul desființării adi - cepe Goo eu în momentul când 

lui 
j rIPţi- a. i a . J i G 

tractului, se calculează - Și Pie i B. donatiunea a dest făcută. (Trib. Nfov, 

unea părtilor. (Cas. I. 564 - ÎI C. Jud. 20197).  orodue 

P.„302). ipţiune nu începe a 4. Pentru contractele care îşi p 
2. Nici o prescripțiune Dn I j | 

1) Tatal art. 1686, Cod. civ. nu există în Codul civil, francez. 
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Art, 1881-1888 

efectele şi sunț perfecte din momentul 

confecţionării lor, cererea, de restituire 
a unei taxe rău percepute se prescrie 

în termen de trei-ani. de când s'a fă- 
cut perceperea, acelei taxe, căci dreptul 
părţii de a cere restituirea a luat naş- 
tere chiar în momentul când a plătit 
acea taxă. Pentru contractele însă, în 
care dreptul părţii de a cere restitui- 
rea taxei naşte după plata ei. termenul 
de presoripţie curge din ziua, de când 
-sa născut pentru parte dreptul de 
restituire a acelei taxe, iar nu din ziua. 
câna s-a făcut plata, căci este inadmi- 
sibil ca legiuitorul, în contra princi- 
piului din art. 1886 Cod. civil să fi voit 
să facă să înceapă a curge o prescrip- 

1 DESPRE PRESCRIPȚIUNE - Codul ciril 

ţie. înainte de a se naşte acţiunea, su- 
„pusă preseripţiei, (Cas. I, 395/902 B. p. 
1060). , „. 

5. Dispozitiunile art. 1886 din codul 
civil. privitoare la începerea curgerii 
unei prescripţii, precum şi ale art, 
1694 din acelaşi cod, care se referă la 
"exercitarea acţiunei' debitorului contra. 
cveditorului pentru restituirea gaju- 
lui, se aplică şi pentru preseripţiunile 
acţiunilor comerciale, de oarece potri- 
vit art. 1 din codul comercial, dispozi- 
țiile codului civil se aplică si în co- 
mercial. întrucât nu există alte dispo- 
ziţii derogatorii. (Cas. III. 10 Des. 19 
B. p. 1966). . - 
„6. A se vedeâ: art. 1890. nota 14. 

At. 1887, — Termenul prescripţiunei se calculă pe zile, şi 
nu pe ore. Prin urmare ziua în cursul cărei preseripțiunea începe 
nu intră în acel calcul *). (Civ. 1779, 1889; Civ. Fr. 2260). 

heures. 

Test. fr. Art. 2260, — La prescription se compte par jours, et non par 

Doctrină străină. 

AUBRY ET RAU, ], ed. 5-a, $ 49; II, p. 480; 
BAUDRY ET TISSIER, Prescriplion, 582; 
BurnoIR, Propricle et contrat, ed. 2-a, p. 39%; 
Corix-ET CAPITANT,. ed. 2-a, I, p. 891; 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 367 bis, 1V urm.; 
LAURENT, XXXII, 853, 3%: 
MouRLoON, ed. 7-a, III, p..795 urm.; 

- PLANIOL, I, ed. 3-a, No. 2656; 
TnoeLoxG, Prescriplion, II, 815. 

“ Doeţrină românească, ăi 

ALEXANDRESCO, XI, p. 209 urm., 438, 449 n. 2; (Ă, p. 433); 
CANTACUZINO MATEI, p. 128, 507; 
Nacu, III, p. 858 urm. . 2 

Art. 1888. — Ziua se împarte în 24 de 'ore. Ea începe la 
miezul nopiei şi se fineşte la miezul 'nopţei 
(Civ. 1887). 

următoare ?). 

| __ Doctrină străină, 

AuBnY ET RAU, II, Ş 212, p. 480; 
BAUDRY ET TISSIER, Prescription, 580, 582, 
GUILLOUARD, Prescription, 1, 82-84, 86, 88; 
LAURENT, XXXII, 353, 355; . . 
PLANIOL. |, ed. 3-a, No. 2657; . | 

- TROPLOSG, Prescr.,|, 315; II, 816. 

583; 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, XI, p. 209 urm., 438, 49 n. 
CANTACUZINO. MATEI, p. 128, 507; 
Nacu, III, p. 858 urm.; 

„_„ 4) In art. francez cores 
civil: român. 

_s 

punzător 2260, lipseşte ultima frază, împreună cu întreg textul art. 1888 Col, 

2) lextul art. 1898 Cod, civ. nu există în Codul civil francez. 
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Codul civil 

Jurisprudenţă. 

1. Prin art. 1888 legiuitorul stabile. 
ste că ziua, începe a curgo de la, miezul 
noptei; şi întru cât nu se prevede, nici . 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE | 

„termenelor de procedură. 

Art. 1889-1890 

o restricție, urmează să decidem că 
aplică aceeaşi regulă” şi în privința 

Mai 18/84 B. p. 475). (Oas 11 58, 

Art. 1889. — Prescripţiunea nu se socoteşte câștigată, decât 
după împlinirea celei după 
lege. (Civ. Fr. 2261). 

urma, zile a termenului defipt prin 

Text, fr. Art. 2261. — Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme 
est accompli. 

Aunni ET RAU, I, cd. 5-a, $ 49; IL, p. 479; 

Baupnr ET ISSIER, Prescription, 580; . 

Burxoin, Proprictă et contrat, ed. 2-a, p. 39 

Cor Er CAPLTART, cd. 2-a, |, p. 891: 

Doctrină străină: 

DaLLoz, Dep. Prescription civile, SI6 urm.; . 
LAURENT, AXNII, 352; 
PLANIOL, 1, ed. 3-a, No. 2650: 
TaorLoxo, Prescription, II, 812. 

i 

ALEXANDRESCO, NI, p. 210 n. 

CANTACUZINO MATEI, p. 128, 507; 

Nacu, II, p. 858 urn.. . 

Jurisprudenţă. 

1. Spre a se puteă invocă cu succes 

prescripțiunea de 30 ani, trebue a se 

stabili cn preciziune luna. şi ziua. de 

când s'a început posesiunea locului în 

litigiu. fiindcă după art. 1889 Codul ci- 

“il proscriptiunea nu se socoteste, câs- 

tizată decât după împlinirea, celei din 

urmă zile a termenului defipt prin - 

lepe (Apel Galati II, Dr. 441905). 

2. Prin art, 1889 c. civ., se pune prili- 

<ipiul că prescripţiunea sc socotește 

câştigată după împlinirea, celei de pe 

urmă zile a termenului defipt, prin lege 

si nici o dispozițiune fomnală a legii 

nu autoriză prorogarea rmenului de. 

prescripţie atunci când el se sfârşeşt= 

înțao zi: de sărbătoare Spre a se pre- 

lungi durata preseriptiei fixate de lege, 

iar prin analogie nu .se poate aplică 

Secţiunea, I1.— Despre prescrip 

plinit în ziua de $ Septembrie 

„ din 30 

Doctrină românească. 

4, 485; (VI, p. 114, 36L”n. 2); 

„dispoz. art. 731 pr. civ.. cari au a, fi ob- 
servate numai în termenele do proce- 
ură. 
Aşă fiind, în materie cambială, con- 

statându-se că termenul de cinci ani 

pentru prescripţiunea acţiunei s'a îm- 
1912 care 

oră o zi de sărbătoare ca şi a doua zi 

9 Septembrie, o Duminică, termenul. 
pentru păstrarea acţiunei cambiale nu 

urmează că s'a prelungit pentru ziua 

de 10 Septembrie prima zi după îm- 

plinirea tevmenului când puteă îi pre- 

zentată cererea instantei judecătoreşti. 

si Tribunalul nu a violat art, 919 c. 

com., considerând preserisă acţiunea 

cambială întentată la această dată, cu 

două zile după împlinirea. termenului 

fixat, de leze. (Cas. III, decizia No. 195, 
Maiu 1914: Jurispr. Rom. 1914, 

p. 434, Curier Jud. 65/914)., 

țiunea de 30 de ani. 

. . 
. . ă 

A . . le 

Art. 1890, — Toate acţiunile atât reale cât și personale, 

e cari legea nu le-a declarat nepreseriptibile și pentru cari 

n'a defipt un termen 

treizeci de ani, fără ca cel ce 

să fie obligat a produce vr'un 

opune reaua credinţă. 

  

1) In art. frangez corespunzător 22, 

bile și pentru care n'a defipt un termen, 

1890 Cod. civil român. . 

de preseripțiune 1), se vor prescrie prin 

invoacă această prescripţiune 

țitlu, şi fără să i se poată 

565, 638, 639, 645, '700, 840, 

62, lipseşte fraza: „pe care legea nu le-a declarat neprescripti* 

de prescripţie“, care a fost intercalată de legiuitorul nostru în art. 
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Art. 1890 

1091, 1846, 
1898, 1905, 

Tezi. fr. 
prescrites par 
den rapporter un titre, 
mauvaise foi. 

AuBRY ET RAU, |, ed. 
Prescriplion, 165, BAUDRY ET TISSIER, 

612, 614, 615; 
BUFNOIR, Proprietle et contrat, e 
CoLiu Er CAPITANT, ed. 2-a, I, p. 78, 80, 171, 679 

- 852, 362, 077; 
DALLOZ, Rep. Prescription civile, 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, 
DEMOLOMBE, XXIX, 136; 
GARSONNET, ], p. 23%; 
LAURENT, |, 71; II, 20 
MOURLON, ed. 7-a, III, | 
PLANIOL, 1, ed. 3-a, No. 2446 urm., 2651, 2706; II, ed. 3-a, No. 633; 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

Doctrină străină. 

Codul civil 

1847 urm., 1853, 1863 urm., 1872, 1875 urm., 189, 
1911; Pr. civ. 404; 0. com. 939; Civ.“ Fr. 2262). 

Art. 2262. — 'Toutes leă actions, tant râeles que personnelles,:sont 

trente ans, sans que celui qui allogue cette prescription soit obligt 

ou qu'on puisse lui opposer L'exception deduite de la, 

5-a, p. 180; IV, p. 278, 593; V, p. 187; VI, p. 182; VIII, p. 42%; 
1 

9; XIII, 451 urm.; XIX, 57 urm.; SXXII, 3 
p._ 798; 

823 urm.; Suppl. Prescri 
V, 265 bis, VI, VII; 

TnoPLoRG, Prescriplion, L, 110 urm., 113; II, 827 urm. 

Doctrină românească. 

0, 173, 382, 385, 589 urm., 593 urm., 599 bis, 

d. 2-a, p. 474, 176, 188, 243, 250, 658, 742, 805; 
, 757, 855, 884 urm,, 994; ÎI, p. 131 urm. 

ption civile, 363, 513 urm.; 

72; 

ALEXANDRESCO, XI, p:41, 49, 87, 88 nota, 105, 156, 157 nota, 153, 213 urm., 230 t. şi nota, 232 
274, 272, 216, 211, 2 
528, 529; (|, ed. 2-a, p. 
806, 807.n. 3, 309, 510 

p. 101, 196, 224, 271, 295.n. 
S96, 903; IV, part. 1, ed. 2-a, p. 10%, 247, 309, 312 
698, 710, 721. nota, 773; IV, Ț 
374, 383, 501, 506, 509, 512,513, 506; VI, p. 95, 447; 

28, 147, 243 n. 1, 657, 660, 703; X, 0 
p. 187, 233; Observaţie sub. Trib. Lifov s. LII, 374 din 2 lunie 906. 

ed. 2-a, 

249, 468; IX, p. 
de la..Roumanie, 

4 
Dreptul 20/1907; Observaţie sub. Cas. Fr., 12 Iulie 1906. Dre 
sub. Trib. civil din Castelsarrasin, 21 April 914. Dreptul 

“Trib. Toulouse, 24 April 1922. Pand. Rom. 1923-I11-115; Observaţie sub. Trib. civil 

Castres (Tarn), 14 Aug. : 
19 Mai 1922. Jurispr. Gen. 17/1923 No. 1 
Ain, 9 Ian. 1923. Pand. Rom. 1924-111-123; Ao 

82-285, 290, 305, 330, 331 nota, 350, 371, 446, 509 nota, 510, 513 
499, 592; 11, ed. 2-a, p. 145, 281 n. 2, 826, 336,:859, 444, 161, 

n. Î, 812; [II, part. I, ed. 2-a,p.273 n. 1, 298,613; III, part. IL; 
320, '331, 308, "736, 748, 824, 825, 848, 888, 891, 

, 403, 415, 416, 433, 50%, 505, 692 
part. II, ed. 2-a; p. 198, 447, 584; V, p. 257,2 : 

VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 58, 02, 
p. 698); Droit ancien et moderne 

33, 333, 

tul 97/1908; Observaţie 

/914; Observaţie sub. 

1922. Pand. Rom. 1923-I11-116; Notă sub. C. Apel Rouen, 
243; Observaţie sub. Trib. civil Nantua- 

ta sub. Trib. Muscel, 2 Ian, 924. Jur. 
Gen. 1924:No. 2305; Wotă sub. Trib. Jonzac, Charente-Inf6rieure, 13 Dec. 1922. Jur. 

„Gen. 1925 No..39; Notă sub. Cas. Fr., 15 Mai 1923. J 
CANTACUZINO MATEI; .p..126, 197, 128, 268, 457, 510; : -.: 
DUMITRESCU A.. M., II, 103, 744; 
GRUIA V. IOAN 

No. 2075; 
Nacu, III, p. 861; 
PORUMBEANU PAUL, Hotii sub 

Notă sub. Trib. Ilfov,. s. IV, 1100 din: 

ur. Gen. 1925 No. 1007; 

92 Sept. 1925: Jur, Gen. 1995, 

„Cas, s. u. 2% din 1 Iunie 922. Pand. Rom. 1924-1-60; 
VELESCU AL. AWolă sub. Cas. I, 44% din 17 Mart. 1924. Pand. Rom. 1925-1601. 

INDEX ALFABETIC 

Accesorii 1î. : 
Acţiune 8, 11, 19, 20. 
Acţiune civilă 3, 
Acţiune penală 3. 
Adopţiune 21, 
Anulare 21, 33. 
Apel 14, 23, 
Apreciere suverană 16. . 
Autoritate de lucru ju- 

decat 8. 
Bezman 19, 
Bilet ia ordin 10. 
Buna credinţă 22, 25. 32, 
Calitate 18, 20, 
Cambie 10, 
Casa de depuneri 27. 
Chirii 34, ” 

Comercial Cod 10. 
Comoştenitori 20, 25. 
Comptabilitatea generală, 

a Statului 30, 
Comună 325, 
Comunicare 14, 23, 
Coproprietari 15, ” 
Curte de Casaţie, lege 9. 
Dărâmare 19. 
Depozit 27, : 
Dobrogea 5. 
Donaţie 22, 
Dotă 19, 24. 
Dovadă 18, 
Efecte de Stat 30, 
Embatic 19, 
IErede aparent +.   

Executare 8, 31. Me 
Familie (sustrageri în) 3. 
Fapt penal 3. 
Femee măritată 10, 31. 
Foae de zestre 18, 
Fructe, restituire 11. 
Funcţionari comunali 2. 
Furt 3, 

- Hotărire 8, 9, 14, 23, 31. 
Imobil rural 33, - 
Incapabili 31. 

„Inchiriere 34. 
Indiviziune 15, 
Interes 9. 
intrerupere 11, 15. 
Judecătorii de ocoale 3!, 
Just titlu 4,20, 22, 35, 

| Legea de prelungirea con- 

— 394 — 

  

tractelor de inchiriere 
34 ” . 

Locaţie 33. * - - 
Minoritate 15, 24, 31. 
Alorală persoană 13. 
Moştenitori, a se vedea 

„Succesorii“. 
Naturalizare 33. 
Nulitate 21, 28, 2,33. 
Omisiune esenţială 26. - 
Ordine publică 2. .., 
Ordonanţă prezidenţială 

Pământ rural clăcăşesc 
„7 

Partaj 25, 
Penal fapt 3. 
Pensie 2.; . 
Persoană morală 13.



  

Lă 

Codul civil 

Posesiune 16, 17, 18, 19,22. 
Prelungirea contractelor 

de închiriere 34, 
Prescripţie 1-34... .,_ . 
Probă 18. ” Le a 
Proprietate .18, 29, 
Quasi-delict 19 
Hecurs:18, 26, :: :- :. i 
Restituirea fructelor 11. 
Restituirea reținerelor pen- 

tra pensie 2. . -.. 
Revendicare 1,5, 11, t2, 15. 
Revizuire 9. . ICR 

" Revocarea 'do naţiunei 22. 
Rural imobil 33. ia 
Rural pământ 6, î. Si 

Servitute 1. 
Stat 5, 30, -": 
Străin 33, 
„Succesiune 25, . 
Succesori 20, 22.. .,..... 
Succesor aparent +..::- 
Suspendare 15,19. ':7 
Sustrageri tatre rude 3. -. 
Suverană apreciere 16. 
Terţe persoane 10.: : - 
Titlu just, a se. vedeă 

„Just titlu“. - , - 
Turcă stăpânire, 5, ._ 
Vânzare-cumpărare 17, 33. 
Venituri 41, :::;. 7. : 

1] Zestre, foae., 18, 

Jurisprudenţă.. .. PR 

1. Din 'expresiunile întrebuințate de 
art. 1542 şi 1890. la prima vedere.ar, pă- 
vea că presecripţiunea este un miiloo 
dat posesorului: de a se apăra contra 
acțiunei în revendicare, însă ideia le- 
piuitorul so lămureşte, îndată ce vom 
considera principiile care domină ma- 

teria preseriptiunii: după art. 645 şi 
1837 prescripţiunea este un mod de a 
câştigă proprietatea; după art. 623 ser- 
vituţilo continue şi aparente se câştigă 
prin posesiunea. de 30 ani; în ccea ce 

priveşte preseriptiunea de 10. sau 20 

ani, art,.1835 arată categorie că poseso- 
rul prescrie proprietatea. "Din : aceste 

texte rezultă că posesorul în timp de 
30 ani a devenit. proprietar, Astfel fiind 

cl se bucură dotoate garantiile de cari 
lemea înconjoară dreptul de proprietate 

şi cea d'intâiu garantie este acţiunea 
în revendicare contra . acelui care. 1-a * 

luai lucrul în posesiune. (Trib. Râm: 

Sărat, 85, Apr. 19;82, Dr. 79/82). o 

Restituirea  reţinerilor “pentru 

pensie făcute de primărie îuncţiona- 

rilor comunali se prescrie prin 50 ani. 

Pveseripţia prevăzută . de art. 1907. c: 
civ, nu o aplicabilă în cazul de fată. 

(Cas. IL. 221, Iun. 19187, B.:p.'548. Cas. 

Î. 104. Mart. 13/87, B. p. 199: Cas. IL 35, 

Febr. 35/87, B. p. 140). Ii 

3. Legiuitorul. în scop dea nu tur- 

Dură liniştea familiei si a evită desbi- 
nările între persoane unite prin strân- 

se legături de familie, a, considerat că 

sustragorile comise _între. persoariele 

desemnate în art. 307 0. pen. nu CON 

slituese un delict; deci acţiunea civilă 

cure ia, naştere cu ocaziunea unor as5e- 

jienea sustrageri. ne isvorând dintr un 
fapt penal, nu poate să fie prescrisă 

prin trecerea de timp fixat de legiul- 

tor pentru preseripţiunea acțiunei ci 

vile derivând dintr'un „delict, ea, Tr : 

mâne supusă preseripţiunei. de TI 

Son (Prib. Ilfov I. 16. Tun. 11/92, Dr. 

20 si]. “ 
e . 3 ET 

â. Cel ce se crede moştenitor, fără ca 

în realitate să fie, nu poate Opun2 a e 

“ăratului moştenitor prescripția Pre: 

vtzută de art. 1895 din Codul. civil, ete 
posesiunea sa, deşi poate fi de un 

credință, nu-este însă întemeiată p2 O 

justă. cauză. In -acest caz numai pres- 

DESPRE ; PRESCRIPȚIUNE Art.,.1899 
cripțiunea -.prevăzută de art. .1890 se, - 
poate invocă pentru adevăratul, moştă-. 
nitor,.(Cas. 1, 89/98.B..p, 361), it: 

5: Coniunel6 „dini' Dobrogea, neavând 
sub 'dominaţia. otomână, .o: personali- . 
tate. juridică până în anul '1874, când - 
comună ă, fost orpanizată: în Turcia şi, 
neavând nici pământ, biu pot revendică, 
astăzi: dela, Statul român pământ învo- 
când: prescriptia. -(Cas.. I, .15/99..B.:;p. 
70).î.:-: iama i ditai t pa „i 

6. Pământurile daţe în 'virintoa lopii 
vurale din 1864 nu se pot dobândi prin 

  

preseripțio decât în condiţiile sub care 
acele -pământuri ar puteă fi dobândite 
prin orice alţ mod: de achiziţie. iar 
după aceiaș lege înstrăinările; de .pă- 
mânturi. rurale nu:se pot face decât la 
sătenii cari nu au alt pământ. Astfel 
că. prescripția nu poate: îi. invocată de. 
acela, care n'a dovedit. îndeplinirea 
acestei din urmă condiţii. (Cas. 1, 83/9303 
B. p.188). . , Da 

7. Pământurile date sătenilor în baza 
legii rurale din 1864, fiind alienabile în 
condiţiile aceste; legi “şi ale legii din 
1879._se pot dobândi -prin prescriptie. 
(Cas. I. 405;903, B. p, 1219), .- . 
„..8- Conform art. 1890 şi 1891 din Co- 
dul civil toate acţiunile, atât reale. cât 
şi personale, precum şi instantele în- 
cepute .şi delăsate se prescriu prin 
trecere de. 30 ani. iar. după art. 404. din 
Pr. civilă,: o hotărîre, judecătorească, 
care nu sa executat. timp de 30 ani 
dela „data sa:;nn șe va mai putea. exe- 
cută: si va pierde :'puterea lucrului iu- 

decat. (Cas. I, 326/905 B. n. 878)... 
3. Procedura, civilă, neprevăzând nici 

uri termen fatal pentru cererea de re- 
vizuire de care. se ocupă art. 304, com- 
binat cu art. 36 p. II. No; 4 din lenea 
Curţii de' Casaţie modificată în 1905, 

această revizuire se poate face înaintea 
Curţii “de “Casaţie oricând înăuntru: 
termenului fixat prin art. 1890 codul 

civil pentru preseriptiunea tuturor ac- 
țiunilor, dacă partea poate. să stabi- 

lească dinaintea Curţii că are interes 
să ceară anularea hotăririi care o va- 

tămă, (Cas. L. 6 Oct. 1906, B. p. 1520). 
10. Un bilet la ordine emis sub im- 

periul codului comercial anterior celui 

din 1887 nesubsemnat sau girat do vre- 

un comerciant, 'constituiă după legea 

veche un simplu înscris doveditor al u- 

nei creanţe necomerciale şi. ca atare, ia 

nu.se putei prescrie decât în termenul 

ordinar de 30 ani, prevăzut de art, 1890 

din codul civil. iar nu de art. 966 din 

codul comercial, care stabileşte pres- 

criptiunile referitoare la polite sau bi- 

lete la ordin. formate conform legii şi 

constituind adevărate efecte  comer- 

'ciale cu caracterul si în conditiunile 

cerute de acea lege. (Cas, II. 15 Febr. 

1907, B. p. 269)... 
Si 

“41. Acţiunea în revendicare a unui 

bun, ca şi acțiunea în restituire a 'fruc- 
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Art..1890 Ma , “DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciril 

telor lui; derivă sin, același. drept de 
proprietata' astfel că "exerciţiu Î- 

unei pentru. principal, adecă pentru 
fond, întrerupe prescriptia şi - pentru 

_aecesoriu, adecă pentru venit. Prin tr- 
mare, când reclamantul care a câştigat 

procesul în revendicare, care a durat 

mai bine de 30 ani, face âcţiune pentru 

plata, veniturilor pe tot. acel timp, Pă- 
râtul nu poate invocă prescripția de 30 
ani. a acţiunei pentru plata venituri- 
lor. (Cas. I, 235 din.27 Mai 1908, Bul. p. 
844. Revista Judiciară 411908). 

12. Din dispoziţiile art. 1837 si 189 
Codul civil rezultă». că preseripţiunea 
achizitivă este un mijloe de a dobândi 
proprietatea. Aşadar, prescripţiunea 0- 
dată împlinită, ea constitue un adevă- . 
rat titlu de proprietate, care poate fi 
invocat în dovedirea unei acţiuni în 
revendicare.. (Cas. I, 17 Yebr. 1909, B. 
p. 136). i a 
„13. Prescripţiunea, oricare -ar fie 

fiind un mod de dobândire a proprie- 
tăţii, nu. poate fi invocală decât de o 
persoană capabilă de a dobândi. : 

Astfel, o persoană ce poârtă numai 
numele. de persoană morală, dar pe 
care legea o declară neexistență» nu 
poate opune preseripțiunea achizitivă, 
nici pe cea extinctivă şi, deci. nici nu 
oate invocă această prescripţiune. 
Cas. |, 2 lunie 1909. B. p. 716). 

14. Dreptul de apel se prescrie prin 
trecere da 30 ani, care curge dela co- 
munieare iar nu dela pronunţarea, ho- 
tărirei. (Cas. I. 103 din 96 Febr. 1910. 
Jurisprudența 13/910). . ” 

15. Preseripţia curge în contra tutu-! 
ror coproprietarilor în indiviziune 
cari nu pot dovedi că în persoana lor 
ar există vre-o cauză de suspensiune 
sau întrerupere prevăzută de lege. 
“Prin urmare, suspendarea prescrip- 

ției în persoana unuia din comoşteni- 
„torii în indiviziune, din cauza mino- 
ritătei nu poate să profite şi celorlalţi 
comostenitori, (Cas. 1, 2 Pebr. 1911 B. 

- i . 

16. Constatarea instanţei de fonă că 
partea a posedat terenul în litigiu 

„timp de peste 30 ani în condiţiile ce- 
rute de lege pentru a prescrie e su- 
ficientă pentru stabilirea preseripției, 
fără săi mai fie nevoe a se arătă cu 
preciziune şi momentul începerei po- 
sesiunei. (Cas, II. 27 din 22 Febr. 1911, 
JI urisprudenţa 12/1911). " 

17. Deşi este exact că vânzătorul 
poate să continue şi după vânzare să 
posedă „animo domini“ bunul vândut 
sau o porţiune a lui şi să invoace apoi 
prescripţia de 30 ani dacă a stăpânit 
în condiţiile legei, totuşi nu poate în-: 
vocă acea prescripţie dacă se constată: 
că nu a posedat timp de 30 ani ciăici po- 
sesia anterioară vânzărei nu-i mai 
poate folosi fiind desbrăcat prin acea 
vânzare de orice drepturi anterioare. 

 "9QAa 

(Cași 1: 757 din 29 Oct, 1912; Jur. Rom, 
1913), .  . 

18. Partea care se găseşte. în posesia 
unui. imobil nu are nimic de dovedit 
până ce acela care revendică imobilul 
nu-şi stabileşte pe lângă calitatea sa 
şi dreptul 'său de proprietate asupra 
acelui imobil; astfel că instanța de 

+ fond este. datoare să examineze mai 
întâi mijloacele de dovadă pe care re- 
clamantul îşi sprijină dreptul său de 
proprietate şi. numai în urmă mijloa- 
cele opuse de pârât în apărarea sa. 
Prin urmare deci tribunalul după ce 

constată că foaia de zestre invocată ca 
titlu de 'proprietate de către reclamant 
nu e valabilă, omite să examineze dacă 
dreptul de proprietate al reclamantu- 
lui se sprijină pe un alt titlu sau pe 
prescripţie şi admite acţiunea în 1e- 
vendicare numai pe motivul că pâră- 

tul nu a putut stabili prin martori că 
are o posesie de 30 ani asupra pămân- 
tului ce se revendică de la dânsul, în 
asemenea împrejurare tribunalul dă o. 
hotărîre nemotivată şi violează regula 
de drept că posesorul este presupus 
proprietarul imobilului până la dova- 
da conțrară. (Cas. 1. 871 din 4 Dec. 1912. 
Jur. Rom. 7;913), 

193. Quasi-delictul săvârşit de un po- 
sesor embaticar prin faptul că a dă- 
vâmat casele clădite pe locul supus 
embaticului se poate prescrie prin 

„de.ani dela săvârşirea lui până la in- 
tentarea acţiunii prin caro proprieta- 
rul cere valoarea acelor case, fără ca 
proprietara, în caz când este o femee 
măritată, să poată opune că preserip- 
ţia nu a putut să cursă în contra sa 
în timpul căsătoriei conform arț. 1518 
şi 1880 ce, civ. (Cas..I, 453;912. Curier 
Jud. 5911912, Bul. pp. 943). , 

20. Calitatea, de “moştenitor poate 
servi ea just titlu pentru preseriptia 
de 10 ani, dar mumai faţă de cei de al 
treilea, iar nu şi faţă de comoștenitori 
în contra cărora nu poate fi invocată 
decât preseripția de 30 ani. (Trib. Te- 
cuci, Qet. 1913; Dreptul 1914. p. 6L). 

21. Nici o prescripţie. nu poate si 
curgă mai înainte de a se naşte acţiu-. 
nea 'supusă acestui mod de stingere. 
Prin urmare, termenul de prescrip- 

ţie al acţiunei moştenitorilor adopta” 
torilor de a cere nulitatea adoptiei, 
începe să curgă din momentul mortei 
adoptatorului, căci atunci se naşte 
dreptul lor de a cere anularea ado- 
ţiei, iar nu dela data hotărîrei de adop- 

ție. (Cas. I. decizia No. 240 din 22 Apri- 
lie 1914; Jurispr., Rom. 23/94, p. 399, 
Jur. Rom. 1915, p. 48). 
__22.Cu toate că donatarul care PO: 
sedă bunul dăruit în virtutea actului 
de donaţiune, nu poate opune conform 
art. 480 e. civ.. acţiunei în revocarea 
donaţiunei, decât preseripţia, es inc- 
tivă de 30 ani. totuşi atunei când m0- 
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Codul civil 

ştemitorii donatarului au găsit bunul 
ăruit in, Succesiunea autorului lor şi 

l-au stăpânit 10 sau 20 de ani cu bună 
credinţă, pot opune deelarantului care 
exercită acţiunea pentru revocarea do- 
națiunei, preseripţia achizitivă bazată, 
pe Justa cauză care rezultă din eali- 
tatea de moştenitor; astfel că dispo: 
ziţiunile art. 480 ce. civ., cari prevăd 
prescripția extinctivă de 80 ani a ac- 
țiunei in revocaţiune. nu sunt aplica- 
bile în cazul: când moştenitorii dona- 
tarului invoacă prescripția achizitivă 
de 10 sau 20 ani cu titlu de pro herede. 
(Cas. _I, No. 423, 1914; Dreptul 1914, p. 
577; Jurispr. Rom. 1914, p. 517). 

23. In caz de necomunicarea hotări- 
„roi 
dreptul de apel în contra. acestei hotă- 

"rîri nu se prescrie prin treizeci de ani 
dela pronunţarea ei, fiindeă neexi- 
stând în specie punerea în întârziere ce 
rezultă din comunicare, nimic nu poate 
stabili prezumpția de renunțare la 
dreptul de apel, prezumpţie care este 
principiul şi fundamentul presecripţiei 
iberatorii. (Apel Iaşi I, 
1914; Dreptul 1914, p. 628). 

24. Instanţa de fond nu violează, art. 
1901 e. civ.. ci dă o bună, interpretare 
art. 314 şi 1971-1973 a civ., când hotă- 
răşte că acţiunea minorului ajuns la 
majoritate în contra tatălui său, îo- 
stul său tutore, pentru o creanţă do- 
tală sau parafernală a mamei sale, 
este supusă preseripției de drept co- 
mun de 30 ani, iar nu pregseripţiei de 

10 ani prevăzută de art. 1901 ce. civ. 
Faptul că obligaţia soţului de a resti- 
tui moştenitorilor soţiei averea dotală 
sau parafernală devine exigibilă după 
un an dela desfacerea căsătoriei. — în 

speţă prin moarte soţiei, — adică, în 

timpul administraţiei tutelei» pu schim- 
bă orimina obligaţiei, de restituire, în- 

tru cât această obligaţie sa născut 
dintrun fapt anterior tutelei, iar nu 

dintrun fapt de gestiune tutelară. 

(Cas. 1. decizia No. 71, din 4 Februa- 
rie 1914; 
Dreptul 1914. p. 194). tonitoe de'a 

25. Dreptul unui comoştenitor 
cere pasele ce i se cuvine din sucee- 

siune dela comoştenitorii săi nu se 

stinge decât prin trecere de 30 ani, 
conform art. 1890 ec. size iaz nu prin 

»rescripția de 10 sau cu 

Viu pia credință prevăzută de 
“art. 1895. - i intie nu 

In adevăr, această  prescri 
poate fi invocată decât de. acela, care 

deţine bunul printrun titlu transla: 

tiv de proprietate, emanat dela oa tă 

persoană decât dela adevăratul pro- 
prietar, ori comoştenitorii au, prin a 

ceastă calitate chiar. un titlu legal, 
succesiune, însă numai pentru partea 
conferită prin lege. (Cas. I, deciziunea 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

pronunțată de prima instanţă,. 

Noembrie - 

Jurispr. Rom. 1914, p. 149. 

just. 

Art. 1890 

No. 254. din 15 Aprilie 1918; Jurispr. 
Rom. 1915, p. 388). 

26. După art. 1837, 1890 şi 1896 e, civ., 
preseriptia de 30 ani cum şi aceea de 

0 ani sunt moduri de a dobândi pro- 
prietatea şi deci nepronunţarea. îm- 
stanței de fond asupra lor constitue o ; 
omisiune esenţială. (Cas. 1. No. 342/915 
Jurispr. Rom. 1915, p. 487). . 
„22. Cassa, de Depuneri trebuia să fie | 
asimilată unui depozitar ordinar, că- 
ruia nu-i este îngăduit să invoace pre- 
scripția de 30 ami a acţiunei pentru 
restituirea depozitelor, deoarece este 
inadmisibil ea, faţă cu scopul înfiin- 
ţărei Cassei de depuneri, care a fost 
acela de a crea o instituțiune de de- 
pozit permanent şi inviolabil, sub paza 
credinţei publice, legiuitorul să fi în- 
țeles să-i schimbe, în ce priveşte su: 
mele depuse, calitatea de depozitară 
publică în acea de simplă debitoare, 
atunci când a autorizat-o să întrebu- 
inţeze sumele ce-i sunt depuse şi să 
restitue depunătorilor numai echiva- 
lentul lor: Pe lângă aceasta, Cassa de 
Depuneri, fiind un depozitar fortat, 
impus de legiuitor. ar îi contrar orică- 
rei noţiuni de dreptate, dacă i sar re- 
cunoaşte dreptul la prescripţie asupra 
sumelor depuse, 

Prin urmare, Curtea de apel nu a 
violat art. 1857 şi 1890 e. civ.. relative 
la prescripţie, atunci când a obligat pe 
Minister să restitue Primăriei unei co- 
mune o sumă de bani depusă ca ze- 
cimi comunale, pe contul acelei Pri- 
mării şi îneasată în urmă dela Cassa 
de Depuneri de către Ministerul de 
Finante, în baza legii din 4 Februarie 

1883. (Cas, Secţiuni-Unite, No. 13. 1915; 
Jurispr. Rom. 1916, p. 114, Curier Jua. 
1/919). - | , 

28. Acţiunile, bazate pe o nulitate de 
ordine publică se prescriu şi ele conf. 
art. 1890 e. civil. (Trib. Dorohoi 30 Iu- 

nie 1915. Curier Jud. 59/915). , 
29. Proprietatea nu se pierde prin 

neuz. ('Frib. Dorohoi, 30 Iunie 915. Cu- 

rier Jud. 59/915; In acelaş sens: C. A- 

pel Bue. s. 1. 159/915, Curier Jud. 14/916). 
„80. Preseripţiunea de 5 ani prevă- 

zută de art, 125 şi 227 din lemea. comp- 
tabilităţei generale a Statului, este a- 
plicabilă numai acelor creanţe, inscrise . 

în bugetul Statului sau comunelor, 
pentru a căror plată se cere o preala- 

bilă lichidare şi ordonanţare iar nu şi 

pentru creanţele constatate prin in- 
serisuri, bonuri sau obligaţiuni de 

plată, emise de Stat sau Comună, prin 
“cari se recunoaşte existența unor cre 

anţe certe şi lichide cari sunt supuse 

astfel prescripției de drept comun. 

(Prib. Teleorman sş. Î. 18 Nov. 1920. 

Dreptul 48/920. Curier Jud. 17921). 

31. Legea ijudecătoriilor de ocoale 

prin art. 111. zice că o carte de jude- 

cată lăsată zece ani în părăsire, nu 
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Art. 1891 

mai poate fi executată, iar dreptul pre- 
văzut în ca se prescrie, "prescripţia 

curgând în contra incapabililor şi fe- 
meilor măritate, i | 
sivident că după zece ani .se prescrie 

posibilitatea de a o execută în contra 
celor obligați prin cartea de. judecată, 
dar dreptul este impreseriptibil atât 
timp cât altal nu a .uzucapat în condi- 

_tiile 'codului civil. (Judecătoria ocol 
SIerţa-Dorohoi 328 din 15 -Aug. 1921, 
Jur. Gen. 1924, No. 1747) oi 
'82. Un act nul îi mod absealut, nu 

poate servi ca. titlu peniru dobândi- 
rea proprietăţei prin lunga preserip- 
ţie, chiar dacă ar fi însoţit de buna 
credință, (Trib. Ilfov s. IL 520 din 31 
Mai 1924, Curier Jud. 39/924, Dreptul 
SG, 

33. a) Nulitatea vânzărei unui.?mo- 
bil rural vândut unui străin, este o 
nulitate absolută şi deci poate fi invo- 
cată de orice persoană interesată, în 
deosebi de vânzător sau „ayant-cause“ 
al iul. i _. . 

b) Vânzarea nu devine valabilă prin . 
naturalizarea străinului sau transmi- 
terea ulterioară -a . imobilului unui 
român.. 

e) Imobilu! astfsl transmis nu «e 
poate ' dobândi prin preseripţia achi- 
zitivă, i , 
“d) Acţiunea în anulare a vânzătoru- 

lui sau „ayant-cause“ ai lui se prescrie 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE” Codul civil 

prin .30 ani, conf. 'art.Y1890. cod + civil. 
(C-.Apel Buc, s. II. 131 din 24 Martie 

“1925, Dreptul 16/1925, Bul. C. Apel 9/95). 
34. Din dispozițiile art. 34 din legea 

din 27 Martie 1924, de prelungirea con- 
tractelor. de închiriere. rezultă că chi- 
riaşul: sau subchiriaşul care nu a în- 
tentat acţiunea prevăzută. de lege, peu- 
tru a rămâne mai departe în imobil 
şi nu va:părăsi iinobilul la-data de 6 
Mai 1925, este pasibil de a fi obligat 
la plata chiriei înzecită a semestrului 
expirat, fiind obligat la aceasta pe cale 
de ordonanţă prezidențială; -aşă dar 
din moment ce'acţiunea poartă. asupra 
unui text dă lege isvorit din legea 
chiriilor, şi care se tranşează pe. cale 
da ordonanţă prezidenţială. ea nu poate 
fi judecată de cât. în camera de consi- 
liu şi din moment ce. prin zisul text de 
lege şi nici printr'un altul, nu se arată 
termenul înlăuntrul căruia se poate : 
face această. acţiune, înseamnă că ea 
poate fi făcută ori şi când înlăuntrul 
termenului. de 30 ani; consacrat de 
dreptul comun. (Trib. Ilfov-s. IV 1100 
din 22 Sept. 1925, Jur, Gen. 1925, No. 
05), [7 ” 
35.A 'se vedea: art. 36 nota 1; art. 

700 cu notele respective; art. 975 notele 
13, 55; art. 998 notele 3, 8. 16, 17; art. 
1092, nota 10; art.1895 nota 55; art. 1900. 
notele 7.-8. 11, 12; art, 1907 notele 7, 
„1. , 

„Art. 1891. — Instanţele începute și delăsațe se vor pre- 
scrie, în lipsă de cerere de peremţiune, prin - treizeci ani .S0- 
cotiți dela cel după urmă act de procedură, oricare ar fi 
termenul de prescripţiune al acţiunilor în urma căror. se vor 
fi început acele instanţe !). (Civ. 1869 urm,, 1871; Pr. civ. 257, 
259, 404). 

. | Doctrină străină. 

AuBnr ET RAU, |, ed. 5-a, Ş 37, p. 180, 181; II, $ 216, p. 584, nota 3; IV, ed. 5-a, $ 313, 
as 

BAUDRY ET TISSIER, Prescription, 587; 589-591, 595, 697, 734; 
GuruouAnn, Prescription, |, 529, 530, p. 505; 532, 533; 
Huc, XIV, 63 urm. 43%; 
LAURENT, ANNII, 36, 367, 493; 
MARCADE, art..2273 urm., No. 279 p. 313; 
PAsDECTES FR., Prescription, 1665, 1681, 1766, 1977, 1978, 676; 
PLASIOL, I, 2706; II, 1287; III, 2048, 3132; 
Siner, Prescription, 1338; . 
TRIRY, IV, 630, p. 546; , 
TnorLoxs6, Prescription, II, 982. | 

”. Doctrină românească! 

ALEXANDRESCO, XI, p. 41, 42, 156, 213 urm,, 
lași s. III, 25 April 1914. Curier Jud. 56/19i4; 

CANTACUZIXO MATEI, p. 510; 
NACU, III, p. 815, 862, , 

221 urm. 409, 446, : _ e
s
 

1
 ; Observaţie sub. Trib. 

1) Textul art. 1891 Cod. civ. nu există în Codul civil fcazicez. 
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Codul civil 

INDEN ALFABETIC 

Acţiune 2, 4, 5, 6, 7, 9,] îilotărtre 1,2. 
1, A Hotărnicie 8. 

Acţiune civilă 11. instanţă, a sc vedea „Ac- 
Acţiune penală 1î. iune“. | 

Ape t,2 . Intrerupere $, îi. 

Cambie 5, 6, Minori 10. . 
Caragea Cod 10. Penal fapt îl. 
Citaţie $. -Perimare 2, 3, 9, 11. 
Comercială afacere 7, 9. 
Comunicare 1. Tetroactivitate 4, 5. 

Contestaţie 8. Suspendare 2. 

Executare, a se veucâ| Urmărire, a sc 

„Urmărire“ şi 1, 2. „Executare“ şi 3, 

Prescripţie 1-11. ..: 

vedea 

. Jurisprudenţă. 

1. Deşi hotărirea primei instanțe nu 

a fost comunicată părţii ce a pierdut 

de cât peste 30 ani de la pronunţarea 

ci. totuşi apelantul nu poate invocă a- 

ceastă preseriptiune pentru motivul că 

adversarul nu câştizase prin acea ho- 

tărire un drept pe care lar îi putut. 

pune în executare de oare 'ce însusi 

termenul apelului suspendă de drept 

ori co executare şi ca consecință pres- 

cripțiunea după principiul contra :non 

valente agere non currit mraescriplio. 

Si dacă în legzislaţiunea franceză 0 sen- 

tință pronuntată în. prima instanță 

poate îi preserisă printr'un termen de 

30 ani, chiar în întrul termenului de 

apel. aceasta tine de diferenta insem- 

nată ce există între legea franceză, si 

codul civil român în privinta efectelor 

apelului. al cărui termen prin el, însusi 

nu împedecă executarea hotărirel,. 

dată executarea introdusă în i.stiție 

toate drepturile ce decura din ea sunt 

salvate - şi presecripţiunea nu poate 

curge, ori care at fi timpul ce ar trece 

între această acțiune şi rezolvarea €, 

(Apel Buc. ÎL 244, Nov. 15/80. Dr. 65/81). 

2. Iustanţele începute și delăsate se 

preserin după codul civil actual (art. 

1891) în lipsi de cerere de perempti- 

une, prin 30 de ani socotiți de la cel din 

urmă act de procedură. Pretinsa cauză 

de suspensiune, imposibilitatea de a se 

“execută hotărirea care eră încă supusă 

apelului, eră de natură a împedică, exe- 

cuțiunea. sentintei, iar nici cun Ce a 

face imposibilă continuarea iudecătii, 

i ară cuvânt se aplică în specie 

si dar dr tra RON, palentent aqere 

non currite prescriptie „ -(Cas 1, 4% 

Pebr. 8/83 B. p. . RER 

3. 1 888 toi; în art. 1891 e c1v- 

“orbind de perimare, se serveşte de cu- 

vântul „perimarea instanței, „iat în 

art. 237 pr. civ. de acela al » udecăţii , 

ceca ce lasă a se vedea că pentru dân- 

sul aceste cuvinte au acelaşi înteles şi 

i itui i i prin. 

se pot substitui unul altuia. Apoi prin 

cuvântul „instanţă”, 4madus din legiui: . 

vile cari au dat naştere procedurei 

noastre în cuvântul „judecată, „ mai a- 

propiat vorbirei comune, Sa înteles în 

totdauna ori ce procedură, ori ce ine: 

trucţiune aare se efectuează de părți 

înaintea justitiei, si care are 

DESPRE PRESCRIWȚIUNE 

de scop să. 

Art. 1891 
conducă pe aceasta la îndeplinirea ţe- 
lului urmărit de aceia cari i-au cerut 
intervenirea şi între care fără nici o 
îndoială că trebue să intre și urmări- 
rea silită. Ce este mai mult, în afară 
de această . interpretare literală, mai 
este şi cuvântul că nu găsim nici o 
rațiune care să ne facă a admite con- 
trariul; căci dacă în materie litigioasă 
instanţa, se perimă „pe de o parte din 
bunetul de vedere al unei bune ad- 
ministraţiuni, a justiției, spre a nu se 
„lăsă să se prelungească instanţele la in- 
finit iar pe de alta ca o pedeapsă a ne- 
pligenţei celui ce poimeşte judecata, şi 
o lasă 2 ani în părăsire de la cel din 
urmă act de procedură. nenținând pe 
intimat în stare de incertitudine iigni- 
toare intereselor sale şi întreținând un 
ferment de ură între părţi, apoi acelaşi 
Ineru se întâmplă şi în urmăririle si- 
lite, fiindeă de la primul afipt debito- 
rul urmărit perde libera dispoziţiune 
a bunului pus în vânzare, şi cum dânsa 
suspendându-se, această stare ar pu- 
teă dură zeci de ani fără beneficiul 
perempţiunei. debitorul ar îi silit să 
sufere o situațiune întolerabilă, pe 
câtă. vreme perimându-se urmărirea, 
şi-ar recuperă creditul şi ar puteă face 
onoare plătilor sale, sau, urmărirea 
suspendată şi perimată considerându- 
so ea inexistentă, ar fi timp să ceară 
prescripţiunea. titlului cu care a fost 

urmărit, Prin urmare, şi într'o parte 

ca şi în cealaltă, fiind aceleaşi cauze 
şi aceleaşi raţiuni care cer anliearea 

" mei asemenea măsuri, trebue aplicată 

acecaşi lege. (Apel Craiova. -l. 
1994, Dr. 28/94). 

4. Axt, 1891 fixând preseripţiunea de 

_30 ani, spune categorie că ea se aplică 

şi la. acţiunile dejă, începute sub vechea 

jegiuire (Apel Craiova, II, 57, Mai 994 

Curier judic. 32/94). 

5. Acţiunile co derivă din cambii, cu 

scadenta la o zi îisă se prescriu prin 

cinci ani din ziua scadenţii, însă acea- 

stă prescripţiune se poate întrerupe . 

prin simpla cerere făcută în judecată, 

fie introductivă de instanţă. fie numai 

incidentă întro instanţii deja. începută 

fără însă a se mai exize ca cererea In 

judecată să fie urmată si- de o citaţi- 

une în persoana pâritului. Această ec- 

vere în judecată chiar lăsată în pără- 

sire, întrerupe , preseripţia acţiunei 

cantbiale, căci, odată instanta angajată. 

în timp util, nu mai poate avei Joe 

prescriptiunea actiune!. Insă, instanța 

se poate prescrie, întru cât instantele 

începute şi delăsate se prescriu prin 

îmecere de 30 ani socotiti dela cel din 

urmă act de procedură, oricare ar ti 

„termenul de prescripțiune al actiuni: 

lor. în urma cărora se vor fi începu 

Ian. 

acele instanţe. (Trib. Iaşi II, 0. Jud. 

41503 ati art. 1891 din Codul civil. 

— 399 —



Art. 1892 

instantele se preseriu prin 30 ani fără 
deosebire dacă acţiunile ce formează. 
obiectul lor, se preseriu printw”un ter- 
men mai scurt. Astfel, deşi o acţiune 
cambială se prescrie prin 5 ani, însă 
instanţa. care are de obiect-o asemenea 
actiunea cambială, se preserie prin 30 
de ani conform dreptului comun, întru. 
cât nici un text din legea comercială 
nu derogă, dela această regulă. (Cas. 
III, 57/1905, B. p. 1417). | 

7. Instanțele începute. şi delăsate se 
prescriu. prin 10 ani atunci când afa- 
cerea este comercială conform art. 917 
Cod. com,., iar nu prin 30 ani, conf art. 

- 1891 Cod. civ. (Apel Galaţi, C. Jud. 
12/1905). | 

8. Confirmarea unei hotărnicii cons- 
tituind o adevărată instanţă, fie că 
există sau nu o contestaţie din partea - 
vreunui vecin, urmează că ea se pres- 
crie prin 30 ani, dacă în tot acest in- 
terval nu a mai urmat nici un act de 
procedură (Cas. 1. 23 Mai. 1906, B. p. 

7 
„9. In;lipsa unei cereri de perimare, 
instanta începută şi.părăsită, în mate- 
rie comercială, se prescrie prin zece 
ani dela cel din urmă act de procedură 
conform art. 947 codul comercial, inr 
nu_ prin 30 ani, conform art. 1891 din 
codul civil, întru cât în materie co- 
mercială nici o prescripţie nu. poate fi 
mai lungă de zece ani. fie că este vor- 
ba de presericrea acţiunei, fie numai 

Art. 1892. — Renditele sau 
sunt niciodată exigibile. şi cari 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

de aceea a instanţei, lemea comercială 
nefăcând nici o distineţiune în aceasta 
privinţă. (Trib,  Păluiu. Dr, 27,98, 
p 215). | - 

10. a). Prescripţiunile scurte curg şi 
contra minorilor. spre deosebire de 
preseripţiunea de. 30 ani prevăzută de 
articolul 1591 ce. civil care nu curge 
contră minorilor. -, 

b) Axt. 1891 C. civ. actual, nefiind de- 
cât reproducerea art. 10 din Capitolul 
relativ la prigoniri din Codul Caragea 
cuprinde o normă de drept civil care 
implică chiar preseripţia dreptului pre- 
tins prin acţiunea ce face obiectul pri- 
gonirei. Acest text dispunând că, jude. 
cata se prescrie dacă nu s'a terminat 
în 30 de ani dela pornirea ei cât timo 
a rămas în părăsire, de aci rezultă că 
termenul odată împlinit fără ea pri- 
cina să fie isprăvită, acţiunea și deci 
însuş dreptul părtei este stins prin 
prescripţie, oricari ar fi starea în car: 
sar afla judecata (I'rib. Iasi III Apr. 
1914; Curier Jud. 1914, p. 455). 
„Îi. Potrivit art. 5 pr. p.„ acţiunea 
civilă de daune se poate intenta înain- 
tea, instantelor civile si întreruperea 
prescripției se va. overa potrivit nor- 
melor dreptului civil; iar acţiunea ci- 
vilă, va subsistă atât cât instanţa nu 
va fi perimată, potrivit art. 257 pr. civu 
"$au preserisă. contorm art. 1981 e. civ. 
(Apel Iaşi II 1918: Justiţia. an. IL. No. 
3-4..1918, p. 9). 

creaniele ale căror capete nu 
produc în folosul cereditorului 

interese periodice sau în perpetuu sau pe vieaţă, se prescriu 
prin, treizeci de ani începând dela data titlului lor constitutiv '). 
(Civ: 1639 urm., 1893)... 

| | _ Dootrină străină , 
AuBRr ET. RAU, |, ed. 5-a, $ 37, p. 180, 181; II, $216,p. 534, $ 313, p. 23%; 

Ţ bio. 

nota 3; IV, ed. 5-a 

Baupnr ET TissIFR, Prescriplion, 58S7, 589-591, 595, 697, 734; ' 
GUILLOUARD, Prescription, I, 529, 530, p..505; 532, 533; - 
Huo, XIV, 63 urm., 43%; . 
LAURENT, XĂXII, 36, 367, 493;. 
MaAncADE, art.'2273 urm, No. 279, p. 313: 
PANDECTES FR. Prescription, 1665, 1681. 1706, 1977, 1978, 6768; 
PLANIOL. I, 2706; II, 1287; II, 2048, 3132; 
SinEy, Prescription, 1388; . . , 
Tainy, IV, 630, p. 546, 
TROPLONG, Prescr., Il, 982. 

Doctrină românească. 
ALESASDRESCO, XI, p. 200 L. şi n. 2, 213 urm; (X, p. 9 sint. u în dreptul actual rente pei pelui Dreptul â 909; p- Se 6 SI ne Di „due sau nu! CANTACUZINO MATEI. p. 507; 
MEITANI GEORGE, „Despre rentele perpelui în codicele rumânt. Dreptul 58/901; Nacu, III, p. 863; 

1) Textul art. 1829 Cod. civil Român nu există în Codul civil Francez, 
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Coâul eiril DESPRE PRESCRIPȚIUNE ” Art. 1893-1891 

“Srox Fonix, „Consideraţiuni asupra existenţei mentelor er etue în dre stu român 

Curier Jud. 02/1914; / 7 perp I , 

Srariaceseu. N. Ar, Nola sub. Cas. IL, GH bis din 6 Nor. 1913. Pand. Rom. 1925-1-80. 

Jurisprudenţă. vaeter al rentei perpelue, de oarece 

1. Din cuprinsul dispozitiunilor art alte texte de lege evidenţiază că şi în 
-[ îo II SPOzIL lor art.  legislaţi ână re 

pt: Bin „gupziusul „lispoziiunilor, ar» legislatia română renta, popă? poți 
„(d ) ) e fi rescumpărată, astfel art. 716 e. eiv., 

-zuliă că leziuitorul-a consacrat în codi- care vorbind de împărteala imobilului 

cele român renta perpetuă cu acelaşi et 1 ipotecat: pentru garantarea unei rente, 

caracter personal mobiliar şi prin e- si autorizând rescumpărarea acestei 

senti rescumpărabilă ca şi în legisia-  rente pentru înlesnirea împărtelei. în- 
tiunea franceză, şi italiană, care i-a  ţeleze_a vorbi, de o rentă perpetuă. 

servit ca model, iar, din faptulelimină-  (Cas. I. 641 bis, 6 Novemb. 1918, B. p.- 

vei art. 530 şi 1909-1911 din codul Napo- 1962. Jur. Rom. 1914, p. £5. Curier Jud. 

leon. nu poate rezulta intentia lepiui- 1914, p. 55; Pand. Rom. 19251, 89). 

torului român de a schimba acest ca- 

Art. 1893. — După 28 de ani dela data titlului constitutiv 

sau a celui de pe urmă titlu, debitorul poale fi constrâns să 

procure un nou titlu creditorului sau reprezentanţilor săi. (Civ 

1105, 1189, 1865 8 3, 1885, 1890; Civ. Fr. 9263). 

Text. fr. Art. 2263. — Aprts vingt-huit ans de la date du dernier titre, 

le dbiteur d'une rente peut tre. contraint ă fournir ă ses frais un titre nouvel 

ă son ertaneier ou ă ses ayant-cause. . 

Doctrină străină. 

Aunnr Er RAU, II, ed. 5-a, p. 518; _ 

BAUDRY ET TISSIER, Prescriplion, 625, 626; 

Burxoin, Propricte et contrat, ed. ra pu d9/2, | 

N 4 NT, ed. 43» ; p- 19% 3 3 
| . -- , | 

Cora Er CArzAt tion i vile 347 urm, 869 urm.; Suppl. Prescription civile, 521 urm.; - 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 370 bis, II, III; 

LAURENT, NNXII, 380; . 

MoURLOy, ed. 7-a, Il, p. 799; _ 

PLARIOL, II, ed. 3-a, No. 670, Gil. 

Doctrină românească... 

 ALEXANDRESCO, XI, p. 205 n. 2, 213 urm.; (II, part.], ed. 2-a, p. 821. nota; ba p. 97 t. 

și n. 1); 
. | | 

CANTACUZINO. NIATEI, P- 308; 

Nacu, IIl, p. 863. . 

uli ipţiunei tive la alte obiecte 
1894. — Regulile prescripilune! rela 

decât cele Ja. orinse în acest titlu şi cari sunt expuse la locu- 

rile respective din acest Codice, exclud aplicarea dispoziţiuni or 

acestui. titlu în toate cazurile când suni contrar lor. (G . 

165, 167, 290 urm» — 303, „490, 498. 537, 

118, 122» 190» 649 623 urm. 628, 639 urm. 700, de 2, 783, 

30 59 B40 931, 1334, 1859, 1378 181% 1800 $ 4, 

C com. 937-948; Civ. Fr. 2264). Si 

Tezt. f int. 2264. — Les răgles de la preseription sur d'autres objets 

ezi. fr. zii. 5 . iqu€ s ti ui 
55 - 2 sont expliguces dans les titres q 

que ceux mentionnes dans le pră&sent titre; S0 phq 
| 

leur sont propres: 26 

65239. — Codul Civil adnotat. — IV. _— 401 —



Art. 1895 DESPRE PRESCRIPȚIUNE. “ Codul ciril 

Doctrină străină. 

BAUDRY ET TISSIER, Prescriplion, 5S8;. . 
» BUFNOIR, Proprieie et contrat, ed. 2-a, p. 188, 736; 
Darroz.; Rep. Prescription civile, 912; „o 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 371 bis; 
LAURENT, XĂNII, 374; . - 
Mounos, ed. 7-a, III, p. 800. 

- Doctrină românească... 

ALEXANDRESCO, NI, p. 228, 229: (III, part. 1, ed. 2-a, p. S21, nota'; 
Nacu, III, p. 81. - . 

» Secţiunea III. — Despre prescripțiunile de 10 până la 20 de ani. „ 

Art. 1895. — Cel ce câştigă cu bună credinţă şi printro 
justă, cauză un nemişcător determinat, va, preserie proprietatea 
aceluia prin zece ani, dacă adevăratul proprietar locuește în 
circonscripţiunea curței de apel. unde se află nemișcătorul, 
şi prin douăzeci de ani dacă locueşte afară din acea circon- 
scripțiune. (Civ. 462 urm., 471, 486, 557, 639 urm., 644, 818, 
840, 1800, 1896 urm.. 1902; C. com. 939, 940; Civ. Fr. 2265). 

Tea. fr. Art. 2265, — Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre 
un immeuble, en preserit la propriât6 par dix ans, si le veritable proprietaire 
habite dans le ressort de la cour royale dans I'âtendue de lagquelle l'immeuble 
est situ6; et par vinst ans, sil est domicili& hors dudit ressort. 

Doctrină străină. 

AUBRY ET RAU, Îl, ei. 5-a, p. 472, 542, 54, 515-549, 555, 556; IV, ed. 4-a, p. 405, 462; VII, p. 280, 375; VIII, p. 8; ” BAUDRY Er TISSIER, Prescription, 656-661, 664, 666, 672, 074 urm., 679, 680, 689, 691, 693, 694; BurxorR, Propridte et contrat, ed. 2-a, p. 187, 192, 305, 309, 394; ” CoLax ET CaPiTrAsr, ed. 2-a, ], p. 679, 904 urm,, 907, 931, 968, 993; 11, p. 441, 492, 726, 1036; Darroz, Rep. Prescription civile; 317 urm.; Suppl. Prescription civile, 525 urm.; DEMANTE ET CoLMET DE SANTERRE, V, 56 bis; 105 bis, VI; VIII, 372 bis, IV, XV, XVI; DEMOLOMBE, XVII, 324; AAIV, 362, 367; 
LAURENT, XV, 73; XXV, 565; XXXII, 8395, 398, 400, 401, 404, 405, 409, 410, 418, 419, 421, 492, 495; 
MOURLON, ed. 7-a, III, p. 801 urm.;: 
PLANIOT, IL, ed. 3-a, No. 2651, 2658-2072, 2706, 2758: 
T ROPLOAG, gescription, II, 662, 663, 665, 710, 797, S65 urm., 852, $83, 880, 88$, S90 urn... 910, 926, 

, A i 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, XI, p. 41, 94, 105, 118, 119, 134, 136, 137, 141, 231 urm.; (II, part. ], ed. 2-a, p. 299, 867, n. 4; III, part. Il.ed. 2-a, p. 5, 6, 46%, O 705 sin. 2; IV, part. I, ed. 2-a, p. 93, 208 n. 1, 444, 433, 505,:633,'710; V, p. 257, 383; VI,p. %; A, p. 699, 700); Droit ancien etmoderne de la Joumanie, p. 19%. Observaţie sub. Trib. Ilfov s. II, 655 din 15 Mai 904. Curier Jud. 49/7904; Observaţie : sub. Cas. I, 13 Febr. 1923. Pand. Rom. 1923-I11-115; Aotă sub. Trib. Vassy, Haute-Marne, 9 "Dec. 1921. Jur. Gen. 1924 No. 1798; .. ” d | ANTONESCU E, Adnolaţie sub. Trib. Ilfov_s. II, 844 din 20 Dec. 903. Curier Jud. 3390: CANTACUZINO MATEI, p. 126, 127, 128, 132, 254; | CERBAN ALEX,, Aotă sub. Cas. I, 037 din 10 Dec. 1920, Curier Jud. 21/1921; Aotă sab- Cas. I, 697 din 28 Dec. 920. Curier Jud: 22/921; Wotă sub. Cas. I, 210 din 23 Febr. 923. Curier Jud. 37/923; 
” CERULEANU C., Notă sub. Trib. Prahova, s. III, 112 din 18 Febr. 1935, Sentința 5/19; DIMITRESCU EARDU, „»Observaţiuni priviloare: la o recentă decizie a Cuwţii de Casaţie“, reptul 4/9lo: i : Errime C. D., Avtă sub. Trib. Constanţa s. 1, 182 din 6 April 1921. Pand. Rom: 192+11-21$; 
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_Oodul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

1 

Art. 1895 

IVANOVICI ŞTEFAN, Observaţie sub. Trib. Teleorman, 421'din lunie'912. Curier Jud. 27/7013; 

LĂZĂRESCU EM. ALEXANDRU 
ale drept“, „6; 

„Nacu, II. p. 159). MII. p. 865, 81; 
NICOLEANU G. HrePoLYTE, Aolă sub. Cas: |, 
SroexEscu D. Dex., Aolă sub. Cas. Î, 188 
VELESCU AL, Aolă sub. Cas. |, 4% din L? Mart: 192%. Pand. Rom. 1925-1-61. A 

INDEX ALFABETIC 

Achizitori, a se , vedeă 
„ Vânzare-cumpărate*, 

Act autentic 50, . 
Act nul, a se vedea „Nu- 
„litates, „Titlu. anulabii 

şi nul“, 
Act sub semnătură pri- 

vată 13. 
Adjudecare 23, + 
Anulare, a se vedea „Nu- 

litate*, „Titlu anulabil 
- şi nul“. 
Autoritate de lucru jude- 

cat 55. 
Bună credinţă 1, $, 12, 14, 

20, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 
-34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 
34, 46, 37, 48, 0, 51, SI 
bis, 52, 53, 51, 56, 54-63, 

„Bunurile Statului, instrăi- 
nare 19. 

Calitate 3. : 
Căsătorie, desfacerea ci 58, 
Cauză justă, a sc vedei 

„Just titlu“. 
Credinţă, a se 

„Buna credinţă“. 
Creditori 2. 
Dată certă 13. 
Deget (semnat prin pu- 

nere de) 16. 
Desfacerea căsătoriei 58. 
Detenţiune; a se vedeă 

„Posesiunc*, 
Domiciliu 2, 60. 
Donaţie 5, 16, 49. 
Dotă 32, 58, 
Dovadă 35. 
Erede, a se vedeă „Suc- 

cesiune“, i 

Eroare 39, PB. 
Executare 28. 
Hotărire 3. 
Hotărnicie 17. 
impruprietărire, a se ve- 

dea „Pamânt rural“. 

ladiviziune 64. Da 

Înstrăinare, 'a se vedeă 

„Vânzare-cumpărare“. 
Justă cauză, a sc vedcă 

„Just titlu“, 
Just titlu 1, 4, 7, 10, lî, 

: 12, 13, 16, 17, 10. 19, 20, 
23, 24, 26, 27, 29-54, 56, 

„58-63, 65, . 
Legalizare 16. 
Legea rurală, a sc vedea 

„Pământ rural“. 
Locaţiune 28. 
Locuinţă 2, 60 
Marturi 55. 
Minoritate 22, 37, 40. _ 

Moştenitori, a se vedcă 

„Succesiune“. 
Najitatea titlului 7, 16, 25+ 
„36, 53, 59; 

vedeă 

î. Preseriptiunea 

si 'o posesiune de 1 

  
0 sau 20 

Omisiune 3%, 
53 bis. 

Ordonanţă de adjudecare 

esenţială 

Pământ rural 17, 22, 39, 
43, 54 

Partaj 12, 57, 
Petiţie de ereditate 41. 
Posesiunc 4, 6, 14, 15, 20, 

21, 24, 25, 20,29, 30, 
32, 34, 36, 37, 40, 42, 45, 
47, 48, 50 bis, Sl.bis, 5%, 
61, 63. 

Precaritate 21, 36, 37, 
- 51 bis. 
Prescripţie 1-65, 
Prezumpţiune 36, 58. 
Primărie 16. 
Probă 36. , 
Proces-verbal 17, 19. 

Proprietarul adevărat 2. 

Proprietate 1, 8, 10, 12, 15, 

17, 20, 25, 31, 37, 43, n, 

46, 50, 50 bis, 51 bis, 53, 
59, 61, 64, 65, 

Punere de deget 16. 
Recurs 35, 53 bis. 
Reducţiune 5. 
Renunţare 58. 
Revendicare 2, 28, 50, 57, 

58 
Revocarea donaţiunei 49. 

Rural pământ 17, 22, 39, 

43, 54, 
Rurală lege,. a se vedea 

„Rural pământ“. 
Schimb 50. . 

Scmnat prin punere de 
deget 16. 

Simulaţie 2. . 
Stat 39, 43, 60. 
Stat, 

rilor sale 19 

Succesiune 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 14, 29, 33-38, 41, 42, 

19. 36, 47, 49, 52, 53, St. 
56, 57, 63, 64, 65. 

Succesor;a se vedea „Suc- 

cesiune“. _ , 

Terţe persoane 2, 5, 8,29, 

3, 38, 41, 

Testament 10, 12, 57. 
Titlu anulabil şi nul 7, 16, 

23, 36, 51, 59. 
Titlu just, ase vedcă „Just 

titlu“. 
_ 

Transcriptţie ;19, 26, 50, 

50 bis, 59, 62 bis. 

Tutor 37, 40. 

Uzucapiune, a se vedcă 

„Prescripţie“: 
Vânzare-cumpărare 

2, 3, 

6, 8, 19,20, 22, 25 3% 
44, 50, 50 
63. 

“ Jurispradenţă. 

bazată pe just titlu 
ani Gu bună 

credință are tocmai de efect a face să 

se recunoască în persoana 

drept. 

persoana de la care 
invoacă un 

celui ce 0 

de. proprietate ce 
îl detine nu avea. 

543 din 25 , 
in 3 Mai 1920. Pand. Rom. 1922-1-109; , 

înstrăinarea bunu- 

bis, 5, 59,  torie de30 ani 

, Regula: de- drept şi jurisprudența actuulă, „Despre eroarea 

Mai 1923, Pand. Rom. 1924-1-139; 

Principiul că nimeni nu poate trans- 
mite ceea ce nu are, nu'şi poate dur 
aveă aplicaţiune când este vorba de 
prescripțiune. (Cas. IÎ, 402, Dec. 1451, 
B. pp. 932). - 

2. Distincţiurea prevăzută de art. 
1895 şi 1996, în privinta, locuintei ade- 
văratului proprietar .prevăd ipoteza 
când acţiunea de revendicare se exer- 

cită de chiar adevăratul. proprietar iar 

nu şi: de alţii de al treilea, cum sunt 

“ereditorii săi cari exercită în numele 

său, acțiunea în, simulaţiunea actului 

de înstrăinarea imobilului. (C>s ], 22 
- Ian. 93/82, B. p. 44). 

3. Achizitorii unui imobil fiind su- 

„puşi, ea şi autorul lor, conform art. 404 
proc. civ., în timp de 30 ani, efectelor 

unei. sentinte velativă la imobilul do- 
bândit şi obținută contra autorului 
lor anterior. achiz'ţiunei imobilului: 
nici că poate fi vorbă pentru.ci de a 

putea invocă în favoarea lor preserip- 

ţiunea, decenală. (Tib. Ilfov I, 96. Febr. 

11/91, Dr. 219). 
4. Dreptul. de a preserie prin 10 sau 

20 ani nu 6ste acordat de lege de cât 

acelnia -care dobândeşte un imobil prin 

un just titlu şi bună credință, Aceste 

două condițiuni zunt cerute de lege în: 

trun mod cumulativ din. cauza favoa- 

rei excepţionale acordată dobânditoru- 
lui admis a preseri în afară de regu- 

ile ordinare, De unde rezuliă că pre- 

sumpțiunea de bună credință stabilită, 

prin art. 189, nu poate dispensă. pe 

cel care invoacă preseripţiunea de 10 

sau 20 ani dea face dovadă că a dobân- 

dit-o printrun just titlu, (Apel Buc. 

III, 110, Mai 7/92. :Dr. 41/92). ” 

5. Acţiunea în veductiune a unui 

moştenitor în contra comoştenitorului 

siiu se preserie prin 30 de ani dela des- 

chiderea succesiunei. Un terţiu deten- 

tor poate prescrie prin 10-20 de ani 

imobilul supus reducţiunei dacă areel 

însusi o posesiune dela 10-20 de ani. Nu 

poate însă, pentru a alcătui acest ter- 

men, să unească preseripţiunea libora- 

i începută de donator, cu 

preseripțiunea - sa achizitivă, care Du 

are încă nici 10 ani. (Cas. 1. 350/98 B. 

p. 1185). , | 
6. Când posesiunea. aceluiaş, lucru 

trece. pe rând în mai multe mâini. fie- 

care posesor! începe în. persoana sa O 

nouă posesiune, fără a distinge dacă 

strămutarea posesiunei sa ficut în 

mod singular sau universal. lucrativ 

sau oneros. Deci. succesorul cu titlu 

universal, care are sezina, nu poate In- 
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Art. 1895 

cepe o nouă posesiune în persoana sa, 
fiindcă posesiunea sa se confundă cu 
a lui de cujus, al cărui continuator 
este cumpărătorul, însă, fiind un achi- 

-zitor eu titlu. particular: poate. dacă 
este de bună credinţă, să înceapă o 
nouă posesiune în persoana, sa şi să 
prescrie prin 10 sau '20 ani, deşi auto- 
rul său nu puteă prescrie decât prin 
30 ani, (Apel Galaţi I. Dr. 61/99). 

7. Din combinaţia art. 1895 si 1897 
rezultă că atunci când este vorba de 
un titlu care nu este izbit de o nuli- 
tate, ci numai anulabil. un asemenea 
titlu poate să serve de bază pentru 
preseripţia decenală, față cu orice altă 
persoană. decât aceea, care ar fi avut 
dreptul să ceară anularea lui, de oara- 
ce, fiind vorba de-o nulitate relativă 
numai acela care are dreptul să ceară 
anularea poate să se opună preserip- 
ției bazata pe un asemenea titlu. (Cas. 
1. 271904, B. p. 27). E 
-8. Preseripţia de 10 ani are loe nu nu- 

mai în caz de uzucapiune, adică atunci 
când terţiul deţinător ar fi cumpărat de 
la non domino şi araveă nevoe de pre- 
seripţie pentru a dobândi proprieţatea 
ci şi în cazul când terţiul deținător a 
cumpărat imobilul “cu act valabil. 
(Cas. I. 47/9094. B. p. 128). 

3. Conditia, care pare cerută de art, 
1895 Codul civil că achiziţia trebue să 
aibă, de obicet un nemişcător determinat, 
Şi care nu este reprodusă după textul 
legii franceze, text ce mu admite nzu- 
capia, pro herede, nu poate să fie men- 
ținută, în legea noastră, care admite 

_ aceaslă uzucapiune. Prin urmare, art 
1895 trebue combinat cu. art,. 1859 şi 1859 Cod. civ. care admit forinal Uzu- 
capiunea pro herede, căci altfe] pres- eripția eu acest titlu ar fi totdeauna 
înlăturată. (Cas. IL. 405/904. B. p. 1280), 
„10. 'Testamentul' constitue un just 

titlu de proprietate care, unit cu buna credință, poate duae la preseripţia pre- văzută de art. 1895 din codul civil. Cas. I, 20 Ian. 1905, p. p. 37). 
„îi. Titlul de moştenitor constitue un just titlu. în baza căruia se poate do- ândi prin preseripţia de 10 ani DLo- prietatea 'averii de succesiune. (Cas. 1, 24 Nov. 1906, B.p. 1822). 
- 12. Prescripţiunea cu just. titlu şi 
bună credință presupune o transmi- 
tere a non domino. iar nun o transmi- tere făcută de adevăratul proprietar 
care» ca în speţă, a învestit pe legatar cu dreptul de proprietate chiar din mo- mentul decesului. În acest caz, prin ur- mare, 
nu poate opune la cererea de eşire din indiviziune a erezilor rezervatari de- cât stingerea dreptului lor de moşte- Mire sau prescripțiunea, acţiunii în re- dueţiune, cari ambele nu se pot împli- . ni decât după 30 ani dela moartea tes- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

legatarul sau moştenitorii săi . 

Codul ciril 

tatorului. (Cas. I, 19 Iunie 1906, B. 
p. 1197). | , , î3. Actul sub semnătură privată și 
fără dată certă, nu poate constitui o 
justă cauză în sensul art, 1897 din co- 
dul civil. care șă ducă la prescripţiu- 
nea de 10 ani. (Cas. I, 15 Sept. 1906, B. 
p. 1349). | 

14. Evedele de bună credinţă, care a 
găsit în patrimoniul' suecesoral un 
imobil determinat, începe în persoana 
sa, din momentul desehiderei sucee- 
siunci, o posesie nouă care unită cu 
calitatea de moştenitor, poate conduce 
la dobândirea proprietăței acelui imo- 
bil prin preseripțiunea de 10.—20 ani, prevăzută de art, 1895 codul civil. (Cas, 
1, 1 Iunie 1907, B. p. 1045). | 

15. Acela care stăpâneşte un pământ 
ca proprietar în mod public şi neîntre- 
rupt mai mult de 10 ani. dobândeşte 
proprietatea pământului prin pres: 
cripția prevăzută de art, 1895. (Cas 1, 
14 Mai 1907 B. p. 89 4 
„16. Un act de donaţie semnat prin 
punere de deget şi lexalizat de primă- 
rie, fiind nul, nu poate duce la preș- 
cripția decenală. (Cas, I, 15 Ianuarie 
1907 B. p. 19), 

17. Procesul-verbal de delimitare al 
comisiunii de plasă formează, un titlu 
pentru tot pământul dat ţăranilor con- 
form legii rurale, iar nu şi pentru pro- 
prietarul pe moşia căruia s'a făcut îm- 
proprietărirea, de oarece prin încheie- 
rea procesului-verbal de delimitare, 
care „nu este decât executarea, pe faţa 
pământului a împroprietăririi ţărani- 
lor, nu se face o transmitere de PIo- 
prietate către proprietarul pe, moşia 
căruia sa făcut împroprietărirea, ci executarea în fapt a: împroprietăririi 
pe baza legii rurala din 1804. : 

Astfel fiind, cu drept cuvânt instan- 
tele de fond nau admis ca iust titlu, 
rare să ducă la preseripţia de 10 anl 
boiărnicia şi proceșul-verbal al comi- 
Siunii de plasă, exibate de proprieta- 
rul pe moşia căruia s'a făant împro- 
prietărirea la 1864. (Cas. I, 20 Febr. 
1908, 3. p. 254), , 

38. Art, 1802 din codul civil şi 723 din 
procedura civilă, relative la conflic- 
tele de drepturi cari se repulează după 
anterioriiatea transeripţiunii, se apli- 
că numai în cazul când achizitorii nu 
pot invocă, decât drepturile rezultând 
din titlurile lor, iar nu şi atunci când 
unul din ei, pe baza titlului său, poate 
invocă prescripţia de 10 nni, preva- 

-Zută de art. 1$95 din codul civil. (Cas, 
IL 218 din 95 Iunie 1908, B. p. 1809 şi 
Jurisprudenţa 20/8908); „ 

Procesul-verbal dresat de comi- 
siunea întocmită în contormitate cu 
art. 18 din legea pentru înstrăinarea 
bunurilor Statului. neconfirmat de mi- 
nister după cum se preserie prin arti- 
colul următor, nu poate servi de just 
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Codul civil 

titlu, caro să ducă ] prescripţi de 
ani, (Cas. 1, 28 Ian. “1908, grip 03. i 
20. Conform art 1897 din codul civil 

vânzarea constituind un titlu transla- 
tiv de proprietate» are a îi considerată : 

„ca o iustă auauză, în baza căreea cum- 
părătorul, potrivit art. 1895 din. codul 

civil, printr'o stăpânire de 10 ani cu 
bună credinţă. poate dobândi proprie- 

tatea pământului cumpărat. (Cas. I, 

„11 Tebr. 1908. B. p. 236). - | 

21. Posesia precară nu poate duce la 

preseripția achizativă. (Cas. IL 28 Mar- 

tie 1905, B. p. 477). ” 

22. Legea rurală din 1864 şi cea în-- 

terpretativă din 1879 mu cer, pe lângă 

condiţiile prescrise în acele legi, şi 

condiția ca acel ce cumpără un. pă- 

mânt rural să fie maior, astfel că o ase- 

menea condiţie rămâne supusă dreptu- 

lui comun, după care minorii, prin re- 

prezentantii lor legali. pot să cumpere 

imobilele. De alimintrelea, chiar legea 

rurală dă pământ rural femeilor Yă- 

duve cu copii minori, adică dă pământ 

minorilor. - 
Prin urmare, minorii putând si 

cumpere imobile rurale, pot să dobân- 

dească asemenea pământuri, şi prin 

prescripţie. (Cas. IL. 27 Mai 190, BB. 

p. 810), 
23. Conform art. 1897, alin. 1 codul 

civil, un act nul nu poate servi ca just 

titlu pentru prescrintia achizițivă . de 

10 ani, prevăzutii, de art. 1895 codul 

civil. (Cas. I, 12 Sept. 1908, B. p. 1370). 

24.0 posesiune exercitată cu buna 

eredinţă şi întemeiată, pe justă cauză 

timp de 10 ani poate conduce la pr2- 

„seriptie. conform art. 1895 din co 

civil, (Cas. L. 4 Nov. 1905. B.P. 1809). 

55:Prescripția de 10 ani. având de 

obiect toemai acoperirea viţiului rezul- 

tind din lipsa dreptului de proprietate 

a] antorurului, nulitatea de care ar şi 

viţiat titlul acestuia, nu poate .să se 

resfrângă asupra titlului eumpărătoru-. 

lui. (Trib. Dorohoi 134/1908. Revista 

Judiciară 92/1908: In acelaş sens: Cas. 

307916. Curier Jud. 46/9160). , 

26. Pentru dovedirea dreptului de po- 

sesiune de 10 ani, legea nu „Cere înde- 

plinirea formalității transcriere) titlu- 

lui ci ea cere un just, titlu, adică un 

fapt juridice care serveşte la posesiune, 

iar nici de cum un titlu transcris. 

(livib. Dorohoi. 134/1905. Revista Ju 

diciară 2/1908. In acelaş sens: Cas, E 

155 din 22 Febr. 1918 Jur. Rom. 16/95 

si Curier Jud. 311918: Cas. |, 444 din 1 

Martie 1924, Jur. Rom. 14 

27. După dispozi A 
dul civil, cel ce câstiză cu bună cre- 

i prigtro justă cauză un Nei” 

det si printre i preşerie proprieta- 

tea lui prin 10 ani., : 

proprietar locueşte 1n circumscriptia 

Curţii de Apel unde se afl 

(Cas. 1, 20 Mai 1909, B. p. 568). 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1895. 

28. Prescripțiunea prevăzută de art. 
568 procedură civilă; nu este o d 
dere a drept lui de proprietate a.ter- 

ţiilor persoane, numai pentru simpla 
lipsă de. revendicare -a acelui drept în 

cursul :celor cinci ani dela executarea 
ordonanţei de adjudecare, căci cu oca- 
ziunea votărei acestui articol sa. pro- 

pus un amendament pentru a se pre- 
vede expres asemenea decădere, dar 

acel amendament s'a respins. de unde 
rezultă, că şi această prescripţiune spe- 

cială trebue să îndeplinească .condiţi- 

- umile prescrise de art. 1847 şi 1895 din: 

codul civil, ca adiudecatorul și urma- 

şii săi, în cursul celor cinci ani să îi 
avut posesiunea - continuă neîntrerup- 
tă, neturburată. publică, sub nume de: 

proprietar si de bună credinţă nepu- 
tându-se invocă asemenea prescriptie 

de cei ce stăpânese cu îițlu de chiriaşi 

(Cas. III, 3 Martie 1909, B. p. 356), 

29; iţiul de moştenitor este un just 

titlu caze, unit cu posesiunea de bună” 

credintă, poate duce la dobândirea 

proprietății unui imobil prin preserin- 

tiunea, de 10 sau 20 de ani. (Cas. I, 489 

din 17 Noembrie 1909, B..p. 1281, Ju- 

xisprudenţa, 33/909, In acelaş sens: Ju- 

decătoria Ocol. Te. Frumos. Curier 

Jud. 23/914). , 

30. Potrivit art. 1895 codul civil, cei 

ce câştigă cu bună credinţă si printr'o 

justă cauză un nemişcător determinat 

prescrie proprietatea lui printx'o pose- 

siune de 10 ani. dacă adevăratul pro- 
locueşte în circumscripția 

Curţii de Apel unde se află nemişcă- 

torul. (Apel Galaţi. I, Dr. 32/909, p. 233). 

31. "După art. 1897. din, codul civil. 

iust titlu este xerice titlu valabil trans- 

lativ- de proprietate, precum vânza- 

rea, etc. | „ 
Un asemenea titlu nul încetează de a 

fi just, pentru că persoana dela care 

emană nu eră proprietară sau naxvcă 

deplinul drept de a transmite Juerul, 

de oarece prescriptia prevăzută de art. 

1895 codul civil are de scop toemai de 

a acoperi, încât priveşte pe achizitorul 

de bună credinţă, viţiul rezultând din 

lipsa dreptului de proprietate sau a 

capacităţii autorului transmisiunii de 

a înstrăină obiectul vândut. întru cât 

fară un asemenea vițiu transmiterea 

este perfect valabilă din chiar _mo- 

mentul de când a avut loc. (Cas I. 14 

Tanuarie 1909, B. o. 10). | 

32. Un act dotal făcut cu formele ce- 

“rute de lege fiind translativ de propri- . 

cotate, constitue. conform art. 1897 din 

codul civil un just titlu, care poate con- 

duce potrivit art. 1895 din codul civil 

la dobândirea proprietăţii imobilului 

constituit, ca dotă. prin posesiunea cu 

bună credinţă în timp de 10 sau 20 ani. 

şi această prescriptie este menită în 

“ intenţiunea legiuitorului. de, a consoli- 

dă dreptul de proprietate al posesorii” 

* - ui toemai în împreiurările în cari au- 
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Art.:1895 , 

torului îi - lipseau “titlurile: + necesare 
pentru a asigură -succesorului său un 
perfect drept: de proprietațe,: (Cas. 1.2 
Martie 1909, B. p. 988)... snt iii 

1:83. Uzucapiunea bazătă: pe“ justul: ti-: 
tlu: care rezultă din calitatea, de; ere-: 
de. nu poate. fi'6pusă. unui mnstenitor: 
de un grad -mai “apropiat, ci numai: 
unui 'al treilea care nu are calitatea 
de erede. (Cas. 1.535 di 13 Oet. 19:0, 
B. p. 1343, Jurispr. 39/1190). -: 3 
84.*Dacă, din--ârt. 700, combinat cu 

129. din 'eodul civil. rezultă evident. că: 
un moştenitor care stăpâneşte ui imo- 
bil succesorul ca 'proprietar exclusiv, 
nu: poate invocă. față de comostenito- . 

decât preseriptțiunea. achizi-. 
tivă de 30 'ani. însă nu este tot astfel: 

acel imobil a. trecut: prin sucee-' 

rul său 

când 
siune launerede al său universal; sau 
cu titlul universal în acest” caz, sue- 
cesiunea fiind un mod de dobândire a, 
proprietăței, iar după art. 1858: com- 
binat cu 1859. succesorul universal pu- 
tând începe în persoana sa o posesiune 
utilă. deosebită de a autorului său, ca- 
litatea sa de erede poate constitui un: 
just titlu. care să ducă la preseripţi- 
unea acelui imobil găsit în succesiu- 
nea autorului dacă la stăpânit 10 
până la. 20 de ani, şi cu bună credinţă: 
conform art. 1893 din codul civil; pres- - 
eripțiune care. poate fi invocată faţă. 
de cei de.al treilea, prin urmare față 
și de acela care eră comostenitor cu 
autorul său. (Cas. 1, 795 din 21 Nov. 
1511 B. p. 1386. Curier Jud. 14/9129). . 

35. După dispoziţiunile art, 1895 dia 
codul civil, cel ce câştigă cu bună ere- 
dintă şi printr'o -iustiă cauză un .imo- 

lui prin 10 ani, dacă adevăratul pro- 
prietar  locueşte în  cireumseripția 
Curţei de Apel unde se află situat iîmo- 
bilul. iar după art. 1897 din codul civil, 
Justa eauză este orice titlu translativ 
de proprietate. . .. - 

„ Asttel, succesiunea fiind enumerată 
printre diferitele moduri de-a dobândi proprietatea (art. 644 din codul civil), constitue prin ca însăşi un iust titlu 
care, unit cu buna credință, conduce la 
prescriptiunea de 10 ani. .. . rin urmare, -săivârseste 'o omisiune 
esențială instanta de fond: când nu se pronunță asupra calitătei: de erede în unei persoane, calitatea învocati spre a dovedi justul titlu, în senrl a-t. 1805 din codul civil. (Cas. I,.4 Oct, 1911. B p. 1171). ie 
„36. Eredele are în calitatea sa un just titlui care îl poate conduce prin- tr'o posesie de 10 sau 20 ani ln -dobân- direa prin prescripţie a proprietăţii imobilelor. aflate în succesiunea au- torului .său. deşi ţitlul în virtutea că rula acesta a stăpânit acele bunuri erâ un titlu nul, anulabil sau preaar; în acest eaz posesiunea invocată de erede 

DESPRE - PRESCRIPȚIUNE : 

bil' determinat, prescrie "proprietatea: 

Codul -cisil 

conform ;aiţ...1895 -a tiv trebue să: fie 
de bună credinţă. Această, bună cre-, 
dinţă :este destul. să fi. existat în mo- 
sentul ' dobândireiiiniobilului, iar după 
art. 1899 “a].;2 „6a ..se presnpune totr; 
deauna.în' favoirea' posesorului. şi 'sar- 
cing probei, 'este: pentru “cel ce alegă. 
veaua.--credință..:.(irib. Bacău 3 “Ma 
1911... Curier. : Jud.:'14/1913; : In acelaș 
sens: --Judec,: Ocol. Bujor (Covurlui) 
85/91]. Curier Jud, 33/7912). o i: 

„ 87. Pentru preseripţia de 10 şi 20 ani . 
prevăzută. în art. 1895 e: civ., ţitlul „pro 
herede“ constitue 'o justă cauză con- 
form art. 1897 combinat cu 644 e, civil 
pentru toţi. erezii fie ab intestat, fio 
testamentari, ' universali sau parlicu- 
lari când pos6siunea autorului a fost 
sub nume de proprietar, adovărata po- 
sesie' întrunind cele “două elemente: 
animus şi corpus şi nu constitue just 

-titlu- pentru erezii ab intestat atunci 
când. posesia lui de cuius a fost nu 
sub nume de proprietar, ci o, simplă 
detenţiume fără animus domini, o po- 
sesie precară. ” : 

Prin urmare o tutoare legală care 
a continuat posesia defunctului său 
sof. posesiune neatinsă de viţiul pre- 

"carităţii, poate cu succes să se preva- 
leze de prescripţia decenală asupra te: 
renului posedat. (Judec, ocol rural Ho- 
rezani de sus '(Gorj) 139 din 12 Dee. 
1912; Curier Jud. 6/914). o 

38. Prescripţia . decenală ' adm:să de 
legiuitor ca o excepţie nu se poate în- 
vocă cu succes atunci când ai ca just 
titlu calitatea de .proherede pe lângă 
posesia de bună credință de cât faţă. 
de terţi dar nici de cum față de un 
comoştenitor, căci .aceșta are. facul- 
tatea, de! a' acceptă sau. refuză sucee- 
slunea,.timp.-.de 30 ani. (Trib. Teleor- 
man 421 din 7? Lunie 1912. Curier Jud. 
27/913). Ne Ă 

„89. Atunei când Statul a împroprie- 
tărit pe ţărani conform legei din. 1564, 
şi în -urmă constată că din eroare 
le-a dat o întindere de pământ peste 
întinderea „ce eră obligat a le da. a- 

"cest prisos'de pământ este deţinut fără 
cauză şi, prin urmare, acțiunea ce are 
Statul în restituirea lui, este o con- 
dietio indebiti bazată pe obligațiunea 
ce au locuitorii de a restitui ceeace 
au primit fără să le fie datorit, aşa 
că numai prescripţia Jiberatorie de 

0 ani se poate opune contra unor a 
semenea acţiuni ale Statului, iar nu 
aceia achizitivă cu bună credinţă și 
just titlu. (Cas. s. I, $7/912, Curter Jud. 
3192). , 

40. Dacă . detentorul unui imobil 
poate fi admis peniru a romp'ectă ter- - 
menul necesar preseripţiunei ce invoa- 
că, .să unească la posesiunea sa pe 
aceea. a. autorului: său, beneficiul aces- 
ta trebue supus unzi îndoite condiţi- 
uni, adică a existenței Dunei credinte 
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şi a unui just titlu în persoana autoru- 
lui său, după: cum aceasta, rezultă „din 
principiul' că. preseripiiunea prevăzută 

de art. 1895 din codul civil, fiind o îa- 

voare. o măsură de excepţiune admisă 
prin derogațiune la preseripțiunea de 
“lung timp, caro este de drept comun, 

ca nu poate fi invocată de cât de acela 
care dobândeşte un imobil sub această - 
îndoită condițiupe arătată mai sus. 

Prin urmare, violează dispoziţiunile 
art. 1895 din codul civil Tribunalul 

când admite prescripţiunea decenală 

invocată de minori fără a se fi dovedit 

existența “unui just titlu în persoana 

mumei, autoarea lor, în momentul 

când începe posesiunea. (Cas. IL. 106 din 

7 Febr. :1912, B. p. 210. Curier Jud. 

341919)... 
| 

"41. Intr'o acţiune în petiţiune de ere- 

ditate ceeace este esenţial. este stabili- 

rea gradului de rudenie cu de cujus şi 

din inoment ce rudenia este stabilită, 
vuda care sc află în posesia moşteni- 

rei, nu poate să invoace in contra ru- 

dei care reclamă 'moştenirea sau ..0 

parte din ea preseripțiunea de 10 la 20 - 

ani, bazată pe titlul care rezultă din 

calitatea sa de erede, de oarece acest 

titlu nu are un caracter exclusiv cum 

trebue să fie titlul care. servă de: bază 

preseripţiunii ce. este comun „tuturor 

moștenitorilor până la: facerea împăr- 

telei. “ ” 

Prin urmare. prescriptiunea înteme- 

iată pe iustul titlu care rezultă din ca- 

_litatea do erede, nu poate fi. opusă 

unui coherede, ci numai unui al trei- 

lea care nu are _ calitatea de erede 

(Cas. 1. 462 din 1 Tunie 1912, B. p. 1194, 

Curier Jud. 60/1912). . 

42. Dacă în cazul unui autor comun 

“tuturor erezilor, o preseriptţiune înte- 

moiată pe justul titlu de erede nu poa-- 

te fi învocată contra altui coerede., a- 

-ceastăi so explică prin faptul că întrun 

asemenea ciz, titlul ce servă de bază 

prescriptiei fiind comun tuturor Imos- 

tenitorilor până la facerea împărtelei, 

posesia nu are un caracter exclusiv 

cum trebue să fie posesiunea care ser- 

vă de bază unei preseripțiuni. z 

“Atunci însă când un erede găseste în' 

succesiunea autorului. său imediat un 

imobil care 2 aparţinut suceesiunei 

unui autor mai : depărtat. acest erede 

poate sii înceapă în persoana sa o po” 

sesiune nouă distinetă de aceia e au 

torului: său, care unită cu »! zre- 

dinţă şi cu.titlul ce rezultă din calita- 

tea sa de 'erede, poate să'l conducă La 

prescriptiune, (Cas. Î. 338 din 7 Man 

1913, B. p. 1075. Curier Jud. 46/913 si 

551914; In acelaş sens. Cas. I. 154 din 

Febr. 1913, Curier Ind. 33/1913). . 2 10 

' 43. Preseripţiunea “achizitivă, de - 1! 

ani cui bună credintă şi iust titlu, are 

de scop acoperirea oricărui viţiu rezul- 

tând din'lipsa dreptului de proprieta 

DESPRE PRESCRILȚIUNE! Art. 1895 

al autorului transmisiunei iar nu.0 
ivansmitere făcută de adevăratul pro- 
prietar precum ar îi Statul, care a în- 
vestit pe “locuitori cu dreptul de pro- 
prietate din: chiar momentul: împro- 
prietăririi lor... o 
“In acest caz: dacă Statul constati că 
din- eroare a dat locuitorilor îmnro- 
ptietăriți după legile rurale o întindere 

_de pământ, peste ce eră obligat a le 
da, locuitorii devin debitori ai prisosu- 

lui nedatorit si nu se pot libera de obli- 
gatiunea de restituire decât prin pre- 
șeriptiunea liberatorie. de 30 ani. (Cas. 
T, 195 din 5 Martie 1913; B. p. 600. Curier 
Jud. 34913). i . 

4&. Preseripţia, de 10 ani. bazată pe 
titlul de moştenitor nu cere ca per- 
soana în succesiunea căreia sa păsit 
imobiJul să fie proprietarul lui sau. să 
aibă drept de a-l transmite, :de oarece 
această prescripţie are de scop tocmai 
de a acoperi. încât. priveste pe moşte- 
nitorul care a posedat de bună credin- . 
tă viţiul rezultând din lipsa titlului de 
proprietate sau a capacităţei autorului 

tvansmisiunei de a înstrăina imobilul. 
(Cas. IL, 3 Sept. 1913,.B. p. 1528). 

45.Prescripţiunea de 10 ani prevă- 
zută de art. 1895 cod civil, ea să poată 

"fi opusă cere o posasiune bazată pe in 

titlu translativ de proprietate. 

- Astfel, întrucât nu se produce titlul pe 

temeiul cămia se exercită posesiunea, 

preseripția de 10 ani nu poate fi învo- 

cată. (Cas. 1, 22 Oct. 1913, B. p 1714)... 

46. Preseripţia de zece ani bazată 

pe titlul de moştenitor nu cere ca per- 

soana în succesiunea 'căreia s-a găsit 

imobilul să fie proprietarul lui sau 

să aibă drept de a-l transmite, de oare 

ce această prescriptie are de scop tor- 

mai de a acoperi în cât privește pe 

moştenitoiul care a posedat de bună 

credinţă viţiul rezultând din lipsa 

dreptului de proprietate sau a capaci- 

tăţei autorului transmisiunei de a în- 

străină. imobilul. 

“Prin urmare, tribunalul nu violează 

art. 1895 e. civ, când admite părţei 

pârâte mijlocul de apărure întemeiat 

pe preseripţia de zece ani, pe baz 

titlului său de moştenitor. (Cas. I, 460 

din 3 Sept. 913. Curier Jud. 651913; Cas. 

1, 1429 din 27 Dec. 1922. Jur. Rom. 

7.8923, Curier Jud. 151923). 

"41. "Dacă un crede găsește în succe- 

siunea autorului său imediat un imo- 

bil care a aparţinut succesiunei unui 

autor mai depiirtat, acest crede poate 

să înceapă în persoana sa o posesie 

nouă distinctă de a autorului său care 

unită cu buna credinţă şi cu ti 

care rezultă din calitatea sa de crede 

să-l poată conduce la prescriptie. 

tCas. Î, 154 din 22 Febr..1913,:J ur, Rom, 

13). AR , 
164029); tențorul actual al unui imobil 

poate ' fi admis, pentru: & complectă. . 
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termenul! necesar prescripţiunei ce in- 
voacă, să unească posesiunea, sa pe 
aceea a autorului său. aceasta însă 
sub. îndoita . condiţiune: a existenţei, 

"chiar dela origină, a bunei credințe si 
:a unui just titlu în persoana autoru- 
“lui său, beneficiu ce rezultă din prin- 
cipiul că prescripţiunea prevăzută de. 
„axt, 1895, din codul civil, fiind o fa- 

: voare, -o măsură de excepţiune, ad- 
misă . prin derogaţiune dela preserip- 
ţiunea de lungă durată, care e de drept . 
comun, ea nu poate fi invocată decât 
de acela care dobândeşte un imobil 
sub această îndoită condiţiune. (Jud. 
Zătreni-Vâleea, 12 Iunie 1914. C. Jud. 
29/915), 3 

49. Cu toate că donatarul care po- 
sedă bunul dăruit în virtutea actului 
de donaţiune, nu poate opune conform 
art. 480 e. civ., acţiunei în revocarea. 
donaţiunei, decât preseripţia extine- 
tivă, de 30 ani, totuşi atunci când mo- 
:ştenitorii donatarului au găsit bunul 
"dăruit în succesiunea autorului lor şi 
l-au stăpânit 10 sau 20 de ani cu bună 
credință, pot opune reclamantului care 

"exercită acţiunea pentru revocarea do- 
naţiunei, preseripţia achizitivă bazată 
pe justa cauză care rezultă din cali- 
tatea de moştenitor; astfel că dispo- 
țiunile art. 450 e. civ,, cari prevăd pre- 
scripția extinctivă de 30 ani acţiunei 
în 'revocaţiune, nu sunt, aplicabile în 
cazul -când moştenitorii donatarului 
invoacă  preseripţia achizitivă de 10 

"-sau 20 ani cu titlu de pro herede. (Cas. 
L No. 423, 1914; Dreptul 1914, p. 577; : 
-Jurispr. Rom. 1914, p. 517, Curier Jud. 
51915). . 

50. Dacă un proprietar operează 
două transporturi de proprietate asu- 
pra aceluiaş imobil, mai întâi. către 
o persoană, printr'un schimb fără în- 
cheierea unui act scris şi fără tran- 
serierea dreptului de proprietate, tran- 
sierat, şi apoi către o altă persoană, 
print”'o vânzare constatată printr'un 
act autentice şi transeris, Tribunalul 
violează articolele dela prescripţie 
când respinge acţiunea în revendicare 
intentată de cumpărător, pe motiv că 
acela, care a făcut schimbul l-a dobân- 
dit prin prescripţie având ca, just ti- 
tlu actul de schimb. In adevăr, într'o 
asemenea speţă nu se poate aplică art, 
1895 e, civ., căci nu este vorba de un 
just titlu, obţinut a non domino care 
unit cu buna credinţă şi printr'o po- 
sesie de zece sau douăzeci ani să poată 
duce la prescripţie, 'ci de un titlu do- 
bândit dela adevăratul proprietar, ti- 
tiu ce prin el însuşi are efectul ime- 
diatei transferări a dreptului de pro- 
prietate, „dar pe care lipsa de tran- 
seripție îl face potrivit art, 723 pr, 
civ., ncopozabil altor persoane! cu 
drepturi asupra imobilului dobândit 

„ulterior, dar transcrise, (Cas. I, deci- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

zia, No. 606, din 10 Decembrie 1914; Ju: 
„rispr. Rom, 1915, p. 228). 

50 bis, Un act de. vânzare netran- 
“scris unit cu posesia de zece ani duce 
la dobândirea dreptului de: proprie- 
tate în contra unui alt cunipărător cu 
act de vânzare transcris deşi ambii 
cumpărători deţin drepturile de la ace: 
laş vânzător. | 

In consecință prescripţia primează 
transeripţia. (Prib. Dolj s, III, 241 din 
27 Oct. 1915. Justiţia (Craiova) 6/921). 

- 51. Buna credinţă în materie de pre- 
scripţie nu este numai ienoranța drep- 
tului altuia, ci ea implică o credință. 
pozitivă, convingerea că autorul titlu- 
lui era proprietar şi că aveă dreptul 
ca să înstrăineze lucrul. Astfel, dacă 
titlul autorului eră viciat, anulabil sau 
supus rezoluţiei, ori dacă drepturile de 
proprietate ce isvorăse din titlu sunt 
îndoelnice şi dacă dobânditorul aveă 
cunoştinţa viciului, el nu poate să 
aibă buna credinţă. (Lrib, Tecuri, No. 
298, 1914, Dreptul' 1915, p. 211). . 

51 bis. Stăpânirea cu titlu precar a 
unui imobil nu poate conduce pe po- 
sesor la dobândirea proprietăţei prin 
preseripţie,. fiindcă proprietatea nu se 
pierde prin neuz, : , 

Cel care dobândeşte pe baza unui ti- 
ilu o posesie viciată, trebue să fie de 
bună credinţă spre a o puteă preface 
in o. posesiune utilă, pentru ca după 
trecerea de 10 ani să se prescrie drep- 
tul de proprietate, (C. Apel Buc, ÎI, 
201/915, Curier Jud. 5]916). | . 

52. Legiuitorul român, spre deose- 
bire de cel francez, şi respectând tra- 
dițiunea consacrată prin art 3 alle 
giuirei din Muntenia din anul 1847, a- 
supra  prescripției” împresurărei pă- 
mânturilor, a înseris principiul că ti-. 
tul pro herede este un just titlu,. 
ceiace rezultă evident din art. 1838 al. 4 
combinat cu art. 644 şi 1897 e, civ.. 

Prin urmare, moştenitorul de bună 
credinţă, poate unind acest titlu cu 0 
posesiune de zece ani exercitată în 
condiţiunile legei, să dobândească pro- 
prietatea unui imobil, conform art. 
1895 şi urm, e, civ., fără a fi obligat el . 
a face dovada titlului cu care auto- 
rul suecesiunei a început posesiunea. 

Astfel, tribunalul violează tatele 
texte de lege, când respinge mijlocul . 
de apărare dedus din preseripțiunea 
proherede, (Cas, s. L decizia No. 17, 
1915; Jurispr, Rom. 1915, p. 170; Cu- 
rier Jud. 63/1915, p. 268). Ă 

53. Dreptul unui comoştenitor de a 
cere partea ce i se cuvine din succe- 
siune dela comoştenitorii săi nu se 
stinge decât prin trecere de 30 ani, con- 
form art. 1890 e. civ., iar nu prin pre- . 
seripţia de 10 sau 20 ani cu just titlu 
şi bună credință prevăzute de art, 189%. 

In adevăr, această prescripţie nu. 
poate fi invocată decât de acela care 
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deţine bunul printr'un titlu transia- 
tiv do proprietate, emanat dela o altă 
persoană decât dela adovăratul pro- 
prictar, ori comoştenitorii au, prin a- 
ceastă calitate chiar, un titlu legal în 
sucesiunc, însă numai pentru partea, 
contorită prin__lege. (Cas, I, No. 254, 
1915; Jurispr. Rom. 1915, p, 388). - 
53. bis, După art. 1837, 1890 şi 1895 e. 

civ., prescripţiu de 30 ani cum şi acea, 
do 10 ani sunt moduri de a dobândi 
proprietatea şi deci nepronunţarea îin- 
stanței de fond asupra lor constitue 
o omisiune esenţială. (Cas. I, No. 34, 
1915. Jurispr. Rom. 1915, p. 487). 

54 Deşi succesiunea este un mod de 
a dobândi terenuri rurale fără nici o 
restricțiune. — afară de aceia a cali- 
tăţei de român. — totuşi de aci nu se 
poate deduce că acela care se îmbracă, 
cu calitatea de succesor poate dobândi 
un teren clăcăşese, prin prescripțiunea 
decenală, cu bună credință adăogată 
acestui just titlu, fără a aveă în ace-" 

laş timp şi calitate de sătean cultiva- 
tor de pământ, căci în acest caz do- 

bândirea ar urmă să se facă nu prin 

succesiune, ci prin posesiunea exer- 

citată de succesor, în această a sa ca- 

litate, (Cas. I, decizia. No. 585, din 21 

Octombrie 1915. Jurispr. Rom. 7/96). 

55. Dacă partea a decăzut din drep- 

tul de a probă cu martori preseripţia: 

de 30 ani. nu urmează, de aici că ea a 

pierdut, şi dreptul de a invocă această 

probă în Qovedirea prescripţiei de 10 

ani. In adevăr deşi ambele preserip- 

țiuni au la bază tot faptul posesiunei 

şi deşi partea ar invocă in ambele a- 

cciaş dată a punetului de plecare a 

posesiunei, prescripția de. u 

rată constitue însă un mijloe de apă- 

tare cu reguli deosebite de acele, caza 

muvernează materia PreSCripțici 

ani. (Cas, I, 297. din 23 Mai 1916. Jur. 

Rom. .10-11/919). 
- 55.a), Titlul, P7-o por 

mod legal de dobândire i 

ței, constitue, conform art. 1895 c. civ. 

un just titlu, care unit cu o posesiune 

do bună crodintă timp_de 10 sau 

ani, să ducă la prescripţie. a 

b). "Titlu pro herede nu, poate servi 

horede, fiind un 

ca iust titlu pentru prescripţie, între 

comoştenitori.: pel Iaşi II, No. 18, 

; Justiţia, 1916, p. 189). 
19% astia este vorba de 0, avere 
imobilă; determinată numai cantitativ, . 

să intenteze de- 

cât o acţiune în împărteală. spre a e 
alege portiunea de avere Co indicare 
vine, iar nu o acţiune în dai pentru 
care nu se poate intentă decă 

un corp cert şi determinat. _ 

Prin urmare, Tribunalul cu drept cu 

reclamantul nu poate 

vânt hotărăşte că bine reclaman a. 

i i î ărteală „pe 
intentat o acţiune în împărteală 

baza unui testament prin carei d 

lăsat 3 pogoane arabile. 12 rându 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

“mele cerute de lege, 

de scurtă du- , 

al -proprietă- 

Art, 1895 

vie și jumătate din locul de casă, a- 
dică o porţiune din averea imobilă, 
sără să se determine limitele în care 
se găseşte porțiunea . legată, 

b). Moştenitorul de sânge care po- 
sedă întreaga avere a lui de cujus, deşi - 
există un testament prin care o parte 
din acea avere este legată unui terţiu, 
nu poate Să invoace preseripţia achizi- 
tivă de 10 san 20 ani a bunului legat, 

„de oarece el este ţinuţ de executarea 
acelui legat particular. (Cas. I, deri- 
zia. No. 243 din 29 Aprilie 1916; Jurispr. 
Rom. _ 26/1918, p. 402). . 

58. In acţiunea pentru revendicarea. 
nnui imobil dotal pentru motivul că 
înstrăinarea lui nu sa făcut cu for- 

C se poate invocă. 
prescripțţia prevăzută de .art, 1255 e. 
civ., al cărui fundament nu este justul 
titlu şi buna credinţă, prevăzute de: 
art. 1895 e. civ., ci o prezumpţie de re- 
nunţare din partea aceluia care având 
exerciţiul acţiunii nu a exercitat-o în 
termenul de zece ani dela desfacerea. 
căsătoriei, confirmând _astiel actul 
izbit de nulitate. (Cas. I, decizia No.- 
101 din 2 Iunie 1919; Jurispr. Rom. 
1919, p. 722), E | 

59. Prescripţia achizitivă. de zece ani 
bazată pe just titlu şi bună credinţă. 

având de scop de a acoperi viţiile u- 

nui titlu translativ de proprietate, de-: 
vivând. din lipsa dreptului de proprie- 

tate a autorului, ea presupune o trans- 

mitere de la un neproprictar şi deci 

nu are a se aplică în cazul când trans- 

miterea derivă de la adevăratul pro- 

prietar. În această din urmă situaţie: 

drepturile dobânditorilor sunt arătate 

de art. 723 pr. civ.„, după care proprie 
tatea faţă de terţi se transmite valabil 

aceluia care şi-a transeris mai întâi 

titlul său. 
Prin urmară dacă sunt doi cumpă- 

rători cari deţin drepturile dela, acelaş. 

vânzător, titlul valabil este acela care 

a fost transeris mai întâi, astfel că 

tribunalul violează art. 723 pr. civ. ŞI 

interpretă greşit art. 1895 e. ev, atunci 

când admite preseripţia achizitivă de- 

zece ani, invocată de cumpărătorul 

care şi-a transcris actul mai în urmă,. 

pe motiv că ar îi doi autori diferiti ai 

părților în litigiu, întrucât unul din- 

tra cumpărători n-ar deține imobilul 

direct de la vânzător ci de la un 

subachizitor al acestuia. (Cas. I, 153 din 

3 Mai 1920. Jur. Rom. 4]921. : Justiţia 

6/15 Mart, 1921. Pand. Rom, 1922, 1, 109). 

60. Statul având pretutindeni şi în: 

tot cuprinsul ţării reprezentanti, cari 

să vegheze la apărarea intereselor sale, 

din punet de vedere patrimonial, ter- 

menul de prescripţie, în caz de just ti- 

“dlu şi bună credință, în contra lui, este 

ii i dacă 
de 10 ani iar nu de 20 ani, chiar dacă 

i ilul respectiv nu se află în cir- 

mobi tia Curţei de Apel Bucureşti 
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Art. 1896 

ci a altei curţi. (Cas. L, 697 din 28 Dee. 
1920, Jur. Rom. 6/921, Pand. Rom. 1922, 

TII, 4. Curier Jud, 22/9291). o 

61. In cazul când părţile cari îşi con- 
testă dreptul de proprietate asupra u- - 

nui imobil, nu au nici una nici alta 

țitluri cari să emane dela adevăratul. 
proprietar, urmează a îi considerat ca 
proprietar acela care, pe lângă justul 

" titlul pe care îl prezintă, dovedeşte în- 
acelaş timp că a posedaţ neîntrerupt 
imobilul cu buna credinţă în terme- 
nul cerut pentru preseripţie. (Cas. I. 
637 din 10 Dec. 1920. Curier Jud, 21/921). 

_ 62. Preseripţia decenală fiind condi- 
ţionată de existența celor două ele- 
mente cerute de art. 1895 ce. civ. adică 
just; titlu şi bună credință, lipsa unuia 
din ele împiedică dobândirea proprie- 
tăței prin acest mijloc. (Cas, I, 294 

din 5 Aprilie 1921. Jur. Gen. 1923, No. 
22), 
62. bis. Când doi achizitori ai acelu- 

iaş imobil, îşi dispută preferința sau 
dreptul de proprietate asupra acelui 
imobil, unul invocând anterioritatea 
transerierci titlului său, iar celălalt 
preseripţia împlinită în baza unui just 
titlu translativ de proprietate, tran- 
scris ulterior sau netranseris, acest de 
al doilea, va evinge pe cel dintâi, pen- 
tru că în afară de titlul său, a mai do- 
pândit un nou titlu de proprietate 'con- 
ferit de art. 645 c, eiv.: „prescripţia“, 
care îl face proprietar erga omnes şi 
prin aceasta orice transcriere făcută, 
de unaltulnu mai operează pentru că 
uzucâpiunea a consolidat definitiv pro- 
prietatea în patrimoniul celui ce o in- 
voacă. (Mrib. Constanţa IL, 132 din 6 
Aprilie 1921. Pand. Rom. 19294, II, 218). 

63.]n principiu cel ce câştigă cu 
bună credinţă şi printr'o justă cauză 
un nemişcător determinat, va prescrie 
proprietatea lui prin 10 ani. (Art. 1895 
e, civil), 

Art. 1859 prevede că dacă posesia 
aceluiaş lucru trece pe rând în mai 
multe mâini, fiecare posesor începe în 
persoana sa o nouă posesie, fără a di- 
stinge dacă strămutarea posesiei s'a 
făcut în mod singular sau universal, 
luerativ sau oneros, iar art. 1858 No. 4 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

- proprietar, 

Codul ciri] 

dispune că -posesia exercitată nu ca 
se poata schimbă în po- 

seste utilă, când transmiterea ei din 
partea deţinătorului s'a făcut prin- 
tun act cu titlu universal şi dacă 
succesorul universal va fi de bună 
credinţă. In speţă, reese că, chiar dacă 
înstrăinarea ce Şt. S. a făcut fiului său 
I. Ş. ar fi anulabilă sau raportabilă, 
prin încetarea din viaţă însă a acestuia 
din urmă, copiii săi au găsit în Suc- 
cesiune acel bun, începând -0 - posesie 
nouii, în persoana lor, distinctă. de a- 
ceca a autorului lor.și fiind de bună 
credinţă, care se prezumă conform art. 
1898 €. siv., şi stăpânindu-l mai bine 
de. zece ani. au dobândit proprietatea 
prin: prescripţie faţă de ceilalţi como- 
ştenitori ai tatălui lor. (C. Apel Buc. 
s. 1V 329 din 30 Dee. 1922. Jur. Gen. 192, 
No. 2924),... Di 

„64. Prescripţia de zece ani este me- 
nită să acopere lipsa calităţii de pro- 
prietar în persoana vânzătorului. 

Prin urmare, în sperie, greşit tiibu- 
nalul înlătură efectele acestei preserip- 
ţii, pe motiv că ea nu a putut! operă 
din cauza Stărei de indiviziune între 
reclamant şi cel ce iînvoacă această 
prescripţie. (Cas. I, 210 din 23 Febr. 
1923. Jur, Rom. 10/9293. Pand. Rom. 19%, 

"TIT, 115, Dreptul 20/9923, Curier Jud. 
371923). 
"65. Titlu pro-herede, după legea noa- 
stră, poate constitui un just titlu, care să 
ducă la preseripţia decenală, însă ire- 
bue unit cu buna credință; iar pentru 
ca să existe buna credință la deținerea 
materială a unui imobil, nu este sufi- 
cient ca intenţiunea de a, posedă pen- 
tru sine să fie ca un act intern de vo- 
ință, ci trebue să fie manifestată prin 
acte cari să formeze şi în mintea pu- 
blieului din localitate o astiei de ere- 
dință. (Trib. Prahova. s. III, 112 din. 
18 Febr. 1925, Sentința 5/95).  .: | 
66. A se vedeă: art. 644, notele 10, 15; 

art, 749, nota 5; art. 975 notele 13, 55; 
art. 1858 cu notele respective; art. 1839, 
notele 3, 4, 5; art, 1897 cu notele res- 
pective; art. 1898 cu notele respective. 

Art. 1896. — Dacă adevăratul proprietar a locuit, în dife- 
rite timpuri, în circonscripţiunea curţei de apel unde se afiă 
nemişcătorul, şi afară dintrinsa, prescripţiunea se va com- 
plectă 'adăogându-se, la: anii de prezenţă, un număr de ani 
de absenţă îndoit decât cel ce lipseşte la-anii de prezenţă 
pentru ca să fie zece. (Civ. 1895; Civ. Fr. 2266). - 

„__ Teat, fr. Art. 2266. — Si le veritable proprittaire a eu son domicile en 
diff&rents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour complter la 
prescription, ajouter î ce qui manque aux dix ans de prâsence, un nombre d'an- 
nes d'absence double de celui qui manque, pour compltter les dix ans de presence. 
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Codul civil „DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art.. 1897 

Doctrină străină... 

Baunnr Er Tissien, Prescription, 092 urm.; 
Burxom, Propricte €t contrat, cu. 2-a; p. 39%; 
Cora ET CAPITANT, Qi. 2-a, ], p. ; .. , , : . 

ALLoz, Itcp. Prescriplion civile, 943 urm.; Su pl.: Prescription civile, 55 | 2 € N. . civile, 359 urm.; 

MoURLOX, Cd. 7-a, III, p. 80% urm.; Sep pron So SI Mr 
PLANIOL, |, cd. 3-a, No. 2671. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, NI, p. 91, 9%, 105, 118, 119, 13%, 136, 137, 141, 931 urm.; CUI, part. 11, 

eu. 2-a, p. 5, DB, 40%, 701, 02 t. şi n. 2; IV, part.,], ed. 2-a, p. 93, 208 n. 1, 414, 493,. 

505, 633, 710; X, p. 699, 700); - - 

CASTACUZINO MATEI, p. 182; 

Nacu, ], p. 22; 11, p. s65. 

N 

Jurisprudenţă. 2. Chestiunea de a, se şti dacă reven- 
dicantul unui imobil a locuit sau nu 

1. Ca să fie loc la aplicarea art. 1896 în diferite timpuri, în circumscriptia 

se cere o lipsă continuă din cireum- Curţei de apel, unde se află nemişcă- 

seripțiunea curţii de apel unde se află torul, este o chestiune de fapt lăsată 

nemişcătorul, iar nu 0 simplă plecare . la suverană constatare şi apreciere a. 

în mod trecitor. (Cas. 1, 308/Oet. 7/92, iudecătorilor de fond. (Cas. I, 253/900,. 

B. p. 859). 
B. p. 814) " 

Art. 1897. — Justa cauză este, verice titlu translativ de: 

proprietate. precum vinderea, schimbul, ete. | 

Un titlu nul nu poate servi. de bază prescripțiunei de zece: 

până la douăzeci de ani. - a 

Un titlu anulabil nu poate fi opus posesorului. carea: 
YI 

invocat prescripţiunea de zece până. la douăzeci de ani, decât. 

de cel ce ar. fi avut dreptul de-a cere anularea sa, sau de 

ji j Să ă ul n'a cunoscut cauza 

reprezentanţii dreptului său, dacă posesor 
au. 

anulabilităţei 1). (Civ. 207, 486, 487, 644, 952, 189%, 1899; Civ. 

Fr. 92967). 
| | E 

Text. fr. «tr. 2267. — Le titre nul par d6faut de forme, ne peut servir”. 

de base î la preseription de dix et vingt ans- 

Doctrină străină. 

A Rau, Il, ed. 5-a, p. 5th 545; L | 

BAUDRY Er 'Prseren, Prescription, 600 urm, 668, GL în 306 
, 

BUFNOIR, Propriete et contră; ed. d-an p 292, 296, , ; | 

- „Ba, Il, p. , ; 
le. 585 Ș 

Court se CANEAb se ripiion civile, 897 urm.: Suppl. Prescription civile, 538. urm 

DEMAXTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 31% bis, ui 

LAURENT, ISS 391 urzm„99%; 

PLARIOL, ], ed. Ba NO. , A 

TaoeLOxG, Prescriplion II, 901, 902 urm. | | 

Doctrină românească. 
| 

| 
|. 2-a, nota: III, part. 

4 
: ti. 1, ed. 2-a» P: 312, nota, 3l.nota: : 

ALexANDRESCO, XI, P. Îș 281 urma 0 Pa 2;"1V, part. Le ed. 2-a, P: 98, 208 n. 415, 183. 

II, ed. 2-a, p: 5, 0, 46% A „195 500: X, p. 699, 700); Observalie sub; rib. lași 

05 Ba N Paoptul 1;1912; Observaţie Sub. Coe Le din 10 No A 

Decatur 3/[8i0; Observaţie Sub. justiţia, de ov. Ar, 635 din 45 Mai 1904. Curier” 

913. Dreptul 51/91%:; Observaţie sub. . 

atul său în Codul civil francez. Singur aliniatul Il este: 

  

1) Art. 1897 Codul civil român, nu are echivale 

tradus după art. 2267 Codu! francez. . 

ul



Art. 1897 

Jud. 49/7904; Aotă sub. Cu 5 

sub. Judec. ocol. rural Tg.-Frumos, 98 din 
Cas. 1, 423/9014. Curier Jud. 5/1915; Observație sub. 

„„ DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciril 

s. 1, 543 din 25 Mai 1923. Curier Jud. 41/933; Observaţie 
7 lunie 912. Curier Jud. 23/7914; Wotă sub. 

Cas. 1, 150 din 1 Mart, 1911. 
- Curier Jud. 53/1911; Notă sub. Judec. ocol. Calafat, 25 Sept. 1924. Jur. Gen. 1935 
No. 12i; 

Anroxescu EM., Adnotaţie sub. Trib. Ilfov s. 
.BExIşACHE: C. Remus (Receben), Aotă sub. Cas. |, 610 din 4 

85/1911; 
CANTACUZINO MATEI, p. 130, 131; 
CERBAN AL, „ Vânzarea lucrului 

prescripfiei de 10-20 ani“. Dreptul 55/191 
CERULEANU C., Notă sub. Trib. Prahova s. 
Nacu, |, p. 70%; III, p. 806 
NICOLEANU G. HIPPOLYTE, 
SAPIRESCU A, Observaţie su 

urm.; 

II, 844 din 20 Dec. 1903. Curier Jud. 37/90; 
Oct. 911. Curier: Jud. 

i altuia constitue un just titlu pulând servi de Vaza 
1; E 
JI, 412 din 18 Febr. 1925, Sentința 5/19; 

Notă sub. Cas. 1, 543 din 25 Mai 1923. Pand. Rom. 1924-1-139; 
b. Trib. Dolj. s. II, 110 din 8 Febr. 1910. Pagini Juridice 60/1910; 

VELESCU AL, Nota sub. Cas. I;, 4%% din 17 Mart. 1924, Pand. Rom. 1925-I-61. 

INDEN ALFABETIC 

Act autentic 36, 41. 
Act de danie 22, 
-Act nul, a se vedeă „Titlu 

nul“. : 
Adjudecare 41 bis, 77. . 
Anulare, a se vedeă „Titlu 
„nul“ 
Arbitri 48, 
“Autentic act 36, 41. 
Autoritate de lucru ju- 

decat 47. 
Bezman 44 bis, 
Biserică 16. 
„Buna credinţă 5, 9, 13, 17, 

20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 
30, 32, 33, 38, 44, 16, 49,| 
51, 55. 

"Bunurile Statului 35, 
Capacitate 2, 3, 13, 19, 
-Cauză justă, a se vedeâ 

„Just titlu“. 
-Clacaşi, a se vedcă „bă- 

mânt rural“. 
Codul civil Francez 5, 9. 
-Comitet permanent 11, 

44 bis. 
“Comoştenitori 43, 52, 
Comunală lege 16. 
Consiliu comunal 10, 16. 
Daune 22, 
Deget (semnătură prin pu- 

nere de) 29, 35, 
Donaţie 22, 29, 4, Hi. 
Dotă 21, 53. 
Efectul declarativ al par- 

tajului 52, 
Embatic 44 bis, 
Erede, a se vedea „Suc-| 

cesiunc*, 
„Eroare 49, 
Francez Cod 5, 9, 
Hotărire 10, 18, 24, 40, 42, 

44 bis, 45, 46, 47, 50. 
MHotărnicie 39, 
Indiviziune 52. 
Inginer hotarnic 50. . 
Instrăinare, a se vedea 

» Vânzare-cumpărare*e 
Intervertire, a se vedcă 

„ Posesiunes, 
„Just titlu 1-55, 
„Judecătorie de ocol 41, 
Legalizare 29, 41, 
Legea comunală 16. 
Lege rurală, a se veilea 
„Pământ rural“, * 

Mănăstire 2, 3. 
Moşie 2, 3, . 
Moştenitor, a se vedea 
„Succesiune“, ”   

Nulitate, a se vedeă „Titlu 
nul“. * 

Omisiune esenţială 20, 
Ordonanţă de adjudecare 
+ bis, 47, 

Pământ rural 6-12, 22, 31, 
34, 38, 44 bis, 46, 48, 50. 

Partaj 24, 52. - 
Posesiune 3, 5, 11, 14, 15, 

23, 44, 49, 55, 
Precaritate. 5, 9, 17, 33. 
Prescripţie 1-55. . 
Primărie 10, 12, 20, 
Proces-verbal 34, 35, 
Proprietate 4, 8, 13, 13, 17, - 

19, 22, 26, 32, 35, 48, 
Punere de deget (semnă- 

tură) 29, 36, 
Recurs 20. 
“Registre 38. 
Revendicașe 20. , 
Revocarea donaţiunei 44, 
Rural pământ 6-12, 22, 31, 

34, 35, 44 bis, 46, 4, 50, 
Rurală lege, a se vedcă 

„Rural pământ“. 
Schimb 36, 53. 
Schimbul lucrului altuia 

Semnătură prin punere de 
deget 29, 36, 

Sentinţă, a se vedeă „Ho- 
tărire“. 

Stat 35, 48. , 
Stat, înstrăinarea bunu- 

rilor sale 35, 
Succesiune 1, 5, 9, 10, 12, 

15, 17, 25, 28, 30, 33, 37, 
43, 44, 52, 55. 

Terţe persoane 10, 12, 26, 

Testament 17, 24. 
Titlu yust, a se vedeă 

„Just titlu“. 
Tivu nul 3, 5, 10, 12, 16, 

21, 23, 24, 26, 29, 41, 50,, 
51, 52, 53, 

Titlul „pro herede*, a se 
vedeă „Succesiune“, 

Tolerare 33, 
Transcriere 54. 
Uzucapiune, a se vedeâ 

„»Prescripţie*, 
Vânzare-cumpărare 2, 3, 

4, 8, 10, 12, 16, 19, 20,27, 
31, 32, 35, 37, 52, 53, 54. 

Vânzarea lucrului altuia 

Viţii 4, 

Jurisprudenţă, 
1. Calitatea de moştenitor. ti 

un just titlu. (Cas. 1, 319 eonstitue 
B. p. 843), 

2. Nu poale invocă preseripţiunea 
de 10 până la 20 ani cel care a cum- 
părat o moşie da la o mânăstire, întru 
cât nu aveă un titlu just, și aceasta, 
pentru motivul că nici stariţul, nici el 
cu soborul mânăstirei nu aveau capa- 
citatea de a înstrăină imobilul mona- 
stiricese, (Cas. I; 116/Mart. 28/81, D. p. 
298)... 

3. Cel care cunoaşte că posesiunea 
sa se bazează pe un act nul de la sor- 
gintea. lui, cum ar fi actul de cumpă- 
vare al unci moşii  monastireşti vân- 
dută de stariţ, care nu avea dreptul 
de a o vinde, nu poate invocă benefi- 
ciul preseripţiunei. (Apel Buc, II, 62: 
Mart. 10/80, Dr. 44/S1). 

4. Spre a cousolidă dreptul de pro- 
prietate prin prescripţia achizitivă, se 
cere un titlu just, adică acel titlu prin 
«are se poate transmite dreptul de 
proprietate; vrea să zică ori care ti- 
tlu admis de lege care însușește so- 
lemnităţile cerute pentru validitate 
după natura lui este un titlu just, 
fără a. ţine seamă dacă persoana de la 
care provine titlul, e sau nu proprie- 

“tară imobilului înstrăinat. Viţiul în 
persoana aceluia care transmite drep: 
tul de proprietate asupra imobilului 
înstrăinat nu ia titlului de transmitere 
carareterul de titlu just, căci tocmai 
pentru că există acel vițiu uzucapiu- 
nea axe de scop a-l înlătură. Așă dar 
o vânzare consimţită a non domino 
este un titlu just, numai ca vânzăto- 
vul să fi dispus de imobilul vândut ca 
de un lucru al său. (Cas. I, S2/Mart. 
3181, B. p. 181). , 

5. Chiar dacă sar admite că din dis- 
poziţiunile combinate ale art. 1858 alin. 
IV. şi art. 1859 ar rezultă în mod ne- 
îndoios că codul nostru civil prescrie, 
în opozițiune cu codul Napoleon, că 
eredele are în calitatea sa un just ti- 
tu, care îl conduce printr'o posesiune 
de 10: sau 20 ani cre bună credință la 
dobândirea prin preseripţiune a pro- 
prietăţii asupra imobilelor aflate în 
succesiune deşi titlul în -virtutea că- 
ruia autorul său stăpânea acele bu- 
nuri, eră un titlu unul, anulabil sau



  

“Codul civil 

precar, şi că am fi mai autorizaţi să 
deducem din acele articole că legiui- 
torul nostru. ţinând seama de criti- 
cele doctrinei şi de dificultăţile sem- 
nalate de jurisprudenţa franceză, a în- 
teles, alcătuind citatele articole, să 
pună capăt, în favoarea eredelui de 
bună credinţă, eternității imposibili- 
tăţii de a prescrie, când posesiunea a 
fost precară la origina ci, preseriind: 
-eredele începe în persoana sa o nouă 
posesiune, viţiile posesiunei se vor e- : 
xamină în persoana eredelui, posesiu- 

nea procară a autorului se schimbă 
în posesiune ufilă, când credele este 
do bună credinţă, totuşi eredele nu 
poate să câştime prin preseripțiune 
proprietatea imobilului care nu sa po- 

sedat de autorul său, şi care la moar- 

tea sa w'a putut transmite eredelui său 

o posesiune pe care nu o aveă. (Apel 

Buc. III, 230, Nov. 29/86. Dr. 36/87). 
6. Art. 645 prevede că proprietatea 

se poate dobândi şi prin lege. Astfel 

fiind, legea din 1864 pentru împroprie- 

tărirea clăcaşilor esto un titlu trans- 

„lativ de proprietate, în ceea ce pri- 

veşte quantumum de pogoane cuvenit 

lor după legea rurală, (Prib. Ilfov. II, 

'248, Nov, 24/88, Dr. 78/88). . 

7. Un act, ori care i-ar fi natura, 

nu poate servi de just titlu care să 

conducă la prescripția: de 10 ani, pre- 

“ăzută de art. 1895, de cât pentru ecea 

ce conţine întrînsul, nu şi pentru 

un lucru care trece peste coprinderea 

acestui act, Asă fiind curtea de apel, 

face o.areşită aplicaţie a art. 189 şi 

1897, când consideră că legea rurală a 

putut servi locuitorilor improprietă- 

iţi ea titlu pentru a prescrie suma de 

pogoane ce se constată că posedă mai 

mult de cât li sa dat în virtutea ace- 

lei legi. Pentru acest excedent de pă- 

mânt legca rurală nu poate îi privită 

.ca o justă cauză pentru locuitorii foşti 

- clăcaşi. (Cas. IL, 100/Mart. 13/92, B. p- 

911; Cas. IL. 858/Nov. 11/92, B.p. 976; 

Cas. 1, I54iApr. 21/90. B. p; 452; Cas. ], 

Gan. 11/88. B. p. 5; Apel Craiova I, 15 

Tan. 19]90. Dr. 38/90; Apel Craiova II, 

"9, Tan. 10/94 Dr. 55/94). , 

8. Just ţitiu este acela care are de o- 

piect transmisiunea unui drept de pro- 

prietate sub condițiunile de a fi au- 

torizat de lege şi de a îi învestit cu 

formele cerute pentru validitatea sa, 

fără nici o consideraţiune cât despre 

sau nu proprietar al imobilului în- 

străinat de dânsa. Aşă fiind, 
curtea ia de bază, ca just titlu, legea 

pentru regulared proprietăţei rurale, : 

şi constată că împroprietărirea este 

făcută, în formele prescrise de acea 

lege, şi că în virtutea acestei legi lo- 

„cuitorii au posedat continuu $i neîntre- 

rupt în curs de 10 ani: între prezenţi 

şi în limitele. fixate de inginerul Sta- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

-posesiunei 

Art. 1897 

tului, şi un prisos de pământ alăturat 
pe lângă locurile lor: considerând ast- 
fel legea împroprietăririlor, ca. un just 
titlu care conduce lă uzucapiune, şi ad- 
miţând în consecinţă preseripţiunea 
acelui prisos, nu violează art. 1895 ce. 
civ. (Cas..1 966/Nov. 4/88, B. p. 901). 

9. Art. 1858 No. 4. spre deosebire de 
cel francez, admițând titlul putativ al 
moștenitorului care nu cunoaște preca- 
xitatea posesiunei autorului său, face 
o aplicaţiune specială a unei regule 
generale. Astfel fiind dacă se. admite 
titlul putativ al moștenitorului care 
a suceedat unui succesor. precar şi că- 
ruia, după rigoarea principiilor artre- 
bui să j se opună că a succedat şi în 
viţiile defunctului, cu atât mai mult 
urmează a se admite titluri. putative 
în cazurile unde buna credință a po- 
sesorului nu este în conflict cu rigoa- 
rea, principiilor. Axt. 1895, ca să înlă- 
ture orice îndoială în această privință. 
cere pentru preseripţiunea de 10 sau 

20 ani bună credinţă şi o justă cauză, 

evitând astfel termenul ; just. titlu de 

care se serveşte 'art. 2265 corespunză- 

tor francez. Astfel fiind titlul poate 
să lipsească fiind suficientă, credința 

„că, există un titlu dacă eroarea are o 

justă cauză, Chiar dacă am admite că 

cuvintele „justă cauză“ şi „just titlu“ 

exprimă aceeaşi idee, totuşi menţiona- 

vea lui în art. 1895 nu însemnează alt- 

ceva de cât că legiuitorul nostru a ad- 

mis că uzucapiunea de 10 şi 20 de ani 

presupune, nu numai buna credinţă 

dar şi un just titlu în acest înţeles na- 

- dural că şi titlul putativ se consideră 

ca un just titlu dacă eroarea-e scuza- 

pila. Art. 1857 lăsând la o parte fraza 

enigmatică din corespunzătorul său 

francez art. 2241 că, „nimeni nu poate 

să prescrie contra titlului său“ şi înlo- 

cuind-o cu aceea că posesorul. care po- 

sedă nu sub nume de proprietar 

poate, să schimbe el însuşi calitatea 

sale. rezultă că a posedă 

dincolo de titlul său nu se înţelege a - 

posedă contra titlului său san fără ti- 

ilu. Si ehiar dacă am admite că în 

dreptul francez cel care posedă dincolo 

de titlu său posedă reştul contra titlu- 

lui, adică fără titlu şi că pentru a pre- 

scrie îi trebue o uzueapiune de.30 ani, 

totuşi legea noastră, spre deosebire de 

cea franceză. considerând titlul puta- 

4iv ea o. justă cauză în înţelesul art. 

1895,. rezultă că un asemenea posesor 

are credință că există un titlu şi pen- 

tru rest, credinţă care are 0 justă 

cauză. ecea ce este suficient. Din cele 

expuse rezultă că locuitorii împroprie- 

tăriţi după legea rurală pentru priso- 

sul ce ar posedă peste pogoanele cuve . 

pite lor au un titlu putativ adică cre- 

dinţa că au un titlu, credinţă prove- 

nită din faptul că cu ocaziunea deli- 

mitărei pământului cuvenit lor li sau 
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măsurat, şi dat în posesiune de către 
comisiunea însărcinată de legea ru- 
rală şi un prisos de pogoane, fapte cari 
fac ca eroarea lor să fie scuzabilă şi 
prin consecinţă titlul lor un just titlu. 
Deci ci pot prescria acel prisos prin 
o_ posesiune neîntreruptă de 10 ani. 
(Trib. Ilfov, 248, Noemb. 24/88, Dr. 
78/88). - ” 

10. Dacă consiliul comunal, în urma 
declaraţiei făcută de moştenitorul a- 
tunci cunoscut că nu mai poate plăti 
despăgubirea celăcei, a vândut acel pă- 
mânt rural delăsat, fără autorizaţia 
comitetului permanent, titlul cumpă- 
vătorului nu poate îi considerat ca nul 
în mod absolut, ] 
întru cât e vorba de un consimţimânt 
viciat al primăriei. Or, după art. 1897, 
titlurile anulabile pot servi de bază 

- pentru a conduce la presaripţia de 10 
sau 20 ani. In conformitate cu acest 
text de lege, numai primăria, se. poate 
prevală de acest motiv de nulitate iar 
nu şi terţicle persoane. (Cas. I, 230/Mai 
30/90, B. p. 681). | ” 

11. Hotărirea, comitetului permanent 
pronunţată asupra delimitărei făcută 
locuitorilor conform legei rurale, de 
către comisia de plasă, constitue um 
just titlu, astfel că o posesiune exerei- 
tată, în virtutea ei în timp de 10 ani, 
în mod pacinie, neîntrerupt şi cu bună 
credinţă conduce  la' preseripțiune. 
(Cas. | 194/Atai 11/90, B. p. 610). ” 

12; După art. 1897, titlurile anulabile . 
pot servi de bază pentru a conduce 
la preseripţiunea de 10 sau 20 ani. Ast- 
fel fiind, cel.ce a cumpărat de la pri-.. 
mărie un pământ rural, devenit pro- 
prietate a primăriei în virtutea art. 8 
din legea rurală, poate opune unui pre- 
tins erede al împroprietăritului prer 
scripţiunea de 10 sau 20 ani bazată pe 
acel act de vânzare, deşi primăria a 
vânduţ acel teren fără autorizarea co- 
mitetului permanent, de oarece titlul 
cumpărătorului nu poate fi considerat 
ca nul în mod absolut, ci ea titiu anu- 
labil, întru cât e vorba de consimti- 
mântul vițiat dat de primărie, care nu- 
mai dânsa se poate prevală de azest 
motiv de nulitate, conform art, 1897, 
iar nu şi terţiele persoane. (Apel Cra- 
iova, II, 196, Noy. 23/90, Dr. 3/91). : 

13. Prescripţia de 10 ani poate fi in- 
” vocată ori de câte ori, posesiunea e în-' 
temeiată pe un just titlu şi e de bună 
credință, Și pentru ca un titlu să fie 
just, trebue ca legea să autorize con- 
cedarea dreptului ce se acordă prin el 
şi ca titlul să fie revestit de formele ce- 

„rute de lege pentru validitatea lui, Un 
titlu nu încetează de a fi just pentru 
că persoana, de la care emană. nu eră 
proprietară sau maveă capacitatea de 
a concedă un asemenea, drept, căci: pre- 
seripția are de scop toemai a acoperi 
viţiul ' rezultând din lipsa de eapati- 
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tate a persoanei ce a transmis dreptul. 
(as, IL, 363/0ct. 2/91, B. p. 1051), | 

14. In. materie de uzucapiune nu se 
discută chestiunea proprietăţii, destul 
fiind ca actul în baza căruia se începe 
posesiunea .să fie translativ de stăpâ- . 
nire şi să. îndrituiască pe posesor să 
se: creadă, după interpretarea rațională 
a împrejurărilor, proprietar real asu- 
pra:imobilului dobândit; căci dacă ti- 
tlul ar trebui să emane de la adevăra- 
tul proprietar n'ar mai îi nevoe. de 
prescripţiune bazată pe simpla posesi- 
une, fiind atunci transmisă deplina 
proprietate. (Trib. Suceava, No. 11/%, 
Dr. 193),, - AR 

15. Deşi după art. 644, proprietatea 
bunurilor se dobândeşte şi se trans- 
mite şi prin succesiune, cu toate ace- 
stea titlu pro haerede nu poate fi cla- 
sificat printre justele titluri. In adevăr, 
eredele nu are un drept distinct de a- 
cela al autorului său, dacă acesta a 
avut posesiunea utilă pentru a pre: 
serie, eredele o va continuă, dar el 

„nu poate să înceapă o posesiune nouă, 
Şi nu are un titlu nou, căci nu are alle 
drepturi de cât ale aceluia căruia suc- 
cede, dacă autorul nu are nici un drept 
nici eredele nu poate aveă; posesiunea 
aceluia care nu are just titlu conti- 
nuând în persoana eredelui său cu ace- 
iaşi lipsă da just titlu, simpla cali- 
tate de erede nu poate şterge acea 
lipsă, nici poate ţine loe de titlu ce le- 
gea îl cere ca o condiţiune spetială a 
prescripţiunei. credinţa că defunctul a 

- fost proprietar nu poate fi de cât un 
titlu putativ care nu constitue un just 
titlu în dreptul nostru. (Trib. Vâlcea 
533, Sept. 20/94, Dr. 20/94). 

16. Potrivit articolelor 11, 71 şi 13 
din legea comunală dela 1864, așeză- 
mintele bisericeşti fiind puse sub con- 
trolul comune; și epitropii acestor așe- 
-zămințe neputând face decât acte de 
administraţiune, fără a putea dispune 

_sau alienă averea parohiilor, decât cu 
autorizațiunea şi socotința consiliului 
comunal, când acele -aşezăminte . de- 
„pind de o comună, urmează că actul de 
alienare al unei asemenea averi. fă- 
cut numai de. epitropi, nu poate cou- 
duce la preseripţinuea de 10 ani. (Cas. 
T,.393/904, B. p. 1951). | 

12. Cel care posedă ea moştenitor 
sau ca lepatar timpul cerut de lege 
pentu. a prescrie, poate opune Pre 
scripția, chiar dacă, autorul său a avut 
o posesiune precară, cu condiţiune însă 
ca să fie de bună, credinţă, adică să 
aibă credința, că cel de la care a do- 
bândit “imobilul, prin moştenire sau 
testament, aveă toate însuşirile cerute 
de lege spre a-i transmite proprietatea. 
(Apel Galaţi. 1], C. Jud. 27/99). 
"18. O .universalitate de bunuri nu 

este susceptibilă de uzucapiune sau de 
preseripțiune achizitivă. In orice caz
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-0 hotărîre judecătorească, neconţinând 
decât o declaraţiune de drepturi pre- 
existente între părţile litigante, nu 
constitue în genere un titlu translativ : 
de proprietate, spre a servi, de instă 
cuuză pentru uzucapiune. cl Iaşi, T, Dr. 16/99). P (Ap 
„19. Just titlu sau justă cauză este 
orice tiilu_ translativ de proprietate, 
precum: vânzarea, schimbul, ete. Pen- 
tru ca un titlu să fie just, trebue ca 
legea să autorize concedarea dreptului 
ce se acordă prin el şi ca ţitlul să fie . 
revestit cu formele ceruta de lege 'pen- 
tru validitatea lui. Titlul nu încetează 
de a îi just, pentru că persoana dela 
care emană nu cră proprietară sau 
maveă capacitatea de a concedă un a- 
semenca drept, căci prescripţia are de 
scop tocmai a acoperi viciul, rezultând 
din lipsa de-capacitate a persoanei ce 
a -trausmis dreptul. (Cas. 1, 14/900, B. 
p 
20. Când înta'o acţiune în revendi-. 
care posesorul învoacă ea mijloc de a- 
părare prescripţia de 10 ani bazată pe 
just titlu şi bună credinţă și judecata, 
nu discută şi nu se ocupă de actul de 
'cumpărătoare, pe care posesorul îl în- 
voacă ca 'just titlu pentru prescripţi- 
une. prin aceasta judecata comite o 
omisiune esenţială şi, deci, hotărîrea 
sa este casabilă. (Cas. IL, 64/9%01,.B. p. 

197), . Mae 
21. Deşi testamentul, prin care se 

lasă soţici un imobil, ar fi nul pentru 
vicii de formă sau de fond, dacă soţia 
constitue acel imobil dotă fiicei sale 
prin act în regulă, aceasta poate pre- 

serie imobilul în baza actului dotal, 

după trecere de 10 ani şi fiind de bună. 

“credință. (Apel Buc,. I, Dr. 621903). 
22. Un act de danie, deşi învestit cu 

toate formele legale, emanând însă de 

la o persoană străină de proprietatea 

pământului dăruit, prin sine insuși nu 

poate conferi donatorului nici un drept 

de proprietate, însă poate constitui un 

just titlu pentru a conduce la prescrip- 

ţia de 10 ani, cu condiţie însă ca dona- 

“tarul să fie de bună credință și pă- 

mântul asupra cărula se exercită po- 

sesiunea să fie susceptibil de a îi pre- 

scris. Astfel posesiunea unui pămant 

rural de către un târgoveț nu poate 

conduce la preseripţie. (Trib. Bacău C. 

I ud, 181903): . 
. 1 

Ă 

uni posesiunea. sa. cu accea a autorului 

său, ca astfel să ajungă la prescrip- 

ţiunea achizitivă, nu este destul ca po 

sesiunea sa şi a autorului său să, die 

de bună credinţă şi să se fi exerci at 

timp de zece ani, mai trebue ca ace 

stă posesiune să se fi exercitat pe baz 
anui just titlu. Astfel, când autorul po- 

sesorului nu a posedat în baza unui 

just titlu, sau a posedat în baza unui 

ditlu ce a fost anulat pe cale judec 
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torească, posesorul actual nu poate in- 
vocă şi posesiunea autorului său. (A- 
pel Craiova I, C. Jud. 42/9038)... 
„24.După dispoziţiile art. 749 împăr- 

țirile făcute conform cu regulele pre- 
scrise în asemenea materie sunt defi- 
nitive, de unde rezultă că împărţeala, 
la care nu au luat parte toţi comoşte- 
nitorii, este nulă faţă de cei absenţi şi 

„deci sentinţa, prin care s'a împărţit 
moştenirea numai între o parte din 
moştenitori, nu' poate să fie invocată 
de aceștia ca just titlu, pentru ca îm- 
preună cu bmia lor credinţă să ducă 

" la, preseripția de 10 ani. (Cas. I, 393/904, 
B.-p. 1251) : 

25. Calitatea de suceesor, fie univer- 
sală,..fie cu titlu universal sau parti- 
cular, constitue un just titlu pe care 
se poate - fondă în mod . valabil pre- 
scripţia achizitivă de bună credinţă 
pro-herede timp de 10 sau 20 ani şi se 
dobândeşte proprietatea acelui imobil. 
(Cas. I, 89/98, B. p. 361; Cas. I, 116/99, 
B. p. 5041 şi Cas. 1, 405/904, B. p. 1280. 
Contra: Trib. Ilfov, III, Dr. 80/904). 
26.Un titlu anulabil poate servi de 

bază pentru a conduce la prescripţia 
de 10 sau 20 ani, însă faţă numai cu 

terţii cari ar pretinde vre-un drept de 

proprietate asupra bunului coprins în 

titlu, iar mu şi faţă de aceia care ar 

fi avut dreptul a cere anularea țitlului. 

(Trib. Covurlui TI, C, Jud. 12/905). 

23. Actele de cumpărare a unor îmo- 

bile streine. invocate de cumpărători, 

pot servi de bază prescripțiunii de 10 

ani, când cumpărătorii au fost de bună 

credinţă. (Apel Iaşi, II, Dr. 91906). - 

"28 Succesiunea, fiind un mod de a 

dobândi proprietatea, constitue, prin 

ea însăş un just titlu, care unit cu: 

buna. eredinţă, duce la preseripţiunea 

decenală. (Cas. L, 12 Sept. 1906, B. P; 

1335, In acelaş sens: Cas. IL, 154 din 22 

febr, 913. Curier Jud. 33/9183; Cas. ], 

543 din 25 Mai 1923, Jur. Rom. 17/9293, 

Curier Jud. 41, 923, Pand. Rom. 1924, 

T, 139, Dreptul 24/9240).  -. | 

''29. Un act de donaţie, semnat prin 
punere de deget şi legalizat de primă- 

Tie, fiind nul. nu poate duce, la pre- 

seripţia decenală. (Cas. IL, 15 Ianuarie 
1907, B. p. 19). Aa a 

30. După art. 1897 din codul civil, 

justa cauză. este orice titlu translativ 

de proprictate,. E UI 
Astfel, succesiunea, fiind enumerată 

proprietatea, constitue prin ea însăş 

un just tiu, care, unit <u puna ere 

dinţă, conduce la prescripțiunea 

dinţi ani. (Cas. 1, 20 Mai 1909, B. p. 568). 
31. Pământurile rurale nu sunt îna- 

lienabile şi inpreseriptibile în mod ab- 

solut, căci ele pot să fie înstrăinate că- 

tre comună sau către un sătean care 

sar găsi în condiţiile legii rurale, ast- 

fel că instanţa de fond, pentru a res-
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pinge preseripţia pe motiv că pămân- 
turile rurale nu se pot prescrie, trebue. 
ca acest motiv să fie invocat de parte, 
pentru a da putinţa adversarului a se 
apără dovedind că se găseşte în con- 

__diţilie cerute de lege pentru a dobândi 
pământ xural. (Cas, IL, 2 Febr. 1910, B. 
p. 147), ” 

32. Faptul că acela care transmite. 
prin vânzare proprietatea unui imobil 
nu este adevăratul proprietar, nu ri- 
dică vânzărei caracterul de justă cauză, 
în sensul art. 1897 alin. 1 cod. civ, şi 
nu împiedică pe cumpărătorul de bună 
credinţă de a dobândi proprietatea 
prin preseripţia de 10-20 ani (Jud. oc.. 
Ploeşti, Dr, 55/911, p. 439). | 

- 33. Din combinarea art. 1859 cu: art. 
1597 din codul civil:rezultă că, eredele 
are, în calitatea sa, un just titlu, care-l 
poate conduce printr'o posesiune de10 

- ani la dobândirea prin prescripţie a 
proprietăţei imobilelor aflate în suece- 

„s-unea autorului său, chiar când pose- 
siunea, acestuia a fost precară sau to- 
lerată, dacă, posesia eredelui a fost de 
bună; credinţă. (Cas. I, 150 din 1 Martie 
1911, B. p. 282 Jurisprudenţa 13/1911; 
In acelaş sens: Judec. ocol Drăgăşani 
674/911. Curier Jud. 21/9192). 

34. Procesul-verbal încheiat de Co- 
misia comunală de recensământ con- 
form regulamentului din 1878 relativ 
la împroprietărirea unui sătean ca în- 
surățel şi prin care proces-verbal îm- 
proprietăritul a fost scos din posesiune 
şi pământul s'a dat altui sătean consti- 
tue o justă, cauză în sonsul art. 1897 din 
codul civii care duce, la prescripţia de 
10—20 ani. (Cas. I, 715 din 1 Nov, 1911, 
B._p..1359, Curier Jud. 2/919). , 

- 85. Procesul verbal încheiat de comi- 
siunea prevăzută . de art. 18 din lege | 
pentru îustrăinarea. bunurilor statului, 
constitue titlul de proprietate al cum- 
părătorului şi prin urmare din mo- 
mentul încheierei lui, lotul pe care co- 
misiunea l-a declarat vândut intră în 
patrimoniul cumpărătorului. (Cas. I, 
142, din 25 Febr. 1911. Jurisprudenţa 
13/9141), - 

36. Un act de schimb semnat prin 
punere de deget şi neautentie nu poate 
jace nici o probă în justiţie, astfel că 
nu poate servi de titlu pentru preserip= - 
ţia de zece ani. (Cas. 1, 258 din 19 Apri- 
lie 1911. -Jurisprudenţa 19/1911). 

37. Calitatea de erede nu poate con- 
_stitui un just titlu pentru preseripţia 

de 10 ani, când' partea toemai în acea 
calitate a înstrăinat imobilul, astfel că 
acea "calitate a fost stinsă pentru el. 
(asi 1, 157 din 29 Oet, 1912. Jur. Rom. 

38. După dispoziţiunile art. 1895 cod. 
civil cel ce posedă cu bună credinţă, 
şi printr'o justă cauză un nemişcător 
determinat, prescrie proprietatea lui 
prin 10 ani, dacă adevăratul proprie- 
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tar locueşte în cireumseripţia Curţei 
de apel unda se află imobilul, iar după. 
art. 1897 justa cauză este orice tiilu 
translativ. de proprietate cum: vânza- 
rea, schimb, ete. - : 

Astfel registrul de reparțiţia, gene- 
rală a pământurilor ţinut: de comună 
pentru necesităţile sale administrative, 
nefiind un mod de dobândire a proprie- 
tăței. nu constitue un just titlu în sen- 
sul legii. (Cas. I, 190/9129. Curier Jud. 
94/1912): i, 

33.0 hotărnicie -nu este un titlu în- 
vestit cu formele legale pentru a pu- 
teă servi de bază, prescripţiei decenale, 
mai cu osebire când nu este confir- 
mată de tribunal. (Cas. I, 325/912, Cu- 
rier Jud. 35/912). ! _ 

40. Sentinţele judecătoreşti ne fiind 
translative de-drepturi,-.nu pot con- 
stitui un just titlu în sensul art. 1597 
c, civ. (Cas. I, 275 din 2 Apr. 1913; B.p. 
370, Jur. Rom. 19/913, Curier J ud, 38/913; 
In acelaş sens: Cas. 1, 128 din 13 Febr. 
913. Jur. Rom. 15/9183). O 

41. Potrivit art:: 1897 e. civil, un act 
nul nu constitue un just titlu, care să 
poată servi de bază preseripţiunei de 
10 până la 20 ani. 

Astfel, dacă un act de donaţiune este 
legalizat numai de judecătorul de o- 
col, iar nu făcut în formă autentică, 
acel act de donaţie este inexistent și, 
nu poate constitui un just titlu, în sen- 
sul art. 1897. (Cas. £, 341 din 7 Mai 1918. 
B. p. 1079, Curier Jud. 46/913 şi 54/918).. 

42. Hotărîrile judecătoreşti fiind nu- 
mai declarative, iar nu atributive, de 
drepturi, nu pot deci constitui un “just 
titlu în sensul art. 1897 cod. civil, care 

- să ducă la preseripţia de 10 ani. (Trib- 
Tecuci, 1913; Dreptul 1914, p..6D). 

43. Calitatea de moştenitor poate: 
servi ca just titlu pentru preseripția 
de 10 ani, dar numai faţă de cei deal 
treilea, iar nu şi faţă de 'comoşteni- 

- tori, în contra cărora nu poate fi in- 
vocată decât preseripţia de 30 ani- 
(Trib, Tecuci, 1913, Dreptul 1914, p. 61). 

4&. Este adevărat că donatorul, care. 
posedă bunul dăruit în virtutea actu- 
lui de donaţiune. nu poate opune ac- 
țiunei în revocarea donaţiunei decât 
prescripţia. extinctivă de 30 ani, con: 
form art. 810 e. civ., însă atunci când 
donatorul a încetat din viaţă şi bunul 
dăruit a rămas în succesiunea sa, mo- 
ştenitorii. donatarului încep în per- 
soana lor o nouă posesiune, conform 
art. 1859 se, civ., şi această posesiune 
este o posesiune utilă care duce la. pre- 
scripţie conform art, 1858, alin. 4 e. civ. 

rin urmare, întrun asemenea Caz 
moştenitorii donatarului cari au găsit 
bunul dăruit în: succesiunea autorului 
lor şi l-au stăpânit 10 sau 20 ani cu 
bună credință, pot opune reclamantu- 
lui care exercită acţiunea în revocare 
donaţiunei, preseripţia achizitivă, ba- 
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zată pe justa cuuză care rezultă: din calitatea de moştenitor. (Cas. I, No. 423; 1914; Jurispr. Rom, 1914, p. 517, Drep- tul 1914, p. 577, Curier Jud. 5/915). "44 bis. a). Cu toate că în principiu hotăririle nu sunt un just titlu în sen- sul art, 1897 e. civ., 
neral de efect a transferă proprieta- tea unui lucru sau unui drept rezul- tând dintr'o tranzacție sau un con- tract judiciar, totuşi prin excepţiune hotăririle cari nu. întruneşe acest ca- racter cum sunt ordonanţele -de adju- decare pot constitui un just titlu în 
sensul legei, 

Legile de 
legea embaticurilor,. cum şi hotăririle 
date în baza/ unor asemenea legi, pot 
constitui un just titlu sau o justă 
cauză, întrucât prin aceste legi nu se 
conced drepturi deja existente Sau 'cari 
ar rezultă dintr'un contract judiciar. - 

€) Ilotăririle comitetului permanent 
prevăzut de legea rurală dela 1864, 
sunt şi pot constitui un just titlu, pen- 
tru a preserie, cel puţin locurile date să- 
tenilor peste întinderea legiuită, destul 
numai ca o asemenea hotăriîre să fie 
învestită cu formalităţile cerute de lege 
pentru a îi valabilă. (Apel Buc. L No. 
212, 1914; Dreptul 1914, p. 48), | 

45. Ilotăririle judecătorești fiind nu- 
mai declarative, iar nu atributive de 
drepturi, nu pot constitui un just titlu, 
care să ducă la preseripţia de zece ani. 
(Apel Bue. II, No. 201/915, Dreptul 1915, 
p. 579). i 

46. Hotăririle date de Tribunale în : 
aplicarea legii rurale interpretative din 
13 Februarie 1879, având de scop nu- 
mai să anuleze înstrăinările făcute în 
frauda legii rurale dela 1864 în caz 
când o asemenea hotărîre constată şi 
confirmă de bună înstrăinarea, prin 
aceasta chiar constitue un just titlu, 
în sensul art. 1897 e. civ.. astiel că o 
posesie exercitată în virtutea ei timp 
de 10 ani, cu bună credință şi în con- - 

diţiunile cerute de art. 1847 e. iv, con- 
:2 pc posesor la presci Si 

"Pre Lemare, Tribunalul. violează, 
regulele de mai sus, „când hotărăște 
contrariul. (Cas. I, decizia No. 717, din 

11 Decem. 1915; 
p. 106). a 

- In principiu, : că- 
toreşti nehiind translative de proprie- 
tate nu pot constitui just titlu în pen 

sul art. 1897 e. civil. O hotărire, dacă 

poate servi ea titlu de proprietate» con-. 
ford - i at stituind autoritate de lucru judecat 

faţă de acei în contra cărora a e 
pronunţată, fără - a mai fi “ne 
Vre-o posesiune peniru a ; 
poate însă să aibă nici un eioot „lată 
de terţiicaronu a luatpartela ] 
cată, „. 

Prin urmare, o .hotăriîre, — Rae n. 
este dintre acelea care conține 

65289, — Codul Civil adnotat, — 1. 

ele neavând în ge- 

împroprietărire, ea Şi 

TJurispr. "Rom. 1916, 

hotărîrile judecă- 

prescrie, Du - | proprietate, nu poate servi ca iust titlu 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

„ lie 1912, relativ la 

Art. 1897 a 

stată în prealabil existența unui ţitlu translativ de “proprietate, a unui just titlu, cum ar fi o ordonanță de adiu- decare, sau alta, care constată o trans- misiune, de „proprietate, — „nn poate servi ca just titlu pentru preseripţia de scurt timp. (Cas. I, decizia No. 124, din 19 febr, 1916, Curier Jud. 37/916; In acelaş sens Cas. ÎI, decizia No..275, din 2 Aprilie 1913; Compară Cas. I, de- cizia No. 128, din 13 Febr. 1913, relativă la sentințele date în baza, legii rurale din 1879; Cas. ], decizia No. 310, din 26 
Aprilie 1913 asupra aceleiaş chestiuni şi Cas. I, decizia No, 325, din 17 Apri- : 

hotărnicie; toate pu- - blieate în această revistă, pe anii res- 
pectivi. Jurispr. Rom. 17/916, p. 258). 

48. Prescripţia de scurt timp are. a 
se invocă numai când este vorba de o 
dobândire dela un neproprietar contra 
adevăratului proprietar,.de oarece justa 
cauză, în sensul art. 1897 e. civ.. este 
titlul translativ de proprietate ee ar 
emană dela un neproprictar. 

Prin urmare, în acţiunea prin care 
Statul revendică dela obştea locuito- 
rilor împroprietăriți pe moşia sa o bu. 
cată de pământ, po motiv că aceştia 
ar stăpâni mai mult decât li se cu- 
vine, conform legii. rurale din 1864, lo- 
cuitorii nu pot opune prescripţia de 
scurt timp, pe baza hotărîrei superar- 

7 

„ceea ce ar 

bitrului, care ar constitui un just ti- 
tlu; de: oarece pe deoparte nu este: 
vorba de o dobândire de proprietate 
a non domino, iar de altă parte hotă- 
rîrea superarbitrului nu transferă în- 
siişi proprietatea. ci determină părţile 
din moşie pe care urmează să se facă 
împroprietărirea. (Cas, I, decizia No. 51, 
din 25 Ianuarie 1916; -Jurispr. Rom. 
1916, p. 302). NR 
43 a). Termenul de justă cauză care 

„eră întrebuințat în legislaţia romană 
şi de care se serveşte şi legiuitorul no- 
stru. este identice cu acela de just ti- 
tlu întrebuințat de legea franceză pen- 
tru dobândirea proprietăţii prin pre- 
seripţie de zece ani. _ 

b) Când posesorul crede că posedă 
- în virtutea unui titlu şi âcela nu există 
-ercarea lui nu e suficientă pentru a-l 
duce la prescripţie, căci justa cauză 

--este cerută ca o condiţie distinctă pe 
lângă buna credinţă şi dacă titlul pu- 
tativ ar fi considerat ca suficient, to- 
tul s'ar reduce numai la buna eredinţă, 

fi contra: dispoziţiei formale 
a legii care cere ambele condiţii. (Cas.. 

„II, 132 din 3 Iunie 1919. Dreptul 2/919). 
'50 Un act intitulat „act de stăpâ- 

" nire“ şi care emană de la un inginer 

hotarnici nefiind un act translativ de 

scripția achizitivă de zece 

pent eo hoi 191 din 2 Sept. 1921 

Jur. Gen. 1923 No. 1372). le fi 
51. Un titlu absolut nul” nu poate 

2 
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de natură a conduce la preserintia de 53. Nu numai vânzarea şi schimbul 

10-90 ani, chiar dacă ar fi însoţit de  luerului altuia. dar si înzestrarea cu 

bună credinţă. (Prib. Ilfov. s. ŢI, 250 bis lucrul altuia sunţ acte radicalmente, 

31 Mai 1924. Jur. Gen. 1924 No. 1807). nule. cari nu pot servi ea iustă cauză 

52. a) Un titlu nul nu poate servi de în dovedirea preseriptiei de zece ani. 

bază uzucapiunei sau preseripției achi- (Judec. Ocol. II C-Liung, 27 Febr. 19% 

zitive de 10 până la 20 ani. „. Dreptul „13/925). Sa 

b) Prin titlul nul, în sensul art. 1897 54. Prin art. 1895 şi 1897 e. civil. le 

par, 2 codul civil, se înțelege orice act sea nu prevede conditiunea transerip- 

lipsit de formele legale. când aceste tiei actelor translative de proprietate 

forme sunt, cerute „ad solemnitatem.  SDIe a. puteă servi ca just titlu pentru 

de exemplu: o donaţiune sau 0 con- prescripţia decenală: formalitatea, tran- 

venție matrimonială. neredactate în seripției. fiind stabilită în interesul 

formă autentică, un testament olograt terţilor, dobânditorii de la. acelaş au- 

nedatat ete. tor pentru a determina in caz de con- 

e) Prin titlu nul se. mai întelege ovi  fliet între ei care anume are priorita- 

ce act lovit de o nulitate absolută, a- tea. lipsa, acestei formalități nu poate 

dică acel act care nu a putut produce vătăma şi nici nu poate fi invocată de 

nici un efect. chiar de la naşterea lui,  tertul proprietar căruia simplul act in 

ui asemenea act fiind considerat ca Sine, chiar tvanseris fiind nu:i este 0po- 

inexistent, 
zabil. (Cas. I, 444 din 11 Mart, 1924, 

d) Instrăinarea unui bun al sucee- Pand. Rom. 1995, L 61; Cas, L; 158 din 

siunei, făcută de un copărtas în timpul 22 Febr. 1918. Pand, Jtom. 1925. 1. 64). 

indiviziunei, este lovită de o nulitate 55.Titlul  pro-herede, după legea . 

absolutii. de oarece de câte ori bunul noastră, poate constitui un just titlu, 

înstrăinat n-a căzut în lotul mosteni- Care să: ducă la prescripția decenală, 

torului care l-a înstrăinat, acest din însă trebue unit cu buna credință: lar 

mii se consideră. în baza fietiunei pentru că să existe buna credință Ia, 

statornicită de art. 786 cod civil, că n'a deținerea materială a unui imobil. nu 

fost nici odată proprietarul bunului este suficient ca intențiunea de a Do- 

înstrăinat. 
sedă pentru sine să fie ca un act intern 

e) Vânzarea lucrului altuia este nulii ; de voinţă, ci trebue să fie manifestată 

în sensul de înexistenţă. -pentru lipsă. prin acte cari să formeze şi în mintea 

de cauză, cu toată controversa ce exi- publicului din localitate o asttel de cre- 

stă asupra acestui punct. . dinţă. (I'rib. Prahova s. JEL. 112 din 13 

Ca atare, o asemenea vânzare nu Febr, 1925, Sentinta 35/1925). _ 

poate servi de bază 'prescrinției de 10 56. A sc vedei: art. 644 notele 10. b; 

până la, 20 ani, statornicită de art. 1895 art. 886 nota 1: art. 1858, cu note'e res- 

urm. codul civil. (Judec. ocol. Calafat  pective, art. 1895 cu notele respective; 

25 Sept, 1924. Justitia (Craiova) 12/1924. art. 1898 nota 4. * 

Jur. Gen, 1995 No. 121). a „ 

„Art. 1898. — Buna credinţă este credinţa posesorului că, 

cel dela care a dobândit imobilul aveă, toate însuşirile cerute 

de lege spre a-i puteă transmite proprietatea, *). 5 | 

__ Este destul ea bună credință să fi existat în momentul 

câştigărei imobilului 2). (Civ. 960, 1855, 1899; Civ. Fr. 2268, 

„Tea. fr. Art. 2268. — La bonne foi est toujours prâsumee, et c'est ăi 

celui qui allogue la mauvaise foi ă la prouver. 

lori, fr. Art. 2269. — 11 suft que la bonne foi ait existe au moment 
de Lacquisition. 

. „Doctrină străină. 

Baupny ET TISSIER, Prescription, 348 urm., 685 urm.; 

BuFxOIR, Propriste et contrat, ed. 2-a, p. 949, 498; 

Corax ET CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 189, 907, 920, 931 ; 11, p. 232; 

Dartoz, Rep. Prescription civile; 913 urm.; Suppl. ipti ivi ; 
PLAKIOL, 1 Ba. S-a, No. 2009, j$ uppl | Prescription civile, 546 urm.; 

  

= 1) Primul aliniat al art, 1898 Codul civil român iv: ivi a Ali 

niatul [Il numai este inspirat de art, 2269 franacez:” - nu are echivalentul său în Codul ci îl francez 

2) Acest al II-lea aliniat al art. 1898, român este asemănător art. 2269 francez. 
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ALEXAND : N 56 * Ă , 

91. aESeo ÎI: Di SU (II, part. ], ed. 2-a, p. 318; III, part. 31, ed. 2-a, 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1598 

Doctrină românească. 

art. 1, ed. 2-a, 
p. 5, 6, 46%, 

p. 93, 208-n.1, 414, 433, 505, 633, 710; N, p. 
099, 70); Observaţie sub. C..Apel Douai, 9 Febr. 1913. Curier Jud. 67/1914; - 

CANTACUZINO MATEI, p. 131; % 

CERULEANU C., Aotă sub Trib. Prahova s. 2 di | os . oaza 
acu, i p. 851; III, p. 860, Br va s. III, 112 din 18 Febr. 1925. Senlinţa, dH925; 

VEeLescu Âr., Xolă sub. Cas. 1, 44% 

INDEX ALFABETIC: 

Act nul, a se vedcă „Titlu 
nul“. 

Acţiune 1, 12. 
Apreciere suverană 3,9, 

Bczmaa 7, 
Buna credinţă 1-15. 
Capacitate 2, 
Cauză justă, a se vedea 

„Just titlu“, 
Donaţie 14, 
Embatic 7, 
Erede, a sc vedcă 

cesiune“. 
Eroare de drept 5. 
Exces de putere 13. 
Instrăinare, a se vedcă 

„ Vânzare-cumpărare. 
Interogator 13. ” 
Just titlu 4, 14, 15. 

Y 
„Suce 

  

Nulitate, a se vedeă „Titlu : 
nul*. 

Omisiune esenţială 13. 
Pământ rural 4, 6. 
Posesiune 1,5, 78, 12, 

» 15 
Prescripţie 1-15. 
Proprietate 1, 2, 4. 
Rea credinţă, a se vedcă 

„Bună credinţă“, 
Recurs, a se vedeă „Apre- 

ciere suverană“ şi l3, 
Revendicare 12. 
Revocarca donaţiei 13. 
Rural pământ 4, 6. 
Succesiune 4, 6, 11, 15. 
Suverană apreciere 3,9, 11 
Titlu just, a se vedcă „Just 

titlu“, 
Titlu nul 4,8. 

Marturi 13, Tutor 12. 

Mărturisire 13. Uzucapiune, a se vedcă 

Minoriiate 12. „Prescripţic“. 

Moştenitori, a se vedcă Vânzare-cumpărare . î, 2 

„Succesiunc?. 4, 5, 10, 1î. 

Jurisprudenţă. 

1. Duna sau veauu credintă, consis- 

tând în credinta posesorului că cel de 

la caro a dobândit. dreptul cră sau nu 

proprietar, este un ce cu totul personal 

acelui ce o învoacă sau e"ntra cărui se 

credinţă. în cre 
afla prin intentarea 

cel puțin cae să i 

invoacă, şi dar pentru ca în contra cum- 

părăterului să se poată invoca veaua 
fostul posesor _ se 

acţiuni, 
fost continuatorul 

persoanei cu titlu universal si tinut In 

aceustă calitate de toate obli patţiunile 

personale ale acelui căruia i-a suece- 

dat ceca ce nu poate fi cazul unui | 

cumpărător. (Cas. I, 403 Dec. 14/81. B. 

p. 931). 
2. Buna credință nu rezultă numai 

din sentimentul format de. dobânditor 

asupra capacitătei 

nează, ci trebue să reese. ' 

dința că acesta e prrp”ietaru 

celui ce înstrăi- 
atât din cre- 

imobi- 

lului câţ şi din împrejurarea lipsei de 

ori-ce viţiu 
Numai întrunirea 

te autoriza pe cel c 

unea a susține că 
dintă, că Ă 
bândit imobilul 
toate însusivile leg 
mite proprietatea. 
9/86, Dr. 82/86). 

3. Cestiunea da 
care sa nrevalerză 

decenală era de bună sau, rea 

în momentul achiz 
de cât o cestiune de 

al actului 
acestor elemente poa- 

ițiunei nu Cc 

fapt. lăsată cu to- - 

de transmisiune. 

e invoacă preseripti- 

a fost de pună ere: 

ici î â do- 
adie în momentul când a do: 

n înstrăinătorul 
avea 

ale spre 

(Apel Buc. I, 
a-i „trans- 

ov. 

se ști dacă acela 

da nves"ripţiure? 
credintă 

eostitue 

trebue . 

din 17 Martie 1924. Pand. Rom. 1925-1-61. 

tul la apreciaţiunea suverană a. jude- 

cătorului de fond; şi, ori-cari ar îi cla- 
mentele din cari aceasta deduce și 
„constată acea bună sau rea credintă,, 
cle nu'cad sub cenzura curtei de ca- 
sațiune. (Cas. I, 285, Sept. 23/%, B. p. 
171; Cas. |. 1 Lin. 10:92 f3. p.3: Cas.|, 
451, Nov. 29/91, B. p. 1236). ! 

4. Eredele, spre a puteă să se pre 
valeze de preseripțiunea de 10 ani tre- 
bue, pe lâncă justa cuuză si posesiu- 

nea legală de 10 ani. să probeze si că 

în bună credinţă a considerat pe auto- 

rul său de proprietar al imobilului a- 

flat în succesiunea acestuia; fără acest 

clement nici calitatea de crede. adică 

justă cauză, nici posesiunea de 10 ani 

nu-l pot condnee la preserpțiunea a- 

chisitivă. Ast-fel, dacă autorul său de- 

“tinea imobilul în virtutea unui act-de 

vânzare nul, întru cât în el nu se cu- 

prind de cât nişte iseălituri prin pu- 

nere de deset învederat că eredele 

care aveă cunoştinţă: de. nulitatea de 

formă a acestui titlu și de.nulitatea de 

fond, fiind că prin el se vindea în con- 

tra legii un pământ rural ştia că au- 

torul său nu devenise proprietar pe 

acel imobil şi prin urmare. calitatea de 

crede nu Pa putut conduce Ja usucapiu- 

nea prin o posesiune de 10 ani, fiindcă 

credinţa sa eră că acela pe care îl moş- 

lencă nu eră vronrietar al imobilului. 

(Apel Buc. Î, 94. Tan 22193. Dr. 9193). 

5. Esenţa posesiunei usucapiive este 

ca actul transmisiunei de stăpânire să 

fie însoţit de imedialii posesiune de 

fapt, căci buna credinţă a dobânditoru- 

lui se manifestă în mod natural prin 

acest simptem în cât îndată ce actul 

“ vanslativ nu este urmat imediat si de 

posesiunea de fapt această desbinare 

suscită suspiciuni naturale în privinta 

redintei ce. putea să aibă insusi ('0- 

“fanditorul despre actul său. (Trib. Su- 

ecava. Nav, 11/92, Dra 

6. Pamântul rural fiind transmisibil 

prin succesiune, urmează că acel ce 

posedă un asemenea pământ în calita- 

te: de mostenitor îl poate debândi prin 

preseriptțiune, dacă l-a posedat în, a- 

coastă calitate cu bună credință. (Ca<. 

î, 89,98. B p. 362); _ 
7. Posesiunea înceteazii de 2 îi de 

x credință, când posesorul a : vut, 

Dune int că acel dela care a dobân” 

dit nemişcătorul datora plata unui es: 

nan,. Prin vrmare in asemenea caz, n 

poate -invo” ă preseriptiunea 
„prevăzută 

7 
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Art.' 1899 

de art. 1895 Cod. civ. (Apel Buc. IL. Dr. 

481900). BI , SR 
8. Posesorul poate fi de bună: credin- 

ţi. chiar când fitlul său ar fi nul, fie | 
pentru un viţiu de formă, fie că nuli. 
tatea ar fi absolută sau relativă. aşa 

că eroarea de drept nu exclude buna 

credință. (Cas. 1. 3181904. B. p. 830). 
S. Imprejurările şi elementele din 

cari judecătorii de fond îşi pot formă 
coriviigerea. în privinţa bunei sau re- 
lei credinţe, constitue o chestiune de 
fapt nesupusă controlului 
Casatie. (Cas. I, 6 Iunie 1907, B.p. 1059). 
10. Deşi după art. 1898 codul civil, 

este. destul ca buna credință să fi exis- 
taţ în momentul câștigării imobilului. 
de aci însă nu rezultă că judecătorii 
nu-şi pot formă convingerea despre 
existența relei credinţe 
înstrăinării unui imobil, şi din fapte 
posterioare acestei înstrăinări, de 0a- 

-vece, în multe cazuri. toemai din mo- 
dul desfăşurării unor asemenea fapte 
se poate învederă existenţa relei: cre- 
dinţe eu care s'a efectuat înstrăinarea. 
(Cas. I, 6 Iunie 1907. B. p..1059). 
11. Pentru constatarea bunei eredin- 

țe a terţiului achizitor, judecătorii fon- 
dului au cea mai întinsă putere de a- 
preciere şi care nu poate fi supusă 
controlului Înaltei. Curți de Casaţie. 
(Cas. i, 24 Mai 1911, DB, p. 665). 
-12. Posesiunea de bună credinţă nu 

poate fi schimbată în cea de rea cre- : 
dință numai prin simpla întroducere 
a acţiunei în revendicare contra unui 
tutor, dacă nu există şi alte împreju- 
rări: cari să coroboreze cu 'această ac- 
țiune. 'pentru că chiar în urma întro- 
ducerei acţiunei în revendicare, s'a pu. 
tut încă păstră convingerea că reela- 
maţia pretinsului proprietar este neîn- 
temeiată, (Judec. Ocol.. Bujor Covur- 
lui) 85/7911. Curier Jud. .33/912), 

13. Tribunalul comite exces de pu- 
tere şi omisie esențială, când pentru 
a admite preseripţia invocată de una 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

Curţii de.- 

în momentul 

Codul civil 

din părţi, deduce buna credință din 
aceea că din arătările martorilor au- 
diaţi în instanță nu rezultă reaua cere- 
dinţă a acelei părţi, fără să examineze 
şi să se pronunte şi asupra interoxato- 
rului luat acelei părţi, după cererea 
părţii adverse, interogator invocat pen- 
tru a probă reaua credinţă. (Cas. I, 22 

„din 14 Ian. 918. Jur. Rom. 12/9138). 
14. Este adevărat că donatarul, care 

posedă bunul dăruit în virtutea actului 
de donaţiune, nu poate opune acţiunei 
în revocarea donaţiunei decât preserip- 
ţia extinctivă, de 30 ani, conform art. 
480 e. civ., însă atunei când donatarul 
a încetai din vicaţă şi bunul dăruit a 
vămas în succesiunea sa. moştenitorii 
donatarului încep în persoana 'lor o 
nouă posesiune; conform art. 1859 ce. 
civ.. Şi această posesiune este o pose- 
siune utilă care duce. la prescripţie 
conform art. 1858, alin. 4 e. civ. 
Prin urmare, întrun asemenea caz 

moştenitorii donatarului cari au găsit 

bunul dăruit în succesiunea autorului 
lor si l-au stăpânit 1U sau 20 ani cu 
bună credinţă, pot opune reclamantu- 
lui care exercită, acţiunea în revocarea 
donaţiunei, preseripția achizitivă, ba- 
zată pe iusta cauză care rezultă din 
calitatea de moştenitor. (Cas. I. decizia, 
No. 423, din 22 Sept, 1914; Jurispr, Rom. : 
1914, p. 517). . 

15. Titlul  pro-herede; după legea 
noastră. poate constitui un just titlu 
care să ducă la prescripţia decenală, 
“însă trebue unit cu buna credinţă; iar 
pentru ca să existe buna credinţă la 
deținerea materială a unui imobil, nu 
este suficient. ca intențiunea de a po- 
seda, pentru sine să fie ca un act intern 
de voinţă, ci trebue să fie manifeștată 
prin acte care să formeze şi în mintea 
publicului din localitate o astfel de ere- 
dință. (TPrib. Prahova s, III; 112 din 

"18 Febr, 1925, Sentinta 5/1925).. 
16. A 'se vedei: art, 487. nota 2: art. 

1895. nota, 4. 

Art. 1899. — Justa cauză trebuie să fie totdeauna probată 
de cel ce invoacă preseripţiunea de zece până la douăzeci ani '). 

Buna credinţă se presupune totdeauna şi sarcina probei. 
cade asupra. celui ce aleagă 'rea credinţă ?). (Civ. 960, 1897, 
1898; Civ. Fr. 2268). 

Tezt. fr. Art. 2268. — La bonne foi est tonjours prâsumee, et c'est ă 
„celui qui alligue la mauvaise foi ă.la prourer. 

Aubny Er RAU, II, ed, 5-a, p..552; 
BAuDRY ET TISSIER, Prescriplion, 684; 

  

1) Primul aliniat al a 
francez, 

Doctrină străină, 

luat din art. 2268 Codul Art 1899 nu-şi-are echivalentul său în Codul civil francez. Singur “aliniatul 11 este 

2) Acest al Il-lea aliniat al art.. 1899 este asemănător art 2268 Codul civil francez, 
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Codul civil - | DESPRE PRESCRIPȚIUNE. |. “Art. 1900 

BurxolR, Propridle e! contrat, ed. 2-a, p. 34; 
CAPITAST, De a Cause des obligalions, p. 42%; 
ALLOZ, Nâp. Pcescription civile, 913 urm.; Suppl. Prescriplti ivi 16 urm.; 

DEemoaueE, |, Sources des Obligations, 1, p. 350 09p: III, pl civile, 540 urm.; 
LAURENT, ÎXXII, 415; a ! 
PLANIOL, Î, cd. 3-a, No. 2668. Ă 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 355; (II, part. |, ed. 2-a, p. 321 urm.; ÎII, part. II, ed. 2-a, p.330; 
IV, part. 1, ed. 2-a, p. 773; V, p. 80,174 n. 2; X, p.. 699, 700); Observaţie sub. 
C. Apel Douai, 9 Febr. 1913. Curier Jud. 67/1914; a A 

'CANTACUZIXO MATEI, p. 132, 004; 
Nacu, II, p. $51; II, p. Sil. - 

Jurisprudenţă. __ 8. Deşi buna' credinţă a posesorului 
, , ÎN unui lucru. este presupusă până la pro- 

1. Buna credinţă este o prezumpti- ba contrarie, totuşi pentru  probarea 

uno lezală ce reese din combinațiunea.  relei credinte. nu se poate cere vre-o. 

art. 960. 1202 şi 1899, şi acela care im- notificare şau altă îndeplinire de for- 

pută udversavului său rcaua credință malitate, din partea aceluia care com- 

si dolul lui îi îneumbă dovedirea re- baie buna, credinţă, în lipsă de o dis- 

ei credințe. (Apel Buc. II, Dr. 68/81; - poziţie specială a lezei. căci stabilirea 

Cas, I. 134,82. 1. p. 456). . relei credinte este o cestiune de fapt. 

2: Când este vorba de dobândirea care se poate constată şi prin alte mij- 

dreptului de proprietate prin posesiu-  -Joace “legale, alară .de_ proba serisă. 

nea de 10-12 ani. cu înst titlu, bona (Cas.-II. 481/905, B. p. 1681). 

credinţă se presupune totdeauna in fa- 4. Buna credință totdeauna se pre- 

voarea celui ce invoaciă şi probează  Supulle şi sarcina probai contrare ciule 

justul titlu, iar sarcina probei, pentru asupra părții adverse. Cas, IL. 637 din 

doveilivea rejei credinte diu partea po: 10 Dec. 192V. Curier a ue 20/91). 5 8. 

sesorului, cade asupra aceluia ce alegă 5. A se vedea: art. 4 , notele 5, 8; 

reaua credinţă. (Cas. IL. 308;900, B. p. art. 1895, nota 4. 

1010; Cas. 1, 405/804, B. p. 1980). ! a 

Art. 1900. — Acţiunea pentru nulitatea sau pentru strica- 

rea unei convenţiuni, se presore „pn zece ani, în toate ca- 

zurile când legea nu dispune altiel.. ȘI 

Această prescripţiune nu începe â curge, în caz de vio 

lență, decât din ziua când. violenţa a încetat; în ca 

eroare zau de dol din ziua când eroarea sau dolul sa desco- 

: 3 : măritate neautorizate, din 
gerit: pentru actele făcute de femei măritate neaut UD 

ziua dusfacerei căsătoriei: în contra minorilor din ziua major 

tăței, iar în respectul interdicţilor din ziua „can Sa ridicat 

interdicţiunea. (Civ. 163, 167, 950, 961, 1015, 1051, „II, 

Civ. Fr. 1304). a | 

! cas. ou laction en nullite ou en 

Text. Jr. „Art. 1302. —, Dans tous. les as 0 items” par une ea 

, h as ; 

rescision d'une convention n est p 

iculit action dure dix ans. i i elle a cessc; 

partie e ne court, dans le cas de jiolence, que du jour ou e ; 
? 

d 

. a. . . 
. ] 

a 
err 

J UT ou i]s ont âte decou V erts 3 et, pour 4 es 

: ur 0u de dol, du [e] U . “ , ; ; 

ns le cas d e . 
| 

, 
| 

N 

du mariage. ” “7 etes faits par les interdits, que du jour 
pt, ăl gard des acte A rs. que du. 

PR pie pa ee wta: et TI Pegard' de ceux faits par les mineurs; q 

ou 1] 3 , - , 

jour de la majorite. “Doctrină străină. ! 2. p. 238, 
- 44, 910-282; IV, ed. S-a, p. 5% 118, 1 1, p. 338; IV, pe AH 2100 ia "01, 2%, 495; 

Avope za RAȚ, . 2, LS, 119. 40854) Ra Vin, p. 230; VIII, p. 2% îl» 51, 424, 495 

93 PD. dis => dai ÎN : E Dai 
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Art. 1900 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

Baupnr EP BARDE, Fr. des oblig., L, 261, 216; III, 2024 urm.; " 

BuexOIR, Propri6!6 et contrat, ed. 2-a, p. 319, 482, 637, 638, '650, 657, 665, 667, 704, 134; 

CHAUvEAU ET CARRE, Quest., 1886; a LL 

Cora Er CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 76, 81, 170, 525, 570, 582, 593, 618, 650; II, p. 61, 12, 

352 urm, 436, 443, 451, 400, 492; ed. 1-a, II, p. 42, 508, 931; . ' - 

Darroz Rep. Nullite, 2 urm.; Minorits-tutelle, 664% urm.; Obligations, 2848 urm., 2880, 

2927 urm., 2988; Suppl. Minorit&-tutelle, 619 urm. ; Obligations, 1260 urm., 1313 urm.; 

DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, V, 105 bis, IV; 262 bis, 1, 11; 203, 263 bis, IX; 265 bis, 

JI, JU-V, VII, VIU; _ „ “ bi 

DEMOGUE, |, Sourres des Obligations, 1, p. 590; II, p. 399, 421; N 

DEMOLOMBE, VIII, 766; XIX, 555; XXV, 239-244; AXIX, 21-25, 48-50, 51-02, 03 bis, 64, 

66-69, 71-74, 76, 79 bis, 83, 88-92, 118, 119, 192-128, 132-134, 136-138, 142, 143, 1446-14, 

151-155, 157, 158, 101, 162, 164-166; i | , 

Huc, VII, 229; VIII, 188, 191, 193-198, 200, 202, 203, 212; - 
LAROMBIERE, Th. et prat. des oblig. V, art. 785, n0 5; art. 1304, rie.10-13, 22-31, 34-38, 

44-46, 49, 55, 56, 58-62; 
LAURENT, V, 374, 317; XVIII, 531-533, 553, 575-577; XIX, 1-5, 7, 8, 10-17, 20-38, 4, $, 

41-50, 55, 56; . | 4 
MicHAUX, Traite pratique des liquidations et parlages, cd. 4-a, 3129 urm.; 
MouUaRLox, ed. 7-a, Ii, p. 162 urm; i 
PLANIOL, |, ed 3-a, No. 343-4; II, ed, 3-a, No. 635, 1282 urm. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 42, 49, 177 n, î, 118 n. 3, 185, 189, 190, 208, 219, 268 urm,, 282-984, 

290 n. 1, 407; (|, ed. 2-a, p. 798; II, ed. 2-a, p. 444,503, 812, 813; III, part. I, ed. V-a, 

Pap0: 63; III, part. 11, ed. 2-a,.p. 232,.274, 313, 320,. 475, 476, 828 n. 4, 831, 845-846, 

88, 801: IV, part. 1, ed. 2-a, p. 69,164, 206 n. 9.907 nota, 225, 247, 255, 309, 312, 

367, 413, 415 urm., 417, 698; 1V, part. II, ed. 2-a, p. 138, 584, 588; V, p. 34, 35, 87. urm., 

151 n. 3, 9256 t. şi n. 3, 237, 258, 28; VII, p. in.1, 2 nota, 49, 50, 5ln.3.%, 68 

urm., 71 urm., 490, 208, 209; VIII, part. I, ed. 2-a, p. 4%, 62, 64, 83, 84, 101, 120, 42], 
432 t. și n. 3, 493, 435, 485 nota, 637 t. şi n. 3, 638 nota; X,p, 930 î. şin.1şiă, 

231, 584); Droit ancien e! moderne «dle la Roumanie, p. 116, 406; Observaţie sub. Trib. 

civil Albi, 12 Ian. 1910, Dreptul 15/1910; Observaţie sub. C. Apel Galaţi s. 1, 221 din 
19 Nov. 909, Dreptul 33/1910; „Despre prescrierea acțiunei în anulare sau în resciziune“, 

Curier Jud. 18, 21, 22, 27/1901; Aota sub. C. Apel Rouen, 19 Mai 1922. Jurispr. Gen. 

17/1923 t. 1243; Observaţie sub. Trib. civil Nantua (Ain), 9 Ian. 1923. Pand, Rom. 

1924-111-123; Notă sub. Trib. Jonzac, Charente-Inferieure, 13 Dec. 1922, Jur. 

Gen. 1925 No. 39; | , 

CANTACUZINO MATEI, p. 69, 70, 90, 93, 99, 234, 270, 271, 335, 415, 457, 507, 510, 637, 646, 

7 3 îi ; 

CERBAN AL., „O chestiune 'de drept civil“. Dreptul 77/1901; 
DumITRESCU A. M,, 1], 58%, 588, 744; II, p. 80; ” 

GORUNEANU I. TULIUS, Observaţie sub. Trib. Prahova, s. II, 381 din 13 Iulie 1923, Pand. 

Rom. 1924-111-30; Notă sub. Trib. Prahova s. III, 381 din 13 lulie 1923. Jurispr. Gen. 

1/924 No. 45; ” - 
IoxEscu I. IoAs, Dota sub raporiul înstrăinării, p, 152; , 
Maxi G. D., Notă sub. C. Apel Buc, s. III, 182 «in 28 Mai 192%. Pana. Rom. 1924-]1-146; 
NAcU, |, p. 334%; II, p. 420, 473; III, p. 853, 871, 872; , 
ORĂxESCU C., „Art. 1$50 şi 1900 c. civ.*. Curier Jud. 69/1906; 
Pnoriiu Gu. lox, „Câteva cuvinte. asupra url. 1900 c. civil“. Curier Jud. 80/912; 
Sava V. AUREL, Nolă sub. Judec. Ciochina, Ialomiţa, 118 din 22 Aug. 1924. Jur. Gen. 

1924 No. 1610. . 

INDEX ALFABETIC Interdicţie 25. Ratificare 2, 3, 10, 1%, 13, 
Invucare 24, - - 18, 22, 23, 28, 30, 32, 35, 

Acceptarea donaţiunci 28, 35 de Demenţă 25. Just titlu 1, . 
Act autentic 35. Digeste 5. Licitaţie 17, 20. Recurs 19, 23, i 
Act inexistent 7, 13, 25, | Dubrogea 17. - Mandat 21, 26. Renunţare, a se vedeă 

32, 35, 36. , 
Act solemn 2, 13, 
Acţiune! în resciziune, a 

Minori 43, 14, 16, 20, 21, 
32, 33. | 

Moşien tori, 

Dol 5,7. 
Domiciliu '15, 
Donaţie 2, 22, 23 

„Ratificare“, 
Renunţare la succesiune 

a se vedea 13, 
se vedea „Minori“, „Nu- | Dotă 33. „Surcesiune*. Resciziune, a se vedea 
litate«, LL Dovadă 24. Nebun 25. : „Minori“, „Nulitate*. 

Acţiune pauliană 4, îl. Eforie 26. Nulitate 2-18, 20-22, 24, 23, | Revendicare 34. 
„ Alienat 25, . 

Anulare,:a se vedeă „Nu- 
litate», 

Apel 5. - 
Buna credinţă 16. 
Capacitate 10, 13, 
Confirmare, -a se vedeă 

„Ratificaree. 
Consimţământ 2, 3, 7, 10, 

13, 32, 33,   
Enumerare enunciativă +, 

6 * . 
Eroare 7. 
Excepţie 4, 12. 
Femee măritată 10, 
Forme solemne, a se ve: 
„deă „Solemne forme“. 
Fraudă 12, : 
Imobile rurale 30. 
Inalienabilitate 31,   

21-30, 32-36. 
Nulitate absolută 2, 7, 13, 

24, 23, 35 
Nuliate telativă 2, 20, 25.| $ 
Omisiune esențială 19, 23. 
Pact succesoral 23, 
Pâmânt rural 3! 

„ Prescripţie 1-36. 
Prezumpţiuni 3, 35, 

 Probă 24, - 

42 — 

Rural imobil 30, 
Rural pământ 3I, 
Simulaţie 1,8. 
olemne. forme 2, 13.. 

Stat 26. 
Străin. 30. - 
Succesiune 7, 13, 22 23 

, 28. - 
Terţe persoane 6, 227 
Testament 9, .



  

Codul civil DESPRE 

+ Traascriere $, 
Turcesc tribunal 17, 
Tutor 13, 13, 16, 20,21, 32, 
Urmărire silită 17, 2, 

9 7 

Vânzare-silită 17, 20. 
Violenţă 7, 35 : 

Vâazare-cumpârate ut 

Jurisprudonţă. 

1. So fuce o iustă uplicatiune a art. 
1895 şi 1900, când se respinge cererea 

în simulaţiune a unui act de vânzare, 

pe motiv că cinupărătorul având o po- 

sesiune liniştită asupra imobilului mai 

mult de 10 ani. buzată pe un âust titlu 

trauseris, pentru: cumpărătoarea imo- 

bilului de lu o altă persoană, iar nu 

de la primul cumpăritor. al cărui uet 

de cumpărare sa declarat simulat. 

(Cas. 1, %/lan. 23/82, DB. p. 43). 

2. Douatarul nu poate invocă pres- 

eripțiunea de 10 ani a art. 1900 contra 

unei acţiuni în nulitatea uetului de do- 

naţiune nul pentru vitii de formă. căci 

această preseriptiune it actiunci in nu- 

litate uu are loc de cât în privinta cov- 

tractelor cari, 
țiu co le fuco 

susceptibile de ratificare, « 

litatea lor esto relativăe putându-se 

invoca numai de către ună (Lin părti. 

Aceasta rezultă atât din naturu aces- 

tor contracte, cât şi din textul art. 1900. 

care vorbeşte numui de contractele a- 

nulabite pentru un Vitiu al eonsimti- 

mântului. sau acele făcute de persoane 

incapabile, Cât pentru contractele ra- 

dicalmente nule, precum sunt cele ale 

căror forme solemne necesare perfec- 

ţiunei lor mau fost observate, întru că 

nulitatea lor e absolută, putând îi: in- 

vocată de ori-cine are interes a 0 face, 

acțiunea în nulitate esto inpreseripti- 

bilă, și nu poate îi respinsă da cât în 

caz când contractul ar fi fost execută 

rin preseriptiunea achizi ivi 

E ULrib, Psi TI, Febr. 27/82, Dr. 

1153). , AA . 

3. ); ceseripțiunea estinetivă de 10 ani 

este fundată pe o presumptiune «e ra- 

tificare a conventiunei.. care ar îi pu- 

tut îi atacată pentru şitiu, de eonsim- 

imânt, si a cărei anulare : 

în ţa nul fixat de art. 1900- Si din 
conţinutul ast. „1900 rezultă că PI 

cripțiunea co €l PIovCUc, 

SERA decât la contracte în sine iar nu 

anulabile, totuși sunt 

şi la actele destinate a constata exis-. 
Aa LC ci ăi 

tența lor, sau Mal bine. zis. ea Se apl 

că numai la acţiunea în nu , re 
vențiunilor penirii Un vitiu oaze <e 
al consimțimântului. iar NU şi la ins- 

4 âînd ele 
trumentul probatoriu al lor in. 
irumentul probâtein. Brăila, Mai 3916 

Dr 5589), art. 1890, acţiunile 12 ce 
prescriu de regu 3, de cât File d 

rea de 30-ani. lar diSPOZIt Ja acea- 

1990, constituind o. exceptiile? czițiuni 

stă regulă generală, aceste dispozib ră 

sunt de strictă interpretatiun
e. 

PRESCRIPȚIUNE 

Viţii 23, 4 7, 10, 13, 30, 

deşi infectate de un vi-: 

întru cât nu- - 

faţă cu Un act străin 

s'a cerut. 

art. 

ulitate a con- 

„ cipien dum cuprinsă 

" exceptione, PLIN care se dispune 

unea 

Art. 1900 

legiuitorul în acest articola întrebuin- 

tat cuvintele de „în toate- cazurile în 
cari legea nu dispune alt-fel“, din a- 
ceste cuvinte rezultă numai că dispo- 

zițiunile lui se întind latoate cazurile 
de nulitate a unei convenţiuni şi nu 
sunt limitate numai la acele nulităţi 

enumerate în aliniatul II. acea enu- 

merare fiind enunciativă iar nu limi- 

tativă. Din aceşti jermeni nu rezultă 

însă că această preseripţiune excen- 

ţională sar puteă aplică şi acțiunilor 

pornite de persoane tertii cari mau fi- 

urat ca părti la îneheerta ronventi- 

unei, a cărei nulitate o cer. Pentru a 

rezolvă această cestiune: de a se şti, 

adică: dacă este sau nu aplicabilă pres- 

eripţiunea art. 1900 persoanelor cari ne 

fiind părţi în o convenţiune, cer anu- 

larea ei, trebue să recurgem la rațiu- 

nea legei, adică la motivele cari au îă- 

cut; pe legiuitor să stabilească excepţi- 

unea prevăzută prin art. 1900 la reguia 

generală stabilită prin art. 1890, Acea- 

Stă raţiunea a legei nu este alta de cât 

că legiuitorul a văzut în tăcerea păr- 

ţilo» contractante în timp de 10 ani, a- 

tunci când ele cunosc viţiul de caro e 

afectată convenţiunea lor, voința de a 

o menţine, cu toate că e vitioasă. cu 

alte cuvinte o contfirmaţiune tacită a 

convenţiunei anulabilă, or, ideea de 

confirmaţiune nu poate îi aplicabilă 

de cât acelor. persoane cari 

părti contractante, iar nici cum celor 

de al treilea carl, ( II 

conventiunea .pe care 0 atacă, nu pot 

te a o confirmă; tăcerea lor 

de dânșii, dar 

“ 1o este poate prejudiciabil nu, are 

Ca Caracter special şi diferit de tă 

rea care servă de ratiune a legei. 
privinţa prescripțiunei ordinare. de 

ani. şi dar în privinţa lor trebue a se 

aplică maxima, de interpretare „005; 

sante_ 1egiş ratione cessat lex înaa 

Astfel, acţiunea xevocatorie rezult n 

pentru cei de al treilea din art. 975, nu 

este supusă preseriptiunei de 10 ani. 

stabilită prin art. 1900, ci prescripți- 

unei de 30 ani. prevăzută de art. 1890. 

Împrejurarea că în codul nostru Civ. 

1900 este pus în titlul despre pre- 

seripțiuni. pe când art. 1304 corespun- 

codul francez este pus în titlu 

zător die uni, nu are nici 0 im- 
spre convenţiuni. n iei € - 

destanţăi în privirea interpretărei, sen 

ului adevărat al acelui articol întru 

cât ea nu denotă, intenţiunea legiuito.. 

rului de a modifică ' în ceva Sensul: 

UL + numai tendința de a clasifică 

ICE ia într mod mai corect. (Cas. 

1, 381/Dec. 9/86, B. p. 919). : Lia 

5. Maxima romană quae temporă.i 
ua sun - 

sunt ad agenduniu perpel 4 Adi că. 

„86, din Digeste, de dolo mali et met u s 

de dol durează 1 an. iar excep 

498 — 

? 

ne consimţind 12. 

y



Art. 1909 

țiunea de dol e.perpetuă, îşi are, ori- 

gina în antagonismul ce există între 

dreptul roman şi cel pretorian iar în: 

legislaţiunea noastră română nu poate 

aveă nici un fundament juridic. In 
adevăr, o. persoană ce a încheiat. o 

convenţiime anulabilă poate cere anu- 

larea ei întrun termen fatal oare care 

şi fără a aşteptă, ca în dreptul roman, 

ca cealaltă parte să ceară executarea 

convenţiunei. - Deci: dar, neexistând 

vre-o cauză popritoare pentru exerci- 

_ iul dreptului său, nu e nici un motiv 

xaţional care să justifice deosebirea ce 

se voeşte a face între cererea de nuli- 

tate opusă pecale de excepţiune de a- 

ceea ce se poate invocă pe cale de ac- 

țiune. Condiţiunea sub care se propu- 

ne a se subordona exceptiunea de nuli- 

tate în perpetuu, acea a neexecutării 

convenţiunei, adică că o asemenea ex- 

cepţiune nu se poate invocă de cât în: 

ipoteza când convenţiunea n'a fost exe- 

cutată. de asemenea nu se peate ius 
„tifică în faţa axt. 971, care declară că 

în contractele ce au: de obiect transla-: 

țiuhea proprictătei sau unui alt, drept 

real, proprietmea sau dreptul se trau- 

smit, prin efectul consimţimântului 

părţilor fără a fi trebuinţă de tradi- 

țiunea, lucrului, In vedere însă de a se 

curma nesiguranța dreptului si a pre- 

veni deficultăţile de apreciare ce sar 

naşte când s'ar putea invocă nulitatea 

unei convențiuni la o epocă prea de-: 

părtată de la tacerea sa, legiuitorul a 

fixat un termen de 10 ani înăuntrul că-" 

uita numai să se poată exercita un a- 

semenea drept. Apoi făcând abstrac- 

iune de controversa privitoare la ces- : 

iunea, de a se şti dacă excepţiunea de 

nulitate există în perpetuu în materie 

„ de convenţiune e un punct constant ce 

nu poate fi supus discuţiunei, că în 

ipoteza când o parte contractantă ia 
inițiativa pentru a cere nulitatea con- 

xenţiunei pe temeiul violenţei, ori şi 

care ar fi forma sa ulterioară de pro- 

cedare în exerciţiul acţiunei sale, chiar 

dacă în apel ar deveni. înţimată din 

veclamaită, ce a fost la prima instanţă 

unde a câşstisat, nu peate fi conside- 

rată de cât ea reclamantă în tot cursul 
instanţei, şi: ca atare i se poate opune: 

prescripţiunea de 10 ani prevăzută de 

art,. 1900. (Apel Buc. III, 120, Iun. 4/86 
Dr. 51/86). , 

6. Art, 1900, aşezat de legiuitor în! 

titlu] despre prescripţiuni şi în secţiu- 

nea prescripţiunilor de 10 până la 20: 

ani, este destul de catezorie când dis-. 

pune că actiunea pentru nulitatea sau: 

stricarea unei convenţiuni se preserie. 

prin 10 ani. A se sustine că legiuitorul - 

a dispus numaj pentru cazul când nu- 

litatea: se cere de către părţile contrac- 

tate, este,a se face o distincţiuine acolo, 
unde legiuitorul nu numai n'a distins,... 
dar chiar a se violă un text precis de 
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lege, de oare-ce art. 1900, continuând, 

zice: „această acţiune se prescrie prin 

10 ani. în toate cazurile când legea nu: 
dispune altfel”, şi în niei.o parte a 
legii nu găsim o preseripțiune specială. 

a acţiunei pauliane, Argumentul că 
din aliniatul II, ar xezulta că această 
prescripţiune nu e aplicabilă de cât în 
cazurile anume prevăzute, nu poate fi 
admis, de oarece acest aliniat. pe lâu- 
gă că se ocupă numai cu determinarea 

epocei de când are să înceapă a curge 

preseripțiunea în anume cazuri, apoi. 
aceste cazuri nu sunt limitative, căci 
mai sunt multe alte cazuri de nulitate, 
cari rezultă din chiai: convenţiunea: 
părţilor, precum și din lipsa de forma- 
lităţi cerute, cărora această preserip- 
ţiune le este aplicabilă. şi curgerea pre-: 
seripţiunei va începe de la facerea ac- 
tului când a luat naştere şi acţiunea, 
conform principiului general stabilit de 
axt. 1886. (Apel Buc. II, 91, Mai 12/66, 
Dr, 63/86). | 

7. Art. 1900 după care, acţiunea în 
nulitate se preserie prin trecerea de 10 
ani, se aplică numai pentru cazul când 
se eere nulitatea actelor pentru vițiu: 
de formă sau când consimţimântul a 
fost smuls prin violență, dol sau eroa- 
re. Dacă acţiunea are do obiect de ase 
califica actul de vânzare ca neexistent 
şi făcut în scopul de a frustră pe fiică 
de. dreptul consacrat prin legea actu- 
ală de a veni la suceesiunea tatălui. în 
acest caz actiunea nu poate fi supusă 
preseripțiunei prevăzută de art, 199, ei 
aceleia de. dreptul! comun (art. 1840). 
aplicabilă tuturor acțiunilor pentru . 
care legiuitorul n'a fixat un termen 
special. de prescripţie. (Cas. I, 164, Mai 
13/$S7,_B. p. 419). i 

Dacă scopul acţiunei în nulitate, 
este desfiinţarea unui fapt juridic care 
are existenţă, altul este scopul acţi- 
unei în simulațiune, care nu tinde de 
cât la restabilirea adevărului, adică lu 
desfiinţarea unui act aparent. Prin ur- 
mame, acţiunea în simulaţiune având 
alt obiceţ de cât acţiunea în nulitate, 
preseripţiunea acţiunei în simulaţiune, 
care urmează a fi supusă preseripți- 
unei comune prevăzută de art. 1890, a- 
plicabilă tuturor acțiunilor pentru 
care legea ma fixat un termen special: 
de preseriptțiune. (Apel Buc. III, 2%, 
Nov. 29/86, Dr. 36/87). ! 

> Prescripţiunea art. 1900 nu poate 
fi admisă când e vorba de acţiunea în 
anularea unui testament, de oare ce 
art. 1900 vorbeşte numai despre .- con- 
venţiuni şi donaţiuni, iar nu de act2 
de .ultima voinţă, care rămân sub im.--. 
periul prescripțiunei prevăzute de art. 
1890. (Apel Craiova, LI, 173, Dee. 19%, 
Dr. 18187). | ” 

10. Cererea de a se declara preserisă 
acţiunea intentată de soţie pentru anu-. 
larea; actului făcut de dânsa fără au-“
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torizarea soțului său, po motiv că so- 
tul său, care ca şi dânsa aveă dreptul 
să ceară anularea uetului făcut fără 
autorizatiuuea  maritală 
treacă 10 ani de lu facerea actului fără 
să intouteze acțiunea în anulare, este 
presupus că a confirmat tacit actul 
făcut de sotie, şi accastă ratificaţiune 
validează actul şi faţă cu femeea. ceea 
ce face inadmisibilă acțiunea în anu- 
Jarea actului întentată de dânsa. Acea- 
stă cerere este neîntemeiată de oare- 
ce: 1) art, 1900 nu distinge, preserip- 
iunea de 10 ani nu curge în contra 
bărbatului, ca şi în contra femeii, de 
cât din ziua  desfacerei 
2) presupunând că prescripţiunea ac- 

+iunei pentru nulitatea actelor. făcute 
do femee, fără consimţimântul bărba- 

tului, curge în contra sotului cu înce- 

pere din ziua în care actul a fost făcut 
de fomee, si sar fi îndeplinit în tim- 
pul căsătoriei. aceasta nu împedică pe 

femee, nu-i ridică dreptul de a intenta: 

acțiunea în nulitate în cei 10 ani 

curgători de la desfacerea, căsătoriei, 

căci femeea pe timpul duratei căsăto- 

rici este considerată că se 'află în im- 

posibilitate de a intentă actiunea din 

cauza incapacităței sale, şi în principiu 

prescripțiunea nu poate curge contra 

ao PUIU (Apel Buc. '], 7%, Mai 
16'$8, Dr. 5:88). " Ş , 

11. Prin art. 1900, se prevăd numai 

acţiunile în nulitate sau rescisiune 

propriu zise şi numai între persoanele 

contractante, iar nu şi acțiunea revo- 

catoric. caro e personală "creditorilor 

ca terţii fraudaţi şi cărora nu li so 

poate aplică de cât preseri ţiunea de 

30 ani de ln data actului. Apel Buc 

T, 100, Ian. 15/88, Dr. 56/88). 00: 

12. Deşi prin cuvintele din art. 1900: 

„în toate cazurile în cari legea nu dis- 

pune altfel“, sar cuprinde anularea 

tuturor convenţiunilor și pe motive in 

afară de articolul enumerat, dar acea- 
sta este exact numai An ceea ce prive- 

şte pe acei ce au par , € 
țiuni, iar nu şi pe cei al tweilea ce n au 

figurat, cari beneficiazi de reg 

generală ovăzută de Mt. 

1900 nu esto de cât excepțiune la cele 

_ce dispune art. 1890, motivată pe aece: 

că părțile au figurat. întro conyv en ţi 

une. cunoscând vitiul de care pOa.0. 
atinsă, nn pot. sta într-o. tăcere le vi 

lunpată fără a periclită interesele Zi 

tale. de unde siguranta că ele cure SI 
când viţiile şi tăcând 10 ani, le-au,0 n 

firmat tacitamente, pe când ce con- 
treilea, în totul, în necunoştință £ SĂ a 

venţiune şi frauda ce 2 Pr îi a. şi 

tocmirea ei, nici nu le pot con cât: pe 
nici pot pierde drepturile 107 A 

rațiunea fundamentală _& 155 . 

(Cas, L 338, Oet. 9/90. eine roseripţiunea â ad retine eț ii ie atac 
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lăsând să. 

căsătoriei;. 

ieipat la conven-. 

în “nuli-. 

“ Art. 1900 

făcute de minor sau de tutorul său în - 
timpul minorităţii” cari conţin într'în- 
sele un viţiu de consimţimânt sau de 
incapacitate, care face ca acele acte 
să fie anulabile; iar nu şi la actele 
cari dacă nu sunt făcute după formele 
solemne prescrise de lege, se consideră 

“ca nule şi neexistente, şi care nu pot 
să fie ratificate nici tacit prin nici o 

„trecere de timp şi pentru care nu este 
nevoe de afi atacate prin vre-o acţiune 
“în nulitate, cum este tormalitatea pres- 
-ecrisă de art. 695 pentru renunţări la 
succesiune. (Apel Craiova. I, Jun. 7/93, 
Dr. 48:93). . . 
44. Dacă minorul devenit major, nu 
şi-a exercitat. în timp util, dreptul ce 
„crede că ar fi avut în anularea toc- 
melii făcută de tutor în timpul epitro- 
piei, din care ar fi rezultat un preju- 
diciu, el a perdut ori ce acţiune contra 

acelui care. contractând cu reprezen- 

*"tantul său legal, a căpătat drepturi de 

proprietate în averea sa, şi asupra că- 

rvora şi-ar fi consolidat aceste drep- 

turi prin ajutorul prescripţiunei de 10 

ani. (Apel Craiova, II. Dr. 30/43). 
- 15. Termenul fixat de acest articol, 
pentru prescripţiunea specială prevă- 

mută în el. nu se măreşte pentru că 

cel ce învoacă nulitatea ar fi domici- 

liat în circumscripţia unei alte Curți 

de apel. (Prib. Putna, Dr. 80/95). 

16. Acţiunea, ce minorul ajuns la. 

majoritate intentă în contra cumpără- 

torului, pentru anularea contractului 

şi înstrăinarea unui imobil făcută de 

tutorul său fără paza formelor legale, 

nu. poate: fi prescrisă prin trecere de 

10 ani, conform art. 1900 cod. civ., dacă 

se constată că cumpărătorul n'a _ fost 

do bună credinţă. (Cas. IL, 147/9%, B. p. 

660). , 
0), Prescripţiunea de 10 ani, prevă- 

zută de acest articol, se aplică nu nu- 

mai acţiunilor pentru anularea con- 

venţiunilor încheiate de bună voie, dar 

şi actelor intervenite prin judecată, în 

care intră şi vânzările silite. Această 

preseripție e aplicabilă şi vânzărilor 

de imobile situate în Dobrogea şi e- 

feetuate de tribunalele. otomane, na 

inte de anexarea acestei provincii la 

inte Aia: (Apel Galaţi II, Dr. 4897). 
18. Prescripţiunea este o confirmare 

tacită a convențiunilor şi, a tuturor 

actelor analoage de voinţă. lovite de 

nulitate. Dacă partea, care puteă pro- 

pune nulitatea şi avcă tot interesul a 

jucră, a tăcut 10 ani, trebue presupusă 

că a aprobat convenţiunea sau actul şi 

că, renunţă la dreptul ce avei de a cere 
nulitatea. (Trib. Bacău, Dr. 56/98). 

19. Mijlocul de apărare întemeiat, pe 

prescripţiune fiind de natură a schim- 

pă soluţiunea procesului, în. caz Cin 

sar dovedi nepronunțarea judeciitori- 
lor asupra lui, constitue o omisiune 
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esenţială care atrage casarea hotări- 

-vei, (Cas. I, 173/93, B. p. 694). 
20. Faptul că tutorul legal care a a- 

sistat la vânzarea bunului minorului, 
fie prin lipsă de apărare „conştiin- 
cioasă, fie prin motivare necomplectă 
şi nesinceră a, încuviinţărei. vânzărei, 
fie, în fine, printr'o greşită procedare 
a autorităţilor judecătoreşti, nu a re- 
prezentat bine pe minor, ajuns maJor, 
în raport cu cumpărătorul, nu con- 
stituese decât cauze: de nulităţi ale 
vânzărei — nulităţi relative — şi care 
pot fi acoperite prin ratificare sau 
prescripţiunea din art. 1900 cod. eiv. 
(Apel Iaşi II, Dr. 83/98). o 

21. Prescripţia de 10 ani se aplică 
atât la acţiunea în resciziune a acte- 
lor săvârşite de minori cât şi la ac- 
ţiunea în nulitate 'a actelor săvârşite 
de tutor, de oarece: mandatul legal-al 
tutovului fiind general şi universal, el 
are calitate de a reprezentă pe minor, 
Ghiâr când.-îl reprezintă: rău şi actele 
făcute de el nu pot fi considerate ca 
fără mandat şi prin urmare ca nea- 
vând fiinţă, (C. Apel Iaşi s. II, Drep- 
tul 83/98). | 

22. Donatorul nu poate repară prin 
confirmaţiune viţiile donaţiunei. nulă . 
în privința: formei, ea trebue refăcută 
cu formele. legale. Moștenitorii dona- 

_torului însă,-după moartea sa, pot ra- . 
tifică sau execută voluntar o aseme- 
nea donaţiune lipsită de formele le- 
gale. Deci, faţă de moştenitorii dona- 
“torului. donaţiunea fiind numai anu- 
labilă, -iar nu nulă, acţiunea în anu- 
lare se prescrie prin 10 ani iar nu prin 
30, Preseripţia de 10 ani curge din ziua 
morţii donatorului. (Apel Craiova II, 
Dr. 43199). | 
„23. Confirmaţia fiind neadmisibilă 
în cazul unui pact suceesoral şi pre- 
scripţia din art. 1900 din codul civili 
neaplieabilă, omisiunea ce o instanță 
"judecătorească ar face, nepronunţân- 
du-se asupra unui asemenea mijloc de 
apărare, este esenţială şi deci, atrage 
casarea hotărirei. (Cas. I, 296/99, .B. 
p. 971). : 

24.Nu este destul ea o parte să in- 
Yoace_ preseripţia pentru ca instanța 
judeciitorească să fie datoare a exa- 
mină toate felurile de preseripţii, care 
se află în legile generale sau-speciale . 
în vigoare în ţară, ci partea trebue să 
probeze că se găseşte în condiţiile ce- 
rute de lege 'pentru a preserie, prin 
urmare să precizeze la care anume 
poseniptie se referă. (Cas. 1. 75/900, B, 

25 Actele făcute de o persoană în 
stare: de demenţă, înainte de promul- 
zarea interdieţiei, nu sunt absolut nule 
și inexistente, ci numai anulabile şi 
prin urmare supuse prescripţiunei de 
10 ani, care pentru moştenitori curge 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 
! 

Codul cișil 

din ziua morţii autorului lor. (Apel 
Buc. II, Dr. 331901). 

26. Statul, nefiind mandatar al Efo- 
„riei pe timpul celor patru ani, cât i-a 
administrat averea, conform legii din 
1860, nu poate opune Eforiei preserip- 
ţia de 5 ani pentru suma rămasă asu- 
pra Statului din comptul acelei se- 
stiuni, sumă ce aveă a îi restituită E- 
forici contorm legii. din 1664, ci pentru 
această sumă cră aplicabilă preserip- 
ţia de 30 ani cerută,-de art. 1900 cod. 
Giv, (Cas. I, 323/9092, B. p. 943). 

- 27. Preseripţia de 10 -ani a acţiunei 
în nulitate nu poate fi aplicabilă de 
-cât acelor persoane care au fost părţi | 
contractante; ea nu se aplică celor de 
al treilea, cari n'au luaţ parte: la con- 
-venţiune. (Trib. Dolj, Dr. 31/903). 

28. Nulitatea unei donaţiuni, pentru 
lipsă, de acceptare din partea donata- 
vului, poate fi acoperită în privința 
moştenitorilor donatorului în urma 
morţii acestuia, prin confirmarea lor 
expresă sau tacită. Prin urmare, în 
acest; caz, este alicabilă preseripţia de 
10-ani din art.. 1909 cod. civ,, căci această 

- prescripţie nu este decât o confirmare 
tacită. (Cas. IL, 496/903, B. p, 1348). 

29. Acţiunea în nulitate prevăzută 
de art. 1713 din cod. civil este o ac- 
iune în .resciziune şi dar această. ac- 
țiune nu are o durată mai mare de] 
ani şi deci după trecerea: acestei date 

- acţiunea este preserisă. (Apel Buc. III, 
- O, Jud, 551900), -- 

30: Vânzarea de imobile rurale că- 
tre -un străin este nulă, şi asemenea 
nulitate se poate invocă de oricine și 
nu se poate acoperi nici. prin confir- 
marea actului, nici prin prescripţiune» 
cât timp există cauza. nulităţei, adică 
interesul general. De îndată ce intere- 
sul general dispare, nulitatea nu mal 
poate protege decât un interes pur 
privat “şi în atare caz, ea se poate a: 
coperi şi prin confirmarea actului și 
prin prescripţiunea prevăzută de art. 
1900 codul civil. (Apel Galaţi II, Dr. 

451904), » A 
31. Legiuitorul, în scop de a protejă 

pe locuitorii săteni, ca şi cel dela 1864 
şi 1879, a creiat două categorii de pămân- 
turi şi-a declarat inalienabile numa! 
pe acelea vândute sătenilor, potrivit 
art. 19 şi următorii din lege, lăsând sub 
aplicaţiunea dreptului comun al alie- 
nabilităţei pe cele vândute locuitorilor 

mărginași, potrivit art. 13 şi următorii. - 
Prin urmare, din momentul ce in 

stanţa de apcl. constată că o moșie 
scoasă în vânzare este situată în Ju- 
rul oraşului şi că cumpărătorii sunt în 

_majoritate mărginaşi, iar ceilalți lo- 
cuitori săteni sunt şi ei din o comuni 
aproape de oraş, această moşie intră 
în categoria. celor alienabile, prevăzute 
de art 12 şi următorii din lege şi, deci, 
asememea loturi se: pot prescrie prin 

. 
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(recerea termenului de 10 ani dela ma- 
joritatea celor ce revendică. 3 25 
Mai 1919, DB. p. 94), (Gas, L, 3 
. 32 Actele făcute de tutore fără a fi 
învestite cu formele legale cerute pen- 
tru acest fel de acte, sunt anulabile şi 
numai aceste nulităţi se prescriu prin 
trecerea de 10 ani dela majorat, con- 
„form art. 1900 «. civ.; iar când unui act 
îi lipseşte consimţimântul tutorului, 
apoi acestui act lipsindu-i una din 
condițiunile esențiale, consimţimântul, 
el este inexistent şi ca atare nu poate 
îi validat prin recunoaşterea tacită de- 
dusă din ncexereitarea acţiunei prevă- 
zută de art. 1990 cod, civil. (Trib. Te-. 
cuci, Oct. 1913; Dreptul 1914, p. 61). 

33. Preseripţiunea dreptului mino- 
rului de a cere nulitate, actului. dotal 
pentru lipsu de consimţimânt al per- 

soanclor chemate de lege să-l asiste 
la căsătorie, presupunând o confir- 
mare tacită a actului din partea mi- 
norului, ca nu poate să curgă decât 
dela desfacerea căsătoriei, iar nu de 
la data ajungerei minorului la majo- 

ritate, si aceasta din cauza principiu- 

lui imutabilităţei convenţiunilor ma- 

trimoniale care nu permite ca în tim- 

pul căsătoriei sii se confirme o asemoe- 
nea convenţie nulă. N _ 

După desfacerea căstitoriei încetând 

însă caracterul de imutabilitate a con- 

vențiunilor matrimoniale. confirmarea» 

expresă fiind posibilă, se poate :con- 

cepe şi o confirmare tacită a actului 

dotal nul, așa că dela acea dată poa 

să înceapă u curge termenul preserip- 

ției de 10 ani. - . 

Prin urmare, instanţa de fond a fă- 

cut o greşită aplicare a art. 1231 şi 

1900 e. cîv., când a decis că prescerip- 

tia începa să curgă dela majorițate, - 
1914; Jurispr. aş T , 573 

(Cas. I, No. 51 ud. 1$/915, p.- 143), 
LI, 2 67, Curier Ju 

acă acţiunea In a 

vânzări a fost intentată în termen uti 

în contra cumpărătorului şi dacă acc. 

sta a transmis altuia imobilul pe can 

procesul eră pendinte, 
revendicare intentată 1 

Art. 1901. _— Verice acţiun 
se p 
419, 

a ction du | iei 
e a it par dix ans, & compter de la majorite. 

relativă la faptele tutelei 

dela majoritatea sa. (Civ. 

, Tezt. fr. Arte 475. — Tout 

tivement aux faits 
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„trecere 

anularea unei. 

la acţiunea în 

ă în contra noului, 
| 

e a minorului contra 

eserie 
i 

"434, 1900; Civ. Fr. 475). 

de la tutelle, se preser 

Art. 1901 

„cumpărător, acesta nu : poate: opune 
prescripția extinctivă de 10 ani a-ac- 
tiunei' în nulitate, prescripţie care sar 
fi împlinit după intentarea acţiunei în 
contra autorului său, deoarece acţiu- - 
nea în nulitate fiind intentată în timp 
util în contra persoanei cu care a îost 
încheiat actul ea a conservat pe deplin 
reclamantului toate drepturile, atât 
faţă de primul cumpărător. cât şi faţă 
de acei cari au dobândit drepturi dela 
dânsul şi cari nu pot. aveă mai multe 
drepturi decât autorul lor, (Gas. 1 No. 
599, 1915; Jurispr. Rom. 40/915, p. 129, 
Curier Jud. 3/916). ' Pi 

35. Preseripţiunea, decenală din art. 
- 1900 ce. 'câvil, are ca fundament pre- 
zumpţiunea de confirmare tacită, re- 
vultând din inacţiunea conservată timp 

de zece ani de beneficiarul acţiunei în 
anulare. Această explicaţiune se spri- 

jină şi pe art. 959 e. civ. care consacră 

confirmarea tacită a unei convenţiuni 

viţiate de violență, Un act autentic de 

vânzare, nul ca formă face parte din 

categoria de acte numite în doctrină, 

“inexistente şi ea atare nulitatea lui ab- 

solută, nefiind susceptibilă de confir- 

mare, nu poate fi supusă prevederilor 

art. 1900 e. civil. . | 

De: altfel acest articol se referă nu- 
mai la „anularea convenţiunilor“, ne- 

putându-se extinde şi la actele juridice 

unjlaterale şi la actele care servesc ca 

- instrumente probatorii. Oricum ar fi, 

este greu să so poată susţine, că un 

înseris neexistent juridiceşte ca dovadă 

preconstituită, din momentul. chiar, al. 

confecţionărei lui. poate să capete prin 

de timp o fortă probantă pe 

care n'a avut-o dela început. (Judecă- 

toria, ocolului rural Ciochina-Ialomiţa. 

Cartea de judecată civilă No. 118 din 

29 August 1924; Jur. Gen. 1924, No. 1610). 

56 Prescxipţia din art. 1900 nu se 

aplică atunci când este vorba, de anu- 

larea unui act ca inexistent. (Trib. Te- 

“cuci 182 din Octombrie 1924, Curier 

: 925). Și 
Îi IAD) cae: axt. 1167 nota 8; art. 

| 1931 nota Il. 

tutorelui, 

prin zece ani, începând 

mineur contre son tuteur, rela- 

Doctrină străină. 

d. 5-a, p. 

AUBRY ET RAU, |], P. 496-498 A I, ros urm. 
664 urm. 

II, 239 bis, 

„Conu Er CAPITANT, Ed. 2-a» „o.ke 
Dauroz, Rep. Prescription civi e 

DEMASTE ET COLMET DE SASTERIE» 

— 

pi 7; 
: 

| 
| | 

IEEE p. 192, 190, 000î 
Suppl. Prescription civile, 619 urm.; 

> 

421 —



Art. 1902 

DemoLouBE, VIII, 152, 15%, 158-162, 170-173; 
Huc, III, 40%; . 
LAURENT, V, 18%, 185, 187, 190; 
MARCADE, art. 475; 
PLANIOL, I, ed. 3-a, No. 1981, 1982. 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul cișil | 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 49, 178 n. 3, 184:280 urm.; (II, ed. 2-a, p. 505, 783, 793, 807 urm. 
812, 813; IV, part. |, ed. 2-a, p. 122; VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 548 urm.; X, p. 6%); 
Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 52; _ 

CANTACUZINO MATEI, p. 510; . 
„LIVIANU C. B, „Prescripția acţiunei expupilului contra lutorului relativ la administraţia 

tutelei“. Curier Jud. 30/1902; : 
Nacu, I, p. 571, 656, 

Jurisprudenţă. 

__ 1. Axt. 1901 cod. civil are în vedere 
“prescripţia .acţiunilor minorului în 
contra tutorului său, iar nu preserip- 
ţia, acţiunilor, ce dânsul deschide con- 
tra terţilor, pentru anularea. contrac- 
telor sau convențiilor încheiate de a- 

- ceştia cu tutorul său. (Cas, I, 147/9%, 
B._p. 660). Ă 
„2. Acţiunea minorului ajuns la ma- 
Joritate în contra tatălui, fostul său 
tutor, pentru o creanţă. dotală, sau pa- 
rafernală a mamei sale, este supusă 

preseripției de drept comun de 30ani, 
"lar nu prescripţiei de 10 ani prevăzută 
de art; 1901: cod. civil. Faptul că obli- 
gația soţului de a restitui moştenito- 
rilor soţiei averea dotală sau parafer- 
nală devine exigibilă după un an de 
la desfacerea căsătoriei, adică în tim- 
pul administraţiunei tutelei, nu schim- 
bă origina obligaţiei de restituire, în- 
trucât această obligaţie s'a născut, din- 
tun fapt anterior tutelei, iar nu din- 
trun fapt de gestiune tutelară. (Cas. 
I, No. 71, 1914; Jurispr. Rom. 1914, p. 
149, Dreptul 1914, p. 194). | : 

„Art, 1902. — După zece ani, arhitecţii şi întreprinzătorii de 
lucrări, sunt desărcinaţi de răspunderea la: care sunt supuşi 

“pentru stricăciunea în tot sau în parte a construcţiunei prin 
viţiile de construire -sau prin viţiile "pământului. (Civ. 1483; 
Civ. Fr. 2270). . 

" Tezt. fr. Art, 2270. — Aprăs dix ans, Varchitecte et les entrepreneurs sont: 
dcharges de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou diriges. 

Doctrină străină. 

AuBaY ET Rau, IV, p. 53; . : 
BAunRY Er TIsSIER, Prescription, 66, 103, 70%, 711; . 
Conin Er CaPIrANT, ed. 2-a, II, p. 136, 568 urm.; ! 
Danroz,- Rep. Prescription civile, 553 urm., 966 urm.; Suppl. Prescription civile,812 urm.; 
DEMoGUE, ], Sources des Obligations, V, p. 466; - 
GUILLOUARD, II, 872-874; Louage, Il, 868, 873; 
LAURENT, XĂVI, 58, 59, 61; Îi 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 1909 urm.; 
TROPLONG, Louage, 1006 urm. 

Doctrină românească. 

AEYANDRESCO, IX, p. 303 urm.; XI, p. 184, 285 urm.; (V, p. 434, 435, 507, 508, 536; 
> D. D9IJ), Ă Ă CasracuzIxo MATEI, p. 505, 510, 665; 

DUMITRESCU A. M., 11, 377, 378; 
Hozoo D., Notă sub. Cas. 1, 709 din 11 Dec. 1915. Pand. Rom. 1925-1-50; 
Nacu, III, p. 873; ” 
RADULESCU Suv, Observaţie, sub. Cas. Fr., 28 Iunie 909, Dreptul 74/1915; | 
ŞTEFĂKESCU-PRIBOI C. D., /Pidâe de faule et la responsabilite des choses inanimees. 

So — 498 —



  

  

Codul ciril DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1903-1904 

Secţiunea 1V. — Despre câteva prescripţiuni particulare. 

Art. 1908. — Acţiunea maestrilor şi insti i iinţe 
sau de arte, pentru lecţiunile ce dau cu Li orilor de giine 

A ospătătorilor şi găzduitorilor, pentru nutrirea şi locui- 
rea ce procură, şi a oamenilor cu ziua, pentru plata, zilelor, 

a materiilor de dânşii procurate şi a simbriilor. . | 

Se prescriu prin şease luni. (Civ. 1412, 1451, 1472, 1489, 

1729, 1730 $ 6, 1887 urm., 1905urm., 1908 urm.; C. com. 939; 

Civ. Fr. 9271). 

Text. Jr. At. 2271. — IPaction des maitres et instituteurs des sciences 

ct arts, pour les lecons. quiils donnent au mois ; 

Calle des hoteliers et traiteurs, ă raison' du logement et de la nourriture 

qu'ils fournissent; a 

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journes, 

fournitures cet salaires. . i 

Se prescrivent' par six mois. 

Doctrină străină. 

AuBRY ET RAU, VII P 44, 5 14 8 - | 

Baupny 7 TISSIER, Prescription, 11&-719; az a 

Con Er CAPITANT, Cd. 2-a, II, p. 133, 134, 141, 142, 563, 195; 

ipti ivi 7 ; tion civile 567 urm. ; 

DaLoz, Hep. Prescription civile, 971 urm. Suppl. Prescrip , ; 

DEMANTE ci CoLMET DE SANTERRE, VIII, 379 bis; 

- LaURENT, NXXII, 503-505, 510; 

MoUnLox, ed. 7-a, III, p. 810, 8i1; 

PLAstoL, II, ed. 3-a, No. 64+; a: 

TnoPLOxG, Prescriplion, II, 945, 947, 90. 

Doctrină românească 

/ E _ a 4 i n.2 315 

2 4 287, 288, 200, 291 urme 305, 306, 308, all i. și n. 2 315 

318. 920, 422 2, 180,025 75 au, 440, 446, 460; (1, ed. Za, 182: VII, p. 374, 

315, 320, See i, p. 425, 428, 698); Droit ancien et moderne de la Roumanie, 

pd maia Și Di divafieesub. Justiţia de Pace din Pont-PEvâque, 8 Oct. 913, Curier 
„-+2d ş 

. N | 

ud. 43/1914; a | 
CaxzracuziNo MATEI, P. 500; 541, 60%, 627; 

Nacu, HI, p. 873, 870; , 

RAPAPORT SI Nota sub. Cas. Fr. 22 Oct. 19 

ALEXANDRESCO, XI, p. 4 
326, 

24. Jur Gen. 1925 No. 593. 

2 ME și ală de plată, nefiind din acelea 

Jurisprudenţă. ie lege se ocupă art. 1903 şi 1904 cod. 

1. Serviciile aduse de O persoană, în CIV în conta ea onialii Poate, unite 

lit te TVICILE 7 de advoeat, pentru a- ne Piru “prevăzut de art. 1906 cod. 

calitatea specială? stărmință depusă Civ, (Apel Buc. IL, Dr. 56406). 
părarea pr orgi pentru redae-  CiY: Bu. ÎL Dr. 36500): ută da 

la diferite autorități Şi PO“ si asimi-- 3. Prescripţia de A Pot acţiu- 

Jarea osebitelor, se, de n Pina, cu ale art. 1903 din or pentru Eiimente, în- 

laţe cu alo Lu ți de art. 1903, pen-' Dea OP de a curge când s'a dat o 'chi- 

șalalorilor pro icapilă prescripțiuneă cetei e temeiul căreia se reclamă 

iu ra este ao ce acele servicii, se, tan» Catorită, (Cas, IIL, 341 din 27 

parțin calităţii de advocat. (Cas. IL 19% sept, 1911, 8.7. 1165, (guziee ud. 11612), 

Mai Ar8, >: 192, văzută de art 949 90i A se vedeă nota No. 1, , 

cod, con Care o azată, pe 6 prezie” Da m 

IE dici chirurgilor şi a apo- 
a medicilor, a Cl 

Art. 1904. — ACȚIUNE şi medicamente; Ci iuni 
tecarilor, pentru vizite, operaţiun



Art. 1904 E DESPRE PRESCRIPȚIUNE | "Codul civil 

A neguţătorilor, pentru marfele ce vând la. particulari 
cari nu sunt neguţători; 

A directorilor de pensionate, pentu preţul pensiunei şco- 
larilor lor, şi altor maeștri pentru preţul uceniciei; 

A servitorilor -care se tocmese cu anul, peniru plata 
simbriei lor; | 

„. “Se prescriu printr: un an. (Civ. 1183, 1472, 1729 $ 3, 4 
5, 1887 urm.. 1903, 1905 urm., 1908: ( C. com. 945, 946 „ 94 
Civ. Fr. 2272). 

Tezi. fi. “Art, 2272, — L/action des medecins, chirurgiens et apothicaires, 
pour leurs visites, operations et medicaments. 

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des 
commissions qu'ils exâcutent; 

Celle des marchands, pour les marchandises quw'ils vendent aux “harticu- 
liers non marehands; 

Celle des mastres de pension, pour le prix dela pension de leurs €ltves; 
et des autres maîtres, pour le prix de Lapprentissage; 

Celle des domestiques qui se louent î l'anne, pour le paiement de leur salaire; 
Se prescrivent par un an; 

şi 

qi; 

Doctrină străină. 

Aunny Er RAU, VIII, p. 444; - 
"BAUDRY ET TISSIER, Proser iplion, 124, 725, 727, 731, 732; .- 
Coran ET CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 133 134, 135, 144, 563, 794, 795, 98;: 

= DALLoZ, Rep. Prescription civile, 992 urm.; Suppl. Preseriptioa civile, 575 urm; - 
. LAURENT, XAXII, 500, 501, 503, 511; 

MouaLox, ed. 7-a, III, 811 urm.; 
PLANIOL, li, ed. 3-a, No. 42-20, 643; 
TROPLONG, "Pr escriplion, II, 938, 9455, 955, 

A 

Doctrină româneas că. 

ALES ANDR:S00, XI, p. 71, n. 4, 149, 290, 292, '293, 295, 290 urm., 308, 309 t. și n. 1, 31 t, 
și n. 2, 315, 318, 320, 322, 405, Al 41%, 417, 446; (1, ed. 2-3, p. 182; VII, p. 314, 375 
urm. “i și n. 1; 15, p. 29 n.1;X;p. "390, 391, 395); _Droit ancien el moderne de la 
Rownanie p. 495 nota 8; Observaţie sub. Justiţia de Pace din Pont-P'Evâque,. 8 Oct. 
913. Curier Jud. 43/914; . 

CANTACUZISO MATEI, p. 506, 511, 546, 604, 627; 
DASIeLoroL G. D-a CăprrAx, Oiservaţie sub. Trib. Bruxelles, 4 Mart. 912. Curier Jud. 

O, k . 

Nacu, II. p. 874, 875, 876; 
RAPAPORT Hr Notă sub. Cas. Fr. 2 Oct. 1924. Jur. "Gen. 1925 No. 593; 
Vrezu M., Notă sub. C. Apel Buc. s. II, 271 din 19 Nov. 1921. Pand. Rom. 1922-11- 205. 

INDEX ALFABETIC |. „ Jurisprudenţă, 
Agt seria 6, î Po. e ea Qisiune esenţială o 8 1. Preseripţiunile de 6 luni şi i an 

„Act Scese, aTiiute Pia 2 0 nu.se aplică de cât la servitorii pro- 
Bilet, a se pede „Act | Prescripţie 1-11, - priu zişi. nu şi la acele persoane a că- 
Buna cei: firezumplie de plată 5. zor servicii fiind de ordine, intelee- 
Comerciant 3, 7, 8, 9, 41.| Recurs & - tuală nu se pot asimilă cu serviciile 
Comert [i Şcoală 4 PE marnuaie în privirea cărora numai 

ervitor Director de pension 4, Socoteii ase PR legiuitorul a stabilit acele preserip- 
Facturi 10, scrie” a Titlu:. țiuni de 6 luni și 1 an; acţiunea ace- 
Hurnituri 3, 7, 82 ie A 1, Stat 4 . stor soiu de persoane Nu sep >rescrie de 

. niturie. vedea m Tia a. 7,9, 10, cât prin trecere de 5 ani, (Cas, NI, 106, iata 78,9, 11. | Tratative de plată 7, . Oet. 23/85, B. p. 788). 
Intzezujaze d, “ Pentzu a fi aplicabil art, 1904 ce. 

S



Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

clv., se cere ca condiţie specială o plată 
ixă si periodică pe an şi presupune 

nişte servicii de servitor la stăpâ 
(Cas, 1. 113/Mai, 3/58 392 ay StPÂN- 

3. Când este vorba de executarea u- 
nui contract de furnituri, intervenit în- 
tre părţi, iar nu de plată de obiecte, 
caro obişnuit se cere dela comercianţi, 
nu pe iemeiul unui contract scris, nu 
se aplică prescripțiunea din art. 1904 
din Cod. civil, ci prescripțiunea pre- 
văzută de art. 939, cod. comereial, (Cas. 
II, 309/97, B. p. 1490). 

â. Acest articol nefăcând nici o di- 
stincţio între şeoalele publice ale Sta- 
tului si cele private, ereanţa Statului, | 
pentru plata taxei, ce se ia dela fie- 
care elev pentru întreținerea, hrana şi 
învăţătura ce i se dă, este, întocmai 
ca şi creanţa oricărui director de pen- 
sion, presecriptibilă prin un an de zile. 
(Cas. I, 208/902, B. p. 639). 

5. Prescripția de un an, prevăzută 
de urt. 1904 cod. civ.. fiind întemeiată 
po o prezumpţie de plată, nu este apli- 

cabilă de câie ori debitorul recunoaşte 

că a plătit o parte din datorie, rămâ- 

nând dator cu un rest; în acest caz se 

aplică preseripția de 30 de ani. (Apel 

Buc. Î, C. Jud. 62/9039). | o 

6. Preseripţiunea din art. 1904 din 
codul civil se aplică numai când dato- 
ria este întemeiată pe bună credinţă, 

iar nu şi când se constată printrun 

titlu. (Cas, I, 19 Martie 1907, B. p. 403). 

7. După art, 1904 din codul civil, ac- 

iunea neguţătorilor pentru furniturile 

ce fac altor persoane cari nu sunt ne- 

puțiitori se prescrie prin. trecerea unul 

an, însă art. 1905 tot din codul civil 

adaugă că: preseripțiunea încetează „de 

a mai curge când între părţi sau In- 

cheiat socoteli sau când sc va fi dat bi- 

lote sau adeverințe. (Cas. III, 26 Martie 

1907, B. p. 620). , A 

8. După art, 1904 din codul civil, ac- 

ţiunile neguţătorilor pentru mărfurile 

ce vând lu particulari se prescriu prin- 

tun an. o , _ 

Când instanța de fond consideră, ca 

“acte întreruptive de prescripţie tra- 

tativole de. plată, fără a se pronunţii 

asupra mijlocului de apărare tras „lin 

faptul că corespondenta relativă la a- 

cele tratative a avut 10c după ce pre 

scripția se îndeplinise, prin. această 

procedare ea săvârşeşte o omisiune, e- 

senţială, căci mijlocul de apărare in 

vocat oră de natură să schimbe sa. 

luţia procesului. (Cas. III. 450 din 

Art. 1905. — Prescripţiunea, 

se vă împlini, chiar dacă ar urn 

ge de cât când -sa încheiat. „dările acolo menţionate. : 

Fa nu încetează de a cur 

Art. 1905 

Nor 1911, B. p. 1527, Curier Jud. 2%, 

3. După art. 1904 codul civil, se pre- 
scriu printrun an acţiunile neguţăto- 
xilor pentni mărfurile ce vând la par- 
ticularii cari nu sunt neguţători, iar 
după art. 1905 din acelaș cod, preserip- 
ţia nu încetează de a curge decât când 
sa încheiat socoteala sau s-a dat un 
bilet, sau adeverinţă, ori s'a făcut ce- 
rere de judecată. 
„Când se constată că un neguțător a 
comandat o marfă la un alt neguţă- 
tor, nu în scop deac revinde în ma- 
gazinul său, întrucât el făccă un co- 
merţ cu totul altul, ci ca simplu par- 
ticular, în asemenea caz nefiind vorba 
de o furnitură de marfă dela neguţă- 
tor la neguţător, se aplică prescripția 
din art. 1904 ce. civ. (Gas. III. .203/912, 
Curier Jud. 38/912). 

10. Prescripţiunea de un an prevă- 
zată de art. 1904 cod. civ.. pentru plata 

mărfurilor nu este aplicabilă decât a- 

tunci când nu sunt consemnate întrun 

act seris şi ca încetează, potrivit art. 

următor, odată ce a fost recunoscută 

ântw”un asemenea act. O asemenea pre- 

“ seripțiune prin urmare, nu este apli- 
cabilă când datoriile pentru măriuri 

sunt consemnate prin facturi — pre- 
zentate în instanţă, acestea fiind acte 

- serise, astfel în acest caz pentru plata 

„acestor. datorii are a se aplică pre- 

scripțiunea ordinară comercială. (Cas. 

III, decizia No. 299 din 20 Oet. 1914. 

Jurispr. Rom. 1914. p, 551). - . : 

1î. Conform art. 945 e. com. acţiunile 

derivând din acte, cari sunt comerci- 

ale chiar numai pentru una din părti, 

se preseriu. pentru toate părțile con- 

traetante potrivit dispoziţiunilor legei 

ecomereiale. 
DR 

După. art. 917 e. com. prescriptiunea 

oxdinară în materie comercială este de 

zece ani în toate cazurile în cari prin 

acest codice sau prin alte logi nu sa 

stabilit o prescripţie mai scurtă. 

După dispozitiunile art. 1904 al. 2 c. 

civ.. însă, acţiunile „neguţitorilor pen- 

tru mărturile ce se vând la particu- 

lari, cari, nu sunt negustori, se Dres- 

îu printrun an, . 

Di urmare. fiind “vorba de o lege 

“care dispune ca termenul de prescrip- 

ţio să fie mai seurt decât cel prevăzut 

prin art. 947 e. com. în speță este apli- 

abil, art. 1904 al. 2 e civ. (Trib. Ilfov 

ce IL com.. sent. din 9 Febr. 1923, Jur. 

Gen. 1923 No. 1191). . 

“12. A ce vedea: art. 1208 nota 4]. 

în cazurile mai Sus arătate, 

â serviciile, lucrările şi pre- 

a



Art. 1906 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

"socoteala, s'a dat un bilet sau adeverinţă, ori sa format ce- 
rere în judecată. (Civ. 1203, 1865, 1903, 1904 urm., 1908; Pr. 
civ. 3829: Civ. Fr. 2274). 

Tezi. fr. Art. 2274, — La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, 
quoiquiil y ait-eu continuation de furnitures, livraisons; services et travaux. 

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrâtt, cedule ou 
“obligation, ou citation en justice non pârimee. 

Doctrină străină, 

AUBRY ET RAU, VIII, p. 440, 447; 
BaUnpnY ET TIsSIER, Prescription, 751, 756, 759;. 
ConiN Er CAPITANT, ed. 2-a, II, p. 135, 136, 142; , , 
Darroz, Rep. Prescription civile, 1036 urm.; Suppl. Prescription civile, 593 urm.; 
LAURENT, XĂXII, 418, 450; | 
MoURLoN, ed. 7-a, III, p. 813 urm.; 
PLANIOL, II, ed. 3-a, No. 672 urm. 

Doctrină românească, 

ALEXANDRESCO, XI, p. 58 n. 1, 149, 294, 208, 306 ucm., 315, 320, 343 urm., 41%, 4% n. 1; 
CANTACUZINO MATEI, p. 511, 60%; 
Nacu, III, p. 876; - 

| Jurisprudenţă. . 

1. Dacă datoria pentru plata pensi- 
onului a fost recunoscută. preseripți- 
unea a fost întreruptă şi nu mai poate - 

-- îi invocată cu succes, (Apel Buc. I, 
Oct. 27/85, Dr. 85185). 

2. Deşi după art. 1904 acţiunea ser- 
vitorilor cari se toemese cu anul, pen- 
tru plata simbriei: lor, se prescrie prin- 
tun an. însă conform art, 1995 pre- 
scripţiunea de mai sus încetează de a 
curge când sa încheiat socoteala sau 
sa dat un bilet sau adeverinţă. Când 
dar se constată că titlul reclamantului 
derivă din o chitanță ce îi s'a dat, aci 
fiind vorba de o creanţă rezultând din 
sumele datorate creditorului în calita- 
te de îngrijitor de moşie, în atare caz 
„actiunea nn e supusă de cât la vres- 
cripția de 30 de ani prevăzută de drep- 
tul comun; iar nu la acea stabilită. de 
art. 1904 şi 1907. (Cus. 1, 320. Dee. 20/88, 
B. p. 1050). | - 

„3. Acţiunea ospătătorilor, hangiilor 
sau găzduitorilor pentru  nutrirea şi 
locuirea ce procură. se prescrie prin - 
şease luni şi această prescripţie scurtă 
încetează | 
Sa încheiat între! părți o socoteală 
sau sa dat un bilet sau o adeverinţă 
din partea debitorului, ete., în care 
caz ar trebui să se aplice prescripţia 
de 30 de ani; aşa că actul întreruptiv 
al prescripţiei produce o adevărată 

Art. 1906. — Cu toate acestea, cei 
aceste prescripţiuni, pot deferi, 
asupra cestiunei de a se. şti 

de a mai curge, de câte ori: 

Virzu M., Notă sub. C. Apel Buc. s. III, 271 din 19 Nov. 1921. Pand. Rom. 1922-11-265. 

schimbare _a “naturei acestei preserip- 
tii, (Frib. Ilfov C. Jud. 31/905), - 

reseripțiunea de un an prevă- 
zută, de art. 1904 cod. civ., pentru plata 
mărfurilor nu este aplicabilă decât a- 
tunci când nu sunt consemnate în- 
ir'un act scris şi ea încetează, potrivit 
art. următor odată ce a fost recunos- 
cută înt”un asemenea act. O asemenea 
Dreseripțiune prin urmare, nu este a- 
plicabilă când datoriile pentru măr: 
furi sunt consemvate prin facturi — 
prezentate în instanță acestea fiind 
acte scrise, astfel că în acest caz pen- 
tru plata acestor datorii are a se apli- 
că, preserințiunea ordinară comercială, 
(Cas, III, No. 299, 1914; Jurispr,. Rom. 
1914, p. 551). - 

5. Potrivit art, 1904 ce, eiv. acţiunea 
medicilor pentru plata onorariului ce 
li se cuvine peniru vizitele făcute de 
dânşii bolnavilor se preseriu . pentru 
Un an... 

În ce priveşte punetul de plecare al 
.. acestor preseripții faţă cu redaeţiunea 

arte 1905 e. civ. şi cu lipsa oricăror alte 
obiceiuri în România relative la mo- 
dul în care să se achite aceste onorarii. 
rezultă că preseripţia începe a curge 
upă fiecare vizită, şi ca atare nu pot 

fi valorificate în justiţie de cât Onora- 
riile cuvenite pentru vizitele făcute în 
ultimul an. (C. Apel Buc. s. III 271 din 
19 Nov. 1921, Pand. Rom. 1922.I11-965). 

6. A se vedea: art. 1904 nota 7. 

căror vor fi Opuse 
celor ce li se opun jurământ 

dacă lucrul sa plătit în adevăr. 
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Codul ciril DESPRE PRESCRIPȚIUXE Art, 1906 

Jurământul va puteă fi deferit văduvelor şi mostenitorilor 
sau tutorilor acestor, după urmă, când sunt minori pentru 
ca să aibă a declară dacă nu ştiu că lucrul este încă. datorit 
(Civ. 1208 urm., 1903 urm., 1908; Civ. Fr. 2975). 

Tert, fr. Art, 2275. — Ne ins ce ipti 4 Jr 07, Dad. Xcanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront 
oppostes, peuvent dâftrer le serment ă ceux qui les opposent, sur a question 

" de savoir si la chose a cte râellement payte. - 
Le, serment pourra âtre dâfer6 aux veuves et heritiers, ou aux tuteurs de 

ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qw'ils aient ă deelarer siils ne savent 

pas que la chose soit due. a - 

Doctrină străină. 

Avaav ET AU, VIII, p. 4th; | 

Bauonv ET PISSIER, Prescriplion, 143, 140, 748 urm.; 

Cos Er CAPITANT, Cd. 2-a, II, p. 13%, 135, 233, 248; | e 

DaLtoz, Ittp. Prescription civile, 1036 urm.; Suppl. Prescription civile, 5220 urm.; 

LAURENT, ANNXII, 516-518 urm.; ” | ! 

Lyos-Can ET RENAULT, IV, p. Bl; 
MoURLOX, ed. 7-a, JI, p. 816; 
PLANIOL, JI, ed. 3-a, NO. 693-698. 

Doctrină românească. 

XANDRE N „58 n. 1, 149, 296, 298, 306 urm., 315, 320, 343 urm. 44, 4% n, |; 

Ape go: tab x, p. 269 n. 1); Droit ancien et moderne de la Roumanie p. 425, 

423 nota 5; Despre jurământul de credulitate sau credibilitate“. Curier Jud. 56/1901 ; 

Observaţie sub. Trib. Namur. 4 Febr. 913. Curier Jud. 27/1914; | 

Casracuziso MATEI, p. 80. 512, 028; 
Nacu, ÎI, p. Sy7; II, p. 87. | i 

INDEX ALFABETIC | țiuni precum se preserie la art. 1906, 
, „ ci asupra faptului nașterei unei obli- 

Cunoşinţă 1, 3, 4, 7, 8,| Locaţie si gaţiuni de mandat. (Cas. L. 7. Ian. 

cut: 9. Minori, a se vedea „Tutor* 19:16, B.P. 6). , | N 

Datorie 1, 3, 4, 5, 10, ît. şi 5, 7 cipat 9. „3. Art. 1906 este relativ la prescrip- 

Bates, 8 1 | hot maneini i, o. a,  qiumile parienlare cele mai serie; cl 
Feb 9 10, 11 nu este aplicabil în specia unde nu e 

Femee văduvă 1, 5, B. Plată 4, 5» 8. “ vorba de  atari prescript ul. Deci, 

Imprumut 7. prescriptie 6, 8,10, 11. dacă se deferă jurământ asupra faptu- 

[tere 2 redutitate| 'Rutor 1» de 5 6 778 9 Ini dacă partea .are cunostintă de da- 

1-11 Văduvă, a se vedeă EC  toria, părintelui său, admițându-se a- 

Jutământ decizoriu 4, 5, |  mee văduvă” cest jurământ nu se violează art, 1209, 

6,1, 8 - de oarece fant»l pentrn care i se de- 

. - ! feră acest jurământ este un fapt per- 

Jurisprudență. sonal părţii căreia se deferă jurămân- 

| aia art. 1906 cu arti-: tul. (Cas. I. 357, Dec, 15179, B. p. 909). 

1. Din combinatia des- 4. Dacă se deferă jurământ tutoa 
„des -ubrica % : pa : 

colele_ce-l preced de sub ra ticulare”, ei asupra faptului dacă ştie că deb;- 

pre câte-va Dr ese a avut în vedere torul a răspuns defunctului ta a cata: 
rezultă că leginito curte ale preserip- “norilor o parte «€ in (datorie „dude o 

ermenele cele mai ; curte în cae o mică vul care, respinge acest jurământ ) 

tiunii unor creante debitorele pârât “motiv că trebue a fi dat pentru fapt» 

valoare, în care Caz > rescriptiune» personale, violează „prinoipiu e du ă- 

invocând o asenores clamant a de-  mântul de ere i ii a E poat e i dat a 

permite credite” debt Cui. văduvei - torilor i Ros enitori or. (Cas. 1. 19. 

lui, moștenitorilor sau tutorelui sprea «+ Te) : 
A LOuerul este E 5. Jurământul decizoriu nu se-poate 

declara” dacă nu ştii! ST “or  Qa de cât asupra faptelor personale, 

încă datorit. (Cas. I;. î]lan. pr Art, 1906 de şi deroază la acest prin 

p.6) 2 adibilitate tre cipiu când [a vorba de văduve, nos e- 

2. Jurământul de ereu, i nitori şi tutori, restrânge însă aplica 

: A “ezintă nici un. - ale Ă ă 

bue respins când nu PI stiunei în li- ţiunea acestor oxcepțiuni numai 200 

interes spre soluţiunea C a faptului tiunile anume arătate in at 903. 1904 

tigiu, re fiind deerit Eos imnei obliga- si 1905- Astfel, jurământul decis 

persistenţei sau stinger " 
: 28 
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Art. 1907. 

„ deferit tutorelui asupra achilărei unei 
părți din datoria ce o are către minori 
ne având de obiect un fapt personal al 
tutorelui, este inadmisibil, (Apel Buc. 
III, 233, Nov..95/86, Dr. 17/86). * 

6. In principiu tutorele ne putând 
transipe, art. 1906. care permite a se 
da tutorului unor minori jurământul 
de credulitate nu se aplică în toate 
cazurile, ci numai în speciile despre 
care tratează secţiunea IV, capit. IV 
din codul civil când se poate opun” 
„mica preseripţiune. Dacă dar se deferă 
jurământ tutorelui asupra unei alte 
specii de cât cea prevăzută de acea 
secţiune, jurământul e neadmisibil. 

„(Cas. 1, 169/Mai 18/87, B. p. 498). 
Jurământul decizoriu, defenit în- 

timatului. dacă nu are cunoştinţă că 
a împrumutat pe mama sa în calitate 
de. epitroapă legală şi dacă intimatul 
Va profitat de acea sumă. prin faptul 
mergerei sale în străinătate unde cu 
aceşti bani a terminat studiul, e un îu- 
rământ de cunoştinţă personală a iu- 
timatului despre existenta _uror fapte 

„ce-l priveă şi pe dânsul, Un atare ju- 
vământ e admisibil după art. 1209 com- 
vinat cu 1906 Curtea de apel care îi 
respinge pe motiv că intimatul eră mi- 
-nor pe când 
face o rea aplicare a art, 1209 si 1905, 
de oarece minoritâtea sa. din acel timp, 
nu. exclude posibilitatea de a aveă cu- 
noştinţă. personală de faptele conţi- 

„ nute în jurământul ce i se deferea. 
(Cas. I; 6/Ian. 9/89, B. p. 8). 

8. Admiterea jurământului de eredu: 
Jitate e recunoscută prin art. 1906. Si 
dacă legiuitorul declară prin art. 1906 
că 'cei cărora vor fi opuse prescrip- 
“tiunile prevăzute prin art, 1903 urm: 
pot deferi celor ce. se opun jurământul 
de credulitate dacă suma sa plătit, a: 
ceastă dispoziţie e excepţională în 

- acest sens, că de vreme ce contra pres- 
cripțiilor împlinite nu se poate admi- 
nistra proba contrarie şi nu se poaie 
deferi niciun jurământ : din contra 
când e vorba de scurtele prescripţii 
prevăzute de art. :1903 urm. civ., acei 
cărora se opune preseripția-pot deferi . .- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

s'a petrecut acele fante, - 

„vra faptului, dacă 

Codul civil 

jurământul. De alimintrelea unu se 
poate . zice că iuriimântul de creduli- 
tate recunoscut War putea fi admis de | 
cât în cazul art. 1906, ci din contra de 
câte ori se deferă jurământ dacă nu se 
ştie că suma sau lucrul reclamat se da- 

_toreşte, el trebue să fie admis, ue fiind 
contrariu nici art. 1209. Asemenea în- 
rământ în general, poate fi deferit 
văduvelor. moştenitorilor şi chiar si 
tutorului, dacă nu e vorba de a tran- 
sie asupra intereselor minorului. (Cas, 
I, 296/Iun. 25/91, B. p. 7532), 

3. Alinorului emancipat i se poate, 
cu asistența curatorului şi eu îndepli- 
nirea formelor prevăzute de art, 413 
Cod. civ. a i se deferi sau referi jură- 

"mântul de credulitate şi pentru ipoteze 
analoage celor prevăzute. de art. 1906 
Cod. civ. Jurământul de eredulitate nn 

- se poate deferi sau referi tutorilor, în 
alte ipoteze, decâț cele prevăzute. în 
art. 1906 chiar dacă sau îndeplinit 

„formele prevăzute de art. 413 Cod. cv, 
(Erib. Dolj II, Dr. 12/95). a 

10. Jurământul de 'credulitate, pre- 
__xăzut de art. 1906 din. Codul civil de- 
ferindu-se pentru ca n:oştenitorii să 
aibă a declara dacă stiu sau nu des- 
pre: datoria sumei sau lucrului, tocmai 
această raportare la ştiinţa sau cu- 
noştinţa moştenitorilor asupra dato- 
riei lucrului constitue o transactie. şi 
partea care deferă acest jurământ nn 
mai poate, după prestarea lor să uze- 
ze-de alte probe. (Cas. 1, 3271900. B. 
p. 1119), | | 

1. Jurământul zis de credulitate 
prevăzut de «art. 1906 este admisibil 
prin analogie şi în afară de mica pre- 
seriptie. în cazul când se deferă asu: 

noştenitorii nu 
ştiu că autorul lor s'a îiolosit de un 
imobil şi datorează chiria. Acest jură- 
mânt constituind o tranzacție ca Și Ce 
decizoriu, partea care l-a propus unu 
mai poate să producă şi alte probe 
pentru dovedirea  pretenţiunii sale. 
(Apel Galaţi II, Dr. 14/900), 

12. A se vedeă: art. 1208 notele dl, 
38, 39, 41; art. 1472 nota 4. 

4 

Art. 1907. — Veniturile renditelor perpetue sau pe vieaţă; 
Prestaţiunile j periodice ale a pensiunilor alimentare, chiriile 

caselor şi arenzile bunurilor rurale: Sa 
_ Dobânzile sumelor împrumutate şi în. genere 

plătește cu anul sau la termene periodice mai scurte; 
tot, ce se 

Se prescriu prin cinei ani. (Civ. 474, 523, 900, 1429, 1587 
urm., 1639 urm., 1908; C. com. 941; Civ. Fr. 2977). 

Tezt. fr. Art 2277. — Les arrâra 
Ceux des pensions alimentaires. 

ges-de rentes perpetuelles et viagtrss; 

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;;- 
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Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1907 

î Ă 

Les intercts des sommes prâtces, et genâralement 'tout ce q 
par annte. ou ă des termes periodiques plus courts;: 

Se preserivent par cinq ans. 

ui est payable 

Doctrină străină. 

AuBni ET DAU, VIII, p. 499, F3t urm; 

Bacoar Er Tissten, Prescriplion, 109, 710, 113-710, 180, 783-185, 188; . 

Co ET CAviTANT, cd. 2-a, Î, p. 927; Il, p. 432 urm, 139, 141, 677, 809, 1011; cd. i-a, 

UI p. ti, Dif, UD; 
ARE 

Dartoz, Jtip. Prescription civile, 1051 urm.; Suppl. Prescription civile; 609 urm.; 

DesasTE ET CouuiTr DE SANTERRE, VIII, 385 bis, II; , 

Later, NNNII, 432, 493, 45, 4383 urm., 449-451 urm, 457; 

MovaLos, ed. S-a, III. p. SIS urm; . 
, 

PLAsIOL,, 1, cd. fu, No. 2î0b; 1, cd. 3-a, No. 037; 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, NI, p. 05 n. şi 9,150, 191, 206 n. 2, 207, 227, 291, 202, „29%, 307, 312, 

310 urm, 32| uin. 335 urm. 398; (|, ed. 2-a, P- 522; UI, ed. 2-a, pi „305 n. 2; Il, 

part. 1, cd. 2-a, p. 308, 353; III, part, IL, ed-: 2-a, p. 10, 609, 630, 825; IV, part, Il, 

ed, 2-a, p. 291| n. 45 XI, p. 53%. şi n. 2; VII, p. 316 n. 3; VIII, part, 1, ed. 2-a, 

258.453, 605 £. și n. 5; IX. p. 155, 2%n. 1, 150. 591, 602-702 n. Î, 703; X,p. 97. 

PI Met “oo, 230, 640, 257 n. 1, 205, 864 417, 41% 126, 58, 763 pen, sau mu 
i , , 1, en “Derpetue“. Dreptul 6/9 ; „Prescrip ia cincinatil previlzu fi 

i dreptul mea, 1 este d "olicavilă anuităților datorie creditului funciar? Curier 

dud: 7/1%01; Observaţie sub. Trib. Imperiului Gordon; G folie 1900. Curier Jud. 19/09: 

Observaţie sub. Trib., Namur, 4 Febr. A 13. urier Jud. 21/91; rvație Sub. 

hP i - . Observaţie sub. C. Apel Lyon, 1 kebr. 

Apel Litge, 9 Ian. 913. Curier Jud: 27/0l&; servaţie suk. (ii 1049. Tribuna 

9. i 30/1914; Observaţie sub. Trib. lași & & - 

ŞI: Paris ad 010 Ovseaivaţie sub. Trib. civil Le Havre & Oct. 1920. Pand. Rom. 

pi DAUL Nota sub. Trib. Prahova Ss. 111,29 April. 1920. Pand. Rom. 1932-11-34 ; 

CZ "5 507, 510, 511; , - : | DE 

GâsTAc uzso MATEI, P. Die Obseroaţie sun. Apel Lite jol 913. Curier Jud. 10/1914; 

“Dia A “Belg., 11 Mai . CP SU ar 28/1002 : 

Si ua S03, STI i mi asupra existen[ei ventelor perpelue în Dreptul român“. Curier 

aul, ist: 1 Gas. 1,641 bis din 6/Nov. 1913: Rand legi 1925-1-89: 

Vertu Și At Nolă sii cas: In ja se aplică ea n dobânzile Creditului funciar t*. 

TURESCU UR., - | 

Dreptul 11/1900. : jendicare 22, . 

. , posesiune 2!» 22 33, . Reven Oblizaţii 6, 7,9, 10 

DEX ALFABETIC caritate 8,9. | Rurale Obligaţii & î, > 
INDEX A 000 Ereseripţie LD ce se Rural pământ 56,7, 

, 2 , 38. i r AU. ” 

Acţiune 15. . Dotă 20 at 27 prestaţiuni peri0 i iq 0. Salar 32, j 

Arenzi, a se vedcă „Lo- | EfCCtC Die ay „vedea moi s t de oraş 25 

ca ie se ist Fructe 24, 22, 5 3 ă “ caţie“, „Pensiuni?s „Pen- SEE (E ice | A 

peace “tezaur 4. Garanţie pr ” siuni alimentare“ Sort "10 3) 21,35, 37. 

Calimach Cod 6, 7. Hotărire 22. - „+ 23,97,39, |. Primărie 25. vedea „Ac- | Stat, "Legea comptabili- 

Capa 2 Imprumut te vedeă „Do- | Prosaes a se vedeă sic” | O istui sale 1,2,3,4, 5,11, 

Caragea Cod 6, 7. n e i alict 34 12, 17, 18. “ 

: ! ei bâazi*e . uasi-delict Ste NR câtie 27. , 

Căsătorie, desfacerea . Interogator 37 reseripției” Htăscumpărarea renditei Şubrogaţie 25 29, 

Cauţiune 1. _: __| Intreru ; : * credinţă 21, 22, 30, 31. Testament 20, * 

Cauză, plată fără cauză 35. plăntene zecimi 36. Rea crestere 20, ; | Tezaur, bon 4. 

Guriu.a se Seăeă „Le | jurââg 83 „egăte operpeii îi e| Gin Pasat „po 
. 

. - x .. > » 

Qiaeasi 5 6.7: 0 97 10; Legat 2optabilității Sta” Ry i426,'27.. 2, | bin cețene 3 
mitetal Obligaţiilor su- ; 3, 4, 5 îl» î% ACN irea iructeiur 2i ecimi Juucţent 

zale 6,7, 9, 10 tului Se 209 Bear 4 ”   
Comptabilitatea Statului 17, 18. 23, 

- Locaţie 10, 16, 17 . = 

Căii dq? Neuligenţi e doi Si Jarisprudenţă. 
Cupoane, a se vedea „Do- neine A 6.1,9, 10. 1. Art. 19.ieg. compt. statului nu 

Daune-interese 13. _. Obligaţii Turcă 13, 14 3 | este aplicabil siimelor depuse la sta 

Desfacerea cisivoriei 29, | Orgine P 
cu titlu de cauţionament, de oarece 

39, L a 2 d 

X 3 . : vodaraa de 

Depozit 5, 6, 7, 8,9, 494 Pâmâgt se acel „anticol a. 190 Eee o suino 
obânzi 6, 7,9, 1 , * iuni 16, 25 i 2 asia A Pia . 

Teasta e | pei uta | E “Nina datorita coiraeata de 
-Dobiazi moratorii 13 29. 25,28 , 

15 6,7 8       
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Art. 1907 

A . . . A - “ . . . 

dânsul, iar nici cum în privinta bani- 
lor ce dânsul a deţinut sub titlul de 
garantie, (Apel Buc. 1 Dee 19/13, Dr. 
+74), . 

2. Prescriptiunea de 5 ani. prevăzută 
de art. 79 din legea comptabilităţii ge- 
nerale a. statului este excepțională şi 
„ca atare nu poate îi aplicată la alte 
cuzuri diferite din cele anume arătate 
în zisa.lege. Or, leginitorul, prin art. 
19 din legea comptabilităţii, preocupat . 
de regularea veniturilor şi cheltuelelor. 
statului a prevăzut că sunt preserise 
şi stinse în folosul stutului toate cre- 
anțele rămase nelichidate. neordonran- 
tate şi ne plătite în termen de 5 ani, 
socotiți de la deschiderea exerciţiului, 
Or, pretenţiunea pentru venitul pă: 
mântului căleat de staț nu formează 
contra statului o creanţă certă şi Ii- 
chidă, de oare ce cuantumul acelui ve- 
nit e a se :evaluă şi apreciă de către 
instanțele de :fond şi. prin urmare nu... 
se poate susţine că-nişte atari preten- 
“ţiuni de despăgubiri întră în pres- 
eripțiunea excepţională prevăzută de 
art. 19 din legea comptabilităţii. (Cas. 
1, 433, Dee. 10/77, B. p. 360). | 

3.' Prescripţiunea de 5 ani prevăzută 
de art. 79 din legea comptabilităţii şi 

„al cărei punct de plecare este anul des- 
chiderii exerciţiului. presupune o cre- 
anță budgetară care a făcut obiectul 
unui exerciţiu şi prin urmare este ina- 
plicabiiă la creanţe câre nau făcut o-. 
biectul unei prevederi budgetare. (A- 
vel Buc, III, 131 Febr. 26j19, Dr. 29/19). 

4. Preseripţiunea de 5 ani prescrisă | 
prin articolul 79 legea comptabili- 

„tătii priveşte pe acele creanţe ale par- 
ticularilor contra statului, pentru a că- 
vor plată se cere o prealabilă lichidare 

si o anume ordonantare. Intru cât pri- 
vește creanţele particularilor asupra 
statului rezultând din împrumuturi ce 
„acei particulari fac fiseului, nu poate . 
ti vorba, nici de lichidare nici de or- donanțare, statul liberând în schimbul 
banilor primiţi de el în împrumut, un 
bon de tezaur supus prescripțiunei de drept comun privitoare la stingerea 
obligațiunilor. (Cas. I, 290. Nov. 2/79, B. p. 766), - 
_ 5. Preseripţiunea de 5 ani prevăzută în art. 79 legea comptabilităţii sene- 
rale 'în favoarea Statului are aplicaţie 
numai la creanţele budgetare al căror punct de plecare pentru a prescrie în- cepe a curge de la deschiderea, exerci- 
țiului; când însă este vorba de plata pretului rescumpărărei elăcei, care se depune de către sătenii clăcaşi în co- 
mitetul rural pe comptul proprietaru. 
lui moşiei delimitate, Statul fiird con- 
siderat în virtutea, legii rurale numai 
un simplu depositar, nu e loc a se opu- 
ne prescripţiunea. prevăzută în artico- 
lul citat, (Cas. I, $, Ian.-12/88, B. p. 2; 

DESPRE PRESCRIPȚIUXE 

Statului; 
„sale fiind 

Codul civil 

Cas. I, 367 din 15 Dec. 188, B. p. 1179; 
Cas. I, 9 Ian. 12/80, B. p. 9), 

6. Sub regimul legilor anterioare co_ 
dului civil nou,.nu era consacrată Dre. 

_scripţia de 5 ani încât priveşte dobân. 
zile sumelor împrumutate şi tot ce se 
plăteşte cu anul sau la termene peri- 
odice, precum e consacrată prin art 
1907. Prin consecință dobânzile Sume- 
lor datorita de comitetul obligaţiuni. 
lor rurale nu se pot prescrie de cât 
prin trecerea de 30 ani, prescripţie con- 
sacrată prin codicile Caragea şi Ca- 
limaeh în general pentru toate obliga- 
țiile. (Cas. I, 411, Dec, 8/8), B. p. 39). 

2. Comitetul. de lichidare în opera- 
țiunile sale ne având nici un amestece 
cu acelea ale fiscului. el este cu totul 
independinte întru cât operaţiunile 
sale nu sunt prevăzute în budeetul 

prin urmare atribuțiunile 
mărginite numai întru a 

conservă sumele încasate de la clăcași 
spre a le plăti proprietarilor dobân- 
zile datorite de dânsul nu se pot pre- 
scrie de cât prin trecerea de 30 ani, 
prescripţiune consacrată prin .- codicele 
Caragea şi Calimach în genera! pen- 
tru toate obligaţiunile. (Cas. I, 9%, 
Mart, 11/81, B. p. 198). , 

3. Statul fiind un singur depozitar 
al fondurilor destinate pentu plata 
prețului răscumpărării clăcei şi văr- 
sate în casa de despăgubiri, în comp- 
tul proprietarilor de moşii în drept de 
a fi despăgubiţi, nu poate invocă pre- 
scripțiunea în contra. acelor proprie- 
tari, căci cel ce deţine întrun mod pre- 
car, averea altuia nu poate să prescrie 
nici o dată. (Apel. Buc. JII. 118. Apr. 

"16/82, Dr. 67/82). 
- Statul, conform întvegei economii 

a legei rurale din 1864, nefiind de cât 
un depozitar al sumelor datorite de 
ciăcași foştilor proprietari, comitetul 
de lichidare, care a primit acele sume 
pentru a le remite celor în drept nu 
poate invocă preseripţiunea de 5 ani 
pentru a îi apărat de plata cupoanelor 
obligaţiunilor rurale, de oare ce el nu 
tace altceva de câţ deţine în mod pre- 
car averea altuia. (Apel Buc. 1, 236, Oct- 
18/80,_Dr. 14/81). , 

10. Prescripţiunea de 5 ani, prevă- 
"zută de art. 1907, are o aplicaţie nu- 
mai la creanțele ce decurg.din venitu- 

„rile renditelor perpetue sau pe viaţă a 
vrestațiunilor periodice ale pensiuni!” 
lor alimentare, chiriilor, arenzilor, do- 
bânzi şi în general la tot cs se plăte- 
şte cu.anul sau la termene periodice 
mai scurte. Insă când este vorba de 
plata. preţului . rescumpărărei elăcei 
care se depune de către sătenii clă- 
caşi în comitetul rural pe comptul pro 
prietarului : moşiei delimitate, Stati 
fiind constituit în virtutea legei rurale 
numai un simplu depozitar, nu e loc 
a se opune prescripțiunea prevăzută în 
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art. 1907. (Cas. I, 203/Mai 25/83. B. p. 595; 
Cas. I, 36/Ian. 20/83, B. p. 62; Cas. 1, 265, 

„Sept. 20/82, B. p. 877). 
11. Prescripţiunea prevăzută de art. 

19 leg. comptab. generale a statului, nu - 
este aplicabilă de cât în privința ere- 
anțelor pentru cari s'a deschis un cre- 
dit în bugetul statului. Când dar nue 
vorba de o creanţă budgetară, ci de 
restituirea unor sume reţinute fără 
cauză, cari, conform art. 1890, urm. e. 
civ., se prescriu prin 30 ani. nu este 
aplicabil art. 79 din legea comptabili- 
tăţei generale a statului. (Cas. I, 42, 
Febr. 9/90, B. p. 130; Cas. [, 285/Sept. 
11/85, B. p. 643). 

12. După legea comptabilităţei gene- 
rale a statului din anul 1864 (art. 20) 
creanțele pentr achitarea cărora sta- 
tul a deschis un credit conform bud- 
petului, se prescriu, dacă ele n'au fost: 
cerute de citro cel în drept de a şi le 
primi, întrun interval de:5 ani, (Cas. 

„ 287/Oct. 8/86,.B. p. 753). . 
13. Legiuitorul a admis preseripţiu- 

nea cimcenală în vederea unei raţiuni 

de ordine publică şi de interes general, 
spre a preveni o acumulaţiune de do-, 

bânzi 'ruinătoare pentru debitori, ast- 
fel că ea este nu numai o simplă pre- 
scripțiune de plată, ci o adevărată i- 

beraţiune, şi în care scop legea a iîn- 

tins-o Ja tot ce se plăteşte cu anul sau 

la termene periodice mai scurte, Or, 

dobânzile moratorii. acordate de 3u- 

stiție, măresc pe fiecare an sumele 
adjudecate şi ele nu sa dobândese de 

creditor de cât succesiv sau anual, 

treptat cu scadențele. Iar calificaţiu. 

nea do daune-interese, ce Sar putea 

da acestor dobânzi moratorii, nu 

poate a le schimbă matura, pentru că 

în tot cazul aceste dauno-interese mă- 

rese pe fiecare an sau la termene po- 

rodie capitalul. Deci dar. dobânzile 

fie datorite în virtutea unei conven- 

țiuni sau în virtutea unei hotăriri, sau 

a legii, natura lor este tot aceeaşi din 

punctul de vedere al preseripţiunei, 

căci toate măresc datoria principală şi. 

ni rin urmare a ruină pe de- 

amonin tă Pee atorul le lasă a se acu- 

mulă prin inacţiune sau neglijenţă. 
" Astfel fiind, dobânzile legale Si jul 

ciare se prescriu prin » all i do- 

bânzile Linvenţionale, raţiunea fiind 

acceaşi. Art. 1907 vorbind despre do- 

bânzile sumelor împrumutate, no tace 

de cât ca exemplu, şi exemplul nu 05 

niciodată restrictiv, afară numai. dac: 

restricţiunea P'ar rezultă, din princi- 

piu, Deşi preseripţiunea cincenă es e 

o excepţiune, dar această, excepţiun 

formează ea însăşi 0 regulă cat 

sens că art. 1907 zice că „tot ce sa plă- 

teşte cu anul sau l& termene perio- 

dice mai scurte“. Astfel fiind, chiar 

textul legii stabileşte un principiu ze 

neral şi ca atare aplicabil la toate do- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 
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bânzile, or care ar fi sorgintea lor. 
( Apel Buc. III, 30, Aug. 9/91, Dr, 62/91; 
Trib, Ilfov, IL, Mai 15/87, Dr. 47/87; Cas. 
II, G/lan. 14/9%, B. p. 72). - 
„14. Din exemplele ce dă art. 1907 şi 

din spiritul legii, reese că legiuitorul 
a admis preseripţiunea cincinală în ve- 
derea unor consideraţiuni de ordine 
publică, şi de interes general, spre a 
preveni ruina, debitorului ce ar pu- 
teă rezultă, din marea acumulaţiune a 
dobânzilor, astfel că ea. este nu numai o 
simplă prezumpţiune de plată ci o a- 
devărată liberaţiune. Astiel fiind, art. . 
1907 îmbrăţişează, în generalitatea dis- 
pozițiunei sale penale, tot ce se plăte- 
şte cu anul sau la termene periodice 

- mai scurte, Această preseripţiune, fiind 
pedeapsa creditorului neglijent, evident 
este că nu se poate aplică aceluia care 
de mai înainte şi-a preservat dreptul 
său contra ei, schimbând naţura pre- 
stațiunei în momentul chiar al scaden- 
ţei. Aşă fiind, când din termenii unui 
contract de împrumut rezultă că păr- 
țile au convenit ca în caz de neplată 
la seadenţă dobânzile. se vor capita- 
liză şi vor produce şi ele din ziua exi- 
gibilităţei alte dobânzi, şi când acea- 
stă clauză sar consideră ca valabilă, 
nu se poate aplică acestor dobânzi, ca- 

de mai înainte. preseripţiu- 

6/91, Dr.. 49/91; Apel. Buc, III. 171, Oct. 
14/91, Dr. 82/91). . 

15. Axwt, 1907 nu lămureşte cari sunt 
acei 5 ani şi când ej încep a curge. 
Insă ţinând seamă de cauzele de între- 
rupere, civilă, precum sunt definite şi 
re&ulate prin art. 1865, trebue să zi- 
cem că pentru calcularea celor 5 ani 
trebue a admite ca punct de plecare 
cererea în judecată sau actul întrerup- 
tiv al preseripţiunei, conform art. 
1865. Prin urmare, debitorul nu poate 
opune preserpțiunea dobânzilor sau 

prestaţiilor periodice cuvenite pentru 
da cererea în jude- 

cată, ci pentru timpul înainte de acei 

5 ani, (Cas. IL, 378/Nov, 25/92, B. p. 999; 
Cas, Î, 223/lun. 18/93, B. p. 583). | 

16. Din dispoziţia finală a art. 1907 

rezultă, că, preseripţiunea de 5.ani se 

aplică nu numai la acele creanţe enu- 

merate în al. ], II şi III ale art, 1907 ci 
la toate  creanțele care însuşese 
natura celor enumerate, adică la acele 

cari nu au de obiect capitaluri, ci pre- 

staţii periodice cari sunt venituri. 

Prin stabilirea acestei prescripţiuni le- 

„_ giuitorul a voit a împiedecă mina, de- 

bitorului a cărui datorie sar mări ne- 

încetat prin acumularea prestaţiilor 

periodice, pe cari creditorul prin ne- 

glijenţă nu le-a reclamat. Astfel pre- 
scripţiunea de 5 ani are a se aplică şi 

la pensiile datorite de Stat şi cari 

n'au fost reclamate 5 ani, pentru că ele 

sunt o creanţă care are de obiect o 
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-prestaţie periodică şi determinată. 
„(Cas.. Î, 378/Nov. 25/92, B. p. 999; Cas. 
I, 223/lun. 18/93, B. p: 583). 

17 . Prescripţiunea de 5 ani prevăzută 
de art. 1907 este neaplicabilă în cazul 
când se cere restituirea unor reţineri 
Ade oare ce prin legea asupra compta- 
bilităţei . Statului, prevăzându-se o a- 
nume specială prescripţiune. dânsa nu 
a putut fi abrogată „posterior prin co- 
“dui.'civil care edictă reguli generale 
asupra preseripţiunei. Dacă prin art. 
19 din legea  comptabilităţii statului, 
se prevede că sunt. prescrise în folosul 

_ Statului toate creanţele rămase neli- 
-«hidate, neordonanţate şi neplătite în 
termen de 5 ani socotiți de la desehi- 
derea exerciţiului, nu mai-puţin însă 
“prin art. $0 al 'acelecaş lege se decide 
că o ascmenea .preseripţiune nu se va 
aplică când cauza: generatorie a neor- 
donanţărei sau a neefectuărei plăţii a 
fost faptul chiar. al administraţiei. 
Deci ' dacă creanța nu a fost plătită 
celui în drept din faptul administra- 
ţici. preseripţiunea specială de 5 ani 
me mai fiind aplicabilă, preseripțiunea 
generală de 30 de ani e singura ce s'ar 
puteă invocă, (Apel Buc. Lil, 50, Febr. 
28/92, -Dr. 24192). - , 

* 16. Prescripţiunea din art. 1907 fiind 
pedeapsa neglijenței ' ereditorului, ur- 
mează că ea, nu poate fi invocată de: 
debitor când creanţa nu s'a plătit la 
termenul preseris din fapta chiar a .de- 
bitorului.. Acest principiu este consfin- 
ţit de art. S0 din legea comptabilită- 
ţei generale a statului, când, după ce 
prevede în art. 79 că sunt prescrise şi 
cu desăvârşire stinse în folosul statu- 
lui toate creanţele rămase nelichidate, 
neordonanţate şi. neplătite în termen 
de 5 ani socotiți de la deschiderea e- 
=erciţiului, declară, în art. 80, inapli- 
cabile aceste dispoziţiuni în cazul când 
creanţele nu san ordonanţat, sau plata 
lor nu s'a efectuat la termene prescrise 
din fapta chiar a administraţiunei 
Deci dacă partea a făcut înlăuntru 
termenului de 5 ani, cererea de a i:se 
plăti sumele datorite, şi că ministe- 
rul a refuzat sau n'a voit a-i admite 
cererea, faptul neplăței fiind imputa- 
bil ministerului, acesta nu poate, con- 
form art. 80, invocă, în favoarea sa, 
preseripţiunea de:5 ani. Din momentul 
dar ce art. 80 din legea comptabilităţei 
“generale a statului. priveşte acest fapt 
ca de natură a ridică administrațiunei 
dreptul de a invocă preseripțiunea de 
= anu, Şi uceastă nevoinţă sau refuz al 
adminsstraţiunei, fiind un fapt perma- 
nent, urmează neapărat că pentru tot 
timpul câtstatul n'a voitsaui-a refu- 
zat de a ordonanţă plata acelei sume'să 
nu poată face a curs în favoarea sa 
termenul de 5 ani al: prescriptiunei. 
Statul n'ar fi putut invocă, curgerea 
unei noui prescripţiuni de 5 ani, de 
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cât dacă ar fi făcut sii înceteze faptul 
de a împiedecă cursul în favoarea sa, 
adică ar fi ordonanţat plata acelei 
sume şi partea ar: îi lăsat. să treacă 5 
ani, fără a reclamă plata sumei ordo- 
-nanţate. (Cas.. I, 29/Ian. 20/93, B. p. 24). 

19 Deşi este inexact în drept a se 
“pretinde că întreruperea preseripțiunei 
de 5 ani schimbă natura acestei pre- 

transformând-o în -pre- 
seripţiune de 30 ani, acest principiu nu 
este adevărat de cât atunci numai când 
faptul - intreruptiv de  preseripţiune 
conţine o novaţiune a creanţei. (Cas, 
I,_29/lan. 20/95, B. p, 95). | 

20. Debitorul legatului unei rente 
viagere nu mai poate invocă preserip- 
ţiunea,. intereselor .rentei în: virtutea 
art, 1907 din codul civil, când dânsul 
a reennoscut şi s'a obligat a plăti ra- 
tele datorite, întru cât această recu- 
noaştere şi: obligaţiune de a plăti, 
transformă, pentru viitor, această da- 
torie trecută, într”o. datorie ordinară, 
preseriptibilă numai prin 30 ani. (Apel 
Bue. III, Dr. 52/95); ! 

21. Preseripţia de cinci ani nu 'se 
aplică decât la prestaţiuni, periodice, 
iar' nu Si la o sumă. de bani, datorită 
drept capital. Astfel că posesorul de 
rea credinţă nu.. poate invocă acea 
prescripţie, pentru sumele la care a 
fost condamnat să le plătească anual, 
ca reprezentând fructele percepute pe 
nedrept. (Apel Galaţi II, Dr. 43/96). 

” 22. Prescripţia de cinci ani nu es 
aplicabilă la restituirea fructelor per- 
-cepute de posesorul da rea credinţă în- 
nainte de pronunţarea hotăriîrei ce or- 
donă restituirea, lor, de oarece, până la 
pronunţarea unei asemenea hotăriri, 
cotitatea fructelor nu este determinată 
şi creditorul nu posedă un titlu, pe 
care să-l poată execută, acţiunea în Ie- 
stituirea de fructe, fiind subordonată 
actiunii în revendicare a fondului. 

Preseripţia de 5 ani se aplică şi la re- 
stituirea fructelor percepute de un po- 
sesor de rea. credinţă, cu începere însă 
dela hotărirea definitivă, eare deter- - 
mină cotitatea lor şi le transformă în- 
to condemnaţie pecuniară anuală; 
căci. dela acea, dată, cotitatea ereanţii 
fiind determinată şi creditorul avân 
un titlu executoriu, creditorul devine 
culpabil de a nu fi urmărit veniturile 
sale periodice şi da a fi provocat, prin: 
to neglijență prelungită, ruina debi- 
torului său. (Cas, IL, 188/9. B. p. 187). 

23. Dobânzile sumelor împrumutate 
şi orice alte sume plătibile la termene 
periodice se prescriu prin trecere de 
5 ani, din riomentul ce se datorase. 
(Cas. I, 308/96, B. p: 1530), N 

2+ Datoriile provenite .din chirie 
deşi se: prescriu prin trecere de 5 ani, 
totuş o asemenea datorie, dacă a fost 
recunoscută de debitor.prin un osebit 
înseris, ca constituind o nouă oblisa- 
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țiune, devine prescriptibilă după drep- 
tul comun, prin urmare, nu mai poate 
îi vorba în asemenea caz de preserip- 
ţia de cinci ani. (Cas. I, 313/9%, B. p. 
1307; Cas. secţii unite 17/98, B. p. 1253). 
25. Se prescriu prin cinci ani presta- 

tiunile periodice: ale pensiunilor ali- 
„mentare, si deci această prescripţie 
cincinală nu poate fi invocată de pri- 
măria unui oraș, când un sergent de 
oraş îşi reclamă reţinerile ce îi sau fă- 

cut din leută pentru pensiune de că- 

tre primiirie, pensiune ce nu poate a- 

veă, după ch'ar hotărirea acelei pri- 

mării, (Gas T, 342/99, B. p. 1102). 

26. Preseripţiunea_ cincinală,  pre- 

“ăzută de art. 1907 din cod. civ., se a- 

plică şi la cupoanele de ventă, dacă 

dela data exisibilității au trecut cinci 

ani, fără. ea valoarea lor să fie recla- 

mată. (Cas. I. 150/99, B. p. 410). 

23. 'pitlurile emise la purtător, fie de 

Stat, fio de comune, reprezentând un 

împrumut, detentorul unui asemenea 

titlu trebue privit, prin efectul subro- 

gaţiei. pentru suma cuprinsă în titlu, 

ca un împrumutător. şi, prin eşirea 

la sorţi u titlului, capitalul conţinut în 

tiu devenind exigibil, condiţia deţi- 

nătorului esto aceiaş ca a unui eredi- 

tor a cărui creanță a aJuns la termen, 

de und urmează că, conform , drep- 

tului comun, creanța s4 adică titlul, 

nu poate fi prescrisă decât după tre- 

cere de 30 de ani dela data:eşuei 

la sorţi. Numai cupoanele acestor ti- 

tluri. ajunse la scadenţă, se prescriu 

prin trecere de cinci ani din ziua sca- 

denței, şi această prescripţie de cinci 

ani pentru cupoanele ajunse la sca- 

denţă nu este decât consacrarea Prin 

cipiului do drept: comun, prevăzut în 

art, 1907 din codul civil, şi In virtu- 

tea căruia se declară prescrise, prin 

cinci ani veniturile ren itelor. (Cas. 1... 

401, B. p.80). _ . 

28. Obligaţiuneca impusă moştenitoru- 

lui, de a da creştere şi întreţinere u- 

nui copil, neavând de obiect o presta- 

țiune periodică, prescripţiunea de cinci 

ani, prevăzută de art. 1907 codul civil, 

nu este aplicabilă în spetă. (Apel Buc. 

„Dr. 481901). 

IDE savu la, capitalul dotal, da- 

torite de bărbat după disolvarea, Că- 

sătoriei. Inate fie ca dobânzi moratozi! 

legale, fie ca procente moratoră, duc i- 

i nt supuse prescripiiune! 

clare. Sun tie de art. 1907 din codul 

civil. (Prib. Ilfov, Dr. 451901)... “Lota 

3v. Soţul, condamnat să restitue dot: 

cu dobânda ei legali dela desfacerea 

căsătoriei. este de rea . credinţă» când 

dela. această dată mai percepe CUpOI: 

nele ataşate la fondul dotal, ȘI deei 

nu poate să învoace preseriptia € 

„cinală, când soția îl va urmări pentru - 

plata dobânzilor, (Apel Buc. Î, C. Jud. 

35/1901). 
a 
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- 81. Preseripţia prevăzută de art. 1907 
codul civil nu se aplică la dobânzile 
sumelor supuse la restituţie. când a- 
ceste sume au fost primite cu rea cre- 
dinţă de către acela, căruia nu-i erau 
datorite. (Cas. 1, 345/902, B. p. 1021). 

32. Pveseripţia din art. 1907 cod civ., 

după care se prescrie prin 5 ani tot 

ceeace se plăteşte cu anul sau la ter- 

mene periodice mai scurte, nu este 

fondată numai pe prezumpţia de plată, 

dar mai mult, pe consideraţia de _ar- 

dine publică şi de interes general, de a 

împiedică ruina. debitorului prin acu- 

mutarea prestaţiilor ce datorește, pro- 

venită din cauza neglijenţei creditori- 

lor de a le reclamă la exigibilitatea lor. 

Prin urmare şi salariul lunar, care 

este o.plată periodică, intră în preve- 

derile art. 1907. şi 'se prescrie, prin 5 

ani, chiar în cazul când creditorul ar 

puteă dovedi că i se datorează presta- 

ţiile ce veclamă şi chiar dacă debito- 

“vul nu contestă datoria, astfel că, în 

acest. caz devine inutilă discuţia asu- 

pra refuzului debitorului de a prestă 

jurământul defevit şi asupra respin- 

werii cererei de a i se face un intero- 

gator, de oarece acest mod de probaţie 

se referă la preseriptiile din art. 1903, 

1904, iar nu şi la aceea din art. 1907. 

(Cas. 1, 538/904, B. p. 1785). a 

33: Conform dispoziţiunilor ultime 

din axt. 1907 codul civil, tot ce. se plă- 

teşte cu anul sau la termene periodice 

mai scurte se prescrie prin cinci ani. 

Astfel, ori de câte ori se cere o plată 

anuală pe mai mulţi ani, trecuţi, re- 

prezentând folosinţa unui loe pe acei 

ani, partea nu poate fi condamnată la 

acea plată decât pentru cei din urmă 

cinci ani, datoria pentru ceilalţi ani 

anterori fiind preserisă. (Cas. I, 31 Ia- 

„nuarie 1907, B. p. 36). 

34. Preseripţiunea de cinci ani, pre- 

ăzută de art. 1907 codul civil. nu se 

poate aplică de cât atunci când ere- 

“anţa pentru vestituirea fructelor este 

isvorită dintrun contract, iar nu şi in 

cazul când acea creanță isvorăşte din- 

“îvun quasi-deliet_ comis printr'o pose- 

siune de rea credinţă, în care caz Te- 

stituirea de fructe este supusă PIre- 

seripţiunci de 30 ani. (Apel Buc. IL 

Dr._13/%8$, p. 599). A 

25. Dacă. datoria Statului eră o pre- 

staţie plătibilă la un termen mai scu 

de-un an ŞI supusă, preseripţiei prevă- 

zută în. art. 1907 codul civil, din aceasta 

nu rezultă însă că şi datoria celui ce 

a încasat îără cauză atari prestații e 

şi ca periodică şi supusă prescriptiei 

din sus citatul articol. (Apel Craiova 

II, Dr, 59/909, p. 469). DR 

"36. Preseripțiunea de 5 ani prevăzută 

de art. 1907 din codul civil se aplică şi 

creanţelor având cauza lor în lege, cum 

- sunt zecimile judeţene, aceleaşi ra- 

țiuni ale legei fiind şi pentru prescrip- 
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iunea acestor creanţe ca şi pentru 
cele convenţionale, şi anuine că, pe de. 
o paite, să se pedepsească neglijenţa 
creditorului care a stat în inacţiune, 
iar pe de alta, să se împiedece ruina 
debitorului, prin acumularea presta- 
ţiunilor periodice datoriie, cari consti- 
tuie mai mult o sarcină a, veniturilor, - 
iar nu a capitalului. (Cas. I, 842 din 2? 
Dec. 1911, B. p. 1577, Curier Judiciar 
10/9192). - 

37. Din dispoziţiunile. art. 474, 523, 
550, 776, 1892 şi 1907 ce. -civ., rezultă că 
legiuitorul a consacrat în codicele ro- 
mân renta perpetuă cu acelaş caracter 
personal şi mobiliar şi prin esenţa ei 
rescumpărabilă ca şi în legislaţiunea 
franceză şi italiană, care i-a servit de 
model, iar eliminarea art, 530 şi 1909- 
1914 din codul Napoleon, care prevăd 

"că această rentă se poate rescumpără 
şi că prin convenţia părților se poate 
interzice rescumpărarea — interdicţi- 
une care: pentru renta fonciară nu 
poate trece peste 30 ani. iar pentru ce- 
lelalte rente peste 10 ani, — nu poate 
aveă semnificarea că. legiuitorul a 
schimbat acest caracter al rentei per- 

.. petue,. deoarece alte texte, cum ar fi 
art, 716 e, civ., evidenţiază că şi în le- 
zislația română, renta perpetuă poate 
îi _rescumpărată. : 

Prin urmare, Curtea de Apel nu a 
săvârşit nici o violare de lege când a 
decis că constituirea unei rente per- 
petue, fie cu titlu oneros sau gratuit, | 
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fic asupra Statului sau, particularilor, 
nu este prohibită în legislaţia română. 
-(Cas. II, No. 641 bis din 6 Nov, 1913; 
Jurispr. Rom. 1914, p, 65, Bul. p. 196, 
Curier Jud. 1914, p. 55, Pand. Rom. 
1925, 1, 89). " 
38. Când se constată că la instanţa de 
“fond partea nu a invocat dispoziţiile 
art, 1907 e. civ,, în privinţa preseripției 
dobânzilor dotei datorite pe un timp 
mai lung de 5 ani şi deci să se fi opus 
la plata lor din ehiar momentul când 
a luat naştere obligaţia de restituire, 
Curtea de apel nu poate din oficiu să 
invoace o astfel de prescripţie şi deci 
ru violează art. 1907 citat mai sus când 
acordă, -dobânzile astfel” cum „au fost 
cerute chiar dela data exigibilităţii 
dotei. (Cas. I, No. 9247, 1916; Jurispr. 
Rom. 1918, p. 389). 

33. Conform art. 1907 e. civ., se pre- 
scriu prin cinci ani dobânzile sumelor 
împrumutate şi în genere tot ce se plă- 
teşte cu anul sau la termene periodice 
mai scurte, a - 
Motivele legiuitorului au fost pe de- 

aparte» interesul! general de a împie- 
decă ruina debitorului prin acumula- 
rea dobânzilor, iar pe de altă parte pe- 
depsirea neglijenţei creditorilor. de a 
nu reclamă la. exigibilitatea lor dobân- 
zile ce li sa datorese, (C. Apel Buc. s. 
T, 24 din 5 Iunie 1920. Pand. Rom. 192%, 
III 24). 
40. A se vedeă: art, 1092 nota 10; art. 

1890, nota 2; art. 1904, mota 1. 

„Art. 1908, — -Prescripţiunile prezentei secţiuni curg în 
contra minorilor şi interdicţilor, rămânând acestora recurs 
în contra tutorilor lor. (Civ. 3 
1903, 1904; Civ. Fr. 2278).. 

42. 390, 421, 454, .998, 18%, 

Tezt. fr. Art. 2278. — Les preseriptions dont il s'agit dans les articles 
de la presente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur 
recours, contre leurs tuteurs. 

- Doctrină străină, 
Bauonr ET TissreR, Prescription, 39, 424, 813; 

» p. 897; II, p. 140; Coris ET CAPITANT, ed. 2-a, | 
DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, VIII, 386 bis; 
MounLoy, ed. 7-a, III, p. 821 
PLANIOL, IL, ed. 3-a, No. 682. 

» 

Doctrină românească. 
ALEXANDRESCO, XI, p. 180, 236 n. 3, 308, 337 urm., 374, 375; 
CANTACUZINO MATEI, p. 93, ll; 

| NAcv, TUI, p. 884. 

Art. 1909. — Lucruriie mişcătoare se prescriu prin faptul 
poseșiunei lor, fără să, fie trebuinţă, de veri-o curgere de timp. 

Cu toate acestea cel ce a pierdut sau cel cărui sa furat: 
un lucru, poate să-l revendice, în curs de,trei ani din ziua 
— 
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când l-a pierdut sau când.i s'a furat, dela cel la care gă- 
seşte rămânând acestuia recurs în .contra celui dela care | 
are. (Civ. 472 urm., 485 urm., 972, 998, 1156, 1200, 1446, 159%, 
1607, 1696, 1730, 1751, 1800, 1910; C. pen. 306 urm.; C. com.. 
58; Lege p. titlurile la purtător pierdute, distruse, furate, etc. 
21 Ian. 1883; Decretul-lege 3380 din 13 Nov. 1918; Lege pri- 

vitoare la duplicate pentru titlurile evacuate la Moscova din- 

15 Sept 1920; Civ. Fr. 2279). | iii 
Text. fr. Art. 2279. — En fait de meubles, la possession vaut titre. 

Ntanmoins celui qui a perdu ou auquel il a Etc vol6 une chose, peut la 

revendiquer pendant trois ans, ă compter du jour de la, perte ou du vol, contre 

celui dans les mains duquel il la trouve; sauf ă celui-ci son recours contre 

celui duquel il la tient. 
Doctrină străină. 

AuBnr ET RAU, II, ed. 5-a, p- 144, 147, 151, 155-159; - RI 

Baupnr Er 'TissreR, Prescription, 839, 849, 8589, 861, 867,. 869, S71, 819, 881, 885, S91, 

S93, S06-899; | , . _ | 

Burxoin, Propvitle .et contrat, ed. 2-a, p.. 30, 63, 17%, 192, 209, 214, 312, 843, 385, 411, 

e 49%, 619, 662, 701; ! ulioat 193 . n 

APITAST, De la cause des obliga ions, p. 423 urm.; . _ 

Con Er CAPITANT, Cd. 2-a, 150 10, 679, 711. nota 1, 730, 797, 859. 870, 884, 911 urm, 

933, 942, 0996, 1005; II, p. 61, 216, 941, 441, 489, 492, 039, 640, 164%, S0+, 806, 827, S87, 

3S9; ed. 1-a, III, p. 150, 56%; 771, 772, 1173; 
Pi ._. 2. . . . 199 e 

„ Dauoz, Rep. Prescription civile, 20% urm., 5%; Suppl. Prescription civile, 127 urm.; 

_DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, V, 57 bis, III; VIII, 387 bis, 387 bis, TU, XV, XVII; 

DEMOGUE, I, Sources des Obligalions, I, p. 231, 467, 699; III, p. 288; | 

DemMoLoMBE, IX, 622; XXIV, 469; Oblig., L, 415; , 

- LAURENT, AXXII, dt, 553, 555, 559, 501, 575-517, 594, 595; : 

Mounroy, cd..7.a, III, p. $21 urm.; SOON 
PLANIOL 1“ 3) No 2459 urm., 2286, 2586, 2047, 2743, 2700; 

SALEILLES, Obligalion,.ed. 3-a, p. 304, 329; 

TnorLoxa, Prescription, Il, 1061, 1070. 

Doctrină românească. 

NDRE „. 1, 288, 343 urm. 356 urm., 36% urm. 310 urm-, 358, 39, 

ALesASDRE500, XI, P:(100 DL p. 133 n. &; III, part. 1, ed. 2-a, p; 127 n. d 138 nl 

213 n. 4, 219 n. 1, 245, 202, 20, 208, 357, 338, „38% ni Le 395 n. 2, 4 1, 156 n. 82, 

352 353, 576 urm; JI, part. JI, ed. 2-a p. 22, 330, 4 745, 140 î, ȘI nd Sa 

' 836. . „2-a, p. 259, 201 t.șin. & 265, 279 t.sin.ă, 

538, 870, 904, 918, OLO: 196 part. Ie 20, 450uofi 488, 484, 472, 505 n. 2 710, 12 noa, 
| 280, 282, 28% n "cd, da, p. 45; V! p. 75, 89 n. 2, 17 n, 1, 175, 382, 383, 387; VI, 

„2 IV Para "ota, HAT, 49 "ih ti şi n. 2, 628 n. 4; VIL, p. 16% n._3, 187; VIII, 

p. 95 9 5 274 978 279, IX, p.513n. 4, 131 n.:2, 057, 672, 675; X. p. 236, 

part, ed. Dep 364. 365, 417 "410, 426, 452, 743); Droit _ancien et moderne. de la 

239, 257 n. 297 198; Observaţie sub. C. Apel Douai, 18 Nov. 92. Curier, dud. 

Roumanie, Peoria sub. Cas. Fr. 16 Tulie 911. Curier Jud. 61/12; Aold sub. Trib. 

50/913; Obs er bol oo Jarispr. Gen. 15/1924 No. 841; Observaţie sub. Trib. Prahova; 

aris, î2 „ 19=o, 
: 

»4-111-13%; 
_ __ __ 

Cass alanie 1920. anda 992 1994AIE50 4 978, 985, 401, 497, 505, 544, 549, 551, 058, 
ASTACUZINO ) „p. 421, 123 155, 40, , sua | 

„= 555, 558, 300, 501, 503,, ST dice, vol. 1, p. 638 urm.; „Prescripţia, instantanee în 

Dont ALEXAND ra pe ; vo 1V, „Proprietatea hârtiei confidenţiale“, p. 312 urm.; 

materie 3 vol d 9 i | 

Duszeescu A. Me Il 17, 33 9c din'4i” bee. 1915. Pand. Rom. 10515 Ş 

Hozoe 1 Nola Sub. a 109 din 44 Coca. Caiatat Dolj 368 din 2 Sept. 919. Curier 
mESCU B. AL , ba 

Jud. 14/919; oc nsirăinării, p 287, 288, 301, 302; IE 

1oxescu 1. oa; 10" sub raporiil urtător pierdute, furale, 'dislruse“. Dreptul 30/9234 

Maxi G- Dim 19198, 109, 609, 849; III, p. 819 urm; „Despre. prescripția lucr 

ACU, |, p. 15;  p.. 12% . , N ă 

mobili“, Curier. Jud. 54/90... - Sa ae 

_ 41 -— 
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PLASTARA G., „Asupra transfertului proprietății mobiliare. Dreptul 38/1907 ; 
RĂDULESCU Siiu, Observaţie sub. Justiția de pace din Mazamet, 28 Febr. 1913. 

Notă sub. Trib. Ilfov s. III, 414 din 27 Iunie 1921. Pand. Rom. 
Dreptul 34/9414; 

" ROsETTI-BĂLĂNESCU |., 

Notă sub. Cas. II, 126 din 31 Mart. 1924. Jur. Gen. 1925 No. 9; 
1922-11-154; 

STinEsCcU P. ION, 
VeLEscu ALEx., Notă sub. Trib. Gorj s. 1], 68 din 23 Sept. 1918. Curier Jud. 59-60/1920. 

INDEX ALFABETIC 

Adjudecare 14. 
Amanet 8, 9, 14, 22,, 233, 

25, 27. 
Anulare 8. 
Apreciere suverană 10. 
Bâlciu 22, 
Bună credinţă 1, 6, 7, 13, 

19, 23, 26-31, 33, 34, 
Casare, a se vedeă „Re- 

curs“. 
„Comerciant, a se vedea 

„Neguţător“. : 
Comisionar 14. 
Contestaţie 15, 24. 
Credinţă, a se vedea „Runa 

credinţă“, „Rea  cre- 
dinţăe, 

Credit funciar Român 22. 
Culpă 4, 
Dată posterioară 34, - 

+ Dată certă 24, 
Daune 4,5, 
-Depozit 3, 33, 
Donaţie '20, 
Dotă 17. 
Dovezi 11, 12, 15, 20, 21, 

24, 28, 32, 
Executare, a se “vedea 

„Urmărire silită“, 
Facturi 24, 
Furt, a se vede „Lucru 

furat sau pierdt“. . 
Gaj 8, 9, 14, 22, 23, 25,27, 
Găsirea unui obiect pier- 

dut 33, 
Hotărire 18. 
Intabulare 25. 
Just titlu 6, 26, 
Licitaţie 22, 
Locaţie 17. 
Lucru furat sau pierdut 1, 
24, 5, 11, 20, 21,22,.29, 

Lucruri mobile 1-33, 
Marturi 11,   

Mobile lucruri, a se vedeă 
„Lucruri mobile“. 

Motivare 18. 
Neguţător 22. - 
Omisiune esenţială 27. 
Parte civilă 3. 
Pierdere, a se vedea „Lu: 

cru furat sau pierdut*, 
Posesiune 3, 6-13, 15, 16, 
"19.26, 28-32, 34, 
Precaritate 3, 8, 9, 11, 12, 

29 
Preferinţă 23, 
Prejudiciu 4, 
Prescripţie 3, 6, 7, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 
23, 2 25, 26, 28, 30, 31, 

Preţul lucrului 1, 2, 22, 
Prezumpţiuni 11, 12, 18, 

21, 24, 29, 
Probe 11, 12, 15,20, 21,24, 

28, 32, 
Produscle solului 25, 
Proprietar 1, 3, 6, 8,9, 10,. 

11, 43, 15, 17-21, 93, 2%, 
29, 30, 31, %3,34. 

Publicaţii 22, - 
Rea credință 1, 33. 
Recurs 18, 
Resciziune 8, 
Retenţie 14. 
Revendicare 1, 2,5,6,7, 

11, 15, 17, 21, 22, 25, 29, 
» . 

Reziliere 27, 
Rezoluţiune 8, 27, | 
Suverană apreciere 10, 
Târg 2. 
Terţe persoane 8, 9, 15, 25, 

» 2 . 

Titluri la purtător 16, 22, 
Urmărire silită 14, 15, 17, 

24, 27, 28. 
Vânzare publică 22, 

este admisă ori de câte ori.se stabi- 
leşte că posesiunea acelor mobile este 
precară sau ilicită. Astfel, cel ce de- 

tine cu titlu precar de depozit nişte 
bonuri nu se poate pretinde proprietar 
1 do. (Apel Buc. IL, 104, Apr. 6/83. Dr. 

&. Dispoziţiunile: art. 1909, au a fi a- 
plicate ori de câte ori este vorba de 

"cereri pentru restituirea unor efecte 
furate, nu însă şi când e vorba e ce- 
reri pentru daune de către partea vă- 
tămată de la acela din a cărui culpăi 
sa cauzat prejudiciu. In cât priveşte 
această din urmă parte, relativă la ce- 
rerile de daune, partea vătămată este 
în drept, după art. 99%, a le pretinde 
de la acel prin a cărui culpă i s'a cau- 
zat prejudiciu, (Cas, I, 427/Dec. 9/83, 

-B. p. 119). 
5. Art. 1909 a recunoscut celui furat 

o acţiune în revendicare, independent 
de constituirea păgubaşului ca parte 

„civilă, care îşi păstrează dreptul de a-și 
revendică bunurile ori unde le-ar găsi: 
cu toate că s'a constituit parte civilă și 
i s'au acordat despăgubiri. (Apel Buc. 
TII, Sept. 20/83, Dr. 73/83). 

6. Inţelesul acestei dispoziţiuni este 
că dacă proprietarul nu poate reven- 
dică, aceasta este din cauză că poseso- 
rul îi poate opune prescripţiunea; or, 
dacă îi 'poate opune preseripţiunea, 
este că ma câştigat posesiunea de la 
proprietar, căci altfel ar deveni pro- 
prietar, prin titlul care a intervenit în- 
tre el şi vechiul proprietar, iar nu Jurisprudenţă. 

1. Art. 1909 acorâă proprietarului lu- 
cerului pierdut sau furat dreptul de a-l - 
revendică de la cel ce-l deţine fără a- 

„prin ajutorul preseripţiunei, De aci re- 
tă că atunci când proprietarul re- : 

vendică un imobil şi constată dreptul 

face distineţiune în cazul când acesta 
este, de. bună sau rea credinţă şi fără, 
a întoarce nimic în schimb, rămâind a- 
cestuia recurs în contra celui de la care 
Ta cumpărat. (Trib. Ilfov, 1V, 145, Nov. 
26/81, Dr. 49/82), | 

2. 'Tribunalul, sezisat de o cerere 
pentru plata preţului. unor boi: luaţi 
prin forță, nu este ţinut a se pronunţă 
de odată şi asupra pretenţiunei ridi- 
ceată. de cel ce a Înat acei boi, că acei 
boi i-au fost furaţi, pe cât timp reven- 
dicantul nu sa conformat art. 1909 şi -- 
1910. (Cas. I, 85/Mart. 8/82,:B. p, 288), 

3. Numai faptul posesiunei unui lu- 
cru nu este suficient pentru a-i legi- 
timă dreptul la proprietatea sa, căci 
dacă numai simplul fapt al posesiunei 
conduce la prescripţiunea bunurilor 

- mobile. totuş această preseripțiune nu | 

său, acela care pretinde că i s'a trans- 
mis de dânsul proprietatea. nu poate 
invocă art, 1909 şi trebue să-şi dove- 

- dească, titlul său. Pentru a determină 
condiţiunile de. admisibilitate ale pre- 
scripţiunei mobiliare trebue să ne re- 
ferim atât la art. 1909 cât şi la art. 972 
care este o aplicaţiune a art, 1909. Ar 
păreă a rezultă din art, 1909 că simpla 
posesiune e suficientă -pentru, a res- 
“ping6 acţiunea în revendicare a: pro- 
prietarului unui imobil. Cu toate ace- 
stea prin faptul că e vorba de o pre- 
scripţiune, trebue mai întâi ca pose- 
siunea să întrunească elementele ce- 

- rute pentru posesiunea. utilă spre a 
ajunge la prescripţiunea mobilelor, 
afară de ecle relative la durata pose- 
siunei, adică neîntreruperea şi conti- 
nuitatea (art. 1847), de oarece prescrip- 
ţiunea imobiliară are loe-fără vre-o 
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curgere de timp; trebue dar ca pose- 
siunea să, fie pacinică, cu alte cuvinte: 
să nu fie fundată prin acte de violenţă 
în contra adversarului (art, 1851) şi 
să fie cu titlu de proprietar (art, 1853). 
In al doilea rând, cum e vorba de o 
prescripţiune de favoare, adică mai 
mică, de 30 ani, identică cu preserip- 
țiunea de la. 10 până la 20 ani a imo- 
bilelor. e natural ca să se ceară just 
titlu şi bună credinţă; şi probă că se 
cer şi aceste condițiuni e art. 972, căci 

- acest articol decide că cel ce s'a obli- 
pat succesiv (fie el proprietar, fie sim- 
plu posesor) a da la două persoane 
un mobil, transferă proprictatea lui 
persoanei pusă în posesiune chiar când 
titlul acosteia este cu dată posterioară, 
numai posesiunea să fie de bună cre- 
dinţă. Se puteă exige mai clar just ti- 
tlu şi bună credinţă? Asupra bunei 

credinţe trebue observat că există di- 

ferenţa aceasta între preseripțiunea 

mobiliari şi cea imobiliară de 10 şi 

20 ani, In cea din urmă e suficientă 

buna credinţă în momentul convenţiu- 
nei care formează justul titlu. pe când: 

în eca dintâi trebue să existe în mo- 

mentul punerei în posesiune. (argu- 

ment tras din cuvintele: numai pose- 

siunea să fie de bună credinţă), Dacă 

justul titlu e cerut pentru a se invocă 

art, 1909 e clar că ar fi inutil de a se 

susţine că cel.ce pretinde de a fi câ- 

ştigat posesiunea de, la adevăratul pro- 

prietar, poate beneficiă de dispoziţiu: 

nea art. 1909; în adevăr la ce i-ar servi 

acel articol, căci el ar tvebui totuş să 

dovedească o justă cauză de achiziţi- 

une, şi dacă va dovedi cum a câştigat 

mobilul de la adevăratul proprietar, 

va deveni proprietar prin acel titlu iar 

nu prin preseripţiune. Aceasta e chiar 

o probă mai mult că art. 1909 nu se 

aplică atunci când! posesorul pretinde 

a i se fi transmis posesiunea de cel ce 

revendică. (Trib. Dolj II. Mai 4/93. Dr. 

48/93). NR —.. 

1. Tste de principiu că lucrurile mi- 

" scătoare se prescriu prin simplul fapt 

al posesiunei, fără să fie trebuinţă de 

vre-o curgere de timp (art. 1909), De 

unde urmează că acela care cu bună 

credinţă a dobândit şi posedă un ase- 

menea lucru nu poate fi supus actiu- 

nei în revendicare din partea celui 

care pretinde că ar aveti un drept asu- 

pra lui de cât în cazurile excepţionale 

şi anuma prevăzute de lege. Cas. s. 

unite, 12/Oct. 10/94). Ă al 

8. Atunci când posesorul ține lueru 

mobil de la un autor al cărui titlu este . 

supus la rezoluţiune, la anulaţiune sau 

reseisiune, el poate cu toate acestea in- 

vocă excepţiunea din art. 1909 dacă ti 

tlul precedentului posesor a fost zeze 

lut, anulat. sau reseindat. Aşă fiind, 

deşi ereditorul gagist nu posedă cu ti- 

tlul de proprietar, ci numai ca credi- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1909 
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tor privilegiat, cu toate acestea cl are 
asupra gagiului său un drept real, care 
este un desmembrământ al proprietă-“ 
ței şi art. 1909 garantează ori ce“ pose- 
siune care implică un drept asupra lu- 
cerului; posesiunea gagistului nu e pre- 
cară de cât numai iaţă cu debitorul 
care i-a remis gagiul, faţă însă cu cei 
de al treilea, atâţ unul cât şi celălalt 
au o posesiune cu titlu de proprietar 
în sensul art. 1909, căci dreptul real 
constitue şi el o proprietate, prin ur- 
mare şi unul şi celălalt pot să se îolo- 

“ sească de -acest text de lege. (Apei Ga- 

lați, 1, No. 31/94, Curier Jud. 19/94). 
9. Creditorul gagist, deşi nu posedă 

cu tițlu de proprietate, ci numai ca 
creditor privilegiat, cu toate acestea 
el are asupra gagiului său un drept 
real, care este un desmembrământ al 

proprietăţei. Art. 1909 din codul civil 
gavantând ori ce posesiune care im- 
plică un drept asupra lucrului, pose- 
siunea gagistului nu este precară, de 

cât faţă cu debitorul care i-a remis 

gagiul, nu însă faţă şi cu cei de al 

tveilea, față de care creditorul gazgist 

are asupra gagiului o posesiune cu 

titlu de proprietar în sensul art. 1909 

din codul civil, căci dreptul real con- 

stitue şi cl o proprietate, (Apel Ga- 

laţi IL, C. Jud. 19/94). | 

10. Constatarea judecătorului de 
fond, că posesiunea unor lucruri mMiş-. 

cătoare aparţine cutărei persoane, con- 

stitue o chestiune de fapt lăsată cu 

totul la apreciaţia, sa suverană. In 

materie: de lucruri mișcătoare, pose- 

siunea lor valorează ca un titlu de 

proprietate şi aflarea lor la domiciliul 

unei persoane, presupune că aparține 

ei. (Cas. 1, 202/95, B. p. 518). 

11. Lucrurile mişcătoare se prescriu 

prin faptul posesiunei, fără să fie îre- 

uinţă. de vre-o curgere de timp. Ast- 

fel simpla posesiune a unor asemenca 

lucruri constitue un lucru de proprie- 

tate pentru posesor, aşă că dânsul nu 

este ţinut sii probeze cauza legitimă a 

achiziţiunei lor, chiar atunci când re- 

cunoaşte că le-a dobândit dela acela 

ce îi le veclamă şi cu toate că acesta 

ar justifică că a fost vechiul lor pro- 

prietar. Numai în cazul când lucru- 

vile mişcătoare au fost furate sau pier- 

dute, proprietarul lor are dreptul de a 

le revendică dela posesor în timp de 

trei 'ani. Când cel ce reclamă pretinde 

că a remis actualului posesor lueru- 

rile mişcătoare ce veclamă cu condi- 

țiune de ai le restitui, cu alte cuvinte. 

când pretinde că posesiunea ce deten- 

torul exercită este numai o posesiune 

precară, care, ca atare, nu-i constitue 

un “titlu de proprietate, totuşi, chiar 

în acest caz, nu este dostul ca recla- 

mantul să dovedească că a fost odi- 

nioară proprietarul Juerurilor, ci cată 

să stabilească că în adevăr vemiterea 
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Art. 1909 

acelor lucruri a făcut-o în mâna de- 
fendorului cu titlu precar, şi să dove- 

" dească aceasta prin aplicarea prinei- 
" piilor generale care regulează materia 
probelor, adică prin proba literală, 
dacă e în joc-o valoare mai mare de 
150 lei, şi prin proba testimonială, pre- 
zumpțiuni, ete. când e vorba de o va- 
loare inferioară acestei sume. (Cas. S. . 
Unite, 2/95, B. p. 730). 

12. Principiul, că în privința mobi- 
lelor faptul singur 'al posesiunei va- 
lorează ca un titlu, nu poate îi invo- 
cat cu succes decât de acela care ar 
posedă pentru sine şi în numele său, 
iar mu şi de acela care, reţinând pen- 
tru altul, trebue să restitue, Deşi pre- 
zumpţiunea. este că oricine deţine po- 
sedă pentru sine, această prezumpțiune 
însă se poate combate prin orice mod de 
probă. (Apel Buc. III, C. Jud. 3/96). 

13. Lucurile mişcătoare se prescriu 
prin faptul posesiunei, fără 
curgere de timp; însă, pentru ca acea- 
stă posesiune să: poală servi de bază 
prescripţiei instantanee, trebue neapă- 
rat să fie de bună credinţă şi cu titlu - 
de broprietar, (Cas. I, 62/901, B. p. 193). 

14. Creditorul gagist nu se poate o- 
pune la urmărirea obiectului amane-: 
tat de către ceilalţi creditori ai debi- 
torului. Aceştia conservă dreptul de a 
urmări orice avere a debitorului lor, 
rămâind ca creditorul gagist să 'exer- 
cite privilegiul său asupra preţului bu- 
nului vândut la licitaţie şi să uzeze de: 
dreptul său de a “eţine lucrul, chiar 
în contra adijudecataxvului. până la 
plata: creanței. Prin urmare, un comi- 
sionar care este şi el un creditor ga- 
gist şi cu. dreptul de retenţie, -nu se 
poate nici el bază pe art. 1909 spre a 
se opune la urmărirea gagiului său;- 
neavând decât dreptul de a învocă pri- 
vilegiul său asupra preţului şi de a 
reţine productele urmărite, chiar faţă 
de adjudecatar, până la completa a- 
chitare a sumelor ce-i datorează expe- 
ditorul. (Cas. I, 228/903, B. p. 650). 

Din combinaţia art. 1858, 1899 şi 
1909 rezultă că posesorul lucrurilor 
mişcătoare este presupus a fi proprie- 
tarul lor şi că cel ce le revendică este 

* dator să dovedească contrariul. Astfel, 
dacă cu ocazia urmăririi unor lucruri 
mișcătoare, care se află în posesia de- 
bitorului, se face contestaţie de o terță, 
persoană, dânsa este obligată să dove- 
dească că acele mobile sunt proprie- 
tatea 'sa, iar nu a debitorului urmărit, - 
(Cas. I, 227/1904, B. p. 1746), 

16. In materie de titluri la purtător. 
raportul juridic se stabileşte de re- 
clamant faţă de emitenţ prin simplul 
fapt al posesiunei titlului emis, (Cas. 
III, 31 Oct. 907, Bul. p. 1660). 

17. Mobilele, fie chiar dotale, nu pot 
îi sustrase dela urmărirea, proprieta- 
rului cât timp dânsul nu a fost încu- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE ! 

nici o: 

Codul civil 

nostiințat despre condiţia lor juridică, 
mai ales că averea dotală mobiliară 
nu este inalienabilă, (Cas. II, 18 Sept. 
1907, B. p. 1353). 

18. O sentinţă prin care se stabile- 
ste în mod neîndoios prin prezump- 
ţiuni de fapt un anume drept de pro- 
prietate, nu poate fi casată sub cuvânt 
că în unele din considerentele sentin- 
ţei, greşit redactate, nu ar apărea de- 
stul de clar lămurit acel drept de pro- 
pri tate, (Cas, III, 22 Sept. 190, B. p.. 
1552). UN 

19. Potrivit dispoziţiunilor art. 1909 
codul -civil,. achizitorii obicetelor mo- 
biliare nu sunt protejaţi de lege decât 
întratât cât nici o circumstanţă nu a 
fost de natură să deştepte într'înşii bă- 
nuiala asupra legitimaţiei posesiunei 
persoanei care le-a transmis acele o- 
bieete: (Apel Buc. II, Dr. 67/909, p. 532). 

20. Posesorul unor mobile ce pre- 
tinde că le deţine cu titlu de donație 
de la adevăratul proprietar, este apă- 
vrat, prin simplul fapt al . posesiunei 
sale, de o prezumpţie de titlu. care 
însă cedează înaintea probei contrară 
făcută de proprietar, fie atacându-se 

faptul posesiunei, fie arătându-se ori- 
gina suspectă a, posesiunei, lăsând să 
se creadă într'o sustragere sau alt 
iapt delietuos,. (Trib. Ilfov com. Dr. 
18/911. p. 620). | 

21. Spre deosebire de ipoteza preră- 
zută de art. 1909 alin. I ce, civil, în care 
dacă nu e contestată posesia unui lu- 
cu mobil, proprietarul ca să poată 
isbuti în cererea lui de revendicare: 
trebue să facă dovada pozitivă a fap- 
telor de furt sau sustragere, în ipoteza 
raporturilor dintre posesorii succesivi: 
este suficient ca din împrejurăli 
de fapt să se arate alegaţiunea pose- 
sorului pârât ca nefiind verosimilă 
pentru ca prezumpţia, legată de faptul 
posesiunei să cadă. (Trib. Ilfov, con. 
Dr, 181911, p. 620). 

22. După art.,1909 şi 1910 din codul 
civil, cel ce a pierdut sau i s'a furat 
un lucru mişcător poate să-l revendice 
în curs de 3 ani din ziua când l-a pier- 
dut sau 'când i s'a furaţ dela acel la 
care se găsește, iar deţinătorul poate 
cere să i se restitue preţul ce l-a co- 
stat, numai în cazul când l-a cumpă- 
rat dela un bâlciu sau. târg, dela o 
vânzare publică sau dela un negută- 
tor de asemenea, lucruri, , 

Legea, titlurilor la purtător din :1883 
este o lege de protecţiune pentru pI0- 
prietarul . titlului furat, când furt 
m'a, fost descoperit şi nu se ştie nimic 
de soarta titlului, iar publicațiunile 
prevăzute de art. 1 şi 2 din acea, lege 
nu sunt prescrise decât în scopul de 
a conservă. faţă de debitor, dreptu- 
rile -celor ale căror titluri au fost fu- 
rate, distruse sau pierdute, iar nu 
pentru exercitarea acţiunei în reven- 
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„Codul civil 

dicare, contra deţinătorilor cari în mod 
neregulat ar deveni posesorii unor a- 
semenca titluri. 

Astfel, dacă un seris funciar rural, 
ce fusese furat, a fost constituit în gaj 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

cuiva fără borderou şi de o persoană. 
"e nu-i eră cunoscută, împrejurări din 

cari instanța de fond îşi poate face 
convingerea că creditorul gagist cu- 
noştea viciul posesiunei deţinătorului, 
în momentul depunerei în gaj a titlu- 
lui, proprietarul acelui scris îunciar 
rural poate să-l revendice pe calea u- 
nei acţiuni principale, conform . prin- 
cipiilor dreptului comun prevăzute de 
avt. 1909 din codul civil. fără ai se pu- 
teă opune lipsa publicaţiunilor pre- 
serisa de art. 1 şi 2 din legea titlurilor 
Ja purtător din 1883. (Cas. III, 247 din 
4 Mai 1912, B. 

1912). | 
23 In virtutea prescripţiunei instan- 

tance a lucrurilor mobile prevăzute de 

arţ. 1909 din codul civil, ereditorul ga- 

mist ce are posesiunea lucrului ama- 

netat, dobândind asupra lui de bună 

credinţă un drept real, urmează ca 

dânsul să fie preferat asupra acestui 

Tueru. chiar şi adevăratului proprietar 

care ar fi pierdut posesiunea, (Cas. I 

937 din 30 Oet. 1919, B. p. 1757, Curier 

Jud. 131914). | - 

24. Art. 1909 c. civ., stabileşte o pre- 

zumpţie legală în favoarea posesoru- 

lui de mobile, care însă este suscep- 

tibilă de a fi combătută prin proba 

contrarie. i 
Astfel fiind, când instanţa 'de fond 

constată în fapt, din facturile prezen- 
“ate de soţia debitorului urmărite că 

mobilele urmărite de creditorul soțu- 
Imi său aparţineau soţiei contestatoare, 

mai ales când acele facturi dobândise 

şi dată certă, prin încetarea din viaţă 

â semnatavului lor, eu drept cuvânt 

acea instanţă anulează urmărirea ere- . 

ditorului. 
Afară de aceasta, din moment . ce 

este stabilit că contestatoarea locuiă . 

în acelaş imobil unde urmărirea so 

efectuase acest: fapt presupuneă că 

posesiunea nu eră exclusivă a debito- 

vului. (Cas, II, decizia civilă No. 190, 

din 20 Ianuarie 1914; Jurispr. Rom. 

1914, p. 218). 55 — 
_2 leat gagist putând opune, 

'3n virtutea legei din 15 lunie 1906 care 

a modificat art. 480 e. com. celor de al 

“veilea, dreptul său asnpra produselor 

solului puse în saJ. chiar dacă ele au 

rămas în posesiunea debitorului, din 

moment ce a intabulat actul său de 

gaj, acel ce dobândeşte asemenea lu 

cruri, în urma intabulărei, nu se pOa.e. 

pune la adăpostul preseripțiunei in 

stantanee din art. 1909 e. civ- de oare 

ce el a putuţ sii aibă cunoştinţă de ei- 

stența gajului. Prin urmare, Ce ito- 

rul gagist poate. urmări lucrurile ce-i 

p. 1048. Curier Jud. 45, 
. 

Art. 1909 

fusese puse în gaj care se găseau, fără 
drept, în posesiunea anni, al treilea. 

as. ÎI, No. , 1914; Jurispr. . 
1914, p. 401). spe. Rom 

6. Posesiunea lucrurilor mişcătoa- 
re, pentru a servi de bază prescripțiu- 
nei instantanee, prevăzută de art, 1909 
e. civ., trebue să tie utilă, iar poseso- 
rul să aibă just titlu şi să fie de bună 
credinţă. (Apel Constanta, No. 13, 1914; 
Dreptul 1915, p. 316). : 

21. Instanţa. de fond este obligată 
să constate dacă creditorul gagist care 
a vândut nişte lemne ce-i fusese ama- 

* netate de cumpărătorul lor constatat: 
ar fi de rea eredinţă.- a fost şi el de 

_rea eredinţă, căci ar îi ştiut, atunci 
când a sechestrat şi: vândut acele 
lemne, că ele nu mai Sunt în posesiu- . 
nea debitorului său prin rezilierea vân- 

„zărei acelor lemne, căci numai în ase- 
menea caz efectele xezilierei contrae- 
tului de vânzare s'ar fi putut restrânge" 
asupra sa. Când însă sar fi constatat 
că creditorul sgagist a fost de bună 
credinţă, el nu are să sufere - conse- 

“cinţele rezoluțiunii vânzării, întrucât 
aceste consecinţe privesc numai pe cum- 
părătorul lemnelor constatat a fi de 
rea, credinţă şi în aşă caz instanţa de 
fond face o omisiune esenţială dacă 
nu se pronunță asupra mijlocului de 
apărare invocat de creditorul gagist. 
(Cas. II, No. 164, 1915; Jurispr., Rom. 
1915, p. 549). 

28. Conform art, 1909 e. civ., faptul 
posesiunii de bună, credinţă a unor 

lucruri mobile face dovada proprietăţii 

celui ce le posedă; prin urmare celui 

de al treilea, care pretinde un drept de 

proprietate asupra lor. îi ineumbă sar- 
cina -de a dovedi retentiunea sa. 

Astfel] fiind, un creditor care urmă-. 

veşte mobilele debitorului său la alt 
_ “domiciliu decât al acestuia, este da: 

tor să facii dovada, că mobilele sunt 

proprietatea, debitorului său, sau să 

dovedească că ele au fost sustrase din 
domiciliul acestuia. | 

Violeazi aşă dar art. 1909 ce, civ. Tri- 
bunalul. când impune sarcina de a do- 

edi proprietatea mobilelor posesoru- 

lui lor, la domiciliul căruia se află, . 

iar nu ereditorului urmăritor care-i” 

contestă proprietatea. (Cas. Buc. IL 
decizia No. 9 dim 19 Iunie 1918; „Jurispr, 

Rom. 13-14/919, p. 636; Petre Popescu 
Jurispr,. Cas, 1917-1918, No. 28). 

29. Proprietarul originar al unui lu- 

cru mişcător nu poate aveă exerciţiul 

unei acţiuni reale pentru urmărirea 

lucrului său mișcător în mâinele unui 

terțiu posesor care a dobândit pose- 

siunea 1uerului cu titlu de proprietar 

şi cu bună credinţă dela un precaris 
căruia proprietarul i-a promis: lucrul 

“în mod voluntar, de oarece art. 1909 c. 

civ.„, stabileşte în favoarea terțiului 

posesor o prezumpțiune de proprietate, 
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Art. 1910 

care-i dă dreptul de a respinge aeţiu- 
nea în revendicare a proprietarului. 

Dacă însă terţiul a primit luerul 
mişcător dela un. detentor precar care 
şi-a însuşit lucrul dela proprietarul 
său, fără voia acestuia. acţiunea în re- . 
vendicare este, acordată proprietarului 
originar: al lucrului mișcător. (Trib. 
Brăila I, No. 115, 1919; 'Trib. Jurid. 
1919, p. 52). i 

30. Buna credinţă este. o condiţie e- 
-senţiaiu a posesiunei cerută de art. 
1909 ce. civ., fără de care nu poate să 
existe preseripția instantanee, prevă- 
zută de acest text, cu titlu de proprie- 
tate pentru achizitorul unui bun mo- 
biliar corporal. (Trib. Prahova s, |, 291 

buna Jur, 39-41/992., Al. Gănţoiu. Lu- 
„crări judecătoreşti 1922, pg. 56, In ace- 
laş sens: Judecătoria ocol III, Bucu-. 
reşti, 8 Iulie 1920, Dreptul 35/920). 

31. a). Proprietarul originar al unui 
lueru mișcător poate obține restituirea 
lucrului său, care se află în mâinile: 
uriui terţ posesor, fie printr'o acţiune 
mobiliară în revendicare, prevalându- 
se de titlul său de proprietar al lucru- 
lui, fie printr'o acţiune personală .în 
nulitatea înstrăinării lucrului către 
terțul posesor. întemeiată nu pe pro- 
prietate,. dar pe alte cauze isvorite 
dintrun contract, quasi contract, de- 
liet sau quasi delict în virtutea cărora 
posesorul ar fi tinut la restituirea lu- 
cerului mișcător, - 
„b). Pentru ca art. 1909 e, civ., să fie 
invocat se cere pe lângă buna credință 
a poșesorului, ca posesiunea Incrului 
mişcător să fie cu titlu de proprictar. 
(Prib. Brăila s. I, 18 Sept. 1920. Drep- 
tul 5/92). : Ca 

. se - A — . 
32. Simpla posesiune a unor lucruri . 

mobile constitue un titlu.pentru celce 
posedă, fără a, 
uza legitimă a achiziţiei lor iar acel 
ce_ pretinde -ca aceste lucruri sunt'ale 
sale, îi incumbă datoria de a dovedi 
aceasta, (Trib. 'Tecuci, 8 lunie 1920, 
Dreptul 35/9293). 

3. In lipsa unui text de lege, fie pe- 
nal. fie civil, sau: măcar de drept ad- 

DESPRE PRESCHIPȚIUNI: 

"dreptul 

din 20 Iunie 1920, Dreptul 35/9290, Tri-! 

- sub 

fi obligat a probă ca- . 

Codul ciril 

ministrativ, care să reglementeze soar- 
ta obiectelor pierdute, găsite pe stradă” 
sau în locuri publice, cată a se tranșă 

găsitorului după . principiile 
generale de drept. 
Imprejurarea că revendicarea mo- 

bilelor se poate exercită timp de 30 ani 
în contra găsitorului sau în contra a- 
chizitorului de rea credință, iar nu- 
mai timp de trei ani faţă de achizi- 
torul de bună credinţă (art. 1909 e. 
civ.). nu.poate îndreptăţi o autoritate 
publică să deţină obiectul depozitat şi 
declaraț de găsitor nici timp de trei- 
zeci ani, nici timp de trei ani, cum 
prevăd oarecare regulamente din stră- 
anătate, : Ă 
“In speţă găsitorul, după declaraţiu- 
nea şi depozitul ce a făcut, făcând şi 
publiecaţiune în ziare despra lucrul gă- 
sit, la care înștiintare după un înter- 
val de doi ani nu s'a prezentat nimeni 

"spre a-şi valorifică dreptul asupra o- 
biectului găsit, zisul găsitor s'a pur- 
tat ea un bun părinte de familie, şi nu 
este nici un motiv ca judecătorul u- 
unui cabinet de instrucţie să se opună 
la liberarea obiectului — suma de 136 
mii lei în banenote — în primirea gă- . 

„“sitorului, sub luare de chitanţă. 
Hotărînd astfel. nu se naşte nici un. 

drept nou în persoana găsitorului, ci 
. dânsul luând în păstrarea sa, obiectul 
va răspunde de el în limitele prevă- 
zute de codul civil. (Camera de punere 

acuzare Bucureşti, s. Y., decizia 
451 din 31 August 1923, Jur. Gen. 19%, 
No. 991).. . | 

34. Potrivit dispoziţiunilor art. 1909 
din codul civil, luevurile mobile se 
prescriu prin simpla posesiune, iar 
cel pus 'în posesiunea, acestor lucruri 
este preferit şi rămâne proprietar 
chiar când titlul său este cu data, po- 
sterioară, sub singura rezervă ca po- 
sesiunea să fie, conform art, 912 cod. 
civil de bună credinţă. (Cas. I, 1562 din 
12 Iunie 1925. Curier Jud. 34/1995). 
35. A se vedeă: art. 972, nota 1; art. 

-1206, nota 27; art, 1854, nota 3; art. 190 
cu notele respective. 

„__ Art. 1910. — Dacă posesorul actual al lucrului furat sau 
pierdut l-a cumpărat la bâlci sau la târg sau la o vindere 
publică, sau dela un neguţător care vinde asemenea lucruri, 
proprietarul original nu poate să ia lucrul înapoi decât întor- 
când posesorului preţul ce Pa costat. (Civ. 1909; Leg: 21 Ian. 
83, art. 20; Civ. Fr. 2280)... 

Tezt. fr. Art. 
„due la achetee dan 
“ou d'un marchand vendant 
peut se ]a faire rendre qu'en re 

2280. — Si le possesseur actuel de.la chose! volâe ou per- 
s une foire ou dans un mareht, ou dans une vente publique;. 

des choses pareilles, le proprictaire originaire Be 
mboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coâte- 
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Doctrină străină. 

AuBnr ET RAU, Il. ed. 5-a,.p. 150, 15%; A 
Baonnr Er TISSIER, Prescription, 906, 907, 910, 965; ! 

Burxorn, Propriele et contral, ed. 2-a, p. 30, 330, 390, 443; - 

Courm ET CAPITANT, ed. 2-a, |, p. 711 nota 1, 859, 914, 97, 924; IL, p. 76%, "180, 182, 806; 

DaALLoz, R6p. Prescription civile, 202 urm.; Suppl. Prescription civile, 150 urm.; 

LAURENT, ANXII, 589, 591; : . 

MOURLON, ed. 7-a, INI, p. 827 urm.; - 

PLANIOL, I, ed. 3-a, No. 2486. 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, XI, p. 100, 101, 288, 343 urm., 356 urm., 30% urm, 316 urm., 388, 399- 

401, 407, 42%; (UI, part. |, ed. 2-a, p. 279, 280; X,p.49%3 n. 1); Notă sub. Trib. Paris 

419 Dec. 1923. Jurispr. Gen. 15/1924 No. 847; Notă sub. Trib. La, Rochelle, Charente- 

Inferieure, 9 Mart. 1920, Jur. Gen. 1925 No. 156; 
: 

CaxsrACUzINO MATEI, p. 12i, 192, 123; 
- 

Fuurri D. 105, „Despre restituirea unui obiect mișcălor cumpărat de la un nequlător, 

care vinde obicinuit şi care se dovedeşte în urmă a fi lucru de furati. Dreptul 39/1922; 

Maxnt G. Drm., „Legea. titlurilor. la purtător pierdute, (urate, distruse“. Dreptul 35/92; 

- NACU, III, p. 819 urm.; 

Perrr EUGEN, Notă sub. Trib. com. Lyon, 25 Febr. 1924. Jur. Gen. 1925 No. 163. 

/ j udență. | : cumpărător a restitui Statului acele 

Jurisprudenţ 
cupoane. (Cas. II, 109/86 Oct. 22186, B. 

1. Comptuarul unei case de bancă  p. 823) 

“unde sa făcut vânzarea unui bon fu- 5. Dacă posesorul actual al lucrului 

rat nu se consideră, ca intrând în pre- de furat, nu a Yoit să beneficieze de 

vederile art. 1910. In adevăr. în locu- „» dispoziţiile art. 1910. e, civ. şi nu sa 

ile prevăzute. de art, 1910 vânzările se. opus la darea înapoi a lucrului, pro 

fac public, aşă în cât poliția şi păzu- prietarului originar, - până e acesta 

başul poate să vegheze şi turul să  nni-ar fi restituit pretul plăti „nu mai 

fie surprins; în comptuarul însă. al u- poate veni cu actiune contra vâuză. 

nui bancher nici poliţia nici păguba-- torului de la care a cumpărat luer 

sul nu pot străbate şi îurul nu se teme şi să-i ceară acestuia restituirea pre- 

. ici veghere. Nu asemenea! ţului. (Erib. Ilfov. S. 1V. 921 din 17? 

de iei O SAD oatut aveă în vedere le- Nov, 1920. Dreptul 30/9292, Dreptul 

piuitorul când a. făcut art. 1910. (I'rib. -39/922). _ 
| 

Tifov, IV, 145, Nov 26/81, Dr. 49182). - 8. Cu toate că potrivit art. 1910 e. civ. 

2. Dacă se constată că. cel ce a cum- dacă posesorul actual al lucrului furat 

_părat lucrul de furat nu eră de bună a cumpărat acel lucru dela un negută- 

ini i cumpărărei ace- tor care vinde asemenea, lucruri, pro- 

redată, “i ocaziuneă, are faptul con- prietarul originar nu poate să ia lucrul 

stitue un “elit, nu e loc de a se aplica inapoi, de cât „întorcând „ posesorului 

i. (Cas , veţul ce l-a c „ totuşi : 

art, 1910 e. civ. (Cas. I» 360/86 Sept. 101% protia ar fi restituit adevăratului pro- 

B. p. 126). - bonuri furate prietar lucrul cumpărat, fără a-i cere 

3. Proprietarul, unor 09 de la cel plata pretului, plătit de dânsul, acest 

este în drept a -€ Sa 1 despi 1. fapt nu-l poate face să peardă, bene- 

la care se găsesc, îăr durat în condi- țiciul acordat de art. 1337 şi 1841 c, cv. 

dacă acesta nu le-a CuMP î Idrep-. Care obligă pe vânzător de a răspunde 

ţiunile art, 1910; îi ră i le la care a către cumpărător de ovicţiunea lucrului 

tul de recurs contra cel ui lo Ia, Caiee, Sândut şi deci nici dreptul de a acţi- 

cumpărat. (Apel Buc. Li, S ona în justiţie pe vânzătorul lucru. 

Dr. 36/86). : stati că lui de furat, pentru a-i răspunde preţul 

„4. Dacă custea de apel, con cupoane  €€ i l-a plătit. (Drib, Itov S. II com 

bancherul a cumpărat ni$ 194 din 17 Febr. 1922. Dreptul 30/92 

de la un funcţionar din ministerul de  Tyreptul 39/922, Pand. Rom. 1923. III, 65), 
10 . 

7 

finanţe şi dar nu de la un To gută ge 4. Dacă posesorul actual al unui lucru 

care vinde acele lucruri, că doi la de furat pe care l-a cumpărat dela. un 

rat în comptuarul Si 30 dar are pu- neguțător care vinde obicinuit ase- 

un bâleiu sau tări vane fiind con- menea, lucruri, a fost depose at prin 9 

blică; şi dar aceste o cumpărătorul , dispoziție abuzivă a autorităţii, ră 

statat că erau de iură na din condiţi- să fie în prealabil despăgubit de către 

ne ailându.se A e 1910, curtea n'a proprietarul originar. de. preţul p ti 

unile cerute de cai când ” conform . cu el nu poâte aveă recurs în contră, vân 

giolat acest ca art 1909 condamnă pe zătorului către dânsul, pentru e 

ispoziţi . , 
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Art. 1911 

1910 c. civ. aplicabil în specie nu pre- 
vede un asemenea recurs. (C. Apel 
Bue, S. II, 27 din 35 Aprilie 1923. Drep- 

DESPRE ' PRESCRIPȚIUNE Codul ciși] 

“tul 21/93. Pand Rom. 19%, 
* BA se vedea: 
respective. 

III, 2). 
art. 1909 cu note 

Art. 1911. — Prescripţiunile: începute la epoca publicări acestui codice, se vor 
642, 1772, 1890 urm. ; 

Test, Jr. Art. 

Neanmoins les preseriptions alors 

regulă după legile cele vechi ). (Civ. 
Pr. civ. 5683; C. com. 966 ; Civ. 

2251. — Les preseriptions commenetes publication du present titre seront regltes conformâment 

) 

Fr. 9281) 

î l'epoque de h 
aux lois aneienne, commeneâes, et pour lesquelles îl fau. " drait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans ă compter de la mine poque, 'seront accomplies par ce laps de trente ans. 

Doctrină străină, 
AUBRY ET TAU, II, ed. 5-a,-p. 529 urm. ; BAUpnY Er TISSIER, Prescription, 948-950; BUFNOIR, Propricte et contrat, ed. 2-a, DarLoz, Rep, Prescription civile; 1111 DEMOLOMBE, XII, 799; 
LAURENT, XAXII, 612; 
MOURLox, ed. 7-a, III, p. 831; PLANIOL, |, ed, 3-a, No. 263. 

ALEXANDRESCO, |, ed. 
ed.2-a,p.815n.3); 

CANTACUZI5O MATEI, p. 136 
Nacu, ], p. 75; WU], p. 957; 
Neaav D,, Observaţie suv. 'Trib. RănuULESCU Siv, Observaţie sub, 

INDEX ALFABETIC 

Neretroactivitate, ase ves deă „Retroactivitatua și 
57 8, 9, 1w,1i, 

"Acţiune 1, 13, 
Arenzi 5, 
Calimach Cod 10, 1, 14. 
atauea Cod 3, 5, 13, 13, 14, , asare, a se vedeâ „le. Otomană lege 8. curs, - i Prescripţie î-14, Câştiuri 5, 

Proces 1, 13. N Dobrogea 8, Recurs 6. Exigibilitate 3, 
Intreruperea prescr'pţiei 3, Invocare 2, 
Legi turceşti 8, 

caţie 5. 
Minoritate 11, 14, 

Retrvactivitate, a se ve. deă „Neretroactivitate« 
şi 4, 6, 12. 
uspendarea prescripţiei 

Turcească lege 8. . 

Jarisprudență. ; 
E Acţiunea care a luat naştere sub regimul | Jesei, noui E Supusă la pres- ripţiunea stabiliti de legea ă. . I, J2jApr. 16/74, B. p. se nouă. (Cas, -2. Această dispozițiune este creată în profitul celor i inv putând sau nu 

iolosi de i , Febr. 26/81, Dr. 38/81). | . Preseripţiunei începută aragea, cată a'i se 
bilite de acel 'cod. 
9/85, Dr. 2/85). 

- 1) Arte francez corespunzător 2231,.adau ă: lesquelles il faudrait encore, Que, seront accomplies par ce 

e Sup, codul aplica regulele sta- (Apel. Buc. III, Oct, 

Suicant les Gncienne laps de trente ans*, 

Constanţa, 316 bis, 
Trib. Roman, 28 Nov 

Veanmoins Ies ri „.Vean rescri S lois, Z p 

p. 398; 
urm. 

Doctrină românească. 
2-a, p. 118; XI, p. 4, 
Observaţie sub. 'Trib, Bacău, 

şi n. 1, 49, 224, 460, 433; (UL. part. 1. 67 din 5 Febr. 1903. Curier Jud, 15,903; 

20 Iunie 905.. Curier Jud. 73/903;. 
1908, Dreptul 26/1909. 

4.0 Prescripțiune începută sub ve- chiul cod şi întreruptă, sub cel nou, se regulează după legea cea nouă, căci art. DI dispune că numai preseripțiunile 

163, Iun. 16/87, Dr. 9/87). acă exigibilitatea câștigurilor, a luat naşterea sul imperiul codului Ca- ragea, sub imperiul acelui codice în- Cepând a, curga Preseripţia, după acea lege, contor art. 1911 e. civ., urmează a se regula preseripţia, as, : Sept. 18/91, $, Îi 98) Phia- (0as, 1 | - Admiterea ' de către judecătorul 4 Prescripţiunei invocată de drți, pe temeiul unei legi ce nu eră aplicabilă, nu poate da loc la casare, dacă cealaltă parte, contra că- reia e. a fost ridicată, nu s'a pus pe te- renul de a o combate din acest punct de_vedere, (Cas. I, 104/95, B. p. 180). : , Prescripţiunea începută sub regi- mul unei legi se regulează tot după a- „ceastă lege, deşi înainte de împlinirea termenului ax fi intervenit o altă lege Care să-l sturt | i C. 
Jud. 32/99), urteze, (Apel Galaţi II, 

tions alors COmmencees, et pour Plus de trente NS & compter de la mâme €po- 
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Codul civil 

8. Dispoziţiunea art. 1911 Cod. civil, 
constitue o dispoziţie generală, ce este, 
aplicabilă, tuturor tranziţiilor de legis- 
laţie în materie de prescripţie, iar nu 
numai ixanziţiei dela 1865 la publicarea - 
codului civil. Prin consecinţă, o persoa- 
nă, ce a început să prescrie o propri- 
etate în Dobrogea înainte de 1882, când 
prescripţiunea se regula conform legei 
otomane, dacă a continuat să preserie 
şi în urma legei din 1882, după care 
modurile de dobândire a proprietăţii 
se regulează de Cod. civil, ea a dobân- 
dit dreptul de proprietate, 
cripţie dacă a împlinit sub Codul civil 
preseripţia conform legei turceşti, a- 
plicându-se deci legea veche, sub care 
a început prescripţia, conform art. 1911 
Cod, . civi 
1731905), 

9. Preseripţiunile începute înainte de 
punerea în aplicare a codului civil, 
„trebue a se regula conform art. 1911 
din codul civil, după legile cele vechi. 
(Cas, 1. 15 Noembrie 190% B. p. 1799). 

10. După art. 1911 din codul civil, 
prescripţia începută sub codul Cali- 
mach, se regulează conform principii- 

- lor legei atunci în vigoare. ('Prib. Ro- 
man. Dr. 26/909. p. 206). 

11,  Preseripţia începută sub codul 
„ Calimaech, nu este suspendată prin mi- 
noritatea părţei intervenită sub legea 
actuală, întru cât se aplică legea ve- 
che; sub care a început preseripţia, iar 
nu legea nouă, sub care ea se îndepli- 

" meşte. (Prib. Roman, Dr. 26/909. p. 206). 
12. In principiu, preseripţia nu. con- 

DISPOZIȚIUNI GENERALE 

Tin pres-. 

vil (Trib. Constanţa C. Jud. , preserisă conform 

Art, 1912 

stitue un drept câştigat decât numai 
atunci când ea este. împlinită, . 
Prin urmare; dacă în cursul unei 

prescripţii intervine o lege nouă, care 
modifică timpul cerut pentru a pres- 
crie, se aplică noua dispoziţiune afară 
numai când contrariul ar fi prevăzut 
în mod. formal prin noua lege. (Cas. 
III. 36 din 27 Ianuarie 1910, B. p. 1%, 
Jurisprudența. 7/910). E 

13. Potrivit art. 1911 din codul civil, 
prescripţia începută sub legea veche 
ixebuie să: se xeguleze conform acelei 
egi. | ; 
Astfel, dacă ' dela. data intentărei 

unei acţiuni sub imperiul Codului. Ca- 
xagea a trecut mai mult de 30 ani, fără 
ca prigonirea să fie terminată, ea fiind 

Codului . Caragea, 
sentinţa, tribunalului rămasă definitivă 
după trecerea. de 30 ani dela intentarea 
acțiunei, nu mai poate fi executată. 
(Cas. II, 31 din 3 Febr. 1912, B. p. 2%, 
Curier Jud. 61/9129); " 

14. Prescripţiunea începută sub codul 
Calimach urmează să fie în totul vegu- 
lată de dispoziţiunile acelui cod şi deci 
să curgă şi în. timpul minorităţii după 
cum prevede art. 1909. din acel cod, 
chiar dacă minoritatea s-a desehis sub 
actualul cod. Prin urmare, cu drept 

„cuvânt instanța de fond a declarat 
prescris dreptul de a cere complinirea 
legitimei când. cererea a fost făcută 
după 40 ani dela deschiderea succesi- 
unei cât prevede art. 1951 codul Cali- 
mach enitru  prescripţiunea acelui 
drept. (Cas. I, No. 564, 1914; Jurispr. 
Rom. 1915, p. 38). 

- Dispoziţiuni generale. 

Art. 1912. — Codicii Domnilor Calimach şi Caragea, şi orice 
alte legi civile anterioare, ordonanţele Domnești și instrucţiu- 
nile ministeriale din ambe Principatele-Unite, sunt abrogate 
în tot ce nu este conform regulelor prescrise în prezentul 
Codice. (Pr. civ. 740). 

i | Doctrină isrăină. | > 

AuBny Er RAU, 1, ed. 5-a, $ 29, p. 96-98; 
BAUDRY ET FOURCADE, Personnes, I, 123; _ | 

BEUDANT, Cours de dr. civ., 1, 104, p. 110; 105, p. 112; 

DEMoOLOMBE, ], 35, 427, 130; o 

DURANTON, I, 107, 108; 
Huc, 1, 49; , A 
LAURENT, Principes, 1, 25; Avant projet, 'I, p. 200; 
PLANIOL, |, 231; 
Singer, Lois, 1073 urm., 1090: urm.; 
TaoeLoxG, Prescription, II, 108. 

Doctrină românească. - | | 

ALEXANDRESCO, 1, ed. 2-a, p. 47 urm.; (IV, part. II, ed. 2-a, p. 79 n.4; VII, p. 119, 307, 
54 n. 2); Droit ancien et moderne della Roumanie, p. 131, 139, 169; Observaţie sub. , 

Ca rs, A 11 din 16 Nov. 1900. Dreptul 82/1900; Dseroalie sub. Cas. S, U., 11 din - 

65289, — Codul Civil adnotat. — IV. | — 449 _ 29



Art. 1912 

16 Nov. 900. Curier Jud. 86/1900; 

Curier Jud. 70/1904; Observaţie su 

CAxTACUZIRO MATEI, p.: 2%; 

DISPOZIŢIUNI GENERALE 

Nacu, |, p. 110, 111, 301. 

| INDEX ALFABETIC 

Abrogare 1-14, 
Adopţiune 13. 
Afnitate 12, 
Apreciere suverană 11, 14. 
Autentificarea actelor, le- 

ge îi, 14. 
Biserică ortodoxă 3, 4, 7. 

Calimach Cod 1, 6, 8, 10. 
Călugări 1,2, 347,9. 
Canonic drept 12. 
Caragea Cod 3, 6, 13. 
Constituţie 1. 
Copil natural 8. 
Cuscrie 12, . 
Drept canonic 12. 
Drept Roman 12. 
Femee măritată 6. 
Fidei-comise 1. 
Forţă majoră 13. 
Identitate 11, 14. 
Imprumut 10. 
Ipsilante hrisov, 3, 4. 
Legea autentificărei ac- 

telor îî, 14. 

  

Marsturi 13. . 
Muciană prezumpţie 6. 
Obligaţii la purtător 10. 
Ofsul Ştirbey 4. 
Ordine 'publică 9, 10. 
Ordonanţă domnească din 

1856 11, 14 - 
Prezumpţiuni 13. 
Prezumpţie Muciană 6. 
Proprietar 6. 
Roman drept 12. 
Rudenie 12, 
Secularizare 1. 
Stirbey Ofis +, 
Substituţie - tidei-comi- 

sară 1. 
Succesiune 1, 2, 3, 4, 7, 

„9. - 
Succesiunea călugărilor 
.1,2,3, 4,79 
Suverană apreciere 11, 14. 
Testament 11, 11. 
Titluri la purtător 10. 
Vânzare-cumpărare 6. 

Mânăstiri 1,3, 47,9. 

Jurisprudenţă. 

1. După constituţiune şi art. 1912 e. 

civ, sunt abrogate toate lesile ale căror 

principii sunt ne conforme cu princi- 

piile legilor noui, şi prin urmare şi 

769—169 ce. Calim. cari se bazează pe 

“alte : principii de cât acele ale legii 

noui, In adevăr, $ 762—169 e. Calim. nu 

sunt, decât rezumatul. ideilor şi senti- 

mentelor- religioase care dominau la 

epoca, confeeţionării codului Calimach 
şi care favorizau instituţiunile pioase 

înmulţindu-le averile prin ademenirea 

tuturor de a întră în mănăstire şi prin. 

stabilivea unui drept de succesiune 
pentru mănăstire în averea membrilor 
ci. In urma însă a progresului ştiinţifice 

şi mai ales al economiei politice, aceste 

idei fiind recunoscute ca falşe legiui- 

torul nostru urmând pe cei străini. a 

fost silit a seculariza aceste averi 

moarte acumulate la mănăstiri în dublu 
scop, de a pune aceste averi în cireula- 
țiune şi de a redă puterea temporală, 
acelui cui 'se cuvine, adică statului. 
Această idee se' manifestă mai bine 
din dispoziţiunile asupra succesiunilor 
care reflectează totdeauna starea ve- 
derilor economice a timpurilor în care 
ele sunt dictate. Şi tocmai pentru a- 
ceasta codicele nou civil na reprodus 
disposiţiunile codului Calimach, căci 
n'a voit să mai menţină starea de lu- 
cruri de mai înainte, după care averile 
se acumulau în mănăstiri contra prin: 
cipiilor economiei sociale. A mai sus- 
ține că legea nouă ar fi menţinut dis- 
poziţiunile relative la .succesiuni ale 
codului Calimach este cu neputinţă 
mai ales după legea din 1863; căci cum se 
poate crede că în 1863 să se ia averea 
mănăstirilor şi la 1865:să se introducă 

S 

Codul civil 

Observaţie sub. C. Apel Iaşi s. 1, 28 Martie 1901 
b. C. Apel Iaşi s.I, 31 Ian. 903. Curier Jud. 40/1903; 

tacitamente un drept de succesiune în 

favoarea mănăstirilor, când pe de altă 

parte se prosesiu substituţiunile şi fi- 

deicomisele, care asemenea, împedecau 

circulaţiunea, bunurilor din mână în 

mână. Iar decretele organice. pentru 

vegularea schimei monachale interve- 

nite de.la 1864 încoace, departe de a: 

„trata acest punet care este exclusiv 

de domeniul legii civile, nu fac de cât 

a tolera voturile mănăstirilor fără a 
repula şi averea călugărilor. (Apel Iaşi» 

TI, Mai 16/5,: Dr. 63/15). | 

2. Teoria că legile care regulează suc- 

cesiunea călugărilor ar îi legi politice 

şi ca atare neabrogate de codul civil, 

nu este fundată pentru că. legile rela- 

ţive la succesiune sunt legile civile. re- 

gulânăd unul din modurile civile de a- 

chisiţiune a proprietăţii, şi prin urmare 

pot şi sunt abrogate prin legi de suc- 

cesiune posterioare. De asemenea ele 
nu sunt legi speciale care nar putea 

fi abrogate prin legi generale, căci prin 

legi speciale. în acest; sens se înţeleg a- 

cele care sunt cu totul străine dreptului 

civil, cum sunt legile financiare, mili- 

tare sau de administraţiune publică, 
iar aci e vorba de legi de succesiune 

care fac tocmai parte din legile ce 

compun codul civil, şi prin urmare 
susceptibile a fi abrogate prin noul 

cod ii: (Apel Iaşi, IL, Mai 10/75, Dr. 
49]. 

3. Existenţa bisericei ortodoxe şi 
funcţionarea ei în România a fost şi 
este recunoscută în dreptul publice al 

României; dogmele, disciplina şi cul: 
tul aceştei biserici au fost' supuse și 
sunt. încă. supuse normelor, a căror, 
complexe este dreptul bisericesc; drept 

ce era recunoscut ca fiind în vigoare 
nu numai înainte de 1859 şi 1866 ci şi 
după aceşti ani. precum aceasta rezultă 
între altele din art. 2 şi 8 a, legei pentru 
alegerea mitropoliţilor şi constituirea 
Sinodului din 19 Decembre 1872. Şi 

afară de acele părţi cari sau abrogat 

în mod formal prin: drepțul pozitiv 

al statului, în sfera dreptului public, 
a dreptului penal, a organisaţiunei Ju-. 

decătoreşti, sau a dreptului privat, 

dreptul bisericesc e obligatoriu pentru 

toţi, pentru cetăţeni, pentru funcţio- 

nari, pentru magistrați, căci normele 
dreptului bisericesc, ca drept pozitiv. 

al bisericei ortodoxe, sunt obligatorii 

ca şi ori ce alte norme de drept pozitiv, 

şi precum acestea şi acelea au a fi ob- 

servate de instanţele judecătoreşti ci- 

vile. Or, dreptul bisericesc conţine dis- 
poziţii în privinţa dreptului de moşte- 

nire al monachilor şi episcopilor. car! - 

sunt deosebite; în privința monahilor 
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Codul civil | 
» 

se dispune că atunci când cineva. întră 
în tagma monachală, toată averea ce 

DISPOZIȚIUNI GENERALE 

o are e a mănăstirei, afară dacă a dis- 
pus de ea, sau dacă are copii; aseme- 
„nea ori-ce avere dobândită, de călugăr 
in urmă, se cuvine tot mănăstirei, pre- 
cum aceasta rezultă din Nov., 193 cap. 38, 
Basilie,, cart. IV, tit]. I. cap. 9 şi ceea ce 
sa consacrat anume şi prin $ 7 a chriso- 
vului din 1776 în care se zice: „Acei cari 
„vor îmbrăţişă odată viaţa monachală, 
„vor trebui ca ei să curme mai întâi 
„veri ce încurcătură de daraveri vor fi 
sivând în viaţa lor de mai înainte, să-şi 
„reguleze ca prin o diată de moarte 

" „toate trebile lor, împărţindu-şi şi avu- 
„tul său bătrânilor şi rudelor sale şi 
„altora ce ei vor găsi cn cale, iar cele 
„rămase lor să le închine la mănăstirea 
„unde îşi face metania şi unde va ră- 
„mâneă pentru totdeauna neclintite, şi 
„nu numai că mănăstirea să poată fi 
„vre-o dată supărată, pentru asemenea 
„danii. din partea rudelor lui (fie ele 
„Şi din cele mai aproape) dar nici chiar 
„el însuşi la caz de a se căi şi ar voi 
„să le ia înapoi să nu poată să fiec a- 
„scultat ea nişte lucruri cari au fost 
„odată închinate lui Dumnezeu“. Dispo- 
zițiile citate în privința monahilor îu 
general, trebue să se aplice şi la epi- 
scopi, întru câi episcopii nu pot fi de 
cât din tagma monachicească. precum 
aceasta s'a consacrat prin canonul XII 

-al sinodului al şeaselea ecumenice şi pre- 
cum aceasta s'a observat continuu; în 
deosebi se preserie în privința episco- 
pilor, că episcopii sunt ţinuţi a. arătă 
averea lor privată. când începe a ad- 
ministră eparchia şi a o constată în re- 
mulă, ca să nu se confunde cu averea 
eparehiei; asemenea are să se constate 
şi averea dobândită. în timpul episeo- 
patului. prin "moștenire -de la rudele 
sale; numai de această avere episcopul 
poate dispune prin testament, însă tre- 
buind a da o porţiune şi bisericii, şi 
dacă nu s'a constatat averea avută, în- 
nainte, sau dobândită în urmă, prin 
moştenire, sau dacă nu a dispus de ea 
prin testament, această avere e a, epar- 
ehiei; şi ori ce avere dobândită în tim- 
pul episcopatului.. sub alt titlu de cât 
acela de moştenire e a eparehiei. de care 
episcopul nu: poate dispune prin acte 
nici între vii, nici după moarte (vw. can, 
40 apostolilor, can. 40 şi 89 a Sinodului 
din Cartagina, can. 11 şi 12 a Sinodului 
Ecumenic al 7-lea.și can. 24 din An- 
tiochia; v. şi Saguna compendiu_ de 
drept canonic $. $... 159, 160 şi 161). Deci 
din cole expuse rezultă că după dreptul 
bisericese în vigoare o rudă, nu poate 
pretinde a moşteni ab întestai averea 
rămasă de la un episcop. Şi nu sar pu- 
te negă aplicabilitatea dispoziţiunilor 
dreptului bisericese, sub regimul codu- 
lui Caragea, sub motiv că materia suc- 
cesiunilor e de drept civil, organizată 

Pâind -supusă 

8/80, B. p. 301). 
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şi regulată prin codul Caragea, care 
nu ar cunoaște nici o restricţie în pri- 
vința călugărilor sau a episcopilor, căci 
tăză a uită legătura strânsă, ce eră în- 
tre biserică şi stat, codul Caragea nu a 
avut de scop decât a, stabili regulele 
dreptului privat fără însă a se ocupă 
de normele pozitive şi speciale ale bi- 
sericei, precum acestea, rezultă din sox- 
gintele dreptului bisericesc, sau din le- 
Biuirea lui Ipsilante din 1776; codul Ca- 
ragea nu a abrogat în mod formal dis- 
poziţiile în privința moştenirei averei 
mănăstirilor. sau episcopilor şi tăcerea 
codului Caragea nu constitue o abro- 
pare, cât e vorba de un complex de, 
dispoziții speciale, şi da aceia şi sub 
codul Caragea acele dispoziţii ale drep- 
tului bisericesc continuă a fi aplica- 
bile şi aplicate de către instanţele ju- 
decătoreşti fără ca să se schimbe întru 
ceva şi caracterul acestor instanţe, Nici 
nu există contradicţie în canoanele bi- 
sericeşti, şi canonul 24 din Antiochia 
nu declară că dacă episcopul nu a dis- 
pus prin testament de averea sa fără 
distingere, or care rudă ar puteă a-l 
moşteni. De altmintrelea spre a şti şi 
cunoaşte ceeace este dreptul: bisericesc, 
nu avem a recurge la manualul de 
pravilă bisericească care e un extract 
şi care nu a putut înlătură sorginţele 
dreptului bisericesc, „precum sunt cu- 
prinse în canoanele apostolilor a, celor 
7 sinoade ecumenice, a celor 12 sinoduri 
locale şi altele, precum şi în hrisovul 
lui Ipsilante. (Gas, secţ, unit. 2/Apr. 

Dacă în principiu şi ca ideal, bi- 
serieca caută să fie separată de Stat, 
întrebuinţând pentru a se menţine, a- 
pără şi propagă numai mijloace spiri- 
tuale, astfel că fiecare confesiune să 
fie tratată ca o asociaţiune privată, li- 
beră a-şi constitui raporturile sale în- 
terioare cum îi pare mai nemerit, ne- 
primind nici un subsidiu de la Stat, ră- 

legilor» generale, dacă 
zicem, din punctul de vedere al acestui 
ideal, canoanele bisericeşti nu trebue 
să aibă autoritate de cât numai pentru 
regularea afacerilor spirituale, iar nu 
şi pentru regularea dreptului de fami. 
lie, a dreptului de moştenire, a dreptu- 
lui de proprietate, ete.. care intră în 
sfera exelusivă a legilor civile, nu este 
mai puţin adevărat că teologia a stă- 

- pâniţ spiritele oamenilor de la secolul 
al V-lea până la secolul al XVI-lea. 
Biserica ortodoxă a răsăritului, departe 
de a. îi spoliatoare ea ierarhia catolică, 
Sa identificat totdeauna cu Statul şi 
a recunoscut supremaţia lui; or, între 
biserică şi Siat formându-se astfel isto- 
ric legături de înrâurire reciprocă, a- 
„cesta tradiţiuni au modificat idealul de 
mai sus, dând prin forța lucrurilor na- 
ştere art, 21 din constituţiunea noastră 
din 1866 după care veligiunea ortodoxă



“Art. 1912, 

a răsăritului este religiunea dominantă 

a Statului româm, şi canoanele biseri-. 

ceşti nu se pot abroga unilateral prin 

legi civile, ci numai de autoritatea si- 

nodală care este compusă din elemente 

clericale şi din elementele laice (vezi 

avt, 4 al decret. din 6 Decembrie 1864 

pentru înfiinţarea unei autorităţi sino- 

dale), compunere mixtă care este sin- 

gura precauţiune luată de lege pentru 

a închezăşui o coneiliare succesivă a 

canoanelor bisericeşti cu ideile mo- 

derne, căci materialul istorie dat nu se 

poate îndreptă spre ideal de cât înce- 
4ul 'eu încetul; şi dar în această, stare 
a dreptului mu se poate zice că recuno- 

scându-se canoanelor bisericeşti, - cari 

au fost consfinţite în ceea ce priveşte 

proprietatea de mână moartă prin o- 
fisul Principelui Stirbei din 1851 nu 

se poate zice, repetăm, că recunoscân- 

du-se acestor canoane caracterul şi au- 

toritatea de legi nu numai în ceea ce 

priveşte regularea afacerilor spirituale, 

dar şi în ceea ce priveşte regularea a- 

verilor călugărești. sar admite prin 

aceasta, o îdee contrară ordinei publice. 

Or, ofisul principelui Stirbei din 1851, 
înoitor hrisovului lui Ipsilante din 1776 
şi hatişeriful din 1802 care sună ast-fel: 
„Se cuvine acelora ce o dată a iubit 

vieaţa cea călugărească ca prin diata 
de moarte bime să-şi rânduiască toate 
ale.sate împărțind. averea sa la părinţi 

şi la rudenii sau altor cui li s'ar păreă 
cu cuviinţă, iar rămăşiţele averiilor 
îuchinându-le mănăstirei, între care se 
învrednicese :tunderii să rămâe de pu- 
rure nemişcate şi nu numai despre ru- 
denii măcar cât de aproape, să nu fie 
supărată mănăstirea întrunile ca a- 
cestea ci însuşi acela de va vrea să le 
ia înapoi cele închinate să nu poată 
nici să se asculte de către dregători: 
cererea lui, fiind-că cele ce s'au închi- 
nat lui Dumnezeu sunt de a pururea 
nedespărţite“. Şi acest ofis sa aplicat. 
continuu în ţară fără nici. o împotri- 
vire din partea divanului ţărei şi dar 
nu se poate susţine că n'a avut putere 
de lege; deosebit de aceasta, acest ofis 
nu era de cât o nouă sancţiune dată 
canoanelor bisericeşti cari şi fără de 
aceasta ar fi avut putere de lege, sanc- 
iune necesară, nu din cauza incer- 
titudinei dreptului, ci probabilmente 
din cauza, abuzurilor ce s'au strecurat 
cu ocaziunea aplicărei dreptului. Şi pen- 
tru ca să pătrundem bine sensul aces- 
tui ofis, e neapărat să recurgem la ele- 
mentul istoric de interpretare, adică 
să căutăm a ne da seamă de starea 
dreptului existând asupra acestei ma- 
terii la epoca când sa dat acel ofis; 
urmând ast-fel vedem mai întâiu că 
după Novella V, cap. 5, averea călugă- 
rului era de drept a mămăstirei, chiar 
dacă călugărul nu 'ar fi zis aceasta 
expres (quamquam. se cas (res) înferre 
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non expresse dixerit); mai_apoi, după, 

canonul al VIl-lea şi al AlX-lea 

sinodului al şaptelea ecumenic „Mona- 
hii nimic a lor propriu sunt datori a 
avea, ci a le lor ale afiorisi mămăstirei 
dându-i-se voie pentru averile lor a 
testălui înaintea intrării lor în mănăs- 
tire ca unii ce sunt morţi lumei, căci. 
după ce se vor 'face monahi peste 
toate cele cuvenite lor, mănăstirea are - 
stăpânirea şi nimic pentru a lor a 

purta grije sau a testălui li se dă voe, 
“ca afurisând averilor lor să rămâe a 

mămnăstirei, după făgăduinţa dală de 
ei“, Acestea fiind tradiţiunile dreptu- 
lui asupra acestei materii e evident că 
ofisul de mai sus nu se poate înțelege 
în sens că călugării rămân proprietari 
ai averii lor dacă n'au dispus de a- 
ceastă avere în folosul mănăstirei 
prin dăruire expresă sau prin diată 
de moarte, ci din contră că averea că- 
lugărească este de drept a mănăstirei, 
chiar dacă călugărul mar fi declarat 
aceasta. expres; călugării nimic al lor 
propriu sunţ datori a aveă, ci ale lor 
a le afiorisi mănăstirei; aceste averi 

"tree imediat în proprietatea mănăs- 
tirei, după făgăduinţa dată de ei, adică 
după făgăduinţa de sărăcie ce a trebuit 
să facă, ca să dobândească darul călu- 
găresc, aceea ce vrea să zică că, făgă- 
duinţa dată de ascultare, castitate să- 
răcie (vota solemnia) o dată presta- 
tă, mănăstirea, devenea, printraceasta 
chiar. adică prin însuşi faptul călu- 
găriei proprietara averii călugărului. 
(Cas, I, 347/Nov. 4180, B. p. 353). 

:5. In principiu, legile de un înteres 
general, ori. cât de speciale ar îi drep- 
turile şi privilegiile ce acordă, sunt, 
abrogate prin legile speciale de un in- 
res local, de oare ce fiecare din aceste 
legi putându-se aplica în certe Jocuri, 
prin urmare ne escluzându-se una prin 
alta, nu devin inconeiliabile. (Apel 
Buc. I, 128, Mai 12/80, Dr. 21/81). 

6. In principiu, acela care cumpără» 
ori. care ar îi condiţiunea sa, e presu- 
pus a fi proprietarul luorului cumpă-“ 
rat. In special o femeie măritată, ori 
care .ar îi orisina banilor cu cari se 
serveşte la plata preţului, fie dânşii 
procuraţi de bărbatul ei în scop de a-i 
face o liberalitate sau procuraţi de 
un al treilea. nu mai puţin însă trebue 
a fi considerată ea adevărată proprie- 

“tară a lucrului cumpărat, A voi să se 
consacre ca o presumpţiune legală legea 
lui Quintus Mucius prin care tot ce se 
dobândeă, de femee era considerat a 
îi al bărbatului, e a creea o nouă dis- 
pozițiune în legislaţiunea modernă a 
introduce o  presumpţiune de drept 
care nu e stabilită de codul civil între 
celelalte presumpţiuni prevăzute de art. 
1200. Şi chiar dacă o asemenea dispo- 
ziţiune ar îi existat în:codul Caragea 
şi în codul -Calimach, dânsa ne fiind 

— 452 — “ |
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reprodusă de codul civil din 1865, este 
virtualmente abrogată prin art. 1912 e. 
„Giv» care declară abrogate toate legile 
ce nu sunt conformate acestui cod. O a- 
semenea soluţiune trebue cu atât mai 
mult adoptată cu cât se ştie că pre- 
sumţiunea Muciană eră aplicată cu 
multă  circumspecțiune şi cu: mari 
temperamente .în vechile . legislaţi- 
uni ale diferitelor popoare. Prin- 
cipala excepţiune se făceă când băr- 
batul concura; la actul de cumpărare al 
femeii, căci din el se deducei o recu- 
noaştere implicită a seriosităţii acestui 
act şi că preţul a fost în adevăr plătit 
de femee. (Apel Buc. II, 9, Mai 5/85), 
Dr. 47/85). | 

7. Dreptul bisericesc în privinţa drep- 
tului de moştenire al monachilor dis- 
pune că atunci când cineva-intră în 
tagma nonachală, toată averea ce o 
are este a mănăstirii afară numai dacă 
a dispus de ca sau are copii, asemenea 
ori ce avere dobândită în urmă se cu- 
vine tot mănăstirei, precum această 
rezultă din chrisovul din 1776; o ase- 
menea dispoziţiune a fost confirmată 
şi prin împărătescul hatişerif din 1802 
prin cel din 1827, prin ofisul domnese 
din 1851 și prin art. 13 din regulamen- 
tul din 7 Iulie 1873 dat în puterea legei 
constitutive a sfântului Sinod. Iar dis- 
poziţiunile codului civil relative la suc- 
cesiuni nu se pot aplică călugărilor le- 
gaţi mănăstirei, sub motiv că materia 
succesiunilor e de ordine civilă, căci 
legea civilă, a avut de scop a replementă 
dispoziţiunile de drept privat, fără însă 
a se ocupa de regulele speciale ale bi- 
sericei, nu numai în ceea ce priveşte 
disciplina şi dogmele sale, ci şi chiar 
în ceea ce priveşte regularea drepturi- 
lor aparţinând 'obrazelor călugărești. - 
Şi codul civil nu a abrogat în mod ex- 
pres dispoziţiunile în privinţa moşteni- - 
'rei averei monachilor; această tăcere nu 
se poate considera ca o abrogare a di- 
feritelor dispoziţiuni cu putere de lege 
ce s'au dat la diferite epoce în privinţa 
moştenirei averei călugărilor legaţi la 
diferite mănăstiri şi de aceea sub co- 
dul actual aceste dispozițiuni trebuese 
aplicate de instanțele judecătoreşti. 
Sub actualul cod, art. din regula- 
mentul legei din 1873 consfințeşte acest 

„mod de a vedea: şi acest regulament, 
dat în puterea unei legi de scop general 
și în interpretarea şi executarea aces- 
tei legi, este obligatoriu. Din momen- 
tul dar ce legea proclamă acest drept 

„în persoana mănăstirei reprezentată; 
conform legei sinodale, prin aceasta dă 
drept mănăstirei, ast-fel reprezentată, 
de a sta în judecată şi a-și produce 
drepturile sale. Deci aplicarea, sigilii- 
lor cerută, de un pretins moştenitor nu 
se mai poate menţine nici ca mă- 
sură conservatorie, atunci când este 

„constatat că acea persoană nu are acea 
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Art. 1912 

calitate şi că mănăstirea, este în drept 
a primi moştenirea. (Trib, Ilfov, |, 
889, Iun. 24/87, Dr. 11/88). 
„_8. Dreptul la o-moştenire nedeschisă 
încă, nefiind un drept câştigat ci nu- 
mai o expectativă şi acest drept ur- 
mând a se regula după legea în vigoare 
în "momentul deschiderii. ei. copilul 
natural recunoscut sub legea veche, nu 
are nici un drept la moştenirea, tată- 
lui său natural, săvârşit din viață sub 
“legea nouă; dispoziţiile codului Cali- 
mach fiind în această privinţă abro-. 
gate, ca contrarii. legii actuale, prin 
art. 1912 - Cod. civ. (Apel Iaşi LI. Dr. 
80/94), IER - 
"9. Legea asupra moştenirilor, fiind 

în strânsă legătură cu organizarea so- 
cială a Statului, este o lege de ordine 
publică şi se aplică fără deosebire la 
toate clasele societătței; nimeni nu se 
poate sustrage aplicărei ei în lipsa u- 
nei derogaţiuni exprese, Astfel, Codul 
civil, care regulează moştenirile şi 
care a abrogat orice alte. dispoziţiuni 
anterioare relative la moşteniri, nefă- 
când nici o deosebire între moştenirile 
vămase dela călugări şi cele rămase 
dela celelalte persoane, se aplică, şi la 
moştenirile monachilor, şi. deci pe că- 

e sânge, 
iar nu mănăstirea sau Statul, (Cas. S. 
Unite_11/900 B. p. 1310). 
„10. Validitatea obligaţiilor la purtă- 
tor sau înfăţişător este cu atât mai 
admisibilă în legea noastră, cu- cât, 
după .codul Calimach (art. 1842), ale că- 
rui dispozițiuni au rămas în vigoare. în 
tot ce nu sunt contrare regulelor co- 
dului actual (art. 1912 cod. civ.). sine- 
tele la înfăţişător erau valabile şi de 
o practică obicinuită, fără a se face 
vre-o deosebire între datoriile decur- 
“gând din tocmeala împrumutului şi 
'constatate prin înscris şi datoriile deri- 
vând din alte cauze, precum şi acele 
neconstatate prin înscris; iar strămu- 
tarea lor se făcea prin singura lor 
trădare (art. 1842 cod. Calimach). Deşi 
pentru existenţa unei convenţiuni legea 
între alte condițiuni. cere şi acordul 
voinţei părţilor contractante, totuşi 
nici o dispoziţie a lepei, cu excepţiune 
însă pentru acele care privesc ordinea 
publică şi bunele moravuri, nerestrân- 
gând . libertatea  contractanţilor, cu 
privire la modul cum ei. înţele a se 
obliga şi a-şi executa obligaţiile lor, 
iar convențiile legal făcute având pu- 
tere de lege între părţile contractante, 
în baza principiului libertăţei conven- 

] 6 1); de aici rezultă 
că obligaţiile la purtător sau înfăţi- 

_Sător pot în' mod valid: fi constituite 
şi astăzi, fără arătarea numelui credi- 
torului, (Apel Iaşi II, Dr, 69/901). 

- Inainte de promulgarea legii pen- 
tru autentificarea actelor (1 Sept. 1856) 
testamentul trebuia, să fie autentificat



Art. 1913 

conform art. 860 şi 861'cod civ. si: fiind- 

că aceste texte nu arată modul cum 

judecătorul care” instrumenta..- trebuia 

să, se asigure de identitatea testatoru- 

lui, acest punct era lăsat la aprecierea 

judecătorului. Ordonanţa domnească: 

din 1856, care prevedea, procedura „de 

numat în această privinţă. a fost abro- 

wată prin art. 1912 Cod, civ. (Trib. Put- 

na Dr. 151907). : Ie | 

12. Legătura de înrudire numită. cus- 

erie există numai între unul din soţi 

şi rudelele celuilalt. | S 

Ea nu se întinde însă între rudele 

ambilor soţi. soluţie admisă şi în drep- 

tul roman. Deşi dreptul canonic şi le- 

piuirile noastre anterioare admiteau 

soluţia contrară în privinta rudelor 

ambilor soţi, totuşi aceste dispoziţii au 

fost abrogate prin art. 1912 din codul 

civil. (Trib. Neamţ. Dr. 37/908. pr. 299), 

13. Nu există nici un text în legiui- 

rea, Caragea, prin care; — în cazurile 

când cineva dintr'o cauză de forţă: ma-. 

joră se găseşte în imposibilitate a pre- 

zentă actul original—să nu permită a 

se face dovada actului. prin martori si 

nu este nici o rațiune ca în lipsă de 

text să se facă vre-o deosebire între 

acest caz excepțional şi cazurile gene- 

vale, când 
riabil admisă după acea legiuire. 

Prin urmare. Curtea de apel face o 
bună aplicare principiilor de drept re- . 

_lative la probă astfel cum au fost con- 
sacrate prin legiuirea Caragea combi- 

nată cu dispoziţiile art. 1912 ce, civ., 

când, după ce constată că partea -se 

află întrun caz de forţă majoră, că nu 

Art. 1913. — Acest Codice 
1 Iulie, anul 18655). | 
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_ testatorului, acel articol 

proba cu martori eră inva-' 

Codul | civil 

poate să prezinte actul de adopţiune 
original. se întemeiază pe o constatare 
a Ministerului de Interne din 1865 şi 

pe recunoașşterile făcute de partea ad- 
versă la prima instanţă în privinta 

adopţiei, şi constată că din acele acte 

rezultă prezumpțiuni puternice că a- 

dopţiunea a avut loc şi sa făcut cu 

formele solemne cerute de legea Cara- 
gea. .(Cas. I, decizia No. 209 din 3 Apn- 

lie 915. Jurisprudenţa Rom. 1915 p. 

58). 
14. Formele de îndeplinit pentru au- 

tenţificarea unui testament anterior 
legii autentif. actelor din 1886 sunt 
numai acelea, prevăzute de art. 860 şi 

urm. 6. civ., în care nu se prevedea mo- 

dul cum are să se stabilească ideu- 
titatea testatorului, astfel că acest 

punet era lăsat la aprecierea judecă: 

torului care. autentifică. Dacă art. 13 - 

din legea autentificării din 1886 prescrie 
anumite mijloace, prin care judecăto- 
xul trebue să se asigure de identitatea 

nu se poate 

aplică testamentelor autentificate au- 

terior legii speciale din 1886, căci un 
asemenea efect retroactiv nu este 

prevăzut în mod formal în legea 

autentificărei. Desi ordonanta dom- 
nească din 1856 prevedeă procedura 

de uvmat în privinţa stabilirei iden- 
țităţii  testatorului, însă acea 0 
donanţă a fost abrogată prin art. 19] 

e. civ. (Cas. 1, No. 213,.1916; Jurispr. 
Rom. 1918, p. 390). 

15. A se vedea: art. SIl. nota 1; ari. 
1008, nota 13; art. 1211, nota 14; art. 

1907, nota 17. | 

civil se va, pune în lucrare la 

Doctrină românească. 

ALEXANDRESCO, |, ed. 2-a, p. 21 n. î; (V,p. 306 n. 4); 

Nacu, I, p. 32. 

Jurisprudenţă. 

1. Legiuitorul, prin art, 1913, fixând 
data de 1 Iulie 1865, când are să fie 
pus în aplicare codicele civil, nu data 
promulgărei, ci: data punerei sale în 
aplicare trebue să fie luată ca termen 
de plecare pentru determinarea nou- 
ilor sale principii abrogatorii şi a e- 
fectelor „ee âmsele aveau isi exercite 
asupra legilor anterioare. el Buc. 
II, 27/Yebr. 10/83, Dr. io P 

2. Noul cod civil, decretat la 26 No- 
«mbre 1854 şi promulgat la 4 Decem- 
bre. 1864, stabileşte, prin art. 1913, pu- - 
nerea, sa, în aplicare la data de 1 Iulie 
1865. In urma codului civil şi în contra 

N 

„_1) Decret pentru amânarea punerei în lucrare a Codicelui civil (publ. 2 lulie 1365): Art, 

zea în lucrare a nvul ui Codice Civil Alexanăru Ion |, este amânată până la 14 Decemvrie viitor“, (1865). 

dispoziţiunilor sale din art, 1913, un 

decret Domnese din 30 Iunie 1865, a- 
mână, punerea în lucrare a acestei legi . 

- până la 1 Decempbre 1865. Or, decretele 
domneşti aveau putere de lege numai 

până Ja întrunirea adunărei elective 

(art. 18 din Statutul de la 2 Iulie 1864) 

„si acele adunări întoemindu-se de fapt 

în cea: Wîntâiu Duminecă a lui De 

cembre. conform art. 17 din Conven- 

țiune şi art. 18 din Statut, nu se poate 
vecunoaşte vre-un caracter de legalitate 

decretului prin care se amână pune: 

rea în lucrare a codului civil. (Apel 
Buc. I, 247, Nov, 23/90, Dr. 2191). 

3 Punerea în Îuerare a codului civil, 
regulată prin art. 1913 la 1 Iulie 1865, 

1. „Pune: 
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Codul civil 

prin decretul din 30 Iunie. sa amânat 
la 1 Decembre 1865. Corpurilor lemiui- 
toare, alese conform statutului şi în- 
trunite, s'a. comunicat de minister ne- - 
cesitatea prorogărei punerei în aplica- 
ţiune a codului civil, şi corpurile le- 
giuitoare au luat cunoştinţă despre ca 
ca întratâta; şi ţinând seamă de tex- 
tul art. 3 din modificările îndeplini- 
toare ale statutului, nu se poate zice 
că acest articol s'ar fi nesocotit şi dar 
codul civil este a se considera ca pus 
în aplicare în mod legal de la'1:De- 
cembre 1865, când s'a prorogat punerea 
în aplicare, fiindcă art. 3 citat nu re- 
clamă alt-ceva de cât ceea-ce s'a făcut. 
Dacă s'ar zice că art..1913 face parte 
integrantă din codul civil, şi că proro- 
garcea nu s'ar fi putut face printrun 
simplu decret urmat de. comunicare 
numai Corpurilor legiuitoare în modul 
precum s'a făcut, precum de altmin- 
trelea nici. suspendarea altor părţi sau 
modificarea altor părţi din codul civil 
nu sar îi putut face printr'un simplu 
decret urmat de comunicarea corpuri- 
lor legiuitoare, la această răspundem, . 
că trebue a distinge între dispoziţiu-. 
nile regulatoare ale materiei dreptu- 
Jui privat și între faptul de punere 
în aplicare sau de promulgare a co- 
dului civil, a regula o materie de drept 
privat sau. a suspenda aplicarea dis- 
posiţiilor -oare-care a unui cod civil, 
acestea chiar sub regimul statutului nu: 
se putea face prin decret domnesc ur- 
mat de o comunicare a Corpurilor le- 
'giuitoare în sensul acelui articol 3; 
sub statut materiile dreptului privat 
nu puteau fi regulate de cât prin o 

lege, ceea-ce presupune concursul efec- 
tiv şi real al celor trei factori ai pute- 
rei legiuitoare, căci drepturile Dom- 

“nului chiar sub regimul statutului, 
sunt şi continuă a fi regulate prin art. 
15 seq. din convenfiune, şi Domnul 
p'avea dreptul prin decret a regula 
materia dreptului privat; că însă 
dreptul de a promulga legile, acesta 
este un atribut numai al Domnului, 
precum rezultă din art. 14 diu conven- 
iune; dacă Domnul are dreptul a pro- 
mulga, el are şi dreptul a proroga ter- 
menul punerei în aplicare a unei legi; 
prorogarea punerei în aplicare a codu- 
lui civil se putea face conform art, 14 
din convenţie, prin decret: domnesc 

DISPOZIȚIUNI GENERALE Art. 1914 

îără să fi fost trebuință a mai înde- 
plini forma art. 3 din modificările în- 
deplinitoare ale statutului. Ast-fel pu- 
nerea în aplicare fiind prorogată prin 
decret, aceasta e legalmente şi dar 
până la 1 Decembre 1865 vechile coduri 
civile, codul Calimach şi codul Cara- . 
sea continuă a fi în vigoare, (Cas. 1; 
153/Mart. 29/91 pp. 332). 

' 4. Codul civil şi procedura urmau a 
se pune în lucrare de o dată. Punerea 
în aplicare însă a. codicelui civil a fost 
prorogată prin decret domnesc cu 6 
luni, adică: de la 1 Iulie până la 1 
Decembre 1865, de oare-ce votarea pro- 
cedurei civile în Senat:nu se terminase 
de cât la 28 Iunie 1865, adică numai cu 
2 zile înainte de intrarea în vigoare a 

„noului codice civil, și guvernul de. - 
atunci s'a văzut silit a proroga pune- 
vea în lucrare a nouilor codiei peste 
9 luni. Argumentele oportunităţei a- 
cestei :prorogări au fost cercetate si 
discutate de consiliul de miniştri, de 
domn,. de” Adunarea electivă şi de Cor- 
pul ponderator, și au fost aprobate de 
toţi aceşti factori legislativi. Astfel: 
fiind, în timpul de la 1 lulie 1865 până 

„la 1 Decembre 1865, această ţară a fost 
guvernată tot de vechea condică Cara- 
goa. Şi dacă puterea judecătorească ar. 
declara  prorogarea aplicărei noului - 
codice ca ilegală, dânsa ar încălca în 
atributele puterei legiuitoare şi ar ne- 
socoti principiul separațiunei, puteri- 

“lor, principiu fundamental pentru ori: 
ce Stat, modern bine organizat. Nu este 
nici juridice a se consideră decretul de 

„Drorogare al codicelui civil ca un act 
izolat şi arbitrar al puterei executive, 
de oare-ce el a, fost aprobat, după: seri- 
oase discuţiuni de ambele Corpuri le- 

 gislative. (Cas: I, 406 bis. Oct. 28/91 
B._p._ 1114). | 

5. Deşi, prin art, 1913 din Codul civil, 
urma, ca acest cod să fie pus în aplicare 
la 1 Julie 1865, însă prin decretul dom- 
mese dela 30 Iunie 1565 acest termen 
sa prorogat până la 1 Decembre 1865, 
prorogare făcută legalmente, astfel că 
o succesiune, deschisă în timpul dela 
1 Iulie 1865 până la 1 Decembre 1865, 
se regulează după legiuirea Caragea, 
în vigoare la acea epocă. (Cas. 1, 
120191, B. p.' 339 şi Cas. 1 300/9%5, B. n. 

Art. 1914. — Fiica dotată înaintea promulgărei acestei legi, 
de voeşte a veni la o ereditate deschisă în urma promulgărei 
acestei legi, va, fi obligată a raportă dota *). (Civ. 751 urm). 

  

„__.1) Codul Caragea, în Muntenia ca şi Codul Calimach în Moldova, cari au precedat Codulai civil actual 
cuprindeau dispozițiuni contra echităţei, în ceeace priveau succesiunile, Astfel Codul Caragea îndepărta pe fete 
dela moştenire, atribuind-o numai băeţilor. Codul Calimach, avantagea pe fetele deja măritate pe care le dis- 

privință: 

zt
 

peasa de raportul dotelor primite, Iată principalele dispozițiuni ale Codului Caragea şi Calimach în accastă
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Doctrină străină, 

“ARS ET RAU, |, $ 30, p. 124, 19%; 
Baubni er FoURGADE, Des personnes, I, 106; 
DarLoz, Rep. Successions, 1020, n 2 şi 3;. _ | ; 

" DEMOLOMBE, XIX, 318; | 
GREXIER, Donations, Il], 534, p. 654 urm.;- 

LAURENT, XII, 65; - , 
PANDECTES FR., Prescription, 2106; - 

PoraieR, Donations entre-vi[s, VII, 220, p. 422 (ed. Bugnet); 

Srney,. Lois, 912 urm.; | 

TaopLonG, Prescription, Il, 958. 

  

Codul Caragea, partea IV, Cap. 3, art. 17: sa) Când mortului nu-i trăeşte muierea, sau moartei: 

bărbatul, şi au numai un copil, atunci moşteneşte copilul; b) când au numai feciori, moştenesc numai feciorii 

de o potrivă fiecare; c) când au feciori şi fete numai feciorii moștenesc de o potrică, şi pe fete, de vor fi 

neinzestrate, datori sunt să le înzestreze şi să le căsătorească; d) când au fete neinzestrate şi înzestrate, nu- 

mai cele neinzestrate moştenesc de o potrivă fiecare; €) când au numai fete înzestrate atunci moştenesc ele: 

de-o potrivă una cu alta; f) cână, afară de copiii lor cei vii, au şi nepoți de fiu, se cheamă şi aceştia la moş- 

tenire, şi moştenesc dimpreună cu unchii lor, partea ce se cădea să moștenească tatăl lor de trăia; g) când 

neavând feciori în viață, au nepoți din feciori şi din fete, atunci nepoţii cei din feciori, depărtează pe nepoți 

cei din fete (precum se cădea să depărteze şi feciorii de trăia, pe fete de trăia) şi moştenesc pe obrazul părin- 

ţilor lor, luând adică fiecare familie partea ce se cuvenea să ia tatăl lor de trăia; h) când au nepoți din fete: 

__ numai, aceea numai moştenesc de casăs,—Pentru cazul când defunctului îi trăeşte soția, a se vedea nota de 

sub textul art, 684 C, civile -, . ! | a 

Cod. Caragea part. IV, Cap. 3, art. 17, lit. K Ă : 

„Când mortului îi trăeşte muerea şi are copii cu dânsa, sau moartei îi trăeşte bărbatul şi are copii cu 

dânsul, atunci copiii, sufletul mortului sau al moartei, şi soţia cea vie, moştenesc de o potrivă averea, după 

cum mai jos se arată: , 
. 

„Adică copiii îşi iau părţile lor, pe cari sunt stăpâni desăvârşiţi, luând asupra lor şi partea sufletului 

pentru cheltuelile îngropărei şi a „pomenirilor mortului sau moartei; iar soţia cea vie are numai hrisis, adică 

folosul părței sale. ” , Ă _ - 

ar de se va întâmpla, în urma morţei unuia din părinţi . peste 3 ani, să trăiască copiii, şi după acea 

vreme să moară copilul, însă partea bărbătească mai înainte de al 14-lea an al vârstei sale, iar partea feme-- 

iască mai înainte de al 12-lea an al vârstei sale, atunci părintele ce va fi viu să ia a treia parte a sufletului 

în bani gata; iar de vor muri copiii înaintea împlinirei a 3 ani, după moartea unuia din obrazele părinţilor 

atunci obrazul dintre părinţi ce este viu, de va fi făcut cheltueli pentru Ingropare şi pomeniri, să arate soco- 

„teala către clironomi şi clironomii să-i plătească cât va fi cheltuit“, . 

Codul Caragea, art. 18, litera C: „Când va muri copil, parte bărbătească mai înainte de al f4-lea. 

an al vârstei sale, iar partea femeiască mai înainte de 12 ani ai vârstei sale, ori înaintea morței unuia din 

părinţii săi, ori după moartea acelui părinte, şi alt copil nu va mai rămânea, atunci periusia acelui părinte, 

să se facă trei părţi, din care o parte să o moștenească obrazul cel viu dintre părinţi, cu desăvârşită stă: 

pânire, însă în bani gata, altă-parte să o moştenească rudele cele de sus ale părintelui celui mort sau fraţii 

numai (de vor lipsi rudele: de sus) iar cealaltă a treia parte să o moștenească sufletul copilului celui most 

care parte să o ia tot acele rude ale părintelui celui mort pentru cheltuiala ingropărei şi a pomenirilor. ” 

ar când nu vor trăi nici rude de sus, nici fraţi ai părintelui celui mort, atunci obrazul dintre părinţii 

care trăeşte, să moștenească pe părintele cel mort al copilului şi rudele de alăturea ale părintelui celui mort 

până la a patra spiţă, să aibă pronomion a răscumpăra, de vot voi numai căminul neamului lor, de va fi 

. ' Codul Caragea, art. 23: „Când bărbatul cu muerea trăind 10 ani şi nefăcând copii, va muri unul din 

obraze şi nu va avea copii din altă căsătorie mai dinainte, atunci obrazul .cel viu moşteneşte fără de diată a 

şeasea parte din avutul Îui, iar cealaltă avere, rudele lui, | | 

| Când bărbatul cel mort n'are rude, nici de sus, nici de jos nici de alăturea, îl moşteneşte fără de diată 

soţia sa, şi pe soție, de nu va avea rude de sus, de jos şi de alăturca, o muşteneşte fără diată soţul ei. | 

„__ Codul Calimach, în $ 916: „Când mortul va lăsa fi, adică ppgorâtori din spiţa intâiu, născuţi din 

legiuită însoţire, atunci li se cuvine lur întreagă averea lui, fără deosebire de parte bărbătească și femeiască- 

ori că trăind el, sau când după moartea lui s'au născut“. 2 - 

„$ 917: „Dacă vor fi doi sau mai mulţi fii, împărţesc ci muştenirea în părţi de o potrivă după numărul 

lor, şi aceasta se zice în legi împărţială pe capete“, . . , : 

„5 1013: „Fiicele cele înzestrate de către părinţi nu pot cere sinisfora, dară nici sunt silite să pună la 

mijloc zestrurile“. : . 

| Codul Calimach $ 941: „Dacă murind unul din însoțiți va lăsa copil nevârsaic, şi pe urmă va muri 

' si acesta, mai înainte de implinirea vârstei de 14 ani, partea bărbătească şi de 12 ani partea femeiască: se: 

împarte de o potrivă moştenirea rămasă de la mortul. părinte între părintele ce trăește şi intre suitorii mortului 

părinte, scoţându-se cheltuelile ingropărei şi cele pentru suflet după starea mortu ui şi cătimea averei. Jară 

murind copilul după zisa vârstă, îl moşteneşte singur părintele său ce a rămas în viaţă“. , 

Codul Calimach, $ 957: „Văduva care având copii nu se va mai căsători, va lua din averea mortului ei 

bărbat parte cât un copil spre întrebuințare numai; asemenea. şi bărbatul care având copii nu se va mai însuray. 

va lua din averea moartei sale soţii parte cât un copil spre întrebuințare, şi ori şi care dinsuitori având copil. 

şi ne mai insoţindu-se va lua din averea mortului său soţ parte cât un copil“. , . 

Codul Calimach $ 958: „Insă dacă o femeie fiind bogată n'a adus zestre în casa bărbatului ei, nu 

va lua partea aceasta; asemenea şi bărbatul care fiind bogat n'a dat darul runtesc femeei sale“. 

„_. Codul Calimach $ 959: „Femeea săracă având până la trei copii dela mortul ei bărbat, va lua o: 

a patra parte din curată averea lui spre întrebuințare; iar de va avea mai mulţi copii, va lua numai parte cât 

un copil după analogie spre întrebuințare“, IE - 
Codul Calimack $ 960: „Dacă murind bărbatul a lăsat în urma lui copii dela femeia lui gintâiu atunci 

văduva săracă va lua din, averea lui ori a patra parte sau după numărul copiilor analogistă parte cu deplină 

proprietate; iar dacă n'au rămas copii, ci alte rudenii, va lua ea a patra parte de a pururea cu deplină pro- 

prietate, asemenea va lua parte şi bărbatul sărac din averea moartei sale soţii“. 

în se gAgodul Calimach $ 96: Dacă nu vor î copii nici alte rudenii, nici vre-un moştenitor din cei arâtaţă 

II Ia ? rbatu i i > : : iei. 

la Sdariea unuia din ele, şteneşi pe femeie şi femeia pe bărbat dacă au vieţuit nedespărțiți pân: 

+ . e: 
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Doctrină românească. 
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ALEXANDRESCO, I, ed. 2-a, p. 102 urm.; (III, part. II, ed. 2-a, p. 571 nota, 59%), GE) ; va 
part Le ed. 2-a, p. 565, 613, 655; VIII, part. 1, ed. 2-a, p. 184, 237, şi ni, 238 i 
39); Droit ancien et moderne de lă Roumanie, p. 200 nota, 2, 205; DA 3 

CANTACUZINO MATEI, p. 274; dp, S 
Nacu, |, p. 60, Gl; “UNEI 
RĂDULESCU ANDREI, Sludii de drept civil, vol. 1, p. 181 urm.; Obligaţiunea impusă prin 

  

legiuirea, Caragea de a inzestră pe surori și influența Codului civil asupra acestei 
obligaţiuni. 

INDEX ALFABETIC 

A cceptarea succesiunei(1. | Ordine publică 6, 9. 
Calimarh Cod 2. Partaj îi. 
Caragea Cod 1, 2, 3, 6-12. | Prezumpţiuni 10. 

“Codul Napoleon 3. Raport 1-12, | 
Donaţir 2, 3, 6, 7, 9, 12. | Renunţare la succesiune 
Dota 1-12. , . 
Dispensă de raport 6. Revocare 2, 9. 
Excepţii 6,9. „| Succesiune 1-12, - 
“Napoleon Cod 3. 

Jurisprudenţă. 

"1. De vreme. ce dreptul la moşteni- 
rea deschisă sub codul actual, al fetelor 
înzestrate sub codul Caragea, este do- 

- bândiţ prin art. 669, iară nu prin art. 
„1914, al cărui obiect este numai de a 
le supune la raportul dotei. luată sub 
codicii anteriori când ele vin la suc- 
cesiunea ascendentului înzestrător. este 
evident că şi nepoţii de fete înzestrate 
sub codul Caragea, sunt în drept, con- 
form art, 669 combinat cu art. 664 şi 
:665, să vină la moştenirea ascendentului 
lor, deschisă: sub actualul cod prin re- 
prezentaţiune când concur cu unchiul 
“lor. (Cas. I, 463/Dec. 20/72. B, p, 364). . 

2. Dreptul la succesiune se regulează 
dupe legea 'în vigoare la moartea lui 
de cujus. şi nimeni nu poate pretinde 
că are un drept dobândit asupra unei 
succesiuni, în puterea legii anterioare 
deschiderii ei. Prin urmare, fetele în- 
zestrate care, dupe legea Caragea, când 

se aflau.-în faţă cu feciorii sau chiar 
fate neînzestrate, nu mai aveau nici 0 
vocaţiune la succesiunea tatălui şi a 

mamei, sunt chemate la succesiunea 
lor de art: 669 ce. civ.. dacă au murit sub 
acest codice; căci după acest articol, fe- 

tele vin la, succesiunea, tatălui şi a ma- 
mei d'împreună cu feciorii fără dis- 

tineţiune de sunt sau nu înzestrate; 

însă dacă înzestrarea făcută sub codi- 
cele actual, nu poate da naştere la di- 
ficultăţi între comoştenitorii ai ace- 
luiaşi ascendinte, de oare-ce cazul când 
Şi cum. o dotă, ca şi ori-ce donaţiune 
poate îi revocabilă pentru moștenitorii 
donatorului, şi prin urmare raporta 
bilă la masa suceesiunei, este regulat 
de art. 750 şi următorii de la secţiunea . 

despre raporturi, ar fi fost tot ast-fel 
şi pentru dotele date înainte de pro- 
mulgarea. codului nou, căci fetele în- 

zestrate înainte» ar fi putut să pretindă - 

să vie la suceesiunea tatălui şi mamei 

donatori în temeiul art. 669, fără ca 

să raporteze dota, sub cuvânt că. dacă 
chiar donaţiunile făcute sub codul ac- 
tual la un succesibil de către asceden- 
tele său nu sunt raportabile când as- 
cendentele donator a manifestat în a- 
ceastă privinţă voinţa sa (art. 751 în 
fine), cu atât mai puţin pot fi rapor- 
iabile donaţiunile făcute sub legea Ca- 
ragea, cari nu se supuneau la nici un 
raport, donaţiunile între vii; declarân- 
du-le irevocabile. (art. 6 de la daruri), 
căci voinţa donatorului despre dispensa 
raportului unci donaţiuni între vii 
făcută sub o lege care nu le supunea 
raportului, ar trebui să fie necesar- 
mente  presumată de oare-ce păr- 
țile urmează să se fi referit la 
acea lege, în privința efectelor ire- 
vocabile ale donaţiunii. Si legiui- 
torul, prin art. 1914 ce. civ., na voit 
de cât. să preîntâmpine aceste. con- 
îlicte ca trecerea de la o legislaţiune, 
ca aceca a lui Caragea, sub care dona- 
tiunile între vii, şi prin urmare şi 
zestrele date, erau irevocabile şi nera- 
portabile, sau ea acea, a lui Calimach, 
sub care zestrele numai erau nerapor- 
tabile (art. 1010, lit. g. şi art. 1013), 
putea. să dea naștere, şi de aceea dând 

o soluţiune legislativă în privinţa zes- 
trelor date sub legea, Caragea sau Ca- 
limach, a dispus că fiica. dotată înaintea 
promulgării codului civil de. voeşte a 
veni ]la.o ereditate deschisă în urma. 
promulgării acelei legi, va fi obligată 
a raporta dota. Chiar din partea dis- 
pozitivă a acestui articol rezultă că el 
are de obiect a chema la. moştenire 
fetele te ar fi înzestrate sub codul Ca- - 
-vagea, ele fiind. deja chemate prin art. 
669, ci de a obliga pe fetele măritate 
sub codul Caragea sau Calimaceh: când 
vin la succesiunea părinţilor, deschisă 
sub codul nou, la raporiul dotei lor, la 
care nu crau supuse după acele legi, 
însă acordându-le facultatea de a reţine 
acele dote prin renunţarea la succesi- 
une, ceea ce este permis prin art. 752 
e, civ,, şi pentru donaţiunile făcute sub 
codul nou ce din lipsă de dispensă sunt 
raportabile. Ast-fel fiind, rămâne a, se 
şti, dacă prin art. 1914 legiuitorul a or- 
donat un raport sui generis, ca, collatio 
din dreptul Roman vechiu, pentau e- 
mancipaţi, cami erau obligaţi să aducă 

“la masa succesorală a părinţilor lor, 
când concur cu fraţii lor meemancl- 

— 451 —
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paţi. nu numai bunurile dăruite de tatăl 
lor, ci încă toată averea dăruită de alţii 
sau câştigată prin munca lor, Dacă o 
asemenea dispoziţiune avea atunci cu- 
vântul de a fi. pentru că copii neeman- 
cipaţi ne având dreptul de a câştiga 
nimic pe socoteala lor, ci chiar produ- 
sul muncei lor făcând parte din avutul 
părintelui sub puterea cărui se află: 
copiii emancipaţi. dacă nu aduceau la 
mijloc averea dobândită în urma eman- 
cipaţiunii când veneau împreună cu 
copiii neemancipaţi la succesiunea pă- 
xintelui comun, care era mărită prin 
chiar muncea copiilor neemancipaţi. 
s'ar fi împărtăşit de chiar averea aces- 
tora, ceea ce ar fi fost injust. Feciorii 
sub legea: Caragea, aveau dreptul de a 
dobândi o avere a lor proprie, fie prin 
davuri: chiar dela părinţii lor, fie prin 
munca lor; și dară legiuitorul Ia 1865, - 
mavea nici un cuvânt plausibil ca să 
ordone, prin art. 1914. o asemenea a- 
ducere la mijloc (collatio ) a dotei, chiar 
când înzestrarea mar fi făcută de decu- 
jus, dacă legiuitorul ar fi voit să ordo- 
ne o asemenea aducere la miiloe ar fi 
exprimat-o în termeni pozitivi; o ast- 
fel. de aducere la mijloc (colatio) nu 

„se poate presuma din termenii art. 1914, 
mai cu seamă când în acelaşi cod, la 
secţiunea :despre raporturi, prin a ra- 
porta» legea n'a înteles de cât a aduce 
înapoi la succesiunea de la care sa 
luat (art. 757), ceea ce însuşi acest cu- 
vânt o indică. Axt, 1914 n'a avut de 
obiect de a remedia inconvenientele 
ce din pricina faptelor împlinite sub 
codul Caragea se pot ivi la suecesiunile 
ce se deschiul sub legea actuală; dacă 
interpretarea ce sar da art, 1914, 
despre aducerea la mijloc a dotei, chiar 
când ea ar îi dată, nu de către de cujus: 
ci de consortele său, ar avea o aparenţă 
de echitate pentru casul când înzes- 
trătorul a dat fetelor toată averea sa 
ca dotă, iar succesiunea mamei se 
deschide sub codul actual, nu e tot 
ast-fel pentru casurile cele mai ordi- 
nare, când adică la moartea înzestră- 
torului, ivită sub codul Caragea a 
rămas avere din care s'a împărţit” 
băeţilor. fie şi chiar în părți mai mici 
de acea ce sa. dat fetelor, căci atunci 
succesiunea mamei, deschisă sub codul 
nou, băcţii de şi ar obliga pe fete la 
punerea la mijloe a dotei luată din a- 
verea tatălui, ei n'ar fi obligaţi la adu- 
cerea părții ce au luat din aceeaşi a- 
vere cu fitlu de moştenire de la tatăl 
lor mort sub codul Caragea. Din toate 
acestea resultă în mod evident, că le- 
giuitorul prin art. 1914 n'a tranşat de 
cât cestiunea raportabilităţii dotelor 

- date sub codicii Calimach şi -Caragea, 
în sensul unui raport ordinar, despre 
care se face vorba chiar în acel cod. 
(Cas, 1, 463/Dec. 20/72, B. p. 360). 

3. După art. 757 e, civ. nu poate fi 

DISPOZIȚIUNI GENERALE Codul civil 

cestiune: de raport de cât numai la 
succesiunea donatorului. Şi chiar dacă 
Sar admite ea prin obligațiunea de a 

- raportă» impusă de art. 1914. mu este 
vorba în acel articol de cât de un ra- 
port extraordinar, raportul zestrei, nu 
se poate admite de cât numai când sar 
constata că sub codul Caragea există 
între soţi şi soție unitate de patrimo- 
niu. Or a pretinde că sub codul Cara- 
gea există între soţi şi soție o aseme- 
nea unitate 'de patrimoniu, este a se 
isbi de art. 12 şi următorii din codul 
Caragea, despre zestre. şi a susține un 
principiu contrar ideii dominante de 
separaţiune de patrimoniu între soţi şi 
soție, care. idee a existat totdeauna în 
spiritul legiuitorului nostru şi mora- 
vurile noastre, de oarece chiar astăzi 
sub codul civil, Imat după codul Napo- 
leon nu s'au ales. din cele patru regime 
aflate sub acel cod ca regimul legal, 
de cât regimul dotal, iar nu cel de co- 
munitatea . bunurilor aflat în codul 
francez. Ast-fel fiind obligaţiunea fete- 
lor, impusă de art. 1914, de a raporta 
dota; nu se poate pretinde de cât tot” 
după dispoziţiunile generale ale art. 
757. Art. 1914 ori cât de excepţional s'ar 
pretinde a fi, nu poate cuprinde în- 
trînsul excepțiuni contrarii principii- 
lor generale de drept. de cât numai 
când acele excepţiuni ar fi fost prevă- 
zute într'un mod categorie în acel ar- 
ticol, (Trib. Ilfov. I, Dr. 10/73). 
„4. Dacă art. 1914 nu face nici o dis- 

tineţiune în privinta părintelui care a 
constituit. dota ce urmează a fi rapor- 
tată, motivul este că o asemenea dis- 
tincțiune era cu totul inutilă, fiind 
deja făcută de lege prin art, 757 care 
dispune ca raportul să se facă la suc- 

_cesiunea donatorului. Din tăcerea legi- 
uitorului asupra modului de a se face 
raportul prevăzut de art, 1914 rezultă 
evident că în această privinţă legiui- 
torul s'a referit la regulile de drept 
comun relative la raport. (Apel. Buc. 
II, Dr. 10/73). , 

5. Prin aut. 1914 legiuitorul a voit 
să previe procesele ce ar fi putut da 
naştere cestiunei de a se şti dacă zes- 
trele constituite sub-legea veche sunt 
sau nu supuse la raport, Această eon- 
troversă posibilă nu este de loc resol- 
vată prin art. 753; căci acel articol pre- 
vede fapte petrecute sub legea nouă, - 
iar nu o zestre constituită sub legea 
nouă; de unde resultă că art. 1914 nu 
poate îi privit ca o superiluitate. (Apel 
Buc._II, Dr. 10/73). 

5 Egalitatea care este baza constitu- 
țiunei noastre politice; este asemenea 
şi principiul fundamental asupra că- 
rui se formează. sistemul nostru suc- . 
cesora]. Ast-fel legile de moştenire 
fiind de ordine publică, raportul s'a 
părut legiuitorului nou atât. de necesar 
în cât: dânsul, prin art. 1914. obligă pe 
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Codul civil 

femeea măritată, care n'avea un drept 
de moştenire sub legea Caragea, dar 
care a primit o doinaţiune sub formă 
de dotă; a raportă această dotă dacă 
voeşte a veni la o ereditate deschisă, în 
urma promulgărei acestei legi. Această 
disposiţiune, cuprinsă în art. 1914, nu . 
este o excepţiune. ci o aplicaţiune a 
principiului că, ori-cine voeşte a moş: 

- teni» trebue să rapoarte, afară numai 
dacă donatorele sau testatorele nu "| 
a dispensat de această oblimaţiune. O 
asemenea dispensă nu poate fi presu- 
pusă că poate vesulta numai din îm- 
Jurarea că legea, sub imperiul căreia 
s'a făcut donaţiunea: nu impune dona- 
tarului moştenitor, care venea la suc- 
cesiunea donatorului, sarcina raportu- 
lui. (Cas. secţ, unit. 2/Apr. 21/17, B, 
p. 449). 

7. Art, 1914 fiind relativ numai la ra- 
portul dotelor ce au fost constituite 
înaintea promulgărei codului actual, 
nu poate fi întins şi la raportul dona- 
ţiunilor, pentru că el este special la 

dote. şi, pe lângă aceasta, există o deo- 

sebire între natura zestrelor şi a do- 
ţiunilor de sub codul Caragea, ast-fel 
că nici chiar prin analogie nu poate 
fi aplicabil şi acestor din urmă. În a- 
devăr; zestrea sub codul Caragea re- 
prezentă dreptul personal ce aveau fe- 
tele la suecesiunea, tatălui; prin ur- 
mare, dacă codul actual permitea şi 
fetelor înzestrate să vie la succesiunile 
deschise sub imperiul săw ar îi fost 
să permită acestora să vie de două ori 

la acecaşi succesiune. Donaţiunile nu 

erau în acecaşi situaţiune» şi aşa fiind 
nu Ji se poate aplica dispozițiunile legei 

noui relativ la zestre, .(Trib. Brăila 
Nov. 10/83 Dr. 10/84). , 

8. De şi succesiunea s'a deschis sub 
imperiul noului codice civil, însă după 

art. 1914 ce. civ» fata înzestrată sub 

legea Caragea. nu este obligată să 
vapoarte dota ce i sa constituit la că- 

" sătorie, chiar dacă ar escede cotitatea 
disponibilă, dacă nu voeşte să vie la 

moştenire de o potrivă eu cei-l-alți 
erezi reservatari., (Cas. 1. 164/Mai 7/84 

B. p. 394) 
“3. Dreptul la suecesiune se regulează 

după legea în vigoare la moartea lui 
de cujus, Prin urmare fetele înzestrate 

sau chiar neînzestrate: care după codul 

Caragea. când se aflau faţă cu feciori 
nu aveau nici o vocaţiune la succesi- 

unea tatălui şi a mamei, sunt chemate, 

după codul actual. la suecesiunea lor 
de art. 669 e. civ.. dacă ei au murit sub 
acest cod. Si egalitatea, eare este basa 

constituţiunei noastre politice, este ase- 

menea şi principiul nostru fundamen- 

tal asupra căruia se fundează şistemul 
nostru suecesoral, Ast-fel fiind, legile 
de moştenire fiind de ordine publică. 

raportul s'a părut legiuitorului din 1865 

atât de necesar în cât prin art. 1914 

DISPOZIȚIUNI GENERALE Art. 1914 

„oblipă pe femeca măritată, care nu 
avea, un drept de moştenire sub codul 
Caragea. dar care a primit o donaţiune 
sub formă de dotă, a raporta această 
dotă, dacă voeşte a veni la succesiunea 
aspendentului său înzestrățor deschisă 
în urma promulgărei noui legi, sau a o 
reţine dacă ar renunţa la succesiune. 
Această. dispoziţiune cuprinsă în art. 
1914 nu este o excepţiune ci o aplica- 
ţiune a principiului general că ori cine 
voeşte a moşteni trebue a raporta, 
afară numai dacă donatorul sau tes- 
tatorul mu Pa dispensat de această o- 
bligaţiune. Legiuitorul din 1865. spre 
a evita presumţiunea dispensei de ra- 
port a unei donaţiuni dată sub formă 
de dotă unei fiice măritată sub codul 
Caragea. când dânsa ar veni la succe- 
siunea, tatălui sau a mamei donatoare 
deschisă sub codul nou, presumpţiune 
care sar fi putut induce din faptul că 
asemenea ' donaţiuni făcute sub codul 
Caragea, erau irevocabile şi prin ur- 
mare meraportabile (art. 6 de la da- 
vuri), ea şi cele făcute sub codul actual 
când ascendentul donator şi-a manifes- 
taţ în această privință voinţa (art. 751 
6. civ.) a dat soluţiunza. legislativă pre- 

văzută în art. 1914 ce: civ.. adică supu- 
nând asemenea donaţiuni la raport. 
(Trib. Ilfov. 1, 160, Mart. 20/90. Dr. 
28/90). ” | 

19. Art. 1914 ce. civ. nu stabileşte nici 
o presumptiune în ce priveşte dotele : 
constituite sub'codul Caragea; el nu 
a avut în vedere de cât a regula po- 
ziţiunea fetelor înzestrate sub vechiul 
cod. supunându-le la raport în cazul 
când ar voi să vină la o succesiune des- 
chisă în urma promulgărei codului 
civil actual. (Cas. 1, 141/90. Apr, 26/90 
B pp. 430). 

1î. Fiica dotată sub codul Caragea 
poate face acte de moștenitoare şi mai 
înainte de a raporta dota. de oare-ce 
arț. 1914 este relativ la partagiu, când 
adică fiica dotată sub imperiul legei 
Caragea ar veni să concure la o 
împărţeală de: moştenire deschisă sub 
noul cod civil. să mu o poată face de 
cât raportând ceea ce a primit înainte. 
(Apel Buc. I, 22. Ian. 21/90; Dr. 14/90). 

12. Sub imperiul codului Caragea. în 
vigoare în momentul puneri în apli- 
care a actualului cod civil se prevedeă 

„că: numai copiii de sex bărbătese moş- 
tenean când veneau în concurenţă cu 
surori, iar legiuitorul actual. introdu- 
când egalitatea fraţilor şi a surorilor, 
a prevăzut, ca dispoziţie tranzitorie în 
art. 1914, că fiica dotată înaintea pro- 
mulgării acestei legi de voeste a veni la 
o ereditate deschisă sub actuala lege. va 
fi obligată la raport, de unde rezultă 
ca o atare fiică care aveă un drept 
câştigat de a. reţine donatiunea, 0ri- 
care ar fi fost cuantumul ei. legea 
îi dă facultatea de a renunţă la acest 

4 
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Art. 1914 

drept, în. care caz numai ar fi fost 
obligată la raport; că. prin urmare. 
trebuie din parte-i o manifestaţie clară 
şi prescrisă, nu că renunţă la suceesi- 
une 'ci din contră, că voeşte a o. ac- 
ceptă, şi numai în acest caz poate. fi 
obligată să, raporteze dota. A 
Prin urmare, face o justă aplicaţi- 

Sfârşitul volumului 1V şi ultim, 

+ 

ă DISPOZIȚIUNI GENERALE Codul civil 

ume a art. 1914 din codul civil, instanţa 
de fond: când -decide că fiica dotată 
sub vechiul cod nu poate fi obligată să 
xaporteze moşia dotală sau valoarea ei, 
întrucât dânsa nu şi-a manifestat do: 
rința de a veni la succesiunea mamei 
sale (Cas. I. 18 Noembrie 1910, B. p. 

3). : 
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CODULUI: CIVIL: ADNOTAT. 

A. 
| E . E - : | Articalut 

“ Abandonare. Despre cesiunea bunurilor din partea. debitorului. către credi- 

torii săi .. ... eee ape ae e 4192-4427 

„__—. Ce este cesiunea bunurilor debitorului către creditorii săi .. .... . . 1122 

— De câte feluri este cesiunea bunurilor. . + . - - co cnc. 41283 

_— Ce este cesiunea voluntară a bunurilor debitorului către creditorii săi. 1124 . 

_— Ce este câsiunea judiciară a bunurilor către creditorii săi . ..: .... .: 1125 

: —— Care este efectul cesiunei judiciare . ... . . . - e... ct e o... 1196 

3 — Dacă cesiunea, punurilor din partea debitorului către creditorii săi. poate 

fi refuzată ... eee eee 
4127 

— A se vedea cuvântul: „Cesiune*. . . ., 

Abateri. A se vedeă cuvintele: „Amendă“, „Funcţionar“, „Grefier“, „Ofiţer de 

stare civilă“, „Sancţiuni“, „Stare civilă“. | 

Abitaţiune. Cum se stabileşte şi se pierde dreptul de uz şi de abitaţiune . . 565-577 

— Dacă cine-va se poate folosi de dreptul de uz şi de abitaţiune, fără 

a, face inventar şi fără a depune cauțiune . . ” a 2566 

— Cum trebue să se folosească uzuarul şi cel ce are abitaţiunea de 

* 'punurile cari fac obiectul acestor drepturi. .-.. . cc... 567 

__— Care este întinderea dreptului de uz şi de abitaţiune .......... 568-575 

. — Dacă dreptul de abitaţiune poate fi cesionat sau- inchiriat .......« 573 

_— Cari sunt sarcinele impuse celui ce se bucură de dreptul de abitaţiune. . 574 

_— Care este dreptul de abitaţiune al văduvei in cursul anului de doliu . . 1279 

"— A'se vedeâ :- „Uz“, „Uzuiruct“. , . " . 

Abrogare. Ce legiuiri sunt abrogate prin Codul Civ ec... „4912 

„ Absenţă. Cum îngrijește tribunalul de administrarea averei unei persoane pre- 

i supusă absentă şi care nu & lăsat un împuternicit. . .. 98   — Când se numâşte un curator spre a reprezenta pe cei presupuși absenți . : 99 

/ 

i 7 — Ce rol are Ministerul Public “în. afacerile privitoare la interesele per- 

(o | soanelor presupuse absente ......- ne 
100 

| .  — Cum se face cererea de declararea absenței unei persoane care nu se 

| va arăta la locul domiciliului seu. sau al reședinței sale, fie că a 

! lăsat, fie că nu a, lăsat procură pentru administrarea, averei sale. 

" Procedură . » eee mea ema 104 

' “Cum constată tribunalul absenţa şi ce cercetări ordonă a se face ... 102 

_— Cum se judecă cererea de declarare de absenţă. ....:. 103 

— Cum se publică hotăririle de declarare de absență ..... 10% 
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Absentă TABLA DE MATERII .- Codul ciril 

Irtivaid 

Absenţă. Când se pronunţă hotărirea de declarare de absenţă . . a 1: 
— Când pot .cere moştenitorii trimelerea în posesiune provizorie asupra 

averei absentului, atunci când el nu a lăsat procurator. ...... 1% 
Când pot cere moştenitorii prezumptivi punerea lor în posesie asupra 

averei absentului, atunci când el a lăsat procurator .......: 107 

Abus. Dacă uzufeuctul poat 

Abus de drept. Când poate exista ab Accelerare. A se vedea: „L 
Acceptare. Dacă pentru ac 

- Cari sunt efectele revenirei absentului sau dovedirei 

Când pot cere moştenitorii prezumplivi punerea lor în posesie asupra 
averei absentului, atunci când el ar fi lăsat procură cu termin care 
ar expira . ee 108 

După trimeterea în posesie provizorie a moștenitorilor prezumplivi, cum 
se procedează în privinţa testamentului absentului și a dispoziţiilor 
ce le cuprinde... .. cc 109 

Cum e considerată punerea în posesie provizurie;, asupra averei absen- 
tului şi ce îndatoriri au persoanele puse în posesie ......... 110 

Ce îndatoriri au persoanele puse în posesie provizorie asupra, averei 
absentului în privinţa conservării şi vânzării averei absentului. . . 441 

In caz de dovedire a existenţei sau de întoarcere a absentului, ce inda- 
toriri au cei trimeşi în posesie provizorie, cu privire la veniturile 
averei absentului . en. 

Dacă persoanele trimise în posesie provizorie asupra averei absentului, pot 
să înstrăineze sau să ipoteceze această avere .... Pee ae 118 

După cât timp de la punerea în posesie provizorie sau nașterea absen- tului, se pot ridica, cauţiunile, se poate face împărţeala averei absen- tului şi se poate face punerea în posesie definitivă . . ea 144 Când se deschide succesiunea absentului .. ... Pacea 145 Cari sunt efectele revenirei absentului sau dovedirei existenţei sale, in timpul punerei în posesie definitivă . . . . , aaa 6 
- existenţei sale, chiar 

şi după punerea în. posesie definitivă, în ceea ce privește actele de dispoziţiune efectuate în timpul absenței sale , 7 In ce termin copiii şi descendenții absentului pot cere restituirea! averei! , absentului , 
118 In contra, cui se exercită, acţiunile pe cari terţii le aveau contra absentului 119 Cine poate reclama o succesiune deschisă unei persoane a cărei exis- „tență nu va fi recunoscută şi ce dovezi trebue să aducă .... . 120-122 In ce termin se prescriu acţiunile prin cari se reclamă o moștenire sau alte drepturi ce se vor cuveni absentului sau reprezentanţilor săi: . 12 Dacă absentul nu se va arăta sau acțiunile nu se vor exercita în numele său, în ce condițiuni cei ce vor fi primit moștenirea vor dobândi în deplină proprietate veniturile luate de dânșii cc 48 Dacă absentul a, lăsat copii minori, cine va avea privigherea lor şi exer- ciţiul drepturilor puterei părintești asupra lor... .. Dacă barbatul este interzis sau absent, cine autorizează pe femeea căsă- torită Ca să stea în judecată sau să contracteze. ,.....,...., In ce termin trebue să introducă bărbatul acţiune în tagadă de paternitate 290 e inceta prin abuzul ce face. uzufructuarul de fo- losinţa sa 

558 Cari sunt drepturile debitorului când creditorul abuzează de lucrul amanelat ..., A - 1693 
a abuș de drept... . 1 1 480,098-1000 egea pentru accelerarea judecăţilor:, mina, PEnIrU ceplarea sau renunţarea la o succesiune căzută unui , autorizaţia, consiliului de familie | aaa a 405, 400 Dacă pentru ae ; 

Cceptarea unei donaţiuni fă i mi Fit Cc] iuni făcut m autorizaţia consiliului de fami “mie unui minor, se cere 
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Codul civil. . TABLA DE MATERII Acceptare 

Acceptare. Despre acceptarea succesiunei aaa ama ea 085-694 
— Cum poate fi acceptată succesiunea. .:. . eee 685 
— Dacă cineva poate fi obligat 'să accepte o succesiune ........ 686 
— Cum acceptă succesiunea femeile măritate, minorii şi interzișii . 687 
— Până unde se sue efectul acceplării succeşiunei. .......- 688 
— De câte feluri este acceptarea succesiuni. ..... eee 689 
— Când se poate zice că este acceptare tacilă şi când expresă cc... 089 
— Dacă actele cural conservatorii, d de îngrijire -şi de administraţie provi- 

zorie sunt acte de acceptarea succesiunei ..... ai 0690 

— Dacă donaţiunea, vinderea, cesiunea drepturilor sau renunţarea la suc- 
cesiune, atrag după sine acceplarea succesiunei .... a 091 

— Când cel cărui i se cuvine o succesiune a decedat, fără să fi renunţat 

la succesiune sau să o fi acceptat în mod expres, dacă moștenitorii 

sei pot renunța sau accepta, acea succesiune ., cc... 092 

— Când moştenitorii unei persoane, care a decedat fără să fi acceptat sau 
să fi renunţat la succesiune, nu se învoesc pentru a accepta sau a 

renunța la succesiune, cum se va face acceptarea ........: 693 

— Cum poate ataca un major acceptarea ce a făcut în privinţa unei succesiuni 694 

— Dacă un erede a ascuns obiecte din succesiune, mai , poate renunţa |: la 

succesiune ........ ..... în .  ... .| 103 

— Când un erede a ascuns obiecte din succesiune sau cu rea credinţă nu 

a trecut în inventar toată averea, succesorală, dacă poate accepta 

| succesiunea 'sub beneficiu de inventar . eee dee... .. 12 

— Cum 'se face acceplarea, unei donaţiuni şi ce efecte produce ..... - 814 

— Cine acceplă donaţiunea, făcută minorilor neemancipați, minorilor eman- 

cipaţi şi interzişilor . .. . . - . aaa eee... 815 

— Cum se face acceptarea donaţiunei făcută surdo-muţilor ........ 316 

—. Cum se face acceptarea donaţiunilor făcute persoanelor morale. ... 317. 

— Dacă acceptarea, donațiunei bunurilor cari pot fi ipotecate, trebueşte 

transcrisă și la ce anume tribunal . . . e. cc cc... 818 

— Dacă acceptarea donaţiuiei nu este transcrisă, cine poale invoca lipsa 

"acestei transcripții - d. .. Ceea. 819 

— Dacă minorii, interzişii, femeele măritate, în lipsă 'de acceptare sau de 

transcrierea unei donaţiuni, pot cere obiectele dăruite şi în caz ne- 

gativ, contra căror persoane au drept de recurs... ........ 820 

— “Dacă acceptarea, unei cesiuni poate fi făcută de debitor şi prin act au- 

tentic înlocuind notificarea ... . cc... cn... 1393 

—. A se vedea cuvintele: „Donaţiune“,. „ltenunţare“, „Succesiune“. 

Accesiune. Ce înseamnă dreptul de accesiune . . ...: : aa 482 

— Cui se cuvin fructele naturale sau industriale ale pământului, fructele 

civile şi sporul animalelor (prăsila) . : - eee ea 483 

— Dacă semănăturile, arăturile şi munca sunt puse de alţii, în ce condiţii 

dobândeşte proprietarul acele fructe prin accesiune. ....... 18% 

— In cazul de revendicare a unui imobil, în ce condițiuni posesorul câştigă 

proprietatea fructelor . . . : ana 485 

— Când se poate spune că posesorul este de bună credinţă pentru a putea. 

„câştiga fructele . . . . . - - e 486 

— Când încetează posesorul să fie de bună credință. «cc... AT 

_— Cui se cuvine tot ce se uneşte şi se incorporează cu lucrul . ee 488 

— Dacă proprietatea pământului cuprinde în sine și proprietatea “suprateţei 

şi subfeței lui . . . cc... eee eee ea A480 

— Ce drepturi poate exercita proprietarul asupra suprafeţei pământului . 190 
“+ 

Ce drepturi poate exercita proprietarul asupra subfeţei pământului . . . 

Construcţiile, plantațiile sau lucrările făcute în pământ sau usupra pă- 
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Articolul



Accesiune | TABLA DE MATERII Codul, 

mântului, de cine sunt presupuse ca făcute şi cu a cui chel- 

wială e cc... .. ae 

Accesiune. Dacă proprietarul pământului a făcut construciuni, plantaţiuni şi 

ă lucrări cu materialuri străine, ce drepturi are proprietarul acelor 

materialuri . . - îm... 

— Dacă plantațiile, construcțiile ș și: “juerările. au "fost făcute de către o a 

treia persoană cu materialele ei pe pământ străin, ce drepturi au 

proprietarul pământului şi proprietarul materialelor . .. ... . 

— Ce este aluviunea şi cine profită, de ea când este-vorba'de un râu naviga- 

bil, plutitor sau neplutitor şi ce îndatoriri are proprietarul aluviunei . 

— Cui aparţine pământul. lăsat de apele curgătoare, când ele se retrag pe 

nesimţite către celalt.țerm. . . . . „cc... cc... 

— Cui aparţine pământul părăsit de apa mării . 

— Dacă aluviunea are loc în privința lacurilor, clepieurilor | şi " iazurilor şi 

ce drepturi are proprietarul lor . . . ... cc. cc... cc... 

— Dacă, un fluviu sau râu navigabil sau nu, rupe o parte mare de pământ 

de la un proprietar şi o alipeşte la pământul altui proprielar, cui 

aparţine şi în ce condițiuni e 

— Cui aparţin insulele şi prunturile cari se , formează i în albia fluviilor sau 

"râurilor navigabile sau plutitoare . eee 

aparţin. insulele şi prunturile ce se forimează în albia râurilor nena- 

vigabile sau neplutitoare ...... .. ac. . 
— Dacă un râu sau fluviu navigabil sau nu, formează un braţ, nou şi i în- 

conjoară pământul unui proprielar riveran, formând o insulă, cui 

aparţine acest pământ . eee eee. 

— Dacă un. "fluviu sau râu îşi face un nou curs, părăsind + vechea, albie, cui 

aparţine această, albie .. 
_— Cine are proprietatea şi în ce condițiuni, a . animalelor sau  sburătoarelor 

sălbatece, cari trec pe pământul cui-va . ADI 

— Dacă două lucruri a doi deosebiți proprietari sau unit impreună pentru 

a face un singur tot, dar se pot despărţi şi conserva fiecare în parle, 
după despărţire, cui aparţine totul format şi: în ce condițiuni . 

— Cu me
 

. . . . .. 

Când lucrul unit este mai de:preţ de cât lucrul principal şi când ele s'au 

„unit fără ştirea proprietarului, dacă el poate cere despărţirea şi 
"restituirea acelui lucru . Ceea 

Dacă un meşter sau alt cineva a întrebuințat materialul altuia pentru a 
face un lucru nou, cui şi în ce condițiuni aparţine acel lucru . 

Dacă însă în cazul art. 508, manopera este foarte importantă, şi întrece 
valoarea, materialului întrebuințat, cui şi în ce „condițiuni aparţine 
lucrul format . PI 

Când cineva întrebuinţează, in parte materialul. s seu şi in parte ma- 
terial străin, pentru a, forma un lucru nou, fără ca nici o parte din 
material să-și fi pierdut cu totul fiinţa şi dacă acele materiale nu 
se mai pot despărți fără pa ubă, cui și 
lucrul format . Pe 

în ce condițiuni aparţine 

Când 
iţi ie sa formai din amestecarea mai muitor materiale a dife- 

— Când ler "e cui şi în ce condițiuni aparţine acel lucru . .... - 
cum dă ormat rămâne comun între proprietarii materialelor, 

procedează în. privinţa împărțţelei . 
în cazul când proprietarul materiei întrebuințate, fără stirea ca. la for. 

prietarul materiei întrebuinţ ” _marea unui lucru nou, laena Ie grea Si aacă-e 
est. poate cere o materie i e în drept a, reclama lucrul format, dacă el 

> de aceiaşi natură, gr 
sau valoarea acelei materii .: 8 eutate, mărime şi calitate 
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Care este lucrul principal în cazul articolului 504 din codul civil. . . 505, 507 

508 

5 

510 

511, 512 

P
o
 

 



Codul civil | TABLA DE MATERII N Acoesiune 

. Articolul 

Accesiune. Dacă cei ce vor întrebuința malerii străine, fără ştirea proprietarului, 

pot fi condemnaţi la daune-interese şi urmăriţi pe cale penală. , .. 515 

— Dacă principiile regulelor arătate în Codul civil la capitolele „Accesiunei“, 

se pot aplica şi la cazuri analoage ... .... cc. cc... 516 

— Când cel ce a dat legat un imobil, a mărit acest imobil prin alte achizi- 

ţiuni sau a făcut înfrumusețeri şi construcţii sau adausuri, dacă 

toate acestea fac parte din legat în virtutea dreptului de accesiune. 90% 

— A se vedeă cuvintele: „Accesoriu“, „Proprietate“. . 

Accesoriu. Dacă lucrul legat trebueşte a se preda cu accesoriile necesare în 

| starea în care se găsea la moartea donatorului. .......-.: „903 

— Dacă obligaţia de a preda lucrul în caz de vânzare, cuprinde şi acceso- : 

, riile şi tot ce a fost destinat la uzul său perpetuu. .... . - ua 1325 

— A se vedeă cuvintele: „Accesiune“, „Proprietate“. 

Accident. Cui cade răspunderea în caz de accident .........- 998-1000 

Achiesare. A se vedeă cuvintele: „Confirmare“, „Executare voluntară“, „Ra- 

tificare*. E 

Achiziţiuni. A: se vedeă cuvintele: „Contract de căsătorie:, „Dotă“, „Societate 

de achiziţiuni“. “ 

Act. Dacă forma exterioară a, actelor este supusă legilor ţării unde se face actul a, 

— In caz de alegere de domiciliu pentru executarea unui aci, unde se fac . 

cererile, procedurile şi urmăririle.. . . . . . ee. 97 

_— Dacă barbatul se opune a autoriza pe femee ca să tacă vre-un act, cine 

, îi poate da această. autorizaţie şi care e procedura .........: 201 

Act administrativ de autoritate. Ce se înţelege prin act administrativ de au- 

toritate . . . i. cc... cc... e... a... 480, 999-1000 

— A se vedea cuvintele: „Act de administraţie“. „Act de gestiune, „Act de 

guvernământ“, „Contencios“. îi | 

Act autentic. Act de naștere al unui copil născut pe-un vas Român. Ajungerea 

vasului întrun port Român. Care sunt formalităţile . . .......- 42 

__ Dacă este necesară o procură autentică la facerea opoziţiilor la căsătorie 56 

__* Dacă este necesar un act autentic despre consimţământul tatălui, mamei " 

sau tutorului pentru căsătoria. unui minor. Condiţiuni şi formalităţi - 59 

— Cum se legilimează copiii născuţi sau concepuţi afară din căsătorie, prin 

căsătoria părinților sei . . . . 1. cc cc. 80% 

— Dacă adoptatul este minor, cine işi dă: consimțământul la adopţiunea sa 

şi în ce forme se dă acest consimțământ ... cc... 818 

—  Cari ascedenţi şi în ce condițiuni au dreptul a alege prin testament sau , 

prin act autentic un tutor copiilor lor minofi .........--- 349-351 

—  Cum'se face acceptarea donaţiunei şi ce efecte produce ........ 814 

__ De câte feluri este testamentul ...- - 0. i. "858 

— Ce condițiuni trebueşte să îndeplinească. un testament pentru a fi autentic 

şi cari sunt formalităţile de autentificare , . . .'. . .,. + + 860-863, 867 

— Ce se înțelege prin act autentic . . - : - * - ae ca UT 

— Dacă actul care nu poate fi autentic din o cauză oarecare, poate fi con- 

siderat ca un act sub semnătură privată, când este semnat de păr- 

__ţile contractante . ... - cc re e
 4172 

_— Ce valabilitate şi faţă de.ce persoane are actul autentic .. ..... 1178 

— Dacă executarea actului autentic poate fi suspendată şi în ce cazuri . . 1173 

— Ce valabilitate are actul autentic şi cel sub semnătură privată între păr- 

ile contractante . . --: - - 0 re ea 444 

— "Ce valabilitate are între părţi, faţă de succesorii lor universali şi faţă de 

__terţele persoane; actul secret care modifică un act public. .... UB 

— Ce valoare au copiile actelor autentice în cazurile: când actul autentic 

există şi atunci când el nu există. ... cc... DE 1188 
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Codul civil TABLA DE MATERII Ma Act autentic 

Articolul 

Act autentic. Cum se face dovada despre un lucru oarecare de o valoare mai 
mare de'150 lei. ...... eee. . e ce ae 110| 

— Dacă acceptarea cesiunei poale fi făcută de debitor şi prin act aulen- 
tic înlocuind notificarea . . . . . .. ... . ... o... 

— A se vedeă cuvintele: „Act sub semnătură privată“, „Contract de căsă- 

torie“, „Donaţiunei, „Dotă“, „Lege relativă la autentificarea actelor 

mobilizaţilor“, „Testament. Ă | 
Act confirmativ. A se vede cuvintele: „Act de confirmare“, „Ratificare“. 
Act conservator. A se vedeă cuvintele: „Absenţă“, „Act de conservare“, „Pri- 

vilegiu“. | 
Act de administraţie. Ce se înțelege prin act de administraţie. .,..... 998-1000, 
" — A se vede cuvintele: „Act adininistrativ de autoritate“, Act de gestiune“, 

„Act de guvernământ“, „Contencios administrative. ” 
Act de căsătorie. Ce formalităţi trebuesc. să preceadă căsătoria . ....... 49 

— Unde se afişează extractul de pe actul de publicaţia căsătoriei şi cât ţine 
“această afişare . ... ce 30 

— Ce efecte produce necelebrarea căsătoriei în cursul unui an de la 
publicațiune . .... eee... eee a. . a | 

—  Cari sunt formalităţile opoziţiei la căsătorie . . ... ........ .. 
— Dacă ofiţerul stărei civile este obligat a trece pe scurt în registre toate 

opoziţiile și hotăririle judecătorești ce se dau asupra lor ...... 53 
— Dacă ofiţerul stărei civile poate celebra căsătoria până ce nu i se faca 

cunoscut rezultatul opoziţiei și in cazul negativ, care este sancţiunea. 5 
— In cazul când nu există opoziţiune,. ce menţiune se face în actul de " 

căsătorie .., cau A 55 
— Dacă ofițerul stărei civile este obligat a alătura la dosarul căsătoriilor 

extracte de pe actele de naștere ale viitorilor-soţi şi de pe actele de 
deces ale ascendenţilor lor. Formalităţi ....-, Îi. „56 

— Cum se înlocuesc actele de naştere şi de deces, în caz de lipsa lor. 
Formalități ,............. PR i 57 

—  Cari sunt condiţiunile şi formalităţile de îndeplinit în cazurile când con- 
-  simțământul la căsătorie, al tatălui, mamei sau tutorului se dă prin 

act autentic ............. DD 59 
— Unde se celebrează căsătoria ...... eu RR G0 
—  Cari sunt formalităţile celebrărei căsătoriei . . ,. 6l — Ce trebueşte să cuprindă actul de căsătorie. ....... 62 
— Cum se fac publicaţiile căsătoriei militarilor sau funcţionarilor de pe 

lângă armată, în timp de răsboi sau tulburări ........... 79 — Unde se înscriu actele de căsătorie ale militarilor sau funcţionarilor de pe 
lângă armată în timp „de răsboi sau tulburări ......... . S0 — Pentru ca cineva să poată reclama titlul de soț și efectele civile ale că- sătoriei, ce acte trebuoște să prezinte . 17 — Dacă este suficient pentru a proba căsătoria o posesiune de stat, sau - trebuește a se înfăţişă şi actul de căsătorie . Pe. 177 — Când există posesiune de stat și act de căsătorie, dacă se mai poate con- testa, de către soți validitatea acestui act . .... . 118 — Cănăd Soții, cari au decedat, aveau o posesiune de stat şi când copiii născuţi din ei au posesiunea de stat, necontrazisă prin actul de naştere dacă se mai poate contesta legitimitatea lor. ...,.... Îi 179 — Câna dovada celebrărei legale a căsătoriei se află dobândită prin rezultatul vre-unei proceduri criminale, ce efecte produce înscrierea sentinței în registrele stărei civile, în privinţa soțiilor şi a copiilor . . 180 — Când soţii au încetat din viaţă, fără a intenta vreo acţiune în privinţa căsătoriei lor, cine poate intenta acţiunea civilă și acţiunea publică 181 

— 410 +— 

 



Codul civil | „TABLA DE MATERII Act de căsătorie 

, Articole) 

Act de căsătorie. Când funcţionarul stărei civile sau orico alt autor al fraudei, 
-a încetat din viaţă atunci când s'a intentat acţiunea în contra sa, 
dacă moştenitorii lor pot fi urmăriţi pentru despăgubiri şi de către . 
cine. e eee 182 

— Dacă o căsălorie s'a declarat nulă, ce efecte produce şi în ce condițiuni 
faţă de soț şi față de copii ..... c.. ... .. ....... 193 

„— Dacă o căsătorie sa declarat. nulă şi există buna, credință numai din 
partea unuia dintre soți, ce efecte produce faţă de soţ şi faţă de copii. 18% 

— Unde se înscriu hotăririle de divorţ şi în ce.termen. -....:. . . + 240, 276 
— Ce acte şi ce autorizaţie sunt obligaţi să depue soţii în caz de divorţ prin 

consimţământ mutual .. cc... cc... cc... ... an 209 

" — “Cum se legitimează copiii născuţi sau concepuţi afară din căsătorie, prin 
căsătoria urmată între talăl-şi mama lor . . . .. .c.. ... ... 304 

- — A se vedeâ cuvintele: „Act de stare civilă“, „Barbati, „Căsătorie“, „Divorţ“, 

„Femee*, „Ofiţer de stare civilă“, „Registre de stare civilă“, „Soţi“. 

Act de- confirmare. Ce condițiuni trebuește să indeplinească actul de confirmare 
sau de ratificare pentru a face dovadă în justiție . ........- 1190 

—  A- se vedea cuvintele: „Acţiune în anulare“, „Nulitate“, „Ratificare“. 
Act de conservare. Dacă actele curat conservătorii, de ingrijire şi de administraţie 

provizorie, pot duce la acceptarea succesiunei. . . . ... Î... .. 690 

— A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Acceptare“, „Privilegiu“, „Succesiune“ . 

Act de deces. A se vedeă cuvintele: „Act de moarte“, „Deces“, „Moarte“, 

Act de gestiune. Ce este un act de gestiune eee 1... 0908-4000 

— A se vedeă cuvintele: „Act administrativ de autoritate, „Act de guver- 

nământ“, „Contenciost. A 

Act de guvernământ, Ce este un act de guverământ ... eee e e + 0908-1000 

— A se vedeă cuvintele: „Act administrativ de autoritate“, „Act de gestiune“, 

„Contencios administrativ“. 

Act de încetare din viaţă..A se -vedeă. cuvintele: „Act de moarte: , „Act de stare 

civilă*, „Deces“, „Moarte“. - 

Act de liberalitate. A se vedeă cuvintele: „Donaţiuni*, „Dotă“, „Testamente“. 

Act de moarte. Dacă este necesar a se alătura la dosarul căsătoriilor, extracte 

'de pe actele de deces ale ascendenţilor viitorilor soți . ...: ....- 56 

— “Cu ce declaraţiuni se înlocuește lipsa actelor de deces, ale ascendenţilor, 

necesare la căsătorii .:. ... cc. see ee... 57 

— Cine dă autorizaţia de înmormântare și cari sunt formalităţile . . . ... 63 

— Cine şi cum redactează actele de moarte. ........ ae 

— Ce trebue să cuprindă un act de moarte ........ a... .. 65 

— Cum se încheie actele de moarle în câz de deces în spitale militare, ci- 

vile sau orice alte stabilimente publice sau particulare . ...... 66 

— Cum se procedează în caz de indiciu de moarte violentă sau alte impre- 

- jurări -bănuitoare - eee em aaa aaa. . 67 

—  Cari sunt formalităţile ds încheiere î a “actului de deces când sunt indicii - | 

de moarte violentă sau alte împrejurări bănuitoare ......... 68 

—. Cum se încheie actele de moarte în caz de deces in închisori. . ... . . 69 

— In caz de deces în închisoare, dacă se face menţiune în act şi in Registre 

despre locul decesului . ... o. cc... 10 

— Cum se încheie actul de moarte'in caz de deces pe un.vas român ... . 4 

Act de moarte. In caz de deces al unei persoane pe un vas Român, cum se 

procedează atunci când vasul intră. într'un port Român și într'*un 

port străin. <a 
72 

— De cine şi. cum se. încheie actele de moarte ale militarilor sau funcţio- 

narilor de pe lângă armată in câz de -răsboi sau tulburări şi'unde 

„se înscriu . . . . 1. . n... .... . . . .... aa... 81



Act de moarte TABLA DE MATERII Codul 

funcţionarilor de pe lângă armală, decedați în spitale militare , . 
Ce acte şi ce autorizaţie sunt obligaţi să depue soții în caz de divorţ prin 

consimțământ mutual . . cc. . . . . .  .  .. .... 
A se vedeă cuvintele: s Act de stare civilă“, „Deces“, „Moarte“. 

Act de naştere. Unde, în ce termin şi cum se face declaraţia de naştere a 
unui copil... ... n neo ee o... | ema... 

Cine trebueşte să facă declaraţie despre naşterea unui copil ....... 
Când se redactează un act de naştere şi față cu cine. ......... 
Ce trebueşte să arate un act de naștere. ........ o. 
Cari sunt formalităţile ce trebuesc îndeplinite în cazul găsirei unui copil 

părăsit, ce. lucrări se încheie și unde se înscriu. .......... 
In caz de nașterea unui 'copil pe un vas Român, cine redactează actul 

„de.naştere şi unde să înserie copilul născut. ... ..... 
Ce formalităţi trebuesc îndeplinite în cazul nașterei unui copil pe un vas 

Român, atunci când vasul ajunge întrun port Român. ..... .. 
Ce formalităţi trebuesc îndeplinite în cazul nașterei unui copil pe un vas 

Român, atunci când vasul ajunge întrun port străin ..,...... 
Dacă actul de recunoaşterea unui copil, trebueşte înscris în regisitru și 

pe marginea actului de naștere ...... Ceea e. .. . 
Dacă trebuesc alăturate la dosarul căsătoriei, actele de naştere ale vii- 

torilor soţi şi cari sunt formalitățile. ... .. cc... 
Ce declaraţiuni înlocuesc lipsa actelor de naştere necesare pentru cele-. 

brarea unei căsătorii şi cari sunt formalităţile ........... 
In ce termen se fac declaraţiile de naşteri, în caz de răsboi sau tulburări 

- pentru militari sau alte persoane în serviciu pe lângă armată ... 

„ciril 

Artiestul 
Act de moarte. De cine şi cum se încheie actele de moarte ale militarilor sau. 

82 

262 

AH 
4 
4 
43 

4 

40 

41 

48 

56 

57 

77 
Cum se încheie și unde se înscriu actele de naştere ale militarilor 

sau altor persoane în serviciu pe lângă armată în caz de răsboi sau 
tulburări. cc... ea . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 

dacă se mai poate contesta legitimitatea lor. . .. cu. 
“Când dovada, celebrărei legale a căsătoriei se află dobândită prin re- 

-zultatul vre-unei proceduri criminale; ce efecte produce: inscrierea 
sentinţei în registrele de stare civilă, în privința soţilor şi a copiilor 

Ce acle şi ce autorizaţie sunt obligaţi să depue soții în caz de divorț 
-Prin consimțământ mutual . , 

In ce cazuri bărbatul nu va, putea, lăgădui paternitatea copilului născut 
înainte de 180 zile de la data căsătoriei 

Cum se dovedește filiațiunea copiilor legitimi . . 
Dacă în caz de lipsă de titlu se poate dovedi filiaţiunea copiilor legitimi 

prin posesiune de stat. ...,... pe ee eee sa... oo. . Dacă se poate reclama, sau contesta o slare civilă de către acel sau contra, acelui care are o posesiune de stat conformă actului său de naştere . Dacă se poate face dovada filiaţiunei cu marturi, în lipsă de titlu şi de 

î . . |. . 1. |. |. |. . 1.1. |. e. 

posesiune de stat, sau dacă copilul a fost înscris sub nume minci- noase sau din părinţi 
de dovadă. . 

Din ce „Poate rezulta începutul de dovadă scrisă în materie de do- vadă a filiațiunei., 
. Dacă se pot legitima, copiii născuţi sau concepuţi afară, din căsătorie, :. Prin căsătoria urmată între tatăl şi mama lor Ce formalităţi trebuesc îndeplini ivi i plinite în privinţa actului autenti - noaşterea unui copil natural - P pile de recu 

necunoscuți, în cazul când există un început 
Pee ee ee e a e e e ca... 

 



Codul civil TABLA DE MATERII Act de naştere 

- Pa 

îrticolul 

Act de naştere. A se vedea cuvintele: „Act de stare civilă“, „Copie“, „Filia- 

ţiune“, „Naştere*. 
, , . 

"Act de recunoaştere. Unde trebueşte înscris un act de recunoaşterea unui copil . 48 

— A se vedea cuvintele: „Act recognitiv“. 
, 

Act de stare civilă. Ce trebuesc să cuprindă actele de stare civilă ......- 92 
21 

— Ce trebue să treacă ofiţerii stărei civile în actele de stare civilă ...- 

'— Când se pot prezenta părţile prin procuratori la încheierea actelor de 

stare civilă .. .... e
e 23 

— Ce condițiuni trebuesc să îndeplinească martorii propuși la incheierea 

actelor de stare civilă. .. ..-. Ce a... .. 9% 

— Dacă actele stării civile trebuesc cetite părţilor şi martorilor de către 

Ofiţerul stărei civile. . . . - - Ce eo... a... 
25 

— Dacă actele de stare civilă trebuesc subscrise de către Ofiţerul stărei. 

civile şi de persoanele ce au luat parte la contecţionarea, lor. . - 26 

_ Dacă actele stărei civile trebuesc înscrise în registre. . .. . .. 91 

-— Dacă registrele de stare civilă trebuese numerotate, şnuruite și parafale - 28 

— Cum se înscriu actele de stare civilă în registre... . cc... 29 

— Cum se încheie şi cum se conservă registrele de stare civilă. ....-.: 30 

— Cum şi unde se păstrează procurile - şi celelalte înscrisuri anexăle la 

actele stărei civile. cc. [ce a
e 31 

__ Cum se liberează extracte de pe registrele de stare civilă şi care este 

| puterea probatoare & acestor extracte . . . . e o... 2 

— In lipsa sau în caz de pierderea registrelor de stare civilă, cum se face 

dovada căsătoriilor, nașterilor şi a încetărilor din viaţă. . . - - » 33, 176 

—' Ce valabilitate au în România, actele de stare civilă făcute în ţară străină 34 

__ Cum se face menţiune despre un act privitor la stare civilă, pe marginea 

unui alt act deja înscris în registru e 
35 

__ Cari sunt sancţiunile ce se aplică funcţionarilor: pentru abateri la întoc- 

| mirea actelor de 'stare Ci
 

36 

—, Dacă partea, vătămată poate intenta acţiune civilă contra, depozitarilor 

registrelor de stare civilă 
ai 37 

— Dacă părţile interesate pot cere despăgubiri în cazuri de alteraţiuni, fal- 

sificări sau de înscrierea actelor de stare civilă pe foi libere iar nu 

în registre. . . ..-: aaa e
 

383 

— Dacă Procurorul tribunalului trebueşte să verifice registrele do stare ci- 

vilă când se depun. la grefă, care e procedura şi cari sunt sancţiunile . 39 

_ Dacă părţile .înteresale au dreptul de-a apela hotărârile pronunţate 

asupra, actelor de stare civilă. . . sc ae
 A 40 

__ Cum se redactează actele de stare civilă în caz de război sau tulburări 

| entru militari sau persoanele în serviciu pe lângă armată. ....- 18 

— Cine îndeplineşte oficiul de ofiţer de stare civilă în caz de răsboi sau 

tulburări pentru militari .sau alte persoane aflate în serviciu pe lân- 

pă armată. . cc eee... i
 - 'h 

— Cum se păstrează. registrele actelor de stare civilă ale militarilor sau altor 

persoane în serviciu pe lângă armală, în caz de tulburări sau răsboi . 15 

— Unde şi de cine se înscriu actele de stare civilă ale militarilor suu 

funcţionarilor atașați pe lângă armată. ...-.- Da 
83 

„— Cine şi cum le judecă rectificările actelor de slare civilă . ... . - - : 8% 

"— Gui îi sunt opozabile hotărârile de rectificare ale actelor de stare civilă - 85 

-- Ce formalilăţi trebuesc să se îndeplinească pentru hotăririle de rectifi-  — 

care ale actelor de stare civilă,. după ce se comunică ofițerului de . a 

starecivilă. . - o. cc... ea
 ea. 

— A se'vedeă cuvintele: „Act de căsătorie“, „Act de moarte“, „Act de naş- 

tere“, „Ofiţer de stare civilă“, „Registre de stare civilă“. 

4



Act estimativ TABLA DE MATERII Codul civil 

— 414 — 

e Artictul 

Act estimativ. Cum se (ace estimaţia imobilelor in materie do'partaj de avere 
succesorală . . . . cc... eee eee... 734? 

— Cum se face estimaţia mobilelor în materie de partaj de avere succesorală 735 
— Actele de donaţiuni de bunuri mobile, în' ce condițiuni şi pentru ce bu- .. INI 

nuri sunt valabile. .. .-........ eee... | da. . 827 
Act nul. A se vedeă cuvintele: „Acţiune de anulare“, „Anulare“, „Nulitatee, 

Act privat. A se vedeă cuvintele: „Act sub semnătură, privată“. | 
Act recognitiv. In ce cazuri şi în ce condițiuni, actele de recunoașterea unei 

datorii, constatate printr'un titlu, pot face proba despre o datorie şi 
dispensează pe creditor de prezentarea titlului original . . . . ae 1189 

Act respectuos. A se vedeă cuvintele: „Ascendenţi“, „Căsătorie“. 
"Act secret. Ce valabilitate are între părţi, față de succesorii lor universali şi 

faţă de terţele persoane, actul secret cure modifică un act public, . .4175 
Act scris. Cum se dovedesc nașterele, căsătoriile şi incetările “din viaţă in caz 

de lipsă sau pierdere a registrelor de stare civilă ..... eee e 83, 176 
— Din ce poate rezulta, începutul de dovadă scrisă pentru a se proba filia- 

ținea co 297 
— Dacă depozitul voluntar trebuește făcut prin act scris .......... 1597 
— Pentru a exista dreptul de preferinţă al creditorului amanetat, ce forma- 

lităţi trebuesc indeplinite ....,... eee e. 1686 
— Cum se constitue amanetul asupra mobilelor necorporale, cum sunt cre- 

! anțele mobiliare ...... RR PD 4687 
—  Cari sunt formalităţile contractului de antichreză. . ........ „1698 
—  Cari sunt formalităţile contractului de tranzacție. . 1705 
— A se vedeă cuvintele: „Act autentic“, „Act sub semnătură privată“, 

„Dovadă“, „Inceput de dovadă“, „Inscris“, „Marturie, „Prezumpţiuni*, 
„Probe“. o - 

Act sub semnătură privată. Dacă actul care nu poate fi autentic din o cauză oarecare, poate fi considerat ca un act sub semnătură privată, atunci când este semnat de părţile contractante. ...... 1172 — Ce valabilitate are actul autentic şi cel sub semnătură privată între părţile contractante . ........ DI 1174 "— Care este efectul actului sub semnătură privată între părţile cari l-au subscris şi între cei cari reprezintă drepturile lor. ...,....., 1176 — Dacă actul sub semnătură privată este opozabil părţei care l-a subscris sau moștenitorilor sei. ........., Pee ee e ee AÂTT — Care este procedura de urinat în justiţie, atunci când cine-va nu recu- „ moaşte scriptura, şi subsemnătura sa sau când moştenitorii sei declară că nu le cunosc. ....,. e... | Pa 1781 — In câte exemplare trebuesc făcute actele sub semnătură privată cari conțin convenţiuni sinalagmatice, ce menţiune trebuesc să cuprindă acele exemplare şi în ce caz poate lipsi acea menţiune ...., 1179 — Ce condițiuni trebueşte să, îndeplinească actul sub semnătură privată, prin care o parte se obligă către alta a-i plăti o sumă de bani sau o câtime oarecare, şi în ce caz pot lipsi aceste condițiuni. .,.., 1180 — Când Suma arătată în, acte este deosebită de cea arătată în „bun şi apro- bat“, pentru care din sumi este valabil actul. ...... i 1181 — In ce condițiuni şi în ce cazuri, data unui act sub semnătură privată face credinţă în contra, persoanelor a treia interesate. . .... . . 1182 — Ce dovadă Şi În ce condițiuni, fac în justiţie, registrele cărţile sau hârtiile domestice . . .. Ai A 1485 — Ce dovadă și în ce condițiuni, face în justiţie, adnotaţiunea, făcută de către creditor in josul, pe marginea sau pe dosul unui titlu de creanță sau a duplicatului unui act Sau chitanță . 4486



Act sub semnătură privată TABLA DE MATERII | | Codul civil 

Act sub semnătură privată. A se vedea cuvintele: „Act autentic“, „Act scris“, 

Articotal 

„Inscris“. IN 

Acţiune. In caz de alegere de domiciliu pentru execularea unui act, unde se 

fac cererile, procedurile şi urmăririle. . . cc... 
97 

— Când poate. tribunalul să însărcineze un curator pentru a reprezenta pe 

cei presupuşi absenţi cc
 99 

— Ce rolare ministerul public în afacerile privitoare la, interesele persoane- 

lor presupuse absente. . . eee 
„100 

— Acţiunile ce terţii aveau contra absentului, contra căror persoane le “ 

e
 

119 

— Dacă absentul nu se va arăta sau acţiunile nu se vor exercita în numele 

său, în ce condițiuni cei ce vor fi primit moștenirea, vor dobândi în 

| deplină proprietate, veniturile luate de dânşii. e. cc... 1% 

_— Când soţii au încetat din viaţă fără să fi intenlat vre-o acţiune în pri- 

vinţa căsătoriei lor, cine poale intenta acţiunea civilă şi acţiunea 

Publică 
paraul

. 181 

— Dacă femeea poate porni judecată fără autorizația bărbatului . . . . - 197 

— Dacă tribunalul poate autoriza pe femee a porni judecata, atunci când 

imbatul se opune. eee 
a soţ 200 

__ Cine autorizează pe femee pe tru a face acţiuni şi contracte când soţul 

este căzut sub o condemnaţiune criminală, chiar în contumacie . » 203 

_ Dacă bărbatul este interzis sau absent, cine autorizează pe soţie pentru - ! 

a face acţiuni sau contracte . NEI
 204 

_— Dacă bărbatul este minor, cine autorizează pe soţie pentru a sta în 

judecată sau a contracta. » + - ne e ee e et ilor, făcute ră 203 

— Cine poale cere anularea, tocmelilor femeei sau acţiunilor, făcute .fără 

anlorizație - ec... 
eee 

207 

— La ce tribuna! se întroduce cererea de divorţ. cc. cc... 
216 

__” Ce trebue să conţie cererea de divorţ şi cum se primeşte = de wibunal. 218 

_— Ce face'preşedinlele tribunalului în cererea de divorţ şi ce lucrare încheie. 219, 220 

_. Care este procedura. în acţiunea de divorţ. . : eee... 
223 

— Când se notifică ordonanța de sorocire în acţiunea de divorţ. . - - = „239 

__ În ce termin. trebuește să întroducă bărbatul acţiune în tagadă de - 

paternitate e et et otnităieaL în ce cazi 290 

__ Dacă barbatul a murit înainte de a tăgădui paternitatea, în ce cazuri 

a şi în ce termen Vor putea moștenitorii săi să conteste legitimitatea, 291 

— Ce tribunale sunt competente a judeca reclamaţiile pentru starea civilă 299 

— Dacă se poate prescrie acţiunea pentru reclamarea stărei civile În, 

E privinţa. copilului c
e 

301 

__ In ce cazuri şi în ce termen vor putea moştenitorii copilului să imtonteze 
„302, 303 

acţiune pentru reclamarea slărei civile... cc... 

_ Dacă legea acordă sau nu acţiune spre plata unei datorii din joc sau 

prinsoare c
c 

. 

— A se vedeă cuvântul „Absenţă“. 

Acţiune civilă. Contra căror persoane se îndreplează - acţiunea, civilă a părţii 

vătămate prin alteraţiunile săvârşite în registrele de stare civilă . 

— A se vedeă cuvântul: „Acţiune". 
. | _ | | 

Acţiune criminală. A se vedea cuvintele: „Acţiune, „Acţiunea civilă, „Acţi- 

une penală“, - | . NR | 

Acţiune de. anulare. Dacă creditorii unuia dintre compărţitori pot peelinde a fi 

prezenţi la împărţeală și pot interveni şi dacă ei pot ataca o împăr- 

țeală desăvârşită în cazul când nu au făcut opoziţie sau nu au in- 

_tepvenit .... kk. ee
e 

"— Dacă se poate anula împărțeala de ascendent în care nu său cuprins 

— 415 — 

aaa e e 1090, 1037 

37



Acţiune de anulare TABLA DE MATERII | „Codul civil 

tul, a exercită această, acţiune de nulitate EC Da Acţiune de anulare. Dacă se poate ataca împărţeala de ascendent În care unul dintre copii s-ar găsi vatamat în partea legitimă ea — In ce cazuri minorul emancipat și minorul neemancipat pot exercita ac- țiunea, în anulare . . ua da — Când leziunea rezultă dintr'un eveniment cazual şi neașteptat, dacă mi- norul are acţiune în resciziune . . . III _— Dacă, minorul care face o simplă declaraţie că este major, are acţiune în resciziune .... i OR —: Dacă minorul, comerciant, bancher sau artizan, are acţiune de contra angajamentelor luate pentru comerţul sau arta, sa. .. -— Dacă minorul are acţiune de resciziune contra, convenţiunilor făcute în contractul de căsătorie, când actul s-a făcut cu “consimțământul şi în asistenţa acelora al căror consimțământ se cere Pentru validi- tatea căsătoriei -sale |. . DDP — Dacă minorul are acţiune de resciziune contra obligaţ din delictele şi cuasi-delictele sale . . SEE — Dacă minorul are acţiune de resciziune în contra angajamentului făcut 

resciziune 

- 
. a... 

iilor ce rezultă 

— Dacă minorii şi interzişii pot. exercita acţiune de resciziune în privința 

“în ce condițiuni ... 
îm. — Dacă ratificarea, confirmarea, sau execularea, voluntară a unei donaţiuni, făcute de erezii donatorului, după moartea “sa, ţine loc de renunțare ” în privinţa oricărui vițiu sau excepțiuni. , i ID — Dacă donatorul poate repara prin acte de confirmare, viţiile donaţiei intre vii sau dacă ea trebuește refăcută cu formele legiuite „.. PE 

— In ce termin se prescrie acţiunea pentru nulitate sau .peniru stricarea, uni convențiuni şi de când începe a ctirge prescripţia. ...... 
— A se vedeă cuviatele: „Acţiune de nulitate“, „Acţiune de resciziune:, „Că- sătorie“, „Nulitates, „Impărţealăa, „Partaj“, „Succesiune“, Acţiune de denegare de. dreptate. Când se poate exercita acţiunea de denegare de dreptate contra unui judecător ......... RI Acţiune de dezavuare, A se vedeă cuvintele „Copii“, „Filiaţie« „Tagada de paternitate“, Acţiune de nulitate. A se vedea Cuvintele: 

.... |... . eee . . |. |. . |. | 

» „Paternitate“, 

„Acţiune de anulare“, „Acţiune de 
resciziune:, „Anulare“, „Căsătorie“, „Leziunei, »Minoritate:, „Nulitates, 

" „Impărţeală:, „Partaj“, „Resciziune“, „Succesiunea, Acțiune de repetiţiune. Când se exercită acţiu — A se vedea, Cuvântul: „Repeliţiunee, Acţiune de resciziune. A se vedeă cuvintele: „Acţiune de anulare“, „Acţiune de 
u 

. 
. . 

. 

„nulitate“, „Anularea, „Leziune& „Minoritate“, „»Nulitate:, „Resciziune“, 
Acţiune de restituire. Când se exercită acţiunea de restituire, a unui lucru ne- 

mit şi cari sunt efectele cu privi "bueşte restituiţ . .. — Dacă acel ce exercilă, acţi unea de restituire, treb , 

? 

uește să despăgubească 

nea de repetiţiune . „992-997, 1092, 

| 
Articatul toți copiii în viaţă şi descendenţii fiilor premuriţi și cine are drep- 

197 

798 

1158 

1159 

1160 

1161 

11602 

1163 

1164 
1165 

- 1166 

1167 

1167 

1168 

1900 

1638 
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'Codul civil a "TABLA DE MATERII Acţiune de restituire 

articatul 

pe posesor. de cheltuelile făcute pentru conservarea lucrului sau cari 

D=
 

izau crescut valoarea... . ce 997 

„Acţiune de restituire. Dacă acţiunea de revendicarea unui imobil este de natură 
imobiliară sau mobiliară ...... pe eea a 4 

„Acţiune de rezoluțiune. In ce cazuri şi de călre cine se poate cere rezoluţiunea 
- unei vânzări ee 1305-1370 . 

Acţiune de tulburare în posesie. “In ce cazuri locatorul este responsabil de 
tulburarea adusă chiriaşului său în folosinţa lucrului închiriat . . 1496-1428 

Acţiune imobiliară. Dacă tutorul poate intenta acțiuni imobiliare sau a iricu- 
viinţa la asemenea cereri, fără autorizaţia consiliului de familie. . 408 

Acţiune indirectă. Dacă creditorii pot exercita în numele debitorilor lor acțiune 974 
Acţiune oblică. A se vedea cuvintele: „Acţiune indirectă“. 
Acţiune pauliană. Dacă creditorii unuia din comparțitori pot pretinde a fi pre- 

zenţi la împărţeală şi pot interveni şi dacă pot ataca o împărţeală de- 
săvărşilă, în cazul când .nu au făcut opoziţie sau nu auintervenit . 785, 976 

— Dacă creditorii pot exercita în numele lor personal acţiune pentru a 
ataca actele vielene făcute de debitorul lor în prejudiciul drepturilor 

. lor. eee. . 976 

Acţiune penală. Dacă funcţionarii stării civile pot fi daţi în judecată pentru 
abateri săvârşite în registrele şi actele de stare civilă, ...... - 35 

— Dacă femeia are nevoie de autorizaţia bărbatului când e urmărită 
în pricini penale. .. . cc... cec. cc... 198 

— Dacă chestiunea suprimării stării civile, înainte de a veni faaintea unei 

instanţe penale, trebuește să fie rezolvită în mol definitiv de o in- 

stanță civilă. . ea 300 
" Acţiune recursorie. Când poate minorul să exercite acţiune recursorie în ma- 

terie de vânzare cu pact derăscumpărare. . . .. 1316 . 
Adjudecare. Care este efectul adjudecării asupra cumpărătorului cu pact de răs- 

cumpărare a părţilor celorlalţi coindivizari, cu ocazia unei licitaţii 
provocată. în contra sa... .. cc. 1382 

— Dacă partea indiviză a unui coerede în imobilele succesiunei, poate fi 
pusă în vânzare de către creditorii sei personali, inainte de a să fi 
făcut impărțeala sau licitația. . . . . cc... cc... ... 1825 

— Dacă imobilele unui minor, chiar emancipat, sau interzis, pot fi puse în 
vânzare înaintea vânzării mobilelor sale. .......... „1826, 1827 

—. Dacă un creditor poate urmări vânzarea imobilelor cari nu-i sunt ipo- 
tecate, înainte de 'a urmări vinderea imobilului ipotecat. ..... 1828 

— Cum se face vânzarea silită a imobilelor debitorului, cari sunt situate în 
judeţe diferite . . . cea. . 1830, 1831 

— Dacă debitorul poate cere suspendarea, vânzării silite, in cazul când dove- 
-deşte că venitul imobilului pe un a, acopere creanţa ....... 1831 

— Ce titluri se cer pentru a provoca vânzarea silită a imobilelor. . ... „1832 

— Ce formalităţi trebueşte să îndeplinească cesionarul unui titlu executor, 
pentru a urmări exproprierea silită a debitorului. ......... 1833 

— Dacă adjudecarea se poate face înainte dea se fi obţinut o sentinţă definitivă 
în ultimă instanță sau treculă în putere de lucru judecat . . . . . . 1834 

— Dacă o urmărire poale fi anulată sub pretext că creditorul ar fi început 
i a cere urmărirea, pentru o sumă mai mare decât cea dătorită. , . 4835, 

— Dacă înainte de'a se începea o urmărire de expropriaţie, trebuie să se : 

facă somaţie şi cui trebueşte să fie adresată. .........., 1936 

— A se vedea cuvintele: „Executare“ ; „Iimpărţeală“, „Licitaie”, „Partaj , 

„Urmărire“. 

" Adjudecatari. Ce persoane nu se pot face adjudeeatari, nici direct nici prin 

persoane interpuse. . ... s.. . . . . ..... .. .  . ... .. „ 1308 

— 471 —



Administraţie TABLA DE MATERII Codul eivil 

Administraţie. Cum se face administraţia averei unei persoane presupuse ab- sente.şi care nu a, lăsat un imputernicit .. , | 

Articolul 

98 — Dacă moştenitorii prezumpltivi sunt obligaţi să depună cauțiune pentru buna, administraţie a averei absentului, care nu a, lăsat procură, cu ocazia trimeterii lor în posesie provizorie. . ., a... a. „106 — Când absentul a lăsat procură cu termin care ar expira, dacă moştenitorii Să prezumltivi pot cere punerea lor în posesie asupra averei absentului 108 — Cum e considerată punerea în posesie provizorie asupra averei absentului şi ce indatoriri au persoanele puse în posesie. a. „110 — În contra, cui se exercită acţiunile ce terţii ar avea contra absentului. . 119 — Cine are administraţia averei copiilor minori ai âbsentului „124-120 — Pentru ce acte este valabilă autorizaţia dată de bărbat femeei, chiar prin contractul de căsătorie... ...... Pc 20% — Dacă actele curat conservatorii, de îngrijire şi de administraţie provizorie sunt acte de acceptarea unei succesiuni. .. , PRR 19) * — Cum administrează eredele beneficiar bunurile succesorale şi ce răspun- te poate să fază aoeialil gi TI — Ce acte poate să facă asociatul însărcinat cu administraţia unei societăţi în puterea unei clauze speciale. . .,. :, 1514 — Când mai mulţi asociaţi sunt însărcinaţi cu administraţia, fără să fie de- - terminate funcțiunile lor, ce puteri au ei. . | — In lipsă de stipulaţiune „specială în contractul de societate in privinţa administraţiei, ce regule lrebuese observate e OU — Dacă asociatul care nu esle şi administrator, poate face acte de dispo- „ ziţie şi de administraţie. ..... Pe u A5IS 
— A se vedea cuvintele: „Absenţă:, „Act administrativ de autoritate“, Act de administraţie“, „Act de gestiune, „Act de guvernământ:, „Contract de căsătorie“, „Dotăs, „Interzis“, „Legea pentru administrarea patri- moniului mobilizaţilor: „Minoritates, „Parafernăs, „Tutelă*, „Tutor=, 

Administratori. Dacă administratorii spitalelor şi ai orcăror stabilimente publice sau particulare trebuesc să declare decesul persoanelor moarte in stabilimentele ce conduc CIC ea 
— Ce persoane nu se pol face adindecatari nici direct, nici prin “persoane” aaa et iei Prin pere 1805 

Administratori-comptabili. A se vedceă Cuvântul: „Ipolecăa, | , 
Admitere în principiu. Când se pronunță admiterea în principiu in materie de 

e Ca ini ini Sa iale iii ae Piu în mnterie de 
Adopţiune. Cu cine nu se poate căsători tatăl adoptiv. , DR ! 146 
— Cu cine nu se poate căsători. copilul adopiat. ... a LAT, IS 
— Cine poate adopta și ce diferență de vârstă tlrebueşte să fie între adop- 

tator şi persoana adoptată, . . ag — De câte persoane poate fi cineva adopiat și dacă un soț poate adopla 
fără consimțământul celuilait so... 300 

— Dacă . adoptatul. este minor cine işi dă consimțământul pentru el la 
adopțiune .....,.. au — Dacă adoptatul este minor în momentul adopţiunei, une el dreptul a cere 
desființarea adopţiunei si în ce termen. ,. Tu a Il 

—  Cari sunt efectele adopţiunei în privința numelui Persoanei adoptate. . 3p2 

—  Cari sunt efectele adopţiunei asupra adoptatului în Privința drepturilor 
sale în familia sa firească şi în privinţa, căsătoriei sale . RR 313 

— Cari sunt efectele adopţiunei în privința dreptiui 'la alimente între: 
adoptator ŞI persoana adoptată. .., 304 

—  Cari sunt efectele adopțiunei în privinţa Succesiunei adoplatorului şi a | 

- „.„ Pudelor sale. 
i a - 515 

.. eee e 1515, 1516



A sape 

Codul civil TABLA DE MATERII A Adopţiune 

+ * 

. 1 

Adopţiune. Dacă adoplatul moare fără descedenţi, cine are dreptul la succe- 
siunea sa... 1... . [cc ee ase... 

— Dacă adoptatul moare lăsând copii sau descendenţi şi aceştia mor fără 
posteritate, cine are dreptul de moștenire asupra, bunurilor dăruite 
de adoptator. .. . |... [cc e... .. 

—  Cari sunt părţile şi unde trebuesc să se prezinte pentru a se faceo 
adopțiune ..... ce e. 

— Ce verificare de acte face instanţa competentă înainte de a pronunța o 
adopţiune şi unde face această verificare . . ..,....... 

— Dacă hotărârea de adopţiune trebueşte motivată şi în ce termini urmează 
a se pronunţa. .... cc. cc ceea. 

— Dacă hotărirea de adopţiune se poate apela la instanţa superioară . . 321 
— Unde se înscriu, holăririle de adopţiune, cele de revocarea ei, după a 

“ cui cerere se înscriu şi cari sunt sancţiunile în caz de neînscriere . 
Adulter. Dacă bărbatul sau femeea, pot cere despărțenia pentru cauză de adulter . 

— In caz de divorţ pentru cauză de adulter, dacă soţii adulterini se pot 
căsători . cc... ce eee... „. 

— Dacă bărbalul va putea tăgădui paternitatea copilului sub cuvânt de 

neputinţă trupească şi în ce cazuri s-ar putea tăgădui pentru cauză 

“de adulter. . cee 

Advocat. Cari persoane nu se pot face adjudecat ri, nici direct, nici prin per- 

soane interpuse. ........ În... . 

— Dacă advocaţii se pot face cesionari de drepturi litigioase cari sunt de 

competenţă Curţii de Apel îna cărei circumscripție îşi exercită 

funcțiunea lor. . . ceea. 

— A se vedei cuvintele: „Legea pentru organizarea şi unificarea corpului 

de advocaţi“. . , | 

Afinitate. In linie directă între ce grade de rudenie esto oprită cu desăvârșire 

„căsătoria << 1... [ceea eee... 

_- In linie colaterală intre ce grade de rudenie este oprilă căsătoria. . . . 

— Cine dă dispensa şi pentru ce motive la căsăloria între cumnaţi şi cum- 

nate şi între veri şi vere. . . cmc. e... 

— Ce îndatorire de alimentare au ginerii şi nurorile faţă de socrii lor şi 

în ce cazuri încetează această îndatorire. . . . .. .... .... 

— A se vedea cuvintele: „Căsătorie“, „Grad de rudenie“, „Rudenie“. 

Afişare. Cari sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor. copiilor asupra 

averei soţilor în caz de divorţ, prin consimțământ mutual şi asupra 

averei soţului vinovat în caz de divorț pentru cauză determinată şi 

cari sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi 

— A se vedeă cuvântul: „Publicaţie:. | 

Agrară lege. A se vedeă cuvintele: „Legea agrară“, „Legea pentru regularea 

proprietăţii rurale“, „Lege privitoare la instrăinarea loturilor dobândite 

prin improprietărire“, „Pământ rural“. N , 

Agricolă Bancă. A se vedeă cuvintele: „Lege pentru înființarea Băncii agricole“. 

Agricole tocmeli. A se vedei cuvintele: „Legea, tocmelilor agricole“. , 

Agricultură. Dacă există contestaţie intre proprietarii riverani asupra unei ape 

curgătoare, cum vor statua judecătorii . . . Îi. aa 

Ajutor. Dacă soţii îşi datoresc unul, altuia, credinţă, sprijin şi ajutor . . . . . 

Albie. Dacă un fluviu sau râu iși face un nou curs părăsind vechea albie, cui 

aparține această albie. . . . o... cc. cc... . 

Aleatorii contracte. Care este definiția contractelor aleatorii şi ce contracte sunt 

considerate ca utare în codul civil ...... cc... ... 

Dacă legea dă vre-o acţiune spre plata unei datorii rezultând din joc sau 

prinsoare ... oceane 

- 479— 

lcolul eteohul 

361 
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318 
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- 820 
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185 

285 

583 
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505 

1635 

1636



Aleatorii contracte TABLA DE MATERII Codul civil 

-Ateatorii contracte. La. ce contracte aleatorii legiuitorul permite acţiunea pentru 
datoriile rezultate din încheierea lor şi în ce măsură. ....... 1637 

— Când debitorul şi-a executat obligaţia rezultată. dintr'un contract aleatoriu, 
dacă are acţiune în repetițiune . . . . cc cc. 1638. 

— A se vedeă cuvintele: „Contract aleatoriu. 
Alegere de domiciliu. A se vedeă cuvântul: „Domiciliu“, . 
Alienaţie. A se vedea cuvintele:. „Interdicţie“, „Smintire“. 
Alimente. Soții prin faptul căsătoriei lor ce îndatorire contractează faţă de 
Si copiii lor. . . i... AER RE . 185 
— Ce îndatoriri au copiii față de părinţii şi ascendenți lor. ....... 187 
— Dacă există reciprocitate în materie de. obligaţie alimentară rezultată 

Ă din faptul căsătoriei . .:..,....... ema 189 
— In ce proporţiune se dau alimentele în obligaţiunile de întreţinere rezul- 

tate din faptul căsătoriei... a 190 
— Când se poate reduce s'au înceta obligaţia de alimentare rezultată din” 

faptul căsătoriei. . ........ Pa aa 191 
„„— Ce se întâmplă dacă persoana obligală lu alimente nu mai poate să-și 

„execute obligaţia de a plăti în bani pensiunea de întreţinere rezul- 
tată din faptul căsătoriei. . .. ii + 192, 199 

—  Cari sunt efectele adopţiunei în privinţa dreptului de alimentare între 
adoplator şi persoana adoptată , ... cc 814 

— Cine întreţine copilul arestat după cererea tatălui său ......... 3 
— Dreptul de folosinţa al părinților asupra averei copiilor lor, ce sarcine le 

impune. ea 339 
— In ce cazuri se revoacă Jonaţiunea între vii... 831 —  Cari sunt drapturile de alimente ale femeei în cursul anului de doliu după 

decesul soțului său... 1279 — A se vedeă cuvintele: „Educaţie“, „Intreţinere“, „Pensiune. 
Alinierea stradelor. A se vedeâ doctrina și jurisprudenţa din articolele . . . 998, 1000 Alteraţiune. Dacă alteraţiunile sevârșşite în registrele de stare civilă aduc râs- punderea civilă a depozitarilor ............ RR 3 — Dacă alteraţiunea, falsificarea. sau inscrierea actelor de stare civilă pe foi volante iar nu în registre, dau dreptul părţilor interesate să ceară despăgubiri DEI DE a i 35 Alternative obligaţii: A se vedei cuvintele: „Obligaţii alternative-. Aluviune. Ce. este aluviunea şi cine profită de ea când este vorba de un râu navi- „abil, plutitor sau neplutitor și ce îndatoriri are proprietarul aluviunei. 49% — Cui aparţine pământul lăsat de apele curgătoare când se retrag pe ne- _Simţite către celalt țărm. ........ aa 19% — Cui aparţine pământul părăsit de apa mării. 496. — Dacă aluviunea are loc în privinţa lacurilor, eleşteurilor şi iazurilor și ce drepturi are proprietarul lor ........ Pee. 497 — Dacă, uzufrueluarul are dreptul a se folosi de adăugirile făcute prin - 
Amanet. Care este definiție a era ui do oeumulructul ....... i 55 
— Cari sunt due ue sontractului de amanet. ... 4685. E formală ail cre itorului amanetar .....,. aaa - 1686 mel uesc îndeplinite pentru a se păstra dreptul de pre- c ferință al creditorului amanetar. E 1686 _ a PRI SI “ anjele” mobiizumanetul asupra mobilelor necorporale, cum sunt cre- „ca 

„Dacă pontru a exista preferința, în caz de constituire de amanet, se cere 
Dacă debite obiectului amanetat. ..... d 1688, 1730, 1733 tri Șa sotii mafie une doi cniră ărantaret ivina la 4 „SU » Ce drepturi are credi Privire la dobândirea proprietăţii Dunului- a at ee amanetar cu 1689 manetât sau-vânzarea lui



—
_
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LS 

Codul civil TABLA DE MATERII | * Amanet 

: 
Articolul 

Amahet. In timpul duratei contractului de amanet, cine rămâne proprielarul . 

lucrului amanetat . ... cc cc... „1690 

—  Cari sunt obligaţiile creditorului cu privire la obiectul amanetat . . . - : 1691 

—  Cari sunt obligaţiile debitorului în privința cheltuelilor ocazionate de 

lucrul amanelat .. eee eee mea 1091 

— Cum se amanetează o creanţă care produce dobânzi, cum se impută 

aceste dobânzi asupra capitalului şi dobânzilor datorite pentru cari 

sa constituit amanetul. . . cc... ee eee. . 1692 

—  Cari sunt drepturile debiiorului în caz când creditorul abuzează de 

“lucrul amanetat . . cc. e. aaa e 1698 

— Când poate debitorul să pretindă restituirea amanetului . . . ... . ... 169% 

— Dacă după lradiţiunea amanetului, debitorul contractează către credi- 

" torul amanetar o .nouă datorie, ce efecte “produce aceasta asupra 

“lucrului gajat . cc eee 1694 

_— Dacă amanetul este indivizibil de şi datoria ar îi divizibilă între succe- . 

sorii debitorulpi sau ai creditorului . . . cc... ... „1695 

— In ce cazuri succesorii debitorului pot cere restituirea amanetului şi | 

succesorii creditorului sunt obligaţi a restitui amanetul . .... . . 169 

— Dacă: dispoziţiile din codul civil de la amanet se aplică şi în materie de 

comerţ sau la casele de-imprumut pe amanet. .. n ce a 1696 

__ A se.vedeă cuvintele: „Contract pignoraliv“, „Gaj“. 

Amendă. Ce sancţiuni se aplică funcţionarilor cari comit abateri la confecţionarea 

actelor de stare civilă şi la ținerea registrelor. . . . so... .... 36, 39 

— Ce sancţiune se aplică ofițerului de stare civilă care va celebra că- 

| sătoria fără să i se fi făcut cunoscut rezultatul opoziţiei la acea 

“căsătorie . eee 
5t 

_— Care este sancţiunea ce se aplică ofițerului de stare civ. care nu vatrece -. 

„în actul de căsătorie, declarațiunea dacă există contract de căsătorie 62 

— Ce sancţiuni şi contra cui poate cere a se aplica, Procurorul, dacă nu 

s'au făcut cele două pnblicaţii cari preced căsătoria și dacă nu sa 

observat intervalul de timp cerut de lege . .... ... 174 

__ Ce sancţiuni şi cui se aplică, atunci când o căsătorie nu se celebrează 

în public şi inaintea ofițerului de stare civilă competent, chiar dacă 

acestea nu ar duce la anularea căsătoriei . eee 45 

— - Ce sancţiune se aplică grefierului şi ofițerului . de stare civilă, cari vor 

-. neglija îndeplinirea formalităţilor privitoare la. actele autentice de 

recunoasterea unui copil natural . . . . - o... eee 90% 

— Unde şi după a cui cerere se înscriu hotăririle de adopţiune și cele. de 

“revocarea ei, şi. cari sunt sancţiunile în caz de neînscriere ... , . 323 

— Ce sancţiuni se aplică unei persoane, convocată pentru a constitui con- .. , 

siliul de familie în materie de tutelă şi nu se prezintă ..... ... . : 36% 

— Ce sancţiuni se aplică grefierilor cari nu şi-ar îndeplini obligaţiile pri- 

vitoare la ţinerea registrelor de transcrierea, şi înscrierea actelor 1822, 1823 

Amici. Cum se audiază marturii În materie de divorţ şi în prezența căror 

- persoane ......-" eee ee mea „ 238, 237 

Anatocism. Dacă anatocismul este permis in codul civil Român. .... a. 1089 

— A se vedeă cuvintele: „Clauza, „Clauză penalâ“. - A 

An. de încercare. Cum poate proceda tribunalul în caz când cererea de despăr- 

ţenie se va fi făcut pentru violenţă, asprime sau injurii grave .-. .: 241 

— Cum procedează tribunalul dacă după un:an de încercare acordat în | 

cererea, de despărţenie, soţii nu se împacă. . ...c......... 242 

— A se vedea cuvântul: „Divorţ“. A | | 

An de doliu. Cari sunt drepturile la alimente ale femeei „în cursul anului de 

doliu, după decesul soțului său .. „cc cc cc...“ 1279 

65289, — Codul Civil adnotat, — IV. — 481 — | . 31



Animale . | A TABLA DE MATERII 

Animale. Dacă animalele pe cari proprietarul fondului le dă arendaşului pentru 

cultură sunt mobile 'sau imobile. ..... ce... 

— Cui se cuvin fructele. naturale sau industriale ale pământului, fructele 

| civile şi sporul animalelor (prăsila) . . .. ec o... 
— Cine are proprietatea şi în ce condițiuni a animalelor sau sburătoarelor 

sălbatece cari trec pe pământul cuiva. . . cc... gr. 
— Dacă proprietarul unui animal sau acela ce se serveşte de el în cursul 

serviciului este responsabil de. prejudiciul cauzat de acel animal 

Antichreză. Care este definiţia contractului de antichreză . ......- 

—  Cari.sunt formele contractului. de antichreză ..... ae 

—  Cari.sunt obligaţiile creditorului în privința piăţii dărilor imobilului dat 
"în antichreză şi de întreţinerea lui. .... , d 

— Când poate debitorul să ceară restituirea imobilului dat în antichreză , 
— Când şi în ce condițiuni poate creditorul să silească pe debitor a prirai 

înapoi imobilul dat în antichreză „. . cec... 
—  Cari sunt drepturile creaitorului în caz de neplata datoriei la termin și 

dacă e! poate deveni proprietarui imobilniui dat în 'antichreză în 
caz de neplată ........ ' 

— Dacă antichreza este indivizibilă deşi datoria ar fi aivizibiiă intre suc- 
. 1. .  .. . . . 

ava 

„cesorii debitorului. sau ai creditorului . . . . 
— In ce cazuri succesorii debitorului pot cere restituirea imobilului dat în 

antichreză, şi succesorii 'creditorului sunt obligaţi a restitui acest 
„ ÎMODIiL cc. IER eee 

— Ce drepturi are creditorul antichrezist asupra privilegiilor şi ipotecilor 
constituiie asupra imobilului dal în antichreză 

— A se vedeă cuvintele:. „Contract pignorativ“. | - 
Antreprenori. Dacă architecţii sau întreprinzătorii răspund de viţiile de construc- 

ţiuni, în ce termin şi în ce condițiuni . : . cc. 
Când întreprinzătorul sau architectul s'au angajat a termina, o construcție 

după un plan stabilit și statornicit cu comitentul, dacă poate cere 
vre-o sporire de plată şi în ce condițiuni ............. 

Dacă contractul de locaţiune se desființează prin moartea meseriaşului, 
arhitectului sau întreprinzătorului : şi ce drepturi au erezii lor pentru 
lucrările făcute de autorii lor ş aaa. 

Dacă architecţii, antreprenorii, pietrarii şi alţi lucrători au un drept de 
privilegiu și în ce condițiuni asupra construcţiilor făcute de ei . 

. 

şi alţi lucrători trebuesc să ceară inscripţia, acestui privilegiu .. 
— A se vedeă cuvintele: „Antrepriză“, „Arcbhitecţi“, „Intreprindere“. Antrepriză. Care este definiţia, contractului de antrepriză .....;... 
-— A se vedeă cuvintele: „Architects, „Antreprenori“, „Intreprindere, 

Anulare. Unde se înscriu de câtre ofiţerul de stare civilă, anulările de opoziții la căsătorii . ... Ceea ee... = Când poate pronunţa tribunalul anularea opoziţiei, ce se face de către rude, la căsătoria unui nebun... | Ci In ce termin se pronunţă tribunalul asupra unei cereri de anulare a unei opoziții la căsătorie 
| — In caz ue a se facea 

- cereri de anulare a 
citaţiile şi în ce ter 

. .. . «. . . . . . . . . . . . . . . 

unei opoziții la căsătorie, în ce termin se fac in ci min se va da hotărirea î eee . , ermin se pronunță Curtea, de Casaţie asupra unei cereri de recurs conlr a unei decizii dat ] i i a e OpozI n 

“ asup a unei ce erl de i iții 
a T T an ularea un ţ 

— Când şi de către cine se poate cer e anularea unei căsătorii . 

489 — 

Dacă pentru a-și conserva privilegiul, architecţii, antreprenorii, pietrarii 

pel contra unei hotăriri pronunţată asupra unei: 

Codul civil 

Artiestil 

461 

453 

503 

1001 

1697 

1698 

1699 
1100 

1700 

1701 

1702 

102 

1703 

1486 

1797 

17 

1413 

160 
162



Codul civil | TABLA DE MATERII Anulare 

Anulare. In caz de lipsă de consimțământ la căsătorie, ce termen de convieţuire 
« “între soţi se cere pentru a se respinge cererea de anularea căsătoriei . 

— In caz de lipsă de consimţărnânt al tatălui, mamei, ascendenţilor sau al 
conşiliului de familie, la căsătorie, cine poate cere anularea acestei 
căsătorii, . n e î. . ..| 

— In ce cazuri ascendenţii nu mai pot cere anularea căsătoriei contraclată 
fără consimțământul lor. ........ ae eee ao... 

— In ce cazuri şi de călre cine mai poate fi cerută anularea căsătoriei . . 

— In ce cazuri nu se mai poate cere anularea căsătoriei contractală de 
către soți cari nu aveau vârsia legiuită. . . . . . .. .... ... 

-— Dacă tatăl, mama, ascendenţii şi familia au dreptul a cere anularea căsă- 
toriei contractată de soţii cari nu aveau vârsta legiuilă, cu loate“că 

au consimţit la căsătorie .'.. [cc cc... 

— Ge fel de interes trebuiesc să aibă-persoanele cari cer anularea câsătoriei 
dintr'un interes pecuniar „cc... eo... . 

— Dacă soţii pot cere anularea unei a doua căsătorii . . .. .. 

— Când soţii cei din urmă căsătoriţi opun nulitatea căsătoriei celei dintâi, 

Articolsl 

163 

16% 

165 
166 

167 

168 

169 
110 

- dacă trebue a se judeca în prealabil validitatea sau nulitatea acelei - 
căsătorii ...... îi eee ea... a... 

— In ce cazuri şi sub ce condițiuni poate cere procurorul anularea căsă- 
toriei în timpul vieţii ambilor soţi şi condemnarea lor la despărțire . 

— Ce persoane pot cere anularea căsătoriei săvârșită în laina şi înaintea 
unui ofiţer de stare civilă necompelent . .'..... 

— Ce sancţiune şi cui se aplică în cazul cânu o căsălorie nu se celebrează 
în public şi înaintea ofițerului de stare civilă competent, chiar dacă 

aceasta nu ar duce la anularea căsătoriei . ....... 

— Când soţii au încelat din viaţă fără a intenta vre-o acţiune în privinţa 

| căsătoriei lor, cine poate int=nta acţiune civilă şi. acţiune publică . 

— Dacă funcţionarul de stare civilă sau orice all autor al fraudei, privi- 

toare la, o căsătorie, a încetat din viaţă când s'a intentat acţiune în 

"contra sa, dacă moştenitorii săi pot-fi urmăriţi pentru despăgubiri ș și 

de către cine ...... .. .. .. a... 

— Dacă o căsătorie s'a declarat nulă, ce: efecte produce şi :în ce condițiuni, 

„+ ” faţă de soţi şi față de copii . .. . . . . 1... cc... ... 

— Dacă o 'căsătorie s'a declarat nulă şi există buna credinţă numai din 

- partea unuia din soţi, ce efecle produce faţă de soţi şi faţă de copii . 

— Cine poate cere anularea tocmelilor sau a pornirilor de judecată făcute 

"de femee fără autorizaţie ARI 

— Văduva și femeea a cărei căsătorie a fost declarată nulă, după. cat timp 

de:la desfacerea căsătoriei sau anularea, ei, poate trece in allă 

căsătorie. ... ...... î .f. . ct. . cc. .. ... 

—  Cari sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor asupra: ave- 

vinovat în caz de divorţ pentru cauze determinale şi cari sunt forma-. 

lităţile de indeplini! -pentru realizarea, acestor drepturi ..... 

i — Cum poate alaca un major acceptarea: succesiunei ce a făcut... +. 

IN — “A se vedeă cuvintele: „Acţiune «le anulace“, „Acţiune de nulitate“, „Ac- 

țiune de resciziune“, „Desliinţare“, „Femee măritală“, „Leziune“, 

„Minoritate', „Nulitate” „Resciziuns”, „„Revocareă, Reziliere“, - „Re- 

zoluțiune“. 
Apăducere. Ce ful de servitute este dreptul de apăducere d 

Apărare de tutelă. A se -vedeă cuvântul: „Tutelăr. 

Aparent. Teoria eredelui aparent ....... e... 

Aparente servituţi: A se vedeă cuvântul: „Servitutee, 

1 
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- rei soţilor în caz ue: divorţ prin consimţămnânt mutual, : şi a, soțului - 

175 

181 

183 

183 

18 

207 

210 

„285 
694 

022 

117



'Apartament mobilat “TABLA DE MATERII Codul civil 

o i . artlestul 

Apartament mobilat. A se vedeă cuvântul: „Locaţiune“. o 
Ape. A se vedeă cuvintele: „Legea regimului apelor“, „Servitutes. 
Ape curgătoare. Ce este aluviunea şi cirie profită de ea, când este vorba, de 

un râu -navigibil, plutitor sau neplutitor şi ce îndatoriri are proprie- 
tarul aluviunei, ...,....... PD a 

— Cui aparţine pământul lăsat de apele curgătoare, când ele se retrag pe 
„nesimţite către. celalt! mal . ..... ee ae. .. 

— "Ce drept are proprietarul asupra apei curgătoare care lrece pe liugă 
proprietatea sa ........... e 

» — Dacă există contestaţie intre proprietarii riverani asupra unei ape curgă- 
toare, cum vor stalua judecătorii:. .. 

Apeduct. A.se.vedeă cuvintele: „Apăducere:, „Servitute*. 
“Apel. Dacă părţile interesate au dreptul de apel în contra hotăririlor date asu- 

pra actelor de stare civilă. ..,. .. 
„—. Dacă rectificarea actelor de stare'civilă se judecă cu drept de apel. .. 
— In caz de a se face apel contra unei hotăriri pronunțată asupra unei. 

cereri de anulare a, unei opoziții la căsătorie, în ce termin se fac 
citaţiile şi înce termin se va da hotărirea ........... i 

—. In caz când se face apel asupra 'sentinței de divorţ, dacă este obligată 
| Curtea de Apel să judece de urgenţă apelul. ..... a... 
— Care este terminul de apel în materie de divorț. a. 
— De când curge terminul în care trebue să se prezinte la Ofiţerul stării 

civile hotărirea de divorţ pentru înscriere. .. 
— În caz. de respingere a, cererei de divorţ prin consimțământ mutual, în 

ce termin se declară apel și cari sunt formele ..... aa. 
— Dacă în caz de divorţ prin consimţământ mutual, apelul ce se face con- 

tra, sentinţei de respingere se comunică și Ministerului Public. .-. 
— In caz de apel asupra sentinței de divorţ prin consimțământ mutual, 

. . 1. . . . . |. . . . 

cine comunică Procurorului Curţii de Apel concluziile sale şi în ce - 
termin se pronunţă decizia Curţii de Apel. . 

— Asupra deciziei Curţii de Apel de respingere a, cererii «de divorţ prin con- 
simțământ mutual, în ce termin se declară recurs și cum se face 
acest recurs. .... eee... eo... 

— Asupra deciziei Curţii de Apel de admitere a- cererii de divorţ 'prin con-. simțământ mutual, cine și cum face cererea, de recurs. '....,.. 275 
— Dacă hotărirea de adopţiune se poale apela la. instanţele superioare . . 321, 32 — Cine are drept să declare apel în materie de excludere sau destituire din tutelă ne 389 —  Cari sunt formalilăţile în instanţa de apel, în materie de interdicţie sau 

de numirea unui consiliu judiciar. . ee n 446, 447, 450 „m A se'vedeă cuvintele: „Curte. de Apel“. 
Aplicare. Dacă principiile regulelor arătate în Codul civil la capitolul accesiu- nei, se pot aplica şi la cazuri analoage. . . ct 516 Aprobare. In ce cazuri ascendenții nu mai pol cere anularea căsătoriei con- tractată fără consimțământul lor ..... ea 165 Aprobat. In ce cazuri se pune formula „bun și aprobat“ pe acte sub semnă- - tură privată cari constată obligaţiuni de plata. unei sumi de bani sau - a unei câlimi oarecare. ........ ea 1180 Arbitraj. Dacă facultatea dată mandatarului de a face o tranzacţie, cuprinde ÎI Pe aceea de a face un compromis ... 1537 Arbori. Dacă arborii ce se taie sunt mobile sau imobile. .-. „406 — La ce distanţă trebuesc sădiţi arborii ce cresc înalți . .. 007 — Dacă vecinul poate cere ca arborii și gardurile vii puşi la o distanță mai mică de cât cea cuvenită să se scoată . ... . e ata .007 

4 
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„Codul civil TABLA DE MATERII ă „Arbori 

. articatul 

Arbori. Dacă acela pe a carui proprietate se întind crăcile arborilor vecinului ..,. 

poate să-l îndatoreze a le tăia. .............- e "608 
— Dacă acela pe â cărui proprietate“ se întind rădăcinile arborilor vecinu- . 

, lui are drepta le tăia singur .... cc. cc... 608 
— Cui aparţin. arborii ce se află în gardul comun şi cine are dreptul a cere: 

să-i tao... cc... . e... ee 009 

„_— A se vedeă cuvântul: „Servitute“. | Ă 
Architecţi. Dacă architectul sau întreprinzătorul, răspund de _viţiul de cons- 

" trucţiune, în ce termin şi în ce condițiuni. . . . ... cp... .. 1483 
—  Câna architectul, sau, întreprinzătorul s'a angajat a termina, o lucrare . 

de construcţie după un plan stabilit şi statornicit cu comitentul, “dacă . 

| poate cere vre-o sporire de plată şi în ce anume condițiuni... .. . . "448% 

— Dacă contractul de locaţiune se desființează prin moarlea meseriaşului, 
architectului sau întreprinzălorului, şi ce drepturi au erezii lor. pentru 

lucrările făcute de autorii lor . . . .. . . ..... ae ae e 1485, 1480 
— Dacă arehitecţii, antreprenorii, pietrarii şi alţi lucrători au un drept de 

, priviiegiu şi în ce condițiuni asupra construcțiilor făcute. de ei. . . 1737 
— Dacă pentru a-şi "conserva privilegiul lor, architecţii, antreprenorii, pie- 

trarii şi alţi lucrători trebuesc să-şi înscrie acest privilegiu . . . . 4742 

Ardere. Cari sunt, drepturile uzufructuarului asupra pământului pe care se află, 
o clădire ce ar arde, s'ar distruge sau sar dărâma din o allă cauză - 564 

— A se vedeă cuvintele: „Asigurare“, “Incendiue ; „Locaţiune. 

Arendare. Cari sunt drepturile minorului emancipat în privinta închiricrei sau 

arendării averei sale” nemișcătoare. . .. eee 2 

— Dacă arendele şi chiriile caselor sunt considerate ca fructe. civile ea D93 

— Cari stat drepturile uzufructuaraului în privinţa închirierei sau arendării 

lucrului dat în uzutreuct, . cc. 534 

„— Cari sunt drepturile bărbatului în “privinţa, închirierei sau arendării 

averei dotale . . .. cer... ea. 1968 
„—  Cari sunt drepturile bărbatului în privinţa reinoirei contractului de - 

închiriere sau arendare a averei dotale . . ..........- „1269 

— In caz de vânzare cu pact de răscumpărare, când vânzătorul reintră 

în drepturile sale prin exercitarea pactului, ce obligaţii are. el în 

privința contractului de arendare făcut de cumpărător fără fraudă. 1380 

— Care este definiţia contractului de arendare . . .. .. 1413 

— Cum şi pe ce termin se închiriază sau se arendează și se reinoesc . 

contractele de locaţiune privitoare la averea imobiliară a minorilor . „1419 

— Dacă prin contractul de arendă se arată o întindere mai mică sau mai 

mare de cât are fondul în realitate, cum se regulează preţul arendei 1454 

—  Cari sunt drepturile proprietarului în cazul când arendașul nu-şi. în- . 

deplineşte obligaţiile decurgând din lege sau din contractul” de . 

arendare + tea Cea 1455 

"— Unde poate să-şi strângă recoltele atondașul. eee ca 1456 

— Dacă arendarea s'a făcut pe mai mulţi ani şi dacă in cursul său s'a 

pierdut prin caz fortuit toată, recolta unui an sau cel puţin jumătate 

din ea, cum se face scăzământul din arendă... 1457 

_— Dacă arendarea s'a făcut numai pe un an şi toală recolta sau cel puţin ju- 

mătate s'a pierdut prin caz fortuit, cum se face scăzămânliul din areridă= 1458 
"— Când în cazurile art. 1457. şi 1458 c. civil, pierderea fructelor s'a făcut. 

după culegerea, lor, dacă se poale admite scăzământul din arendă. 1459 

— Dacă arendaşuli poate prin o "clauză . „expresă . să ia asupra-şi cazurile 

fortuite ee 1460 
Ce se înţelege prin cazuri fortuite ordinare : și cazuri fortuite extraordi-" 

nare, În materie de arendare. . ... . cc... a 140| 
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Arendare 7 TABLA DE MATERII. Codul' civil 

Arendare. Dacă arendarea sa făcut fără termin, cât timp durează contractul 
"de arendare . 1. n | eee... . . .. ie e 1462, 

„— Dacă după expirărea arendării! făcută cu termin, arendaşul continuă şi 
"este lăsat în: posesiune, cât timp durează contractul nou format . 

— .Cari sunt obligaţiile şi drepturile arendaşului ce vine în imobilul arendat 
“şi ale acelui ce iese din acel imobil... 0.1. cc... ..: 

— Dacă arenzile datorite proprietarului sunt privilegiate, asupra cărei averi 

Artiested 

1463 

168 

a arendaşului cade privilegiul şi pentru ce anume câştiuri 1730, 1733, 1734 
—...A se' vedea cuvântul: „Locaţiune“. 

Arendare pe bani. A se vedeă cuvintele: „Arendare“, Locaţiune:, 
Arendare pe fructe. Ca dispoziţii din codul civil se aplică contractului de aren- 

dare pe fructe . ........ a... în... .. .. .. 
— Dacă subarendarea este permisă la contractul de arendare pe fructe . 
— Dacă subarendarea nu este permisă prin contract, ce drepturi are 

proprietarul -. în o. oc... . . | În... . . ... ... 
— Pierderea recoltei prin caz fortuit în caz de arendare pe fructe, în sarcina 

"cui cade... cc i ... 
— A se vedea cuvintele: „Arenâare“, „Locaţiune“ . 

- Arestare. Dacă tatăl va avea molive foarte grave de nemulţumire asupra pur- 

1460 
1461 

1468 

"1469 

tării copilului său, ce măsuri va putea, să ceară a se lua. . . ., .329—334 

— Mama văduvă care nu se va fi remăritat, ce mijloace de indreptare va 
putea avea, când are motive foarte grave de 'nemulțumire asupra, 
purtării copilului său. ..... În... |... |. |... .. 331, 335 

— Când copilul va avea 'avere proprie sau când el va exercita o pro- 
fesiune sau meserie, ce -mijloace de îndreptare vor avea părinţii săi, 
dacă au motive foarte grave de nemulţumire asupra purtării sale . 

— Dacă mama are drepluri de corecţiune asupra copiilor săi naturali le- 
galmente recunoscuți .-.. cc. ce i 

— Dacă tutorul poate fi autorizat de: consiliul 'de familie pentru a pune la 
popreală pe minor când purtarea sa ar firea ....... i 

Arhive. Unde se păstrează repistrele de stare civilă , ........ m. 
Armată. Cum se redactează, în caz de râăsboi sau tulburări, aclele de stare 

336 

337 

414 
30 

civilă ale militarilor sau altor persoane în serviciu pe lângă armată 13- 83 
— Cine îndeplineşte oficiul de oliţer de stare civilă în caz de răsboi sau 

S 

lângă armată ....... 
— Cum se păslrează registrele actelor de siare civilă ale militarilor sau 

. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- altor persoane în serviciu po lângă armată, în : caz de răsboi sau! 
tulburări, sc . Îi . . .. 

— Cum şi cine numerotează, și parafează registrele actelor de stare civilă 
ale militarilor sau altor persoane în serviciu pe lângă armată, În 
„caz de răsboi sau tulburări ... ta. . 

In ce termen se fac declaraţiunile de naştere pentru “militari sau alte 
persoane în serviciu pe lângă armată, în caz de răsboi sau tulburări 

Cum! se încheie şi unde se inscriu actele de naştere ale militarilor sau altor - 
persoane în serviciu pe lângă armală în caz de răsboi sau tulb irări 

armată în timp de răsboi sau tulburări 
— Unde se înscriu actele de căsătorie ale militarilor. sau fubcţionarilor de 

lângă armală, în caz de răsboi sau tulburări .. : . 
— A se vedea cuvintele: „Militar“, „ Mobilizală, „Răsboi“. | Artificii. A se vedea cuvintele: „Dol“, „Fraudă*. 

Artistică proprietate. A se vedea cuvintele: „Le arlisticer. Bea proprietăţii literare și 
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tulburări pentru militari sau alte persoane aflate În serviciu pe 

Cum se fac publicaţiile căsătoriei: militarilor sau funeționarilor: de lângă



  

Artizani. Dacă stăpânii sunt răspunzători . de prejudiciul. cauzat .de elevii şi 

ucenicii lor în timpul când se găsesc. sub privegherea lor. . . » 

2— Dacă minorul comerciant bancher sau artizan, are acţiune în resciziune 

| __ în contra angajamentelor luate pentru comerţul sau arta sa. . . . 

Arvună. In ce cazuriconvenţiunea accesorie; a arvunei,nu are nici un efect în 

[: materie de vânzare făcută prin dare .de arvună. eee 

— Dacă a | 

„ce efect are acest lucru asupra convenţiunei accesorii a arvunei. . 
vinderea nu s'a executa! din.culpa uneia dintre părţile contractante,: 

Ascendenţi, Dacă este necesar ca la căsătorie să se alătureze la dosarul că-., 

a: „Cui se va încredința privegherea, copiilor . minori ai unui absent în caz. 

“de deces al mamei minoților. ; ee me see i 
— Când ambii părinţi sunt decedați său şe găsesc, în neputinţă;de a-şi mani- 

_festa, voinţa, lor, cine dă consimțământul la, căsătorie şi ce se întâmplă 

"în caz de desbinare înire ascendenți sau .în.lipsa lor, ....;- -: -.-. 

— La ce vârstă copiii legiuiţi erau obligaţi. șă, ceară . printr'un act res- 

- peciuos' consiliu pentru a se căsători şi cui adresau actele respec- 

tuoase .. cc eee 

_— Intre ce grade de rudenie este oprită cu desăvârşire căsătoria. ..: . . 

— Dacă tatăl şi mama şi în lipsa lor ascendenţii, pot forma. opoziţie la 

căsătorie, e 

— Ce trebueşte să conţină cererea de opoziţie la căsătorie și cari sunt sanc- 

iunile ee 

— In caz de respingerea, unei „cereri de opoziţie la căsătorie, dacă ascen- 

denţii pot fi condamnaţi la despăgubiri . . . - - cc... 

—' In caz de lipsă de consimțământ al tatălui, mamei, ascendenţilor sau al 

consiliului de familie, la căsătorie, cine poate cere anularea, acestei 

„căsătorii eee 

— In ce cazuri ascendenţii nu mai pot cere anularea unei căsătorii con- 

tractată fără consimțământul lor. . . . cnc... 

_— “Dacă tatăl, mama, ascendenţii şi familia au dreptul a cere anularea că- 

sătoriei contractată de soţi ce nu aveau vârsta legiuilă, cu toate că 

au consimţit la căsătorie. ... cc. cc 

— Ce îndatorire alimentară au copiii față de păriuţii și ascendenţii lor. . 

— Ce rude trebuesc să autorizeze divorţul prin consimţământ mutual . 

— Ce acte şi ce autorizaţie sunt obligaţi să depue soții în caz de divorţ prin 

consimțământ mutual . eee 

— In caz de divorţ prin consimţământ mutual de câte ori şi la ce interval 

se repetă declaraţia de despărţenie şi dacă la aceste repetări se cere 

sătoriei, extracte de pe actele de deces. ale ascendenţilor...:.... . » 

. . . . 

consimțământul părinţilor sau ascendenţilor . . . . - e» 

— Dacă adoptatul este minor.cine îşi dă consimţămâniul ia adopţiunea, sa 

— Ce ascendenți şi în ce condițiuni au dreptul a alege prin testament sau 
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1000 

4100) 
1207. 

4208 

"56 

aa ai e ea e 195, 126 

133, 
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143 

154 

157 

161 

164 

165 

168 
187 
237 

262 

264 

TI 

prin act autentic un tutore copiilor lor sau descendenților lor... . 349-351 

— Ce ascendenți şi în ce ordine au dreptul la tutela descendenților lor . 352-354, 453 

— Dacă ascendenţii au de drept posesiunea succesiunei din momentul dece- 

sului descendenților lor pe cari îi moştenesc. . .......... 

— Ce ascendenți şi în ce ordine au dreptul la succesiunea descendenţi- 

, lor lor. sc. . . . cc... 

— Dacă tatăl, mama şi ceilalţi ascendenți pot face împărţeala bunurilor lor, 

__ între fiii şi ceilalți descendenţi. . . .. . . - o: a... 

Cari sunt formele prin care se poate face partajul de ascendent ... .. -. 

Dacă întrun partaj de ascendent nu  siau cuprins toate bunurile lăsate 

la moartea, sa, ce se face cu acele bunuri... .-.:. . = | 

_— Dacă este valabilă împărţeala de ascendent în' care nu s'au, cuprins toți 
. |. ... |. . 
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Articolul 

exercila această acțiune de nulitate. .... ... eee. 197! 
Ascendenţi. Dacă se poate ataca impărțeala: de ascendent în-care unul dintre 

| copii sar găsi vătămat în partea sa legitimă ............ 198 
— Cine plăteşte cheltuelile estimaţiunei, atunci când se atacă o împărțeală 

- de ascendent pe motivul că sa vătămat partea legitimă . . e 1199 
— Ca ascendenți sunt reputați ca persoane interpuse în materie de dispozi- 

- țiuni între vii sau prin teslament făcute în favoarea unui incapabil. 812 
— Dacă ascendenţii au dreptul să accepte donaţinnile făcute minorului 

emancipal sau interzisului de şi ei nu ar avea calitatea de tutor . . 815 
— Care este coltitalea disponibilă şi cum se reduc liberalităţile. ..... 841-855 

"— A se vedeă cuvintele: „Descendenții, „Rude“, ” : 
Ascultare. Dacă bărbatul e dator protecțiune femeei şi femeea ascultare băr- 

“batului, .,.,... . . . . . .... Î eee oc. . | 195 

Ascundere. Când un erede a ascuns lucruri din succesiune, dacă mai poate 
renunţa la succesiune. .,.,...... eee. . e 708 

— Când un erede a ascuns obiecte din succesiune sau când cu rea, credință 
nu a trecut în inventar toată averea succesorală, dacă mai poate 
accepta succesiunea sub beneficiu de inventar ........... 712 

— A se vedeâ cuvântul: „Tăinuire“. | . 

Asigurare. Ce fel 'de contract este contractul:de asigurare: şi după ce lege se 
guvernează acest contract. ........, IDEE 1635 

— Când un imobil, recolte sau alte lucruri mobile -vor fi; fost: asigurate 
contra incendiului sau alt caz fortuit, la ce se afectează suma dalo- 
rită de asigurător . . i „A721 

„Asistenţi. Cine însoțește pe soţi în caz de divorţ prin consimțământ mutual la 
„prezentarea lor inaintea Preşedintelui Tribunalui, după un an de la . 
* facerea primei declaraţii ...,... e. 265 

— Ce observaţii pot face asistanţii cu ocazia prezentării lor la Preşedintele - - 
Tribunalului în' caz: de „divorţ prin consâmțâmânt mutual, ce lucrări 
se încheie cu această ocazie și de cine se subscriu ...... 268 

— A se 'vedeă cuvintele: „Divorţ“, „Marturi“, „Sfătnitora. , 
Asociaţiune; A se vede cuvintele: „Contract de :căsătorie“, „Dotă“, „Sncietate“. 
Asprime. Ce. poate face tribunalul în caz când cererea, de despărţenie se va, fi 

făcut pentru violenţă, asprime sau injurii grave. (An de incercare). 241 
_— "A se vedeă cuvântul: „Divorţe. 
Aşezare. A:se. vedeă cuvântul: „Domiciliu“, - : 
Atacare. A se vedeă cuvintele: „Acţiune de nulitate“, „Anulare“, „Nulitatei, . Atentat. Dacă vrăjmăşia unuia -din soţ, a vieţii celuilalt, soţ, este un motiv 

de divorț . en e 215 
— In ce cazuri se revoacă donaţiunile între vii ;....... s3l . Autentificare. A se vedeă cuvintele: „Act autentic“, „Act sub semnătură pri- * 

| " vatâ“, „Lega relativă la autentificarea, actelor mobilizaţilor:. - Autentic act. A se vedeâ cuvintele: „Act autentic“, „Act 'sub semnătură pri- 
vată“, „Lege relativă la autentificarea actelor mobilizaţilor*. 

Autentice copii. A se vedei cuvintele: „Act autentice. Ei : Autoritate. Până la ce vârstă rămâne copilul sul autoritatea părintească . . 326 — Cine exercită în timpul căsătoriei autoritatea părintească. --.. 3927 Autoritate comunală. Cum se face declaraţia, de schimbare de domiciliu 89 
— A se 'vedeă cuvintele: „Comunală autoritate“, „Primărie. . 

Autoritate de lucru judecat: Faţă de cine 'sunt opozabile hotăririle de recti- — ficarea actelor stării civile. .. Pe "85 
— Ia te termin trebuește 'să prezinte soțul câştigător hotărirea 'de divorţ, ofițerului de siare civilă pentru înscriere ...... 946



    

Codul civil | TABLA DE MATERII Autoritate de lucru judecat 

“ Autoritate de lucru judecat. Dacă pulerea ce acordă legea autorităţii de lucru 
judecat esteo prezumpţie legală. ........ - 19200 

—  Cari sunt condiţiile ca să existe autoritate de lucru judecat . „1201 
— Dacă autoritatea lucrului judecat poate îi combătută prin "proba con- 

trară, în ee eo. . |. | cc. . ... . Ta 1902 

— Dacă. adjudecarea, se poate face înainte de a se n obţinul o sentinţă de- 
finitivă în ultimă instanţă sau lrecută în puterea lucrului judecat. . 1834 

— A se vedeă cuvintele: „Lucru judecat. 
Autorizaţie. Cine dă autorizaţia de înmormântare și cari sunt formalităţile . . 63 

— Dacă femeea poate porni judecată, fără autorizaţia, bărbatului, chiar când 
"e comerciantă publică. . . . . î.. 197 

— Dacă femeea, are nevoe de autorizaţia bărbatului când e urmărită în 
pricini penale ....... ez „198 

“Dacă femeea poate înstrăina şi: ipoteca averea “sa! “ parafernală - sau do- 

bândi avere fără autorizația bărbatului . . PRI 199 
— Dacă tribunalul poate autoriza, pe femee a porni judecată, când băr-, 

batul se opune. . .. cc... . .... n... „200 
— Dacă bărbatul se opune a autoriza pe femeeca si facă vre-un act, 

" “cine îi poate da această autorizaţie şi care e procedura . . .... 201 
— Când femeea comerciantă are sau nu parafernă, dacă are nevoe de au- 

torizaţia, bărbatului pentru tot ce privește negoțul său.. . . . „202 
— Dacă bărbatul este căzut sub o condemnaţiune criminală, chiar în con- 

tumacie, cine autorizează pe femee în timpul cât ţine osânda, pentru 

a, face acţiuni și contracte. . . .. cc. eee ete te 208 

— : Dacă bărbatul este interzis sau absent, cine autorizează pe femeea căsă- 

torită ca să stea, în judecată sau să'contracteze. .... aa 20% 

— Dacă bărbatul este minor, cine autorizează pe flemee pentru a “sta în ju- . 

decată sau pentru a contracta. . ... - . eee eee 205 

—. Care este interpretarea autorizaţiei bărbatului, dată în mod general chiar. 

prin contractul de căsătorie. . . . . aaa 200 

— Cine poate cere. anularea tocmelilor sau bornirilor de julecată făcute 

de femee fără, autorizaţia bărbatului . e cete ek. 207 

— Dacă femeea, poate face testament fără autorizația soţului său ..,.,. . 2%, 

— Ce rude trebue să autorizeze divorțul prin consimțământ mutual . . . . 257 

— Ce acle şi ce autorizaţie sunt obligaţi să depue -soţii în caz .de divorţ 

prin consimţământ mutual. e ea. aaa aa 202 

— In caz de divorţ prin consimțământ mulual, când autoriză tribunalul : 

pe femee să, părăsească, domiciliul conjugal. .. cc... 263 

— Dacă este necesară autorizaţia, consiliului de familie şi a iribunalului ! 

pentru ca tutorele să, ia cu împrumut pentru minor sau să instrăi- 

neze sau să ipoteceze averea, nemişcăloare a minorului. ..., 401, 402 

— Dacă pentru acceptarea sau renunţarea la o succesiune căzulă unui mi- 

nor, se cere autorizarea consiliului de familie ...... . . . „+ 405, 406 

— Dacă pentru acceptarea unei donaţii făcută unui minor se cere aulori- 

zaţia' consiliului. de familie. . . . . - aaa oa AO 

— Dacă pentru ca un tutor să poată intenta, acţiune imobiliară în numele ” 

minorului sau să încuviinţeze la o asemenea cerere, este necesară . 

autorizaţia, consiliului de familie - -, 1. 1. cc cc. 408 

— Dacă pentru împărţeala averei minorilor este, necesar ca tutorul să. : 

aibă autorizaţia, consiliului de familie . . . cc cc... 409, 410 

-— Dacă pentru facerea unei tranzacţiuni în numele minorilor, se cere auto-: 

rizaţia consiliului de familie și a tribunalului . . .. 413 

- Dacă tutorul poate fi autorizat de consiliul de familie pentru” a pune | 

la popreală pe minor, când purtarea lui ar fi Tea. na. Ok 
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« Arlleobl 

” Autorizaţie. Dacă minorul emaâncipat pentru a:face un împrumut are nevoe 

de autorizaţia consiliului: de familie şi a tribunalului. . ..:. . .,. 42% 

— Cum acceptă succesiunea, femeile 'măritate, minorii şi interzişii.. . „4. 687 

Dacă femeea măritată sâre nevoe de autorizaţia soțului sau a justiţiei 

pentru instrăinarea dotei sale mobiliare care e proprietatea sa. . . 1249 

“În ce cazuri. se cere autorizarea justiţiei "pentru instrăinarea imobilului 

dotal. . . .. . . .. Pe... o... .... d... 1250-1253 

Dacă pentru a se schimba un imobil dotal se cere autorizarea justiţiei și 

“ce formalităţi trebuesc îndeplinite pentru aceasta. . . . . 195% 
Dacă este necesară autorizaţia, Preşedintelui tribunalului pentrui'a 'se face ” 

-o cerere de separație de: patrimonii şi ce formălități trebuesc înde- 
“plinite: , . în coc... . îi... eee. 71959 

Dacă femeea măritată are necesitate de: aiatorizăţia. soţului său sau a jus- 
- ” tiției pentru a înstrăina, averea sa, parafernală şi a sta în judecată 

pentru ea ;..:t::: îi eee 1985 

A-se vedeă cuvântul:  Coieânițăriaiti. : a pa 

"Avere. Dacă în -caz de divorţ prin consimțământ mutual, soţii sunt datori a face 

e 

inventarul averei lor şi a, regula drepturile lor respective . . .. . 258 
Cari sunt efectele divorțului în .privința drepturilor copiilor asupra 

" averei: soţilor în caz de: divorț prin consimțământ mutual și asu- 
„pra averei soţului vinovat în caz de divorț pentru cauză determinală 
“şi cari sunt formalităţile de îndeplinit „pentru „realizarea acestor 
drepturi . e eee me ea. 285 

Când copilul va avea avere proprie “sau: când el va ' exercita, o meserie, 
“sau -profesiune, ce mijloace de îndreptare vor avea părinţii săi, când 
au motive foarte grave de nemulțumire asupra purtărei sale. . . . 335 

Cine conservă dreptul de folosință asupra averei copiilor în timpul și 
după desfacerea căsătoriei și până la ce dată. ..:;........ 338 

Dreptul de folosinţă. al părinţilor. asupra averei copiilor: lor,:ce sarcine - 
le impune .. „cc n... | oa. 339 

Dacă există dreptul de folosinţă asupra averei i copiilor săi, pentru pă- 
" rintele în contra căruia. va: pronunţat despărțenia . ......... 340 

Dacă mama care trece în a doua căsătorie, păstrează dreptul de folosinţă 
asupra averei.copiilor săi... . . < cc . . .  ceo 340 

Asupra cărei averi a copiilor, au părinţii dreptul de” folosință În. .. 341 
"Averea absentului. A se vedeă -cuvântul: „Absenţă“* . 
Avere dotală. A se vedeă cuvintele: „Autorizaţie“, „Bărbat“, „Contract de câ- 

Avocat. A se vedeă cuvântul: . 
' Avulsiune.. Dacă. un fluviu: sau râu, navigabil sau nu, 

sâtorie“, „Dola“; ;Femee măritată“, 
Averea minorului. A se vedeă cuvintele: „Avere“, „Autorizaţie“, „Minoritale“, 

„Tutelă“. 
- Avere: parafernală. A se vedeă cuvintele: „Autorizaţie:, „Bărbat*, „Contract de 

căsătorie“, „Dota“ ; „Femee măritată“, „Parafernă“. 
Avere vacantă. Cui aparţin averele vacante şi fără stăpân precum şi ale ce- 

Jor ce mor fără moştenitori sau de la a ' căror „moştenire sunt de- 
părtaţi . . .„. N 4 

A se vedea cuvântul: "Suceesiuriei. 
Avizul'consiliului de familie. A se vedea cuvintele: » Autorizaţie“,; „Consiliu 

- do familie“, - „Minoritate;, -„Tutelă“, 
„Advocat“. 7 Ă N 

rupe o: parte mare de 
„Pământ de la un proprietar şi o alipeşte la pământul altui proprietar 

- cui aparţine acel pământ şi în ce condițiuni . Pee... 498 
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- „Articolul 

Baicoane. Dacă sunt tolerate balcoanele cu „vedere asupra proprietăţii îngrădite 

sau neîngrâdite. a “vecinului. . e ee. . . . 612—614 

Banca agricolă.. A so vedeă cuvintele: „Legea pentru îriființarea, Băncii agricole“ 

Bancă populară. A se vedeă cuvintele: „Legea băncilor populare:. 

Bancher. Dacă minorul comerciant, bancher sau artizan, are acţiune în resci- 

ziune contra angajamentelor luate pentru comerţul sau arta sa. , . 1160 

Bărbat. Care este domiciliul femeci măritate. . . . . sc... ... î. .. 93 

— La, ce vârstă se poate căsători. bărbatul şi femeea.. ....... ae e 127 

-—  Cari sunt îndatoririle bărbatului şi  femeei unul faţă de altul . a 495 

— Unde e datoare femeea să locuească şi cari sunt obligaţiile bărbatului. 19% 

— Dacă femeea poate porni judecată fără autorizarea bărbatului, chiar. când 

e comerciantă publică... . . . . . .. .... îi O497 

— Dacă femeea are nevoe de autorizaţia bărbatului atunci când e urmărită 

i “în procese penale. .'. . 1. cc. ceh. . a. 198 

_— Dacă femeea, poate înstrăina şi ipoteca averea: sa parafernală sau dobândi: 

“avere fără concursul bărbatului. . . .. ........ bc... 199 

— Dacă tribunalul poate autoriza pe femee pentru a porni judecată,, atunci 

când bărbatul se opune... 200 

— Dacă bărbatul se opune a autoriza pe fomee ca să facă vre-un act, cine: 

- îi poate da această autorizaţie şi care este procedura. ........ _-201 

— Când femeea comerciantă,are sau nu parafernă, dacă are nevoe de auto- 

„rizaţia bărbatului pentru tot 'c6 privește comerțul său... . ... . . 202 

_— Dacă bărbatul este căzut sub o condemnaţiune criminală, chiar în contu.: 

macie, cine autorizează -pe femee în timpul cât ţine osânda pentru a 

întroduce acţiuni şi pentru a contracta. . . .. cc... ... „20 

— Dacă bărbatul este interzis, cine autorizează pe fomeea căsătorită ca să , 

“stea, în judecată sau să 'contrâcteze!. !. . e ee. . 20% 

— Dacă bărbatul este minor, cine autorizează pe femee “pentru a sta în 

judecată sau a contracta. '.î. 1.1. ea... „205 

_— Ce valabilitate are autorizația bărbatului dată în mod general, chiar 

* prin contractul de căsătorie. . . . . cc cc cr „206 

— Cine poate cere anularea tocmelilor sau a poininilot de judecată făcute” 

| de femee fără autorizaţie. . . . e... cc cc... . ... ae 907 

— Dacă femesa, poate face testament fără autorizația bărbatului. . ... + 2: 208 

"— Dacă bărbatul sau femeea, pot cere despărţenia . pentru cauză de adulter 211 

__ Cui se incredin. în mod provizoriu copiii, în timpul procesului de divorţ, 7249 

— Dacă, femea în procesul de divorţ poate Bărăsi domiciliul bărbatului și 

” să ceară o pensiune de întioţinere. . . . . cc... 950: 

— Ce vârstă se cere soților pentru a „putea divorța, prin consimțământ 

mutual eee 
„25% 

— In caz de divorţ prin consimțământ mutual ce tocmeală în scris trebuesc * 

să facă soţii în privinţa” copiilor şi a pensiunei de întreţinere ce . 

bărbatul trebue să dea soției sale: . . . . <<. - pc... ... . 259 

— Cine este tatăl copilului conceput în timpul căsătoriei şi în ce cazuri 

bărbatul va putea tăgădui paternitatea . III 986 

—  Dăcă bărbatul poate tăgădui paternitatea sub cuvânt de neputinţă tru-, 

pească şi în ce cazuri poale tăgădui paternitatea pentru adulter. . 287 

2— In ee cazuri bărbatul nu va putâa tăgădui paternitatea copilului nășcut. . 

mai înainte de 180 zile de la data, .căsătoriei. . . . . . . 1 cc "288 

— In ce termin trebue să întroducă bărbatul acţiune în tăgadă de paternitate. „290 

— Dacă bărbatul a murit înainte de a tăgădui paternitatea, în ce cazuri şi 

E „în ce termin vor putea moşteriitorii săi, să conteste legitimitatea. . 

. - copilului. ... ea eee eee aa. i 
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Articolul 

Bărbat. Prin ce dovezi se poate contesta filiațiunea unui copil. ..., ea a 998 
— Dacă bărbatul este de drept tutor al femeoi sale care se află sub 

“interdicțiune. . e. 45t 
— Dacă femeea poate [i numită tutoarea bărbatului său interzis. .. . . .. 452 
— A se vedeă cuvintele: „Autorizaţiune“, „Căsătorie“, „Contract de căsătorie“, 

„Divorţ“, „Dotă“, „Femee*, „Parafernă*, „Soţie. 
Beneficiu de discuţiune. Cari sunt efectele despărțeniei în privinţa drepturilor 

copiilor asupra averei soților în caz de divorţ prin „consimțământ 
mutual şi asupra averei soțului vinovat în caz de divorţ pentru cauză 
determinată și cari sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea 
acestor drepturi și cari sunt drepturile creditorilor soţilor asupra 
acestei averi. ..... a PP a 1285 

— Dacă beneficiul de discuţiune poate fi invocat de cătee vre-unul dintre 
debitorii unei obligaţiuni solidare . . ... PR 1042 

— Dacă cumpărătorul cu pact de răscumpărare poate opune creditorilor 
vânzătorului său beneficiul de ordine sau discuțiune ........ 1319 

— Ce aplicaţiune a beneficiului de discuţiune se face în materie de 
" fidejusiune ...:............ eee eee e e 1662-1668 

— Dacă detentorul, care nu este personal obligat pentru creanța ipotecară 
a creditorului, poate să se opună la vânzarea. imobilului ipotecat ce 
i-a fost transmis și să ceară discutarea celorlalte . imobile ipotecate 
„rămase în posesia datornicului 1794 

— A se vedeă cuvântul: „Fidejusiune“, 
Beneficiu de inventar. A se 'vedeă cuvintele: „Acceptare“, „Minoritate“, „Re- 

nunţare“, „Succesiune, 
Bezman. După ce legi se regulează bezmanul și dacă se mai poate înființa pe 

VIOL ee 1415 
Bigamie. Dacă 'se poate trece în'a doua căsătorie înainte de desfacerea celei 

| dintâi cc... o. . ae „2130 
— Dacă soţul, în prejudiciul căruia s'a contractat o a doua căsătorie înainte de | 

desfacerea celei dintâi, poate cere nulitatea, celei de a doua căsătorii. 170 Birtaş. In ce termen se prescrie acţiunea! birtaşului sau găzduitorului pentru 
„ nutrimentul şi locuinţa ce o procură PDA DR „1903 

Biserică. Unde se fac publicaţiile declaraţiei de căsătorie .. ......... 49 Boală. Unde se celebrează căsătoria în caz de boală . . PRE i. 
—. Cum se primește de tribunal cererea de divorţ în caz de boală. .... 218 — Ce sarcine le impune părinţilo; dreptul lor de folosinţă asupra averei 

copiilor lor .......... o. A 989, Hotez. Dacă actul de naștere trebue 'să arate pronumele ce se va da copilului 
la botez ......., PD PR a 49 — Dacă la rudenia din Sf. Botez se opieşte căsătoria între naş şi fină pre- cum şi între nașă şi fin. .....,.. a 1%5 Bun şi aprobat. A se vedeă cuvintele: „Act sub semnătură privată“. Bună credință. Dacă 'absentul nu se 'va, arăta sau acțiunile nu se vor exercita în numele său, în ce condițiuni cei ce vor fi, primit moștenirea vor dobândi în deplină! proprietate veniturile luate de dânșii 123 — Dacă o căsătorie s'a declarat nulă, ce efecte produce și în ce condițiuni faţă de soți şi faţă de copii .........., ADI 188 — Dacă o căsătorie s'a declarat nulă şi există buna credință numai din partea unuia 'din' soți, ce efecte produce faţă de soți și faţă de copii. 18% — Dacă buna, credință a posesorului unui bun, îi dă dreptul a câştiga pro- prietatea fructelor .. ....... 485 

— Ce se. înţelege prin buna credinţă a posesorului. ÎN 486 — Când încetează buna credinţă a posesorului 
481 

— 492 —



  

Codul civil , “TABLA DE MATERII Bună credinţă 

Articolul 

Bună credinţă. A se vedeă cuvintele: ;„Accesiune“, „Prescripţiune“. - 

Bune moravuri. Dacă se poate deroga, prin convenţiuni sau prin dispoziţiuni 

particulare la, legile cari interesează ordinea, publică şi bunele mo- 

! TaVUri e e... [can .. me... aa. 5 

Buni. A se vedeă cuvântul: ;„Ascendenţi'. , ! - 

Bunuri. De câte feluri sunt bunurile. . .. . ase 454 

_—  De'câte feluri sunt bunurile imobile. . . . cc cc... „460 

— Dacă fondurile de pământ şi clădirile sunt imobile prin natura lor. . . 463 

— Dacă morile de vânt sau de apă așezate pe stâlpi sunt imobile prin . : 

natura lor... ....- eee aaa o. INI 464 

— Dacă recoltele prinse de rădăcini şi: fructele neculese de pe arbori sunt 

imobile eee 
465 

— Dacă arborii cari se tae sunt mobili sau imobili. cc... .. „406 

_— Dacă animalele destinate agriculturei sunt. imobile .......-- 467, 468 

—* Ce exemple dă codul civil de obiecte pe care proprietarul unui fond le-a 

“pus pentru serviciul și exploatarea acestui fond şi cari au devenit . 

| imobile prin destinaţie. . .. cc... e 468; 

- — Când este presupus proprietarul că a aşezat către fond în perpetuu efecte 

mobiliare care devin imobile prin destinaţiune. . „......--: 469 

— Dacă ţevile sau urloaele cari servesc la conducerea apelor la o casă sau 

la un fond de pământ sunt imobile .... a... 410 - 

_—_. Dacă sunt imobile prin obiectul la care se aplică, -uzuteructul lucrurilor 

imobile, servituţile şi acţiunile cari tind la revendicarea unui imobil 471 

__ De'câte feluri sunt bunurile mobile. . . . cc... a 42 

—  Cari sunt bunurile mobile.prin natura lor. . . - cc... cc cc.” 413 

_ Cari sunt exemplele date de codul civil pentru bunuri mobile prin de- - 

terminațiunea legei . . ...... na 4 

„ — Despre bunuri în raportul lor cu cei ce le posed .. .... 415-419 

"— Cum se face şi de câte feluri este cesiunea bunurilor debitorului către 

_ creditorii săi. ce 
„1192-4427 

— - Dacă bunurile viitoare ale perceptorilor și administratorilor : publici pot 

fi afectate de ipoteca legala a Statului e "4708 

“— Dacă bunurile imobiliare ale minorilor pot fi ipotecate. .......- AT 

— Dacă bunurile 'viitoare ale debitorului pot fiipotecate. . . ......- 1775 

_— A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Accesiune“, „Avere vacantă“, „Dona- 

ţiune“, „Dotă“, Expropriaţiune silită“, „Parafernă“, „Proprietate“. 
) 

C. 

Caducitate. A se vedeă cuvântul: „Testament“. 

Calimach Cod. A se. vedeă cuvântul: „Abrogare“. 

Calitate. A se vedeă cuvintele: „Cetăţean român“, „Succesiune“. 

Camera de comerţ. Cari. sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor 

asupra averei soţilor, în caz de divorţ prin'consimțământ mutual şi 

asupra averei soţului . vinovat, în. caz de "divorţ pentru cauză deter- 

minată şi cari sunt formalitățile şi publicaţiile de îndeplinit pentru 

realizarea acestor drepturi . . - oc. cc a. 

Camera de consiliu. Dacă părbatul se opune, a autoriză pe femee ca să facă vre- . 

un act, cine îi poate da această autorizaţie şi care este procedura 201 

-— Ce verificare de acte face instanţa competentă a pronunță o adopţiune 

şi unde face această verificare . . . . .. .----- Ce 319 

— A se vedeâ cuvintele: „Divorţ“, „Minoritate“, „Tultelă. 

Capacitate: Dacă legea română guvernează capacitatea românilor, chiar când 

ci işi au reşedinţa în străinătate . . . . . . cc .. 

9
 

SO
 

9
 

W
 

La



Capacitate. . TABLA DE MATERII "Codul civil 

Artic 
“Capacitate. A se. vedeâ cuvintele : „Căsătorie“, „Consiliu judiciar“, „Contract de 

căsătorie“, „Contract“, „Donaţiuni“, „Dotăs, „Interdicţiune“, „Mandat“, 
„Minor emancipat“, „Minoritate“, „Obligaţie“, „Parafernă“, „Persoane - morale“, „Succesiune“ „Testament“, „Tutelăc, | 

Căpitanul vasului, Cine redaclează actul de naștere al unui. copil născut pe 
un vas Român... 

„— Cari sunt formalităţile ce trebuesc să le îndeplinească căpitanul, stă- 
„-pânul sau. patronul unui vas Român, pe care sa născut un copil, 
când vasul ar ajunge întrun port românese ...........- 45 —  Cari sunt formalităţile ce trebuesc să le îndeplinească căpitanul, stă- 
pânu] sau patronul unui vas Românesc, pe care sa născut un copil, __ când vasul ar ajunge intr'un port Străine AT —. Cine încheie actul de deces al unei persoane moarie pe un vas român 

„şi cari sunt formalităţile. .,....... PR 1, 72 — Dacă căpitanul vasului este răspunzător -de pierderea sau deteriorarea . | lucrurilor ce i sau remis spre a fi Incărcate în bastimentul său . 1473-1475 Captaţiune. A se vedeă cuvântul: „Testament*, - ”. Caragea Cod. A se vedea cuvântul: „Abrogare“. 
Cărăuş. Dacă este răspunzător cărăușul de pierderea sau deteriorarea lucruri- „lor ce i sau încredinţat spre a fi transportate . . ........ 1473-1415 “Casă. A se vedea cuvântul: „Domiciliu, 
Casa comunală. A se vedeă cuvintele: „Comunală autoritate“, „Primăriee. Casa de depuneri. Cari sunt efectele divorţului în privinţa, drepturilor copiilor asupra averei soţilor, în caz de divorţ prin consimțământ mutual şi asupra, averei soțului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză deter- minată, şi cari..sunt formalităţile de indeplinit pentru realizarea acestor drepturi PCI Ca DR „285 Case de imprumut pe amanet. A se vedcă cuvântul: „Amanett, Căsătorie. Dacă căsătoria unei străine cu un român deferă calitatea de român . 42 — Dacă căsătoria unei românce cu un străin face a se pierde calitatea, de român ...... Pee a 19 „> Cum se face dovada, unei căsătorii în caz de lipsă sau pierderea registre- lor de stare civilă. : PIE E 33, 116 —  Cari sunt formele necesare la, încheierea căsătoriei... 49 — Unde se afişează extractul de pe actul de publicaţiunea unei căsătorii . - 50 — In ce termini de la publicaţiune se poate celebră o căsătorie . . ....,. 50 — Dacă este nevoe a se faceo nouă publicaţiune în cazul când căsătoria nu s'a celebrat în cursul unui an de la facerea publicaţiunei. ... 54 T Gum se fae opoziţiile la căsătorie”, re 52 -— Dacă ufiţerul stărei civile este obligat a trece în registrul de publicaţiuni - -toate opoziţiile la căsătorie. ,.... aa 53 —- Dacă ofiţerul stării civile poale celebră o căsătorie înainte de a, se fi anulat opoziţia ce se făcuse ..... ADI aa 5% 

că nu sa ivit nicio opozițiune. ...., PCD 5 — Dacă ofiţerul stării. civile este obligat a alătură -la dosarul căsătoriilor exiractele de pe actele de. naştere ale viitorilor soți... 5 
— Cu ce dovezi se poale înlocui lipsa actelor de naştere şi de deces 57 orn ul de consimțământ al părinţilor viitorilor „Soți şi ce trebueşte să conţină , . .: . por j 

ă trebuacta a ee 59 — 10, co comună trebueşte a îi celebrată căsătoria, ,... 60 
— um procedează ofițerul stării civile În ziua, hotărită pentru celebra- rea căsătoriei și dacă această căsătorie poate fi celebrată, în all loc n afară de casa comunală. , , 

Gl, 151 
ii II i , 
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Codul civil | “TABLA DE MATERII : Căsătorie 

= Articolul 

Căsătorie. Ce menţiuni trebueşte să cuprindă actul de căsătorie. . ..... -. 62 

— Cine celebrează căsătoria militarilor. sau. funcţionarilor de lângă armată 

şi care este procedura ....... aaa da 4019, 80 

— La ce vârstă se pot căsători bărbatul şi femeea. . ........ 1217 

— Cine poate da dispensă de vârstă la. căsătorie şi pentru ce motive. , . 128 

— Dacă poate fi căsătorie valabilă fără consimțământ. . .......--- 129 

— Dacă se poale.trece-în a doua căsătorie.fără, ca cea dintâi să fi fost 

desfăcută ...:. o... ae PR ae 480 

— La, ce vârstă este necesar consimțământul părinţilor la căsăloria copiilor , 

| lor şi ce efect are deosebirea de vederi între părinţi. . A 

— Când unul dintre părinţi este decedat sau în neputinţă de a-şi manifesta, 

" voinţa. sa, cine dă consimţământul la. căsătorie. . . ... 132 

— Când ambii părinţi sunt decedați sau în neputinţă de a-și manifesta vo- * 

inţa. lor, cine dă consimţământul la căsătorie ........ 133 

La ce vârstă copiii legiuiţi erau obligaţi să ceară printrun act respectuos 

consiliu pentru:a se căsători şi cui adresau ei actele respectuoase . 134 

Care era procedarea în privinţa actelor respectuoase la căsătorie . 135-438, 140 

Ce sancţiune se aplică ofițerului de stare civilă care va fi celebrat căsă- 

toria, fără îndeplinirea condiţiilor .și formalităţilor prevăzute În ar- 

“ticolele 131-133 cod civil. .. .... a a. 139 

Cu a cui consimțământ se va putea, căsători copilul natural minor ce-şi 

va fi perdut pe mama sa sau a cărui mamă se va afla în neputinţă 

de a-și-manifesta dorința sa .... cc. cc cr... 141 

Intre ce grade de rudenie în linie directă este cu desăvârşire oprită că- 

sătoria ...... ae ae 14% 

Intre ce grade de 'rudenie în linia .colaterală este oprită căsătoria ... 14% 

Dacă la rudenia din Sf. Botez se opreşte căsătoria între naș şi fină şi 

între nașă şi fin. co 145 

Cu cine nu se poate căsători tatăl adoptiv. ........: aa. 146 

Cu cine nu se poate căsătoricopilul adoptat . . . .,. ..- 147, 148 

Cu cine nu se poate câsători copila minoră aflată sub tutelă. . . . . - „189 

Cine dă dispensă şi pentru ce molive la căsătoria între cumnaăţi şi cum- 

nate şi între veri şi vere ...... cc... a. 150 

Ce formalităţi trebuesc. să se îndeplinească la căsătoria săvârşită în ţară 

străină între români sau între români şi străini, pentru a fi va» 

labilă în țară ce 
152 

Dacă persoana.legată prin căsătorie cu una dintre părţile contractante, * 

are dreptul a forma opoziţie la căsătorie ........... 153 

Dacă tatăl şi mama sau în lipsa lor ascendenţii, pot torma opoziţie la. că- 

sătorie. . . ..... ea. aaa 15% 

In lipsă de ascendenți, cari rude şi în ce cazuri pot forma opoziţie la, că- 

sătorie, ce aa 155 

In cs condițiuni poate forma tutorul sau curatorul opoziţie la căsătorie. 156 

Ca trebue să conţie cererea de opoziţie la căsătorie şi cari sunt sanc- 

țiunile . . cc... aaa. 157 

In ce termin .se pronunţă. tribunalul asupra unei: cereri de anulare a 

unei opoziții la căsătorie . . -. s-o... 158 

In caz de a se face apel.contra unei hotăriri asupra unei cereri de anu- 

larea unei opoziții la căsătorie, în ce termin se fac citațiile şi în ce 

termin.se va da hotărirea. . 3 o... cc cc... 159 . 

In ce termin trebueşte pronunțată decizia în. recursul făcut contra unei 

hotăriri date asupra unei cereri de anularea unei opoziții la căsătorie. 160 

Cine poate fi. condamnat la despăgubiri în cazul când se respinge cere- 

.“ rea de opoziţie la căsătorie . . ....... ee. „464 
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Căsătorie TABLA DE MATERII Codul civil 

Artic olul 

Căsătorie. In caz de lipsă de consimțământ la căsătorie a, soţilor, cine-poate 

cere anularea acestei căsătorii .... co... cc... n 

In caz de lipsă de consimțământ la căsătorie, ce termin de convieţuire 

între soţi se cere, pentru a se respinge cererea de anularea, unei 

căsătorii î.en. . a. . 

In ce cazuri ascendenți nu mai soi cere anularea căsătoriei contractată 

fără consimțământul lor: e ze e. e 

In ce cazuri şi de către cine mai poate fi cerută anularea unei căsătorii 

In ce cazuri nu se mai poate cere anularea căsătoriei contractată de către 

soţi cari nu aveau vârsta legiuită , . . . cc... ... 

Dacă tatăl, mama, ascendențţii şi familia, au dreptul să ceară anularea 

căsătoriei contractală de către soți ce nu aveau varsta legiuită, cu 

toate că au consimţit la căsătorie : .... ... . a. . 

Dacă persoanele cari cer anularea căsătoriei dintr'un interes pecuniar, 

trebuesc să aibă un interes actual. .. . . . cc... d. 

Dacă. soţii pot cere anularea unei a doua căsătorii . . ...... 
Când soţii cei din urmă căsătoriţi opun nulitatea căsătoriei celei dintâi; 

dacă trebueşte a se judeca în prealabil validitatea, sau nulitatea 
acelei căsătorii. . ..:... cc. .. ... 

In ce cazuri şi sub ce > condițiuni poate cere Procurorul anularea căsătoriei 
în timpul vieţii ambilor soți şi condemnarea, lor la, despărțire ... 

Ce persoane pol cere anularea căsătoriei săvârşită în taină Şi înaintea 

unui ofiţer de stare civilă necompetent. . .. . . so... .. 
Dacă nu s'au făcut cele două publicaţii cari preced căsătoria sau dacă 

nu s'a observat intervalul de timp cerut de lose, ce sancţiuni şi 

contra cui poate cere! Procurorul. ...... .. a. 
Ce sancţiuni şi contra cui se aplică, dacă o căsătorie nu se celebrează 

în public şi înaintea ofițerului de stare civilă competent ; . 
Pentru ca cineva să poată reclama titlul de soţ şi efectele civile ale 

căsătoriei, ce acte, trebueşte să prezinte, . . . cs... 

Dacă pentru a se proba o căsătorie este sulicientă o posesiune ile stat sau 
trebueşte a se prezenta şi aclul decăsătorie. . ..... .. 

Când există posesiune de stat şi act de. căsătorie, dacă se mai „poate 
contestă, de către soţi validitatea acestui act. . ee. . 

Când soții cari au decedat aveau o posesiune de stat și când copiii 
născuți din ei au posesiune de slat necontrazisă prin actele lor de 

„naștere, dacă se mai poale contesta legitimitatea lor ... . . 
Când dovada celebrărei legale a căsătoriei se află dobândită prin rezul- 

tatul vre-unei proceduri criminale, ce efecte, în privința soţilor și a 
copiilor, produce înscrierea sentinţei în registrele de stare civilă. . 

Când soţii au încetat din viaţă, fără a, intenta vre-o acţiune, în privinţa 
căsătoriei lor, cine poate intenta acţiunea civilă şi acţiunea publică 

Când funcţionarul stărei civile sau ori ce alt autor al fraudei 
privitoare la o căsătorie, a încetat din viaţă atunci când sa intentat 
acţiunea în contra sa, dacă pot fi urmăriți moștenitorii săi pentru 

despăgubiri și de către cine. . a a. 
Dacă, o căsătorie s'a declarat nulă, ce. efecte produce : și în ce condiţii 

faţă de soți şi faţă de copii: .....: i. a. 
Dacă o căsătorie s'a declarat nulă şi există buna credinţă numai din 

partea unuia dintre soţi, ce efecte produce faţă de soţi şi faţă de copii 
Ce îndatoriri contractează soții faţă de copiii lor prin faptul căsătoriei ; . 
Dacă, pot cere copiii dela părinţii lor. vre-o parte . din avere spre a se 

căsători sau a-şi crea vre-un stabiliment . . [ae . d. . 
Ce indatorire de alimentaţie au copiii faţă de părinţii și ascendenții lor . 
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Codul civil TABLA DE MATERII | Căsătorie 

, . . icticotul 

Căsătorie. Ce îndatorire de alimentaţie au ginerii şi nurorile față de socrii lor 

şi în ce cazuri încetează această îndatorire . e. teo... . . 188 

— Dacă există reciprocitate în materie de obligaţiuni de alimentare rezul- 

tate din faptul căsătoriei: . . . . . cc... ae 189 

— In ce proporţiune se dau alimentele in obligaţiunile de întreţinere, rezul- 

| tate din faptul căsătoriei. . . . cc cr. 190 

— Când se pnate reduce sau înceta obligaţia de alimentare rezultată din faptul 

“căsătoriei îi 
DI 

— Ce se întâmplă dacă persoana. care este obligată a da alimente nu mai 

poate să-şi execute obligaţia de a plăti în bani pensiunea de întreţinere, 

E rezultată din faptul căsâtoriei . . . cc. cc... „192, 193. 

—  Cari sunt drepturile şi datoriile respective ale soţilor . . . . . . ...:+ 19%—208 

— Dacă soţii îşi datorese unul altuia credinţă, sprijin şi ajutor. . -. . 19% 

__ Dacă bărbatul este dator protecţie femeei iar femeea ascultare băr- 

“Datului ae 195, 

— “Unde este datoare femeea, a locui şi cari sunt obligaţiile bărbatului. . . 196 

— Dacă femeea poate porni judecata fără autorizația soţului, chiar când e 

comerciantă publică. : e ie 197 

_— Dacă femeea are nevoe de autorizaţia bărbatului când e urmărită în 

pricini penale. .î cc eee 198 

— Dacă femeea poate înstrăina și ipoteca averea sa parafernală sau dobândi. 

avere fără autorizaţia soțului .......--- aa 199 

_— Dacă tribunalul poate autoriza pe femee pentru a „porai judecală, in 

cazul când se opune soțul. ...:: eee 200 

_— Dacă bărbatul se opune a autoriza pe femee ca să facă vre'un act, cine 

îi poate da această autorizaţie şi care e procedura. . ... 201 

— Când femeea, comerciantă are sau nu parafernă, dacă are nevoe de âuto-. 

rizaţia, bărbatului pentru tot ce priveşte comerţul său. : . . . -.: „902 

— Dacă bărbatul este căzut sub o condemnaţiune criminală, chiar în cona- 

" “vumacie, cine autorizează pe femee în timpul cât ţine osânda pentru 

. a întroduce acţiuni şi a contracta. . . si oc... | 203 

— Dacă bărbatul este interzis sau absent, cine autorizează pe femeea, căsă- * 

torită ca, să stea în judecată sau să contracteze. +..: . ..: : - 204 

__ “Dacă bărbatul este minor, cine autorizează pe femee ca. să stea în jnde- 

“cati sau să contracteze . . o... „205 

_—  Ce-valabililate are autorizaţia bărbatului dată în mod general, chiar prin 

contractul decăsătorie. ...:. eee ee ee aaa 200 

— Cine poate cere anularea tocmelilor sau a pornirilor de judecată făcute 

de femeea căsătorită, fără autorizaţia bărbatului. 3 e oo 207 

_— Dacă femea poate face testament fără autorizaţia bărbatului său. ... . 208 

_ Prin ce moduri se desface căsătoria . » . e e o cc cc 209 

— Văduva şi femeea a cărei căsătorie s'a. declarat nulă, după cât timp va 

putea trece în a doua căsătorie dela desfacerea sau anularea căsâ- 

toriei precedente. . . . . e 
210 . 

_— După ce termin de la săvârşirea căsătoriei se poale cere divorțul - 

prin consimțământ mutual eee 
255 

— După ce termin de la săvârşirea căsătoriei nu s mai poate cere divor- 

| ţul prin consimțământ mutual. e... ....... 256 

_— Dacă soţii ce se vor despărţi se mai pot căsători. .. cc... 27 

— în te termin va putea trece în altă căsâtorie, fomeea divorțată. . . . 218 

__ Ta caz de divorţ pentru cauza de adulter, dacă soţii adulterini se pot 

| CĂSĂOĂ ee 279 

__ In ce cazuri bărbatul nu va putea tăgădui paternitatea copilului născut 

- “mai înainte de 180 zile de la data căsătoriei. ..... 288 

„65289. — Codul Civil adnotat. — IV. 
32 
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Căsătorie “TABLA DE MATERII . - Codul civil - 

Căsătorie. Dacă legitimitatea - copilului născut după 300 zile dela desfacerea 

căsătoriei va putea fi contestată . . . .. . . cec... | 

— Cum se legitimează copiii născuţi sau concepuţi în afară 'de căsătorie 

prin căsătoria, săvârşită după naştere între tatăl :şi mama, lui . 

— Dacă legilimarea prin căsătorie subsequentă se 'poate face chiar în fo-: 

- osul copiilor decedați, în cazul când ei-au lăsat descendenţi. . . . 

_—  Cari sunt efectele legitimării copiilor naturali, prin căsătorie subseguentă 

—  Cari sunt efectele adopţiunei. în privinţa. căsătoriei adoptatului 

— Cine exercită puterea părintească în timpul căsătoriei. '........ 

— Dacă tatăl se va căsători din nou şi are cuvinte de nemulţumire foarte 

| 

+ Metalul 
  

289 

304 

305 
306 
313 
327 

" grave asupra purtărei copilului său, ce mijloace de indreptare va avea 331, 334 
— Cine conservă dreptul de folosinţă asupra averei copiilor i în timpul și după” 

-desfacerea căsătoriei şi până la ce dată. . . .:. .:...... 
"— Dacă mama care trece în a doua căsătorie, păstrează sau nu dreptul de 

folosință “asupra averei copiilor săi: : 

“= A se vedea cuvintele: „Act de căsătorie“, „Acţiune de anulare“ ,  Anulare:, 

„Contract de căsătorie“, „Desfacerea căsătoriei“, „Despărţenie“, „Di- 

vorţ“, „Legea asupra 'căsătoriei militarilor“. - 

Casaţie. In ce termin trebuește pronunțată, decizia în recursul făcut contra. 
unei hotăriri : date 'asupra : unei ;cereri “de anularea unei opoziții la 
căsătorie. .. e | 

— A se vedea cuvintele: „Legea Curţii de Casaţie, N 

Catagrafie. A se, vedea cuvântul: „Inventar“. 

Cauţiune. Dacă moştenitorii” prezumptivi - sant obligaţi a depune cauţiune cu 
ocazia trimeterei în posesiune provizorie asupra averei absentului, 
când el nuwa lăsat procură... ...... 

— Ce persoane şi când anume sunt obligate a depune cauţiune pentru exer- 
citarea ' drepturilor lor, în. caz de deschidere de testament al unei 

persoane declarate absentă. ....... cc... 

— După cât timp dela "punerea în posesie provizorie sau de la naşterea ab. 
“sentului 6 pot 'ridica cauţiunile,. se poate face impărţeala averei 
absentului și punerea în posesie definitivă. . . ........ 

— Dacă uzuftuctaarul este „obligat a da cauțiune cu ocazia ioteării în 
uzufructul său . . cc 

— Dacă acel căruia i s'a 'concedât un drept' de uz sau de abitaţiune este 
obligat a depune cauțiune. ..... cc. 

—. Dacă soţul” suprăvieţultor este obligat'a depune cauţiune cu ocazia pri- 
mirei succesiunei soțului său decedat... .....,... 

Dacă 'eredele 'beneficiar este obligat a depune cauţiune pentru preţul miş- 
cătoarelor cuprinse în inventar și peniru porțiunea preţului imobilelor 
nedelegate 'creditorilor'ipotecari . .. . . e... 

Dacă soțul dotal poate fi obligat a depune cauţiune cu: ocazia primirei 
- dotei mişcătoare. . . : cc. 

— A se vedeă cuvântul: „Fidejusiune»," : . 
Cauţiunea „judicatum solvi“. Dacă mai există în dreptul civil actual ..... 
Cauză.'In ce 'câzuri şi în ce "condiţii: actele de: recunoaşterea unei datorii, con- 

o... .. . . . . . 

slatată printr'un titlu, pot face probă despre datorie şi dispensează pe 
creditor de prezentarea titlului: original .. cc... 

— Ce « condițiuni trebuese 'să îndeplinească, actele de „canfirmaţie sau. ratiti- 
caţie” pentru a face dovadă în justiţie. . . 

ciz ae vedeă cuvintele: „Contract*, „Divorţi, „Prescripţie:, „Lutelă“. az de forţă majoră: A se vedea cuvintele : „Arendare”, „Caz, fortuit“ Forţă majoră, „Locaţiune“, 
Caz fortuit. Ce efecte au cazurile fortuite şi de forţă majoră, în materie de daune - 

198 

338 

340 

"160 

10% 

109 

12% 

1189 

1190 
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Codul civil TABLA DE MATERII | Caz_fortuit 

, : Aeticolul 

Caz fortuit. Ce efecte au cazurile fortuite şi de -forţă majoră în malerie de i 

lucru datorit. ... ce e ete. eee ea e 1156, 1358 

— Ce efecte au cazurile fortuită şi 'de forţă majoră în materie de locaţiune 

şi de arendare, . . . 1423, 1431, 1435, 1447, 1448, 1457, 1460, 1461, 1469, 1475 

— A se vedea cuvintele: „Arendare“, „Forţă majoră“, „Locaţiune“. 

Celebrarea căsătoriei. A se vedeă cuvintele: „Act de căsătoriei, „Căsă- 

| torie“, „Soţi“. - 

Cercetare. Cine şi cum face cercetările în, materie de, absenţă ae a 102-405 - 

— Dacă este permisă sau nu cercetarea paternităţii și în ce cazuri se 

poate face . . . . cc. cc... ... e oo... ... 307 

— Dacă este permisă cercetarea maternității şi ce dovezi trebuesc făcute . 308 

Cerere. A se vedeă cuvintele: „Acţiune“, „Divorţ“. . 

“Cerere de nulitate. A se vedea cuvintele: „Acţiune de anulare“, „Anulare“, 

„Nulitate“. 

Certă. Ce condițiuni trebueşte să îndeplinească. o datorie pentru .a putea fi 

__opusă în compensație ......... Î.. . .. ce 1145 

_— In ce cazuri se poate spune că un act sub semnătură privată dobândeşte 

. dată certă... ceea... „1182 

Certificat. Când publicaţiile de căsătorie s'au făcut în mai multe comune, dacă 

părţile sunt obligate a, aduce. certificate de neivirea opoziţiei . . . » 55 

Certificat medical. Cum se primeşte cererea de divorţ de către tribunal în caz 

de boală. . cc 2 + 218 

Cesiune. Dacă se poate face cesiunea unui uzufruct . a... ee DO 

— Dacă se poate face cesiunea dreptului de uz ...... i. a dTĂ 

— Dacă se poate face cesiunea dreptului de abitaţiune . . . . 578 

— Când se poate face cesiunea sau abandonarea bunurilor - din 'parlea de-. 

bitorului către creditorii săi . . .. îti ae e... 1192-1127 

__— Ce este cesiunea bunurilor debitorului "către creditorii săi „cs. 1122 

— Da.câte feluri poate fi cesiunea bunurilor debitorului către crediturii săi .. 1193 

+ — Când poate avea loc cesiunea voluntară a bunurilor debitorului către 

creditorii săi. . ... eco eee ee ceea: ac... . .... „4194 

— Dacă cesiunea bunurilor este un beneficiu acordat de - legiuitor debito- 

rului nefericit. . .:... cc... sc... . ...... î... | 1125 

— Care este efectul cesiunei judiciare a. bunurilor debitorului. către cre- _ 

ditorii săi .. . . ..o.. ee ne ale a... î. . . cc...  .. 1126 

— Dacă cesiunea, judiciară a bunurilor debitorului către creditorii săi poate 

- fi refuzată de aceştia . . . . cc... n... a 1427 

— Când debitorul a acceptat pur şi simplu ca. un creditor să facă ce- 

i siunea, drepturilor sale unei alte persoane, dacă mai poate invoca 

compensațiunea în contra, 'cesionarului, compensaţiune care ar fi 

avut loc în privinţa cedentului, înaintea acceptațiunei ....... = 1149 

—  Cari sunt persoanele pe.cari legea le opreşte . ca. să devie cesionari de 

drepturi litigioase . . . . ....--- AERIENE 1309 

— Cum se face cesiunea creanţelor, drepturilor şi acţiunilor. ,...... 1391 

 - — Dacă cesiunea unei creanţe sau a. unui drept incorpora], atrage răspun- 

derea cedentului de existența valabilă a creanţei sau a dreptului ce-  - | 

dat în momentul cesiungi. o ceea e ae te ei 1392 

— Dacă cesionarul poate opune dreptul său la oa treia persoană inainte 

| „de a fi notificat cesiunea debitorului .....c. . . . . . . « 1393, 1833 

—' Dacă, actul sau hotărirea care constată o cesiune sau o chitanță de chirie. 

sau arendă pe doi ani viitori, trebueşie, să fie transcris pe registrele 

oficiului ipotecar . e sc... „139% 

— Când: debitorul plătise creanţa înainte de notificarea, cesiunei, dacă libe- . 

rarea sa este valabilă .. .....- - ae mea 4395



Cesiune E TABLA DE MATERII Codul cin 

dle 
Cesiune. Dacă cesiunea unei creanţe cuprinde și toate accesoriile sale precum, 

cauţiunea, privilegiul şi ipoteca ..... cc, 1396, 1744 
— Dacă cedentul răspunde de solvabilitatea debitorului . .-.... 
— Când cedentul ia asupră-și răspunderea de solvabilitatea debitorului, dacă 

„răspunde numai pentru solvabilitatea actuală sau și pentru acea 
viitoare . 

— Ce răspundere are cel ce vinde o moștenire, fără a specilica obicetele 
-cuprinse-în ea. ... cc. , a. 

— Dacă cel ce vinde o succesiune este obligat a restitui cumpărătorului tot 
ceeace a primit şi .tot ceeace s'a folosit din acea succesiune. „... 

— Dacă cumpărătorul unei succesiuni este obligat a restitui vănzătorului 
sumele plătite de el pentru datoriile și sarcinele succesiunei şi să-i 
țină seamă de sumele de care el însuși era creditor al succesiunei . 

— Cum se poate libera debitorul de cesionar prin exercitarea retractului 
litigics . . cu 

— Când se poate socoti că un drept este-Jitigios.. . ....... 
— In ce cazuri nu se poate exercita retractul litigios. .... 
— A se vedeă cuvintele: „Abandonare“, „Acceptare“, „Creditor“, „Debitor*. 

Cetăţean român. Dacă dobândirea şi păstrarea calităţii de cetăţean român 
„influenţează exercitarea drepturilor civile . , ; .. 

— Dacă cetăţenii români se bucură de drepturile civile . PR 
— Dacă celăţenia română va pulea.-fi reclamată. de -orice individ născut şi 

crescul in România până la majoritate și care nu se va fi bncurat 
niciodată de vreo protecţie străină. . ... .. _— Cum puteau obține. cetăţenia română cei cari nu erau de ri! creştinesc. — Cum redobândeşte cetăţenia română, copilul născut în ţară strâină din 
un român, care ar fi pierdut calitatea de român . eo. —, Cum poale obţine un străin cetățeniă romină; .......-. a... — Cum va putea redobândi cetățenia română un romiin care a pierdut-o. . — Când-o româncă se. căsălorește cu un străin, dacă pierde cetăţenia, 
.TOMână „cu... DIR o: — Când o româncă se căsătoreşte cu un str 
dobândește. cetățenia română .... donare se — . Dacă cetățenia română se pierde prin intrarea unui 
militar străin, fără . autorizaţia guvernului... . ae — A se vedei cuvântul, „Romina și paginele, 47-56 in cari este trecută -„Legea. privitoare la .dobândirea,. şi pierderea naţionalităţii române“, din 23 Februarie 1924, publicată în „Monitorul oficial“ N. 44/1924, Cetire. Dacă actele de stare civilă trebuesc citite de către ofiţerul de stare ci- vilă în prezenţa părţilor şi a marturilor. . Cheltueli. Dacă cheltuelile făcute de părintele defunct pentru copiii săi sunt sau „RU supuse raportului Pee ee ee - Cheltueli. Când un copil. voeşte .a ataca impărţeala făcută de părintele său, dacă este obligat a plăti mai dinainte cheltuelile estimaţiunei suc- cesiunei ,. . - | 

— Dacă cheltuelile de judecată sunt privilegiate atât asupra lucrurilor mobile, Cât.şi asupra celor imobile „..... — Dacă cheltuelile celei de 

ăin şi devine văduvă, daca re- 

pe urmă boale făcute in curs de un an, sunt sau 

român in serviciul 

1997 

1398 

1399 

1400: 

1401 

1402 
1403 
140 

10 
16 
18 

19 

19 

25 

759 

199 

o ee a e e 1727, 1729, 1731 

, nu privilegiate asupra tuturor lucrurilor mobile. ,.... a" A720 — Dacă cheltuelile îngropării sunt privilegiate asupra tuturor lucrurilor 2 mobile şi în Ce măsură. 
aa + 1729, 1785 = Daca gheuuelile făcute pentru conservarea, lucrului sunt privilegiate . 1730, 1782 T Baci chel +a tăcule cu transportarea lucrului sunt privilegiate. . . . 1730 aci cheltuelile recoltei de peste an sunt privilegiate. ....._ 173% 
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Codul civil TABLA DE MATERII Chestiune prejudicială 

Chestiune prejudicială. Când soţii cei din urmă căsătoriţi opun nulitatea că- 

sătoriei celei dintâi, dacă trebueşte a se judeca în prealabil vali- 

_ ditatea, sau nulitatea acelei căsătorii. . . . - e . . . . . . . . .. . . 

irticotul 

„Nil 

— Dacă chestiunea suprimării stării civile, mai înainte de a veni inaintea | 

unei instanţe penale trebueşte să fie rezolvată în mod definitiv de o 

instanţă civilă . „cc... - 

Chezăşie. A se vedeă cuvântul: „Fidejusiune“. | 

Chirii. Dacă chiriile caselor şi arendele moșiilor intră sau nu în clasa fructelor 

civile o. cete e ee. 

— Legea privitoare la simplificarea formalităţilor de plata chirie . . . 

_— Dacă chiriile sau arendele cedate pe doi ani viitori, trebuesc sau nu să fie 

transcrise îa registrul oficiului ipotecar . . . . .. .. o... 

— Dacă chiriile şi arenzile sunt socotite creanţe privilegiate şi pe ce timp 

“anume. sr... n... ae 

— Asupra căror obiecte ale chiriaşilor şi: arendaşilor se exercilă privilegiul 

“pentru chiriile şi'arenzile neplătile-. . . . . .. -: eo. 

— Dacă privilegiul proprietarului pentru chiriile şi arenzile ncplălite este sau 

*nu primat de alte creanţe privilegiate. . . . . .- .:-- .. 

— A se vedeă. cuvintele: „Arendare“, „Legea de prelungire a contractelor 

de inchiriere“; L-sgea pentru înființarea, oficiilor de inchiriere“, „Lo- 

caţiune“, „Pacf:comisor“. ” 

Chirurgi. Dacă chirurgii sunt obligaţi să facă ofițerului de stare civilă, declaraţie 

. Î. . .. .. .. . . 

, despre naşterea unui copil. . cc ce 

— Cine face constatarea stării cadavrului în caz de indicii de moarle vio- 

, lentă sau alte imprejurări bănuitoare . : ... a. 

“Chitanţă. Ce dovadă şi în ce condițiuni, face în justiţie adnotaţiunea făcută de 

“către creditor în josul, pe -marginea sau în dosul unui titlu de cre- 

anţă sau a.duplicatului unui-act-sau: chitanţă : e i sc... ... 

Citaţiune. In caz de alegere de domiciliu pentru executarea unui act, unde se 

fac cererile, procedurile și urmăririle ea aaa 

— “In caz de a se face apel contra unei hotăriri date asupra unci cereri de 

anularea unei opoziții la căsătorie, în ce termin sc va da hotărirea . 

— Când discută tribunalul acordarea; sau permiterea scoalerei citaţiilor în 

| acţiunea de divorţ. ...... 

— A se vedea, cuvântul: „Procedură“. 

_Civile drepturi. Dacă exercitarea drepturilor civile depinde san nu de calitatea 

1: -decetățean român ... .. i 

" — Dacă românii se bucură sau nu de drepturile civile. sc... 

„— Dacă străinii se bucură în România de aceleaşi drepturi civile. ca și 

POMĂNIĂ e
 

— A se vedea cuvintele „Drepturi civile“. .: " 

Clăcăşeşti pământuri. A se vedea, cuvintele: „Legea, pentru regularea proprietății 

rurale“, „Legea privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite prin im- 

proprietărire“, „Pământ rural“. 

Clădiri. Dacă clădirile sunt considerate ca imobile prin natura lor... . .. - 

— Dacă: clădirile făcute pe pământul: cuiva sunt sau nu prezumpte a fi 

făcute de proprietarul pământului. . . - - - ek a... 

— Cum se regulează dreptul celui care clădeşte pe un pământ ce nu-i aparţine 

— Când clădirile date în uzufruct se distrug, dacă uzufructuarul poate sau 

-nu să se folosească de pământul pe care-au fost clădirile distruse . 

'— A se vedea cuvântul: „Construcţii“. " 

Clauză. Dacă este valabilă clauza prin care se stipulează dobândă la do- 

pânzile datorite pe un an sau pentru mai puţin sau mai mult de un 

an sau la alte venituri viitoare. .. .... i . . . .. . . .t. ... 
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Clauza penală -: -.... " TABLA DE MATERII | Codul: cii] 

Iti + 

Clauza penală. In ce consistă clauza penală în materie de obligaţiuni. . ,. . :40% 
Dacă nulitatea obligaţiei principale atrage şi. pe acea a clauzei penale. 1067 
Dacă nulitatea clauzai penale atrage şi pe acea a obligaţiei principala. 1%7 
Dacă creditorul are facultatea de a cere indeplinirea clauzei penale sau 

acea a obligaţiei principale. . .. cc... eee 1008 
Dacă credilorul poate cere atât îndeplinirea, obligaţiei principale cât şi 

pe aceea a clauzei penale. ; . cnc... 1009 
Dacă clauza penală poate fi înpuţinată de judecător când obligaţia prin- 

cipală a fost executată în parte. ....... dee e eee 1030 
Când obligaţia principală contrăctată cu o clauză, penală este nedivizibilă, 

dacă penalitatea este datorită prin contravenţiunea unui singur dintre 
moştenitori, şi dacă poate fi cerută dela moștenitorul contravenient 
sau În proporţie de la ceilalți moştenitori . . eee ee eee 1071 

Când obligaţia. principală contractată cu: o clauză penală eşte divizibilă, 
dacă dreptul creditorului este sau nu restrâns pentru executarea 
clauzei penale numai în contra moștenitorului contravenient. . .-. 102 

A se vedea cuvintele: „Contract pignoraliv. 
Clauza rezolutorie. In ce constă clauza rezolutorie în materie de obligaţiuni 1019 

Dacă, în co itractele sinalagmatice clauza rezolutorie este subințeleasă 100 
Dacă clauza rezolutorie operează deplin drept în privinţa desfiinţărei con- 

tractului sau autoriză 'pe parte a cere de la justiție desființarea lui 1021 
— "A se vedea cuvintele: „Locaţiune'“, „Pact comisor“, „Vânzare“, | „Coabitare. Cine este tatăl copilului conceput în timpul căsătoriei şi în ce cazuri bărbatul va putea tăgădui paternitaiea ... ..... ceea eee 296 Dacă bărbatul va putea tăgălui paternitatea sub cuvânt de neputiaţa tru- 

pească şi în ce cazuri o va putea tăgădui pentru cauza de adulter 287 Cod Calimach. Dacă dispoziţiile din Codul Calimach. au fost abrogate prin Codul civil, n. ae ea e e o... 1912 Cod Caragea. Dacă dispoziţiile din Codul Caragea au fost abrogate prin codul . 
CĂ a d. aa 1912 Cod civil. Când afost pus în lucrare codul civil român... - 1913 "Cod Comercial. Ce fel de contract este contractul. de asigurare şi după ce legi se guvernează. ...,......, eee ea. = 1035 A se vedea cuvântul: „Comerţ“. - Cod penal. Cum se pedepseşte ofițerul stării civile cară va fi celebrat o căsă-: torie fără indeplinirea condiţiunilor și formalităţilor cerute de art. -.. 131-133 din codul civil, . CCC RI a en 189 A se vedea cuvintele: „Amendă, „Sancţiune“, - - o Coerede. Cum conservă coeredele sau, copărtașul, la. o împărţeală, privilegiul Său asupra bunurilor cuprinse în fiecare lot sau asupra lucrului . pusa licitațiune. . . ....: a e AM A se vedea cuvântul: „Succesiune“, 

| Colateral. A se vedea cuvântul: „Succesiune“. RE Colon parţiar. Dacă drepturile colonului parţiar ce vor fi existat. la începutul sau la finele uzufructului pot “fi vătamate de dispoziţiile art. 524 din codul civil. DN 524 
Comerelant. Dacă femeea poate porni judecată fără autorizaţia bărbatului, | cure "ar Când e comerciantă publică, „... a. 197, 202 “Um se socotește minorul emanci , ceea Ida Da : pat care lace comerţ, privesc comerțul său. .... a i, pentru faptele car 433 

Contra angajamentelor ce a luat pentru comerţul sau arta sa... ... 1100 
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Codul civil TABLA DE MATERII Comerciant 

Comerciant. Dacă registrele comercianților pot face credinţă în contra lor. - 

— A se vedea cuvântul: „Comerţ“. - | 

Comerţ. Când femeea comerciantă are sau nu parafernă, dacă are nevoe de 

„> autorizaţia soţului său pentru tot ce priveşte comerțul său. . : - , 

— Ce fel de contract este contrăctul de' asigurârt “și după ce'legi se gu- 

vernează ...... ei. a ae. 

-— Dacă dispoziţiile din codul civil în materie de amanet se aplică și la 

amanetul comercial sau la casele de împrumut pe amanet. . . . - 

__ Asa veuea cuvântul: „Comerciant“. : a. 

Cominatorii daune. A se vedea cuvintele: „Daune cominatorii“. 
| 

Comitenţi: Dară sunt responsabili comitenţii de prejudiciul cauzat de prepușii 

lor în funcțiunile ce li sau încredințat . . . . o... a. 

Comitete şcolare. A se vedea cuvintele: „Legea pentru organizarea comile- 

telor şcolare“. a - 

Comisor pact. A se vedea, cuvintele: „Locaţiune“*, „Pact comisor expres“, 

Vânzare“. 
. 

Comoară. Dacă uzutructuarul are vre-un drept asupra comoarei care sar putea. 

găsi în cursul uzufructului său... cc... îi... , 

— Ce se înţelege în codul civil prin cuvântul „Tezaur“ şi cui aparţine pro- 

prietatea, tezaurului găsit o 
ah. 

Comodat. Ce inseamnă după codul civil „Contractul de comodat“. .... 

-— - Dacă contractul de comodat este un contract cu titlul gratuiţ. ..... 

_— Dacă împrumutătorul rămâne sau nu proprietarul lucrului dat în comodat . 

_— Dacă obligaţiunile ce isvorăsc din comodat trec la moștenitorii como- 

dantului şi ai comodatarului ...---: eee 
E 

—  Cari sunt îndatoririle comodatarului „c
e 

— Când comodalarul se serveşte de lucrul dat în comodat la o altă trebuinţă 

sau pentru un timp mai ' îndelungat, dacă răspunde de pierderea - 

- căşunată chiar prin caz fortuit: e... ...... î.. 

— Când lucrul împrumutat piere prin caz fortuit de la care comodalarul l-ar 

fi putut sustrage, subrogându-i un lucru al său sau când neputând 

-scăpa decât unul din aceste lucruri, & preferit a scăpa lucrul său, 

a “dacă în acest caz răspunde'de pierderea lucrului împrumutat .-. . - 

— Când lucrul dat în comodat a fost prețuit atunci când sa împrumulat, 

dacă comodatarul răspunde de pierderea, lui întâmplată prin caz fortuit 

— Când lucrul se deteriorează prin întrebuințarea. la care a fost dat, dacă 

“ este răspunzător comodatarul de-această deteriorare . . ....-- 

—  Câna comodatarul face cheltueli necesare la uzul lucrului împrumutat, 

. dacă poate să le reclame „cc..
. Î. ... . .| .. 

— Dacă tomodatarul poate să reţină lucrul, pentru a 'compensa creanţa ce 

o ure în contra comodantului . - eee 
int | 

_— Când mai multe persoane au luat cu împrumut acelaş lucru, dacă sunt 

“ solidar răspunzătoare față de comodant e eso a .. 

__ Dacă comodantul poate lua înapoi lucrul împrumutat înainte de expirarea 

terminului convenit sau înainte de a. fi servit “la trebuinţa pentru 

care a fost dat
i. 

| 

__ Când în cursul terminului, comodantul ar cădea în o trebuinţă mare și 

“teal 
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neprevăzută de lucrul împrumutat, dacă judecătorul poate să oblige. 

-* pe comodaltar la r stituirea lui î.en
. 

— Când în cursul terminului, comodatarul a fost nevoit, peniru păstrarea 

lucrului, să facă cheltueli extraordinare, necesare și așa de urgente în 

cât nu a putut vesti pe comodant, dacă acesta este dator ai le inapoia 

2 Dacă comandantul este răspunzător faţă de comodatar atunci când lucrul 

imprumutat are atâtea defecte încât nu poate fi întrebuințat . 
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Compensaţie . TABLĂ DE MATERII. " Codul civil 

Compensaţie. Dacă în materie de împărțeală inegalitatea loturilor ereditare 
date în natură se poate compensa prin bani ........ 17 

— Când şi cum se poate opera compensația .. cc... + 11%, 115 
— Dacă compensaţiunea operează de drept în virtutea legii şi fără ştirea 

debitorilor . ...... eee... SIDE 114% 
— Dacă terminul de graţie poate împiedecă compensația .......-.. 444 
— In ce cazuri compensaţia nu poate avea loc... ... ae a 1447 
— „Dacă compensaţia se poate opera în privinţa cauţiunei pentru ceeace cre- 

ditorul datorește debitorului principal . . cc... 1148 
— Dacă, compensaţia 'se poate operă în privinţa debitorului principal pentru 

ceiace creditorul datorește cauțiunei. . . .. cc... 1148 
— Când debitorul a, acceptat pur şi simplu ca creditorul său să facă cesi- 

unea creanței sale, dacă mai poate invocă contra cesionarului com- 
pensaţia ce ar fi avut loc în privinţa cedentului, înaintea acceptațiunei 1149 

— Când cesiunea sa notificat debitorului, fără a fi acceptată de dânsul, dacă 
. se impiedică compensaţia posterioară acestei notificări. . ...... 1449 

— + Dacă compensaţiunea se poate opera atunci când cele două datorii nu 
„Sunt platnice în acelaş loc ... . 1150 

— Cum se face compensaţia atunci când sunt mai multe datorii compen- 
sabile datorite de aceiaș persoană ...... DR „151 

— Dacă compensaţia poate avea loc în prejudiciul drepturilor dobândite de 
alte persoane .,. cc... aa „1152 

— Când cine-va a plătit o datorie stânsă de drept prin compensație, dacă 
poate, repetind plata creanţei, să ceară, în prejudiciul altor persoane, . 
privilegiile sau ipotecile ce le avea această creanţă în momentul când 
el făcuse plata din eroare .,... e. 158 

Competenţă. Dacă legile de competență au putere retroactivă ...... .. 1 
— Dacă tribunalele române pot judeca pe străini pentru îndeplinirea, obli- 

„gaţiilor contractate cu români. . 13 — Dacă tribunalele române sunt competente. a judeca pe români pentru 
obligaţiile contractate. de ei în ţară străină chiar cu străini. .1. . 14 — In caz de alegere de domiciliu pentru executarea, unui.act, unde se fac 

„cererile, procedurile şi urmăririle . .., a 9% — Care este competența. ofițerului de stare civilă. în materie le acte de 

Alicat 

Stare civilă. <a «ee e 151, 152 
— Ce persoane pot cere anularea unei căsătorii săvârşită în taină şi înaintea, 

unui ofiţer de stare civilă necompetent DE aa 179 — La ce tribunal se introduce cererea de divorţ cc... 2160 — Ce tribunale sunt competente pentru a judeca, roclamaţiile privitoare la starea civilă a 909 — Dacă chestiunea suprimării stărei civile, inainte de a veni inaintea unei 
instanţe penale, trebue să fie rezolvată în mod definitiv de o instanță CIVILĂ a 2800 

— Cine îşi dă consimţământul la adopţie și în ce forme se dă acest con- 
Simţămănt ea 318, 323 — Unde şi cum se face renunțarea la o succesiune .....,....... „69% „> Unde şi cum se face acceptarea unei succesiuni, . - Ca „170% — Cine este competent a autentifica testamentele militarilor și a indivizilor aflați pe lângă armate . A 868-886 — Când actul, care nu poaie fi autentic din canza incompetenţei ofițerului public sau din o altă cauză, dacă poate fi considerat ca'un act sub semnătură privată, atunci când este semnat de părţile contractante .. 1172 — Care este competenţa tribunalelor în materie de înscrierea ipotecilor 1773, 1780-1787 - Care este competenţa t 
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ribunalelor în materie de transcripțiuni . ... „1801-1815 
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Codul civil TABLA DE MATERII „ Competenţă. 

, . Articolul 

Compentenţă. Care este tribunalul competent pentru a efectua vânzarea bu- 
nurilor imobiliare cari sar afla în diferile districte. ...,... . . 1829 

Compromis. Dacă mandatarul căruia i se dă facultatea de a face tranzacţiuni, 
poate face şi compromisuri ...... e... cc. 1587, 

Comunală autoritate. Care sunt formalitățile de indeplinit în privinţa actului 
de naştere al unui copil născut pe un vas român, atunci când vasul 
ajunge întrun port-român. . .. cc. |... . n... .. 46 

—  Cari sunt formalităţile de îndeplinit în privinţa actului de naștere al 
unui copil născut pe up vas român, atunci când vasul ajunge întrun 

port străin. .. Î..... Î ae eee ee ee a... | 47 
— Cum şi unde se face declarația de schimbare de domiciliu ...:.. 80 

Comune. Ce persoane nu se pot face adjudecatari nici direct, nici prin. per- 
soane interpuse .... cec... PR „1308 

Comunicare. Dacă, opoziţiile la căsătorie se comunică părţilor şi ofițerului de , 

stare civilă .. oa ee. 52 
— Cui şi cum se comunică hotăririle asupra rectiticării actelor de Stare civila, 86 
—  Cuse comunică, în acţiunea de divorţ, copie de pe ordonanța președenţială 220 
—  Cari sunt termenile de apel şi de recurs în materie de divorţ şi de când 

curg aceste termene. .. . ............. n... 245 
— Cui face retlerat, în materie de divorţ prin consimțământ mutual, preşe- 

"- dintele tribunalului şi dacă se cer şi concluziile Ministerului Public. 267 
— In caz de a se respinge cererea de divorţ prin consimţământ mutual, în - 

ce termin se declară apel şi cari sunt formele. ... ..... 270 

— Dacă în caz de divorţ prin consimţământ mutual, apelul care se face se 

-comunică şi ministerului Public. ...... . 

— In caz de apel asnpra sentinței de divorţ prin consimţământ mutual, 
cui comunică procurorul Curţii de Apel concluziile sale şi in ce ter- 

min se pronunţă decizia Curţii de Apel ... sc... . 273 

— Asupra deciziei Curţii-de Apel prin care se respinge cererea de divorţ 

" “prin consimțământ mutual, în ce termin se declară recurs şi cum se 

face acest recurs ........- eee eee DĂ 

— A se vedea cuvintele: „Notificare“, „Somaţie“. 

Concepţiune. In ce cazuri nu se mai poate cere anularea unei căsătorii con- 

tractală de câlre soți:cari nu aveau vârsta, legiuilă. ..... 167 

„.— Cine este tatăl copilului conceput În timpul căsătoriei şi în ce cazuri băr- 

“batul şi moștenitorii săi vor putea lăsădui paternitatea . . . . . . 286-291 

— Cum se legilimează copiii născuţi sau concepuţi în afară de ciisatoriv . 304 

— Dacă este permisă cercetarea paternităţii și în ce cazuri se poale face . 307 

Concesiune: Dară concesiunea temporară a unui imobil drept o prestație anuală 

trebueşte considerată ca locaţiune. . . cc... cc... il 

Conciliere. A: se vedea: cuvintele: „Consilii, „Divorţ“, „Sfaturi'. 

Condemnare. Dacă bărbatul este căzut sub o condemnaţiune criminaă, chiar 

-în contumucie,'cine autorizează pe femee în timpul cât ţine osânda 

- pentru a introduce acţiuni şi a contracta .... . . . a... „203 

— Ce formalităţi trebuesc să se îndeplinească, atunci când divorţul se cere 

! * “pentru motivul-că unul dintre soţi se află condemnat la muncă sil- 

"nică'sau recluziune . . . . ....... aa. . „943 

— A se veuea cuvintele: Amondă”, „Muncă silnică, „Peleapsăr, „he- 

. cluziune“, 
Condiţiune. Cari sunt condiţiunile esenţiale pentru validitatea convenţiunilor 948-968 

— Despre condiţiune în: genere şi despre:deosebitele sale specii sa 1004-4021 

— A se vedea cuvântul: ” Contract. : 

Condiţiune ilicită. Dacă se poate deroga prin conveaţiuni sau prin dispoziţiuni par- 

' ticulure la legile cari interesează ordinea publică şi: bunele moravuri . 5 
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Condiţiune ilicită TABLA DE MATERII Codul civil 

Condiţiune ilicită. Dacă condiţiunea imposibilă sau contrarie bunelor moravuri 

| sau proibită de lege este nulă şi desființează convenţiunea ce depinde - | 

de dânsa .... . .. mea 1008 

Confesiune. A se vedea! cuvântul: " Mărturisirer:. . 

Confirmare. In ce cazuri ascendentul nu mai poate cere anularea căsătoriei con- 

teactată fără consimțământul său . . cc... eee 105 

— Dacă minorul devenit major mai are exerciţiul acţiunei în resciziune după 

ce a ratifica! sau confirmat la majorat convenţiunea . ... . . . . 1163 

— Dacă se poate suplini confirmarea 'sâu rătificarea unei obligaţii prin o 
„ executare volunțară . ea. . aa eee ae ÎNOT 

— Dacă ratificarea, s sau confirmarea. ține loc: de. renunțare în privinţa mij- 

loacelor şi excepţiunilor ce puteau fi opuse âctului ::. ... ae 167 

— Dacă ratificarea, confirmarea. sau executarea voluntară a unei donaţiuni 

făcută de moștenitorii. donatorului, după moartea, sa, ţine loc de re- 

nunţare atât în privința viţiilor de” formă: cat și în privinţa oricărei 
alte excepţiuni. . . . aa. . | „67 

— Dacă donatorul poale repara prin vre-uu âci confirinaliv vițiile unei i do- 
naţiuni .......-. e ame eee a, 1168 

— A se've edea cuvintele: „Acte. contirmative*, „Acţiune de anulare“, „Rali- 

ficare“, „Renunţare“. 

Confirmative acte. A se vedea cuvintele: „Acte confirinativei. 

Coniuziune. Cum se stâng obligaţiile . ... 1. eee. 1001 
— Când poate avea loc confuziunea şi curi sunt efectele sale ..... 1454 
— Dacă prin confuziunea ce se operează prin concursul calităților de cre- 

ditor şi debitor principal se liberează cauţiunile şi dacă această con- 
fuziune profită codebitorilor săi solidari . . .... ae 1155 

— Dacă prin contuziunea ce se operează prin concursul calităţilor de cre- 
ditor și debitor se aduce stângerea obligaţiei principale ...... 1155 

— Dacă prin confuziunea urmată între datornicul, principal şi ridejusorul 
seu, prin faptul că s'au moştenit unul pe altul, se stinge acţiunea. 

creditorului contra celui ce a garantat pentru fidejusor. . . . . . . 1650 

Congediu. Cum şi când se „dă „congediul în materie de arendare şi inchi- 
riere ....... . amana e e 4486, 4438, 1448, 1452 

Consâmţământ. Care sunt condiţiunile şi formele în cari trebueşte dat consâm- 
ţământul tatălui, mamei sau tutorelui la căsătorie. ......... 39 

— “Dacă în actul de căsătorie trebue să se facă mențiune despre consâmţă- 
mântul tatălui, mamei sau tutorului şi al părţilor . . . 62 

— Daci poate fi căsătorie fără consâmțământul părţilor. ......... 1% 
— La ce vârstă este necesar consâmțământul părinţilor la căsătoria copiilor 

lor și ce efect are deosebirea de vederi între părinţi... ...... 131 
— Când unul dintre părinţi este decedat sau in neputinţa de a-și manifesta ' 

. . . . . .  . 

voinţa sa, cine dă consâmţământul la căsătorie. .... 192 
— Când ambii părinţi sunt decedați sau în neputinţa de” a-și manifesta.“ 

voinţa lor, cine dă, consâmțământul la căsătorie. ...,.....c. 13 
Cu a cărui consâmţământ se va pulea, căsători copilul natural minor ce 

va fi pierdut pe mama sa sau a cărui m 
amă, sar î 

de a-și manifesta dorința sa... ...... afla în neputința 4 

In caz de lipsă de consâmțământ al soţilor la căsătoria lor, cine poate | cere anularea acestei căsătorii. ....., 462 
_ n z 

. - . . . - . . . . Lă . - caz de sus de consămțământ la căsătorie, ce termin de convieţuire 
cre pentru lorigi E Se € p a se respinge cererea de anulare a căsă- 63 

mamei, ascendenţilor sau 
o căsătorie, cine poate cere anularea acestei - 
e 40% 

. . . . . . . . 
In caz de lipsă de consăm ământ 

consiliului de familie la ata alai, 
căsătorii. , . . . „n... . . . . . . 
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Codul civil TABLA DE MATERII Consâmţământ 

, 
A 

o | 
. Mticolui 

Consâmțământ. In: ce cazuri ascendenţii nu mai pot -cere “anularea căsătoriei 

| contractată fără -consâmţământul lor cc. cc... „165 

— Dacă tatăl, mama, ascendenţii și familia,au dreptul a.cere anularea căsă- : Ea 

toriei- contractată de soţi ce nu aveau vârsta. legiuilă, cu toate că au 

consimţit la căsătorie. . . . . - a eee... ami 468 

__ Dacă femeca căsătorită poale inslrăina, ipoteca, averea sa parafernală 

sau dobândi avere, fără autorizaţia soțului , . tea 199 

-— Dacă un soţ, poate adopta fără consâmțământul celuilal soţ. . . -.- : 310 

— Cine îşi dă consâmţământul la - adopţiune şi. în ce forme se dă acest 

consâmțământ. . ..- eee ae ae... 318 

"—  Cari sunt condiţiunile esenţiale pentru validitatea convenţiunilor . . . 948, 95% 

— A se vedea cuvintele: „Autorizaţie“, „Convenţiune“, „Divorţ“. 

Consâmţăm ânt mutual. A se vedeă cuvântul: „Divorţ“. 

Consanguini fraţi. A se vedeă cuvântul: „Succesiune“. , 

Consemnare. A se vedeă cuvintele: „Ofertă de plată“, „Pact comisor“. 

Conservare. A se vedeă cuvântul: „Privilegiu“. - . - 

Consilii. A se vedeă cuvintele: „Divorţ“, „Staturi“. ' 

Consiliu de fâmilie. Dacă este dator. consiliul de familie ca să reguleze soarta 

copiilor absentului. + . . - - - a... .. ea... .
. „12% 

_— In ce condițiuni poate forma tutorul: sau curatorul opoziţie la căsâtorie. 156: 

— In caz de lipsă de consâmţământ. al. tatălui, mamei, ascendenţilor sau - - 

consiliului de, familie la căsătorie; cine poate cere anularea câsăloriei 16% 

— Cine numeste cotutor pe soțul mamei rinorilor în cazul când aceasta ar 

. trece în a-doua. căsătorie . <: vc... ke pe ate eee... 347, 3+8 

—. Când este chemat consiliul de familie ca să aleagă un lutor minorului . 354-356 

— Cin convoacă consiliul de familie. ......... ae ao... 
336 

— Cum se compune consiliul de familie «e ee ee secete a... 351-360, 386 

— [a ce lermin urmează a se convoca consiliul de familie. . . a. 861 

— Dacă membrii consiliului de: familie trebuesc a. se înfățișa în persoană 

sau pot'fi reprezentaţi . - es... eee 
eee 902 

— Cum procordează tribunalul în cazul când consiliul de familie nu se poale 

- întruni din cauza uuei piedeci- legiunile. . e... 363 

.— Dacă se pot condemna la amen-la membrii consiliului de familie cari nu-şi . 

:: justifică absenţa lor. . . - - DOI 
364 

__ Unde se întruneşte: consiliul de familie şi câţi membri” trebuesc să fie 

-* prezenţi pentru a delibera:.-. 0 ne e» ee aa eee eee. 365, 

_— Cine prezidează consiliul de familie şi cum se face «eliberarea membrilor 366 

— Când. poate tribunalul să procedeze din oficiu la în'leplinirea lucrărilor 

- supuse consiliului de familie cec.
 eee a 887 

— Dacă membrii consiliului de familie sunt răspunzători de lucrările fraudu- 

- loase :cari ar prejudicia pe MÎNOPr e eee
 „368 

__ Dacă tribunalele de judeţ sunt re=ponsabile . de îndeplinirea, la vreme a 

Jegiuitelor formalitaţi şi petru ori ce încuviinţare a nelegalelor 

măsuri propuse le către consiliul je familie e e... . cc... 969 

- — Dacă cei destituiţi din o tutelă mai. pot vreodată face parte ca membri . 

. + în- consiliu de familie. . - - - eee. eee 896 

__ Cine re dreptul a destitui pe tutor - - - » -: e e aaa oa 887 

— Dacă consiliul de familie este dator a-motiva închearea-prin care destitue 

- sau exclude pe îutor. 0: ae eee 
988 

— Cine are dreptul a regula fucerea catagrafiei averei minorilor. .,. - » 391 

— 'Cine-e: dator -ca la începerea - oricărei tutele să -formeze budgetul de 

“cheltuelile minorului de peste an şi la caz de trebuinţă să autorizeze - 

“pe tutor să fie ajutat «de un administrator sau procurator cu leafă . 398 

_— Cine este chemat a fixă suma din excedentele veniturilor, cari:urmează „r 
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Consiliu de familie O “PABLA DE: MATERII - Codul ciri] 

Întizatul 
“a “fi “date cu dobânda de către tutor, asigurând-o cu garanţiile 

„prescrise de lege . . . . ... n ca a nt ee aaa 999 
Consiliu de familie. Cine este chemat a autoriza pe tutor în cazuri de impru- 

mut, ipotecă sau înstrăinarea averei nemişcătoare a minorului ... 401 
Dacă hotăririle consiliului de familie "date în materie de împrumut, 

ipotecă sau înstrăinarea averei nemișcătoare' a minorilor, pot fi puse 
în lucrare înainte de a fi fost aprobate de către tribunal. ..... „402 

Cine autorizează pe tutor pentru primirea sau refuzarea unei succesiuni 
căzulă minorului .. a aa . 405, 406 

Cine autorizează pe tutor la acceptarea. unei donaţiuni făcută mino- 
PU eu 407 

Cine autorizează pe tulor atunci când urmează a intenta sau a sla în 
judecată în acţiuni imobiliare. ... , . i... în. 08 

Cine autorizează pe tutor pentru facerea unei împărţeli a averei mi- 
norilor... si, tea. ee 409-412 

Cine aulorizează pe tutor pentru a:face o tranzacţie în numele minorului. 443 
Cine autorizează pe lutor pentru ca să ceară, punerea, la popreală a mi- : 

. .. . . . . 

"norului e e ae 4l4 
Cine îşi dă avizul asupra socotelilor. de administraţia tutelei prezentate 
„de tutor e eee 416 

In ce caz şi în ce mod poale să ceară consiliul de familie emanciparea, 
minorului, n ne eae e 499, 424 

Cine își dă părerea asupra împrumutului cerut de către minorul 
„emancipat:, . ek. . [eee e eee ee ea O499 

Dacă este necesar ca minorul emancipat să fie autorizat de către con- 
„siliul de familie la, toate actele sale de'dispoziţie relative la averea 
sa nemişcătoare .. eee aa 2490 Dacă este necesară părerea consiliului de familie în cazul când'se cere 
punerea sub interdicţie a unei persoane... ......... e 440, 4 Cum se. compune consiliul de familie „căre urmează să-și dea părerea, 
asupra. persoanei a căreia interdicție se cere .. ..,..... 4 Dacă, consiliul de familie este chemat a regula forma şi condiţiunile în cari femeea bărbatului interdict va administra, averea sa. .,,... 439 Cine este în drept a hotări dacă. cel pus sub interdicţie să fie îngrijit în ” Casa sa sati dacă trebuește așezat în vre-un stabiliment privat sau întrur spital ., Pee ee ee Î.. | Cine este dator ca la epoca căsătoriei copiilor unui interzis, să reguleze. tot ceea ce priveşte la, inzestrarea, lor şi, la celelalte convenţiuni pri- " vitoare la căsătoria lor Pee e ee eee 456 Dacă consiliul de familie este chemat a- 
sau desființării interdicţiunei a. Cine este chema! a participa la lucrările relative la cerer unei persoane sub consiliul judiciar . . 

=
 

Ei
 

O
 

şi da avizul său la epoca încetării 
ee ee 457 
ea de punerea 

eee ee ete eee a 439 — A se.vedea cuvintele: „Minor“, „Minoritate*, „Tutelă«, „Tutoră, Consiliu îngrijitor. Dacă tatăl este în drept să orânduească 

Consiliu judiciar. In ce caz 

„Consolidare. 

Constituirea dotei. A se vedea cuvin 

i un consiliu îngri- Jitor pe lângă rămasa în, viaţă mamă a copiilor săi ......., e. 945 
uri se poate rândui unei persoane un consiliu c; e eee a n 445, 448, 458 ine poale provoca punerea unei persoane șub consiliu judiciar .... 459 Dacă sunt necesare concluziile procurorului la orânduirea unui consiliu judiciar .. Pe a. 460 A se vedea. cuvintele: „Legea pentru regularea şi consolidarea dreptului de a exploata, petrolul şi ozocherita:, 

tele: „Contract de căsătorie“, „Dota“. 

judicia» ... 
.". ... . .! 

y 
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“Codul: civil PABLA: DE - MATERII Qonstituţie 

- - Articolul 

Constituţie. Ce articole din codul civil sunt în “legătură cu -„Constiluţia Ro- 

mâniei“ .7, 8, 9, 10,-1i, 13; 16, 17, 18, 20, 21, 131, 434, 416, 480, 481, 489, 491, 

A - . a 998, 999, 1000, 1306, 1310, 1412, 140 

Constrângere corporală. In -ce cazuri se poale aplica asupra-unui fidejusur 

. constrângerea corporală ... . - aaa. . e. „1675 

Construcţiuni. Cari, sunt drepturile proprietarului de a clădi asupra proprietăţii 

sale şi-cum se regulează drepturile sale când a făcut clădiri cu ma- 

_teriale străine, şi ale terțelor persoane când. au clădit pe proprietăţi 

Străine e ee 490-494 

— La ce depărtare de proprietatea vecinului poate cine-va clădi un puț, o 

privată, un cămin: sau vatră, un cuptor, o sobă, un ocol de vite, o 

magazie de sare sau grămezi de materii corosive. ......-.-: 610 

— A se. vedeă cuvintele: „Accesiuno“, „Clădiri“. | . 

Consular tarif. Regulamentul tarifului consular :. în. 3% 

“Contencios administrativ. Sub ce articole din codul civil se tratează materia 

contenciosului administrativ... e ce ee... 430, 998, 999, 1000 

Contestaţie. Când. există posesiune de stat şi act de căsătorie, dacă se mai poate . 

contesta, de către soţi validitatea acestui act . -.. . . - o: 118 

—  Câna „soţii cari au decedat aveau o posesiune de stat şi când copiii 

născuţi din ei au posesiune de stat necontrazisă prin aclele de naș- 

„tere, dacă se poate contesta legitimitatea lor ee... 179 

— Când pot: propune părţile contestaţiile lor asupra. actelor şi motivelor 

şi apoi asupra fondului în, judecarea acţiunii de divorţ .:. ... .. 21 

— Dacă legitimitatea, copilului născut după 300 zile de la desfacerea căsă- 

toriei va putea fi contestată . . . - - : eee eee. 289 

— Dacă bărbatul a murit înainte de a tăgădui paternitatea, in ce ca- 

zuri şi în ce termin vor putea moștenitorii să conleste legitimitatea 

copilului . cc c.. IEEE a... 29] 

— Dacă se poate reclama sau contesta, o stare civilă de către acel sau contră 

acelui care are o posesiune de stat conformă actului său de naştere. 295 

— Din ce poale rezulta începutul de dovadă scrisă pentru dovedirea filiațiunei 297 

— Prin ce dovezi se poale contesta filiaţiunea unui copil . . . - - - - „298 

— A se vedeă cuvintele: „Copii“, „Filiaţiune“, „Legitimitate“, „Paternitate“, 

„Tagadă de paternitate“. 
” 

Continue servituţi. A se vedeă cuvântul: „Servitule“. 

Contra-înseris. Co valoare are contra-înscrisul sau 'actul secret care modifică 

"un act public, între părţi şi faţă de terțele persoane»: . . . . - ce. 1175 

Contractare. A se vedeă cuvântul: „Contract, „Convenţie“. 

Contract. Dacă bărbatul se opune a autoriza pe fomee ca să facă vre-un acl, 

cine îi poale da această autorizaţie și care e procedura ...... 201 

— . Dacă bărbatul este interzis sau absent, cine autorizează pe femeca căsă- 

torită ca 'să stea în judecată sau ca să contracteze „. .......- 204 

— Dacă bărbatul este minor, cine autorizează pe femee ca. să stea în jude- 

cată sau ca să contracteze. . . -:. : : : e eee 205 

' — Cine poate cere anularea tocmelilor sau pornirilor de judecată făcute de 

femee fără autorizația bărbatului so. cc... II 
207 

— Care este defunţia contractului. . .. o... aaa. 0
 

'— Ce este un contract bilateral sau sinalagmatie. . cc... 943 

— Ce este un contract unilateral . . ..-... ae. 
0 

-—— Ce este un contract oneros .. cc... ea.
 . 945 

-— Ce este un contract gratuit sau «ce bine-facore . |... cc... .. 946 

— Ce este un contract comutativ . e ce 
941. 

— Coesteun contract aleatoriu -.....-- PIE i. 
947, 1635 

—  Cari sunt condiţiunile esenţiale pentru validitatea convenţiunilor . . - e 948 
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Contract j - TABLA DE MATERII : Codul 

Contract. Cari sunt persoanele cari pot contracta ..,:.....: a. 059 
Cari sunt persoanele incapabile ca să contracleze : „. . sec. 930 
Dacă. minorul poate afaca angajamentul său pentru cauză de incapacitate. — 954 
Dacă persoanele capabile de a contracta, pot opune minorului, interzisului - 

sau femeei măritate incapacitatea lor . . . . . cc... 1... 952 
Dacă eroarea, violenţa sau dolul viciază consimțământul ....... 953. 
In ce cazuri şi in ce condițiuni eroarea, poate aduce nulitatea unei con- 

vențiuni <a 054 
Dacă violenţa în contra ceiui care sa obligat este o'cauză de nulitate, 

Chiar când este exercitată de altă persoană de cât acea în folosul 
căreia, sa făcut convenţiunea. , , . cc 955 

In ce cazuri există violenţa în contractarea unei obligaţiuni , 956 
Dacă violenţa este o cauzs de nulitate a convenției chiar dacă ea sa 

exercitat asupra soţului sau a soției, asupra descendenților şi as- 
cendenţilor se e nea 957 

Dacă simpla temere reverenţioasă conshtue o cauză de nulitate a con- 
venţiei. . cc... o eee ee a e e a a e o... O058 

Dacă se poale ataca -o:convenţiune pentru cauza de violenţă, atunci când 
“ după încetarea. violenţei, ea a fost aprobată tacit sau expres . . .:. 959 

Când poate fi dolul'o cauză de anulare a convenţiunei . . .. ae 2900 
Dacă dolul se presupune sau trebueşte dovedit .. ...... 1... 2960 
Dacă, o convenţiune făcută prin eroare, violenţa sau ol, este sau nu nulă . 

de drept .. cc aa 90 
"Care este obiectul convenţiunilor . . eee ae 002 
Ce lucruri pot forma obiectul unui contract. ..:...... ee 008 
Dacă obligaţia trebuește să aibă de obiect un .Jueru determinat, cel puţin, 

în specia sa şi dacă cunttatea obiectului poale fi necertă. ..... 94 
Dacă lucrurile viitoare pot forma obiectul unei-obligații .... ...... 965 
Dacă se poate face renunţări sau învoiri asupra unei succesiuni nedeschise, — 965 
Dacă obligațiunea fără cauză, sau fondată pe o cauză falsă sau nelicită, 

poate avea vre-un efect . .. cc aa 008. 
Dacă, o convenţiune este valabilă cu toate că cauza nu e expresă şi dacă 

este presupusă cuuza pănă la dovada contrară .... 7 
Când se poate spune că o cauză este nelicită . . . a. „968 
Intre ce persoane pot produce elect convenţiunile legal facu:c. . . 969, 973: 
In ce mod trebuesc executate convenţiunile şi la ce obligaţii dau naștere. 970 
Cum'se transmite proprielatea sau dreptul în contractele cari au de obiect 

translaţiunea proprietăţii sau unui alt drept real şi în cazul când nu :'-: 
s'a. făcut tradiţiunea, în a cui rizico-pericol rămâne lucrul .. :.., . 9rt 

Când un lucru mobila fost vândut succesiv la două persoane diferite, 
care din ele trebueşte preferită .. 972 

Dacă creditorii pot exercita, în numele debitorului 'lor toate dreptirile și 
acţiunile acestuia , cc ee 

Dacă: creditorii pot în numele lor personal, să atace actele viclene incheiate . 
de debitorul lor în prejudiciul lor şi în ce. condițiuni ,-.... . 975, 976 Ce norme se urmează în interpretarea contractelor. ...... a 978 Dacă terminii contractului sunt susceptibil de două înţelesuri, cum ur- 

. mează a fi interpretat. . e at 979. 
In ce mod se interpretează dispoziţiunilor îndoioase vin contract :: . -.:980, 983. Dacă se subințeleg clauzele obicinuite întrun “contract, ... ci. 984 Dacă toate clauzele din o convenţiune Lrebuese interpretate unele prin altele  '982. In caz de îndoială, în favuarea cui se interpretă  convențiunea „i: . .:, .* 983 Dacă 9 convenţiune poate cuprinde alte lucruri de: căt cele asupra cărora "părţile şi-au propus a contracta. ........ ce cete 98% 

civil 

Articolul 

N 
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Codul civil . TABLA DE MATERII i Contract; 

E , , ” 
Articolul 

Contract. Când întrun contract s'a pus anume un caz peniru a se explica obli- 

gaţiunca, dacă se poate susţine că prin aceastu sa restrâns întinderea 

. ce angajamentul ar avea de drept în cazurile neexprese ... :.. 95 

-— A se vedeă cuvintele; „Abitaţiune“, „Acţiune de anulare“, „Anulare“, 

„Obligaţiuni“, „Cuasi-contraclei, „Uz“, „Uzufruct“. IL i 

_ Contract aleatoriu. A se vedeă cuvintele: „Aleatoriu contracti. | 

Contract de amanet. A se vedeă cuvântul: „Amanete. 

Contract de antichreză..A se vedeă cuvântul: „Antichreză“. 

Contract.de arendare. A se vedeă cuvintele: „Arenvare“, *Locaţiune*. . 

Contract de căsătorie. Dacă !a celebrarea unei căsătorii, irobuesc interpelaţi 

„soţii dacă au făcut contract de căsătorie... cc... 6! 

— Dacă se menţionează în actul, de căsătorie despre existența contractului 

- de căsătorie . -. ..:. i... . . . 62 

„— Ce valabilitate are autorizaţia bărbatului dată . în 

prin contractul «de căsătorie. . . . » e 

-— Ce drepturi au creditorii de a ataca aclele viclene. făcute de debitor in 

prejudiciul drepturilor lor şi ce aplicaţic.se face a acestui principiu 

în materie de contract de căsătorie. . -.. - ae + 185, 975, 910 

— Dacă prin contractul de căsătorie se. poale renunța la. succesiunea unui 

om în viaţă sau se pot înstrăina drepturile eventuale ce sar putea 

dobândi asupra unei succeşiuni sau să se schimbe ordinea legală a 

'mod general chiar 
. 206 

succesiunilor . ee
 „702, 1226 

_— Dacă donaţiunile făcute în favoarea căsătoriei se pot revoca pentru cauză | 

de ingratitudine. cc 
ia 835 

— Dacă sunt supuse la vre-o formalitate donaţiunile făcute soţilor sau unuia 

dintr'înşii prin contractul de căsâtorie. . . cc cc. 932 

_— Dacă donaţiunea făcută soţilor prin contractul de căsătorie, poate avea 

de obiect bunuri viitoare . ...-: - --: aaa 998 

prin contract. de căsătorie 933 

— Dacă prin contractul de căsătorie se poate face soților sau unuia dintr'inşii, 

cumulativ donaţiunea. bunurilor prezente şi viitoare sau a unei părţi 

numai din aceste bunuri, ce formalităţi. se cer a se face şi cari sunt 

__ In ce cazuri se pol revoca donaţ- făcute soților 

efectele. . cc cc 
aa e 98% 935 

— Dacă soţii pot să-şi facă reciproc prin contractul de căsătorie sau numai 

unul altuia ori ce donaţiune. . . - - - -- e: aaa 936, 

_— Dacă donaţiunea între soţi este sau nu revocabilă. ....: ae 37 

— Dacă soţul care ar avea copii dinto allă căsătorie, poale dona şi in ce 

măsură bunurile sale soțului. cu care trece în a doua căsătorie. . . 939 

_ Dacă sunt valabile donaţiunile deghizate intre soţi sau făcute prin per- 

“soane înterpuse . . cc
 940 

— Ce persoane sunt reputate a fi interpuse în donaţiunile dintre soți . . . IA 

-— Dacă minorul are acţiunea în. reseiziune contra convenţiunilor făcute în 

contractul de căsătorie, dacă acesta s'a făcut cu consâmţământul ace- 

Jora, al căror consâmţământ este cerut pentru validitatea căsătoriei 

sale ss... cc... 
eee AOL 

— Cum se guvernează asociaţiunea conj 

„convenţiuni speciale. . ..e eee e „4223 

— Dacă sunt permise şi în ce condițiuni, orice convenţiuni matrimoniale 

între soție ee
e „1924 

— Dacă prin contractul de. căsătorie se pot modifica, drepturile pe care le - 

dă legea acelui dintre soți care supravieţueşte celuilalt. .. 122 

— Cum se guvernează asociaţiunea conjugală când părţile declară în con- 

tractul lor. de căsătorie că adoptă regimul dotal . . . . . . . -.- 0 1: 

— Unde și cum se încheie şi autentifică convenţiunile matrimoniale . - : 1228 
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Contract de căsătorie .. — TABLA DE MATERII . Codul cișil 

botizsla 

Contract de casătorie. Dacă înainte de celebrarea căsătoriei se pot modifica 
sau schimba contractele de căsătorie și în ce condițiuni ...... 1229 

— In'ce condițiuni pot fi opozabile terţelor persoane moviticările sau 
schimbările aduse contractelor de căsătorie. : ........... 1230 

— Dacă sunt valabile contractele de. căsătorie incheiate de minorii cari 
sunt capabili a se căsători ... . cc... cc... .. "1231 

— De când încep a-și produce efectele, contractele de căsătorie ae 1292 
— Dacă se poate stipula o societ. de achiziţiuni prin contractul de căsă- 

torie |... . .  .  . .. ... ee + 1987 
— Ce etect produce între soţi stipularea,. în contractul de căsătorie a unei 

socielăţi de achiziţiuni. . . . . . . . . .. . . . ....no.... 1288 
— Cum se consideră mobilele care nu au fust inventariale fie la cpoca că- 

sătoriei, fie la epoca dobândirei lor de câtre unul dintre soţi . . . . 1289 
— Cum se forinează fondul comun al societăţii de achizițiuni între-soţi . . 1290 
— Când încetează sarcinele căsătoriei, cum trebue să sc impartă între soţi, 

fondul comun care compune asociaţiunea lor de achizițiune 1291, 1292, 429 
— A se vedea cuvintele: „Dotă“, „Parafornă“, 

Contract de comodat. A se vedea cuvântul: „Comoda“. 
Contract de depozit. A se vedea cuvântul:. „Depozite, 
Contract de fidejusiune. A se vedeă cuvântul: „Fidejusiune“. 
Contract de împrumut. A se vedeă cuvântul: „Imprumut“. 
Contract 'de locaţiune. A: se vedeă cuvântul: „Locaţiune“: 

- Contract de mandat. A so vedeâ cuvuntul: „Mandat“. 
Contract de rendită pe viaţă. A se vedeă:cuvântul: „Renrdită“, 

Contract de schimb. A se vedeă cuvântul: „Schimb“. 
Contract de societate. A se vedeâ cuvântul: „Societate“. 
Contract de tranzacţie. A se vedcă cuvântul: „Tranzacţie:. 
Contract de vânzare. A se vedeă cuvântul:-, Vânzare:. 
Contract pignorativ. Ce înseamnă, contract pignorativ și dacii e permis a se 

încheia. sc. [cc . cc... . aa a + 4689, 170 
Contravenţie. Cari sunt contravenţiile la regulele proscrise în “materie de acle 

de stare civilă. . a 174, 115 
— A se vedea cuvintele: „Amendăă, Poacapsăr, „Sancţiune:. 

Controlul străinilor. A se vedea cuvintele: „Legea pentru controlul străinilor. 
* Contumacie. Dacă bărbatul este căzut sub o condlemnaţie criminală, chiar în 

„ contumacie, cine autorizează pe femee în timpul cât ţine osânda 
pentru a face acţiuni și contracte . ae 203 

Convenţiuni. Dacă prin convenţiuni se pot aduce derogări la legile care inte- 
”: resează ordinea publică și bunele moravuri. . ...... 5 

— In caz de divorţ: prin- consimţământ mutual, ce tocmcală în scris, tre- 
buește să facă soții în privinţa copiilor şi a pensiunei de întreţinere 
a femeei. ..., PR 259 

— A se vedea cuvântul: „Contracte. i 
Convenţiuni matrimoniale. A se vedea cuvinlele: „Dotă:, „Parafernă:. 
Convieţuire. In caz de lipsă de consimţământ la căsătorie, ce termin de con- 

vieţuire între soţi se cere pentru a se respinge cererea de anularea 
Ccăsâtorici cec. - , 163 „— A se vedea cuvântul: "Coabitarez, 

Copartaş. Cum conservă: privilegiul unul. dintre copârlași pentru garantarea lotului său. 44 cazi 4 so vedea cuvintele: „Impărţeală= , „Partaj“. Sa opie legalizată. Unu sa ac ne se înscriu hotăririle de adopțiune şi cele de revocarea 
pă a cui cerere se face înscrierea, şi cari sunt sancţiunile în caz de nourmare ,........ 
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Codul civil . | „TABLA DE MATERII Copie legalizată 

a o , Articalul 

Copie legalizată. A se vedea cuvintele: „Act auteniice, „Legalizată copie, 
Copii. Dacă un copil născut din români în ţară străină este român. . ... „140 
— . Cum redobândește calitatea de român, copilul născut în țară străină din , 

români cari ar fi pierdut calitatea de român ...'......... 10. 
— Unde, în ce termin şi cum se face declaraţia, de naștere a unui copil . . 4i 
—- - Cine face declaraţia de naştere ....... PR 42 
— Dacă sunt necesari martori la redactarea! actelor de naştere 49 
=" Ce menţiuni trebuesc să, cuprindă actele de naştere. . . . 43 
— Cine redactează actul de naștore al unui copil născut pe un vas român. 

şi cari sunt formalităţile . ua 45 
—. Cari sunt “formalităţile de îndeplinit în privinţa actului de naștere al-unui 

copil născut pe un vas român, când acest vas ajunge intrun port 
român .... . Da PR a. 46 

—  Cari sunt tormalităţile de îndeplinit in privinţa actului de naştere al unui 
copil născut pe un vas român, când acest vas. ajunge într'un : port 
străin ..... cc... Da 4 

— Unde se înscrie actul de recunoaşterea unui copil. 48 
— In ce termin copiii şi descendenţii în linie dreaptă ai absentului, pot | 

cere rostituirea averei absentului „. . îm 418 
— Cui se încredinţează, creşterea, şi educaţia copiilor abscatujui : i. 1128 
— Cu cine nu se poate căsători copiluladoptat............ 441-148 
— Când soţii cari au decedat aveau o posesiune de şlat şi când copiii născuţi 

din ei au posesiune de stat necontrazisă prin aclui de naştere, dacă | : 
se poate contesta legitimitatea lor... . .. 179 

— Când dovada celebrărei. legale a căsătoriei, se află dobândită prin rezul. 

tatul vre-unei proceduri criminale, ce efecte în privinţa soţilor şi co- 
piilor produce înscrierea sentinţei în registrele de stare civilă .:. . * 180 

— Dacă o căsătorie s'a declarat nulă, ce efecte produce și în ce > condițiuni | 
faţă de soţi și faţă de copii .-..... PI „183 

— Dacă o căsătorie s'a declarat nulă și există buna, credinţă numai: din 

pârtea, unuia dintre soţi, ce efecte produce faţă de soți şi faţă de copii. 184 
— Ce îndatoriri contractează soții față de copii prin faptul căsătoriei lor . 185 
— Dacă pot cere copiii dela părinţii lor vre-o parle din avere, spre a se 

căsători sau a-și creea vre-un stabiliment. . . . „186: 
— Ce îndatorire de alimentaţie au copiii faţă de părinţii şi âscendenţii lor. „187 
— Ce îndatorire de alimentaţie au ginerii și nurorile faţă de socrii - lor şi 

în ce cazuri încetează această îndatorire ........... 188 
— Ce se întâmplă dacă părinții nu mai pot să-şi execute obligaţia de. a 

plăti în bani pensiunea de întreţinerea copiilor lor . ........ 193 
— Dacă copiii părţilor pot fi ascultați ca 'marturi în judecarea unei acţiuni 

de divorţ ..... .. Ca „284 
— Cui se încredinţează în mod provizoriu copiii în acţiunea de divorț . 249 
— In caz de divorţ prin consimţământ mutual, ce tocmeală în scris trebuesc - 

să facă soţii în privinţa copiilor şi a pensiunei de întreţinerea femeei 259 
"— Ce acte sunt obligaţi să depue 'soţii în caz de divorţ prin consimțământ 

mutual ..... PRR e fa „262 
* Cui se încredinţează copiii după proiiunțarea despărțeniei şi cine îşi dă 

părerea în această privinţă ...... PD DR 282 
— După pronunţarea divorţului şi încredințarea copiilor unuia dintre soţi, 5 

sau unei a treia, persoană, ce drepturi şi îndatoriri au tatăl şi mama 
| în privința copiilor ... ceea ae 283 
_— Dacă divorţul poate lipsi pe copii de foloasele ce le-au avut asigurate de. 

legi sau prin contractul de căsătorie .... .. 984 - 
„Cari sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor, asupra averei” 
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TABLA DE MATERII | Codul ciril 

Artizstal 

soţilor, în caz de divorţ prin consimţământ mutual şi asupra averei 

soţului vinovat, în caz de divorț pentru cauză determinată şi cari 

sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi. . 

Cine este tatăl copilului conceput în timpul căsătoriei Si în ce cazuri 

bărbatul va putea tăgădui paternitatea . . . ..:.: Î.. .. 

"Dacă bărbatul poate tăgădui paternitatea, sub cuvânt de neputinţă tru- 

pească şi în ce cazuri o va putea lăgădui pentru cauză de adulter. 

In ce cazuri bărbatul nu va putea. tăgădui paternitatea copilului născut - 

mai înainte de 180 zile de la data căsătoriei . . . . 

„Dacă legitimitatea copilului născut după 300 zile de la.desfacerea căsă- 

toriei, va putea fi contestată ... . . .. .. .... î. . | 

In ce termin țrebue să introducă bărbatul acţiune în tagadă de pater- 

nitate . . . . cc... [cc 

| Dacă iatăl-a murit înainte de a tăgădui paternitatea, în ce cazuri şi În 

ce” termin vor putea. moştenitorii să conteste legitimitatea copiilor . 

Cum se dovedește filiațiunea copiilor legitimi . . . . . .- .. ..... 

Dacă în lipsă de titlu, se poate dovedi filiațiunea copiilor legitimi prin 

posesiune de stat ........ . . . . . . n... .. în... .. 

-In ce moduri se dovâdeşte posesiunea, de stat de copil legitim ..... 

Dacă se poate reclama sau contesta, o slare -civilă de către acel sau 

contra acelui care are o posesiune de stat conform actului său de. 

naştere ...... . [eee eo... . .  . .. cc. .. 

Dacă se. poate face dovada filiaţiunei cu marturi, în lipsă de titlu şi de 

„posesiune de stat, sau dacă copilul a fost înscris sub nume minci- 

noase sau din părinţi necunoscuţi, în cazul când există un început 

de dovadă. . . „cc. cc... . .. 

” Din ce poate rezulta. începutul de dovadă scrisă pentru dovedirea filiaţiei 

Prin ce dovezi se poate contesta filiațiunea unui copil ... ... 

Ce tribunale sunt competente pentru a judeca reclamaţiile privitoare la. 
starea civilă, . [e eee... .. Î.. . .. 

Dacă chestiunea suprimării stării civile, înainte de a veni inaintea unei 

instanţe penale, trebueşte să fie rezolvată în mod definitiv înaintea 

„unei instanţe civile .. . . cc... .. Î.... . 

“ Dacă se poate prescrie acțiunea pentru reclamaţia stării civile în pri- 

vinţa. copilului î.. . .. eee eee eee ae ee o... 

In ce cazuri şi în ce termin vor putea să intente acţiune pentru recla- 

maţia stării civile, moştenitorii copilului ... cc... . 302, 

Ce condițiuni se cer în privința vârstei, „pentru părţile ce iau parte la 
o adopțiune . ... . cc... 

Cari sunt efectele adopţiunei în privința căsătoriei adoptatului şi adop- 
tatorului e. . 

Cari sunt efectele adopţiunei în privinţa succesiunei adoptatorului. şi a 
rudelor sale . . ... e eee ea... 

Dacă adoptatul moare fără descendenţi, cine are dreptul la succesiunea, sa 
Dacă adoptatul moare, lăsând copii sau descendenţi şi aceştia mor fără” 

posteritate, cine are dreptul de succesiune asupra lucrurilor dăruite 

de adoptator.:. , 
Dacă copilul la orice vârstă a sa, este. dator să onoreze și să respecte 

pe tatăl şi po mama sa. ..... cc... o. co... 
Până la ce dată rămâne copilul sub autoritatea tatălui - 
Cino exercilă puterea părintească asupra copiilor, în timpul căsătoriei . 
Dacă poate copilul să părăsească casa părintească, fără voia talălui său 
acă tatăl va avea motive de nemulțumire foarte grave asupra purtării 

. . ... . . . . . . . . . . . e. . . . . . 

2% 
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269 

2) 

291 
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301 
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313 

315 
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325 
„326 

321 
328 

copilului său, ce mijloace de îndreptare poate să întrebuinţeze . . „329-331 
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Ss ! - : Articolul 

Copii. Mama văduvă care nu se va fi măritat din nou, ce mijloace de îndreptare 

va avea când are motive de nemulțumire foarte grave asupra 

purtării copiilor sei .... ce... e + 981, 835 

— Când copilul are averea sa proprie sau când exercită vre-o profesiune 

sau meserie, ce măsuri de îndrepiare vor avea, părinţii sei, când au : 

motive de nemulţumire foarte grave asupra purtării copilului lor. | 336 

— Dacă mama are drepturi de corecţiune asupra copiilor sei naturali, legal- . 

 mente recunoscuţi”. . .. ce eee 337 

— Cine conservă dreptul de folosință asupra. averei copiilor, în timpul şi 

după desfacerea căsătoriei şi până la ce dată . ..........- „938 

* — Ce sarcine impune părinţilor, dreptul lor de folosinţă asupra averei copii- 

lor lor minori ., .. ... .... de eee eee ac. . 899% 

— Dacă există dreptul'de folosinţă asupra averei copiilor lor, pentru părinţii 

în contra cărora sa pronunțat despărțenia. ... . [ame M40 

__ Dacă mama care trece în a doua căsătorie, păsirează dreptul de folosință 

asupra averei copiilor sei, rezultați din prima căsătorie. .,.. . .. 310 

*— Asupra cărei averi a copiilor, părinţii-nu au dreptul de folosință . .'.. 344 

— * Dacă un copil conceput are dreptul a moşteni. ........... „6% 

— Dacă un copil născut mort, are calitatea să poală moştoni ...... . 05% 

— Dacă copiii unu! nedemn vin la succesiune și în ce condițiuni . . . . - 658 

_— A se vede cuvintele: „Minor“; „Minoritate;, „Tulelăi. 

Copii adoptați. A se vedea cuvintele: „Adopţiune“, „Copii“. - 

Copii găsiţi. Ce.naţionalitate au copiii găsiţi pe teritorul român, fără tată şi - 

mamă cunoscuți. ......- eee eee ea 8 

— Când cine-va găseşte un copil nou născut, cui este dator a-l încredința 

şi ce lucrare se încheie și de către cine, cu această ocaziune. . . . 44 

Copii legitimi. A se vedeă cuvintele: „Copii, „Copii naturali“. Da 

Copii legitimaţi. A se vedeă cuvintele: „Copii“, „Copii naturali“. ÎN 

Copii naturali. Cu a cui consimțământ se va putea căsători copilul natural 

. minor, ce-şi va fi pierdut pe;mama sa, sau a cărui mamă se va afla ui 

în neputinţă de a-şi manifesta dorința sa. +... 

Cum se legitimează copiii născuţi sau  concepuţi în afară : de căsătorie „80% 

 —: Cum se recunosc copiii născuţi sau concepuţi în afară de căsătorie şi ce 

„ formalităţi trebuesc îndeplinite cu actul de recunoaștere . î... 304 

— Dacă legilimarea prin căsătorie subsequentă, se poate face chiar în folo- _ 

sul copiilor decedați, în cazul când ei au lăsat descendenţi cica 305 

—  Cari sunt efectele legilimării copiilor naturali prin căsătorie subsequentă 306 

— Dacă este permisă cercelarea paternităţii şi în ce cazuri se poate face „807 

— Dacă esle permisă cercetarea maternității şi ce dovezi trebuesc făcule. 308 

__ Dacă mama are drepturi de corecțiune asupra copiilor sei naturali, legal- 

mente: recunoscuţi. «ec e „337 

” Dacă copiii naturali sunt asimilați cu copiii legitimi când vin la succesi- . 

Ei - - - . ş 
- - ax 

unea mamei lor şi a colateralilor lore e 652 

— Dacă copiii naturali, chiar când căsătoria ar fi oprită între mama şi tatăl 

- lor, moștenesc pe mama lor, pe ascendenţii și colateralii mamei, ca şi . 

-copiii legitimi . . . . -.--- ee 
- 877 

iii naturali încetaţi din viaţă fără posteritate . - 678 
— Cine moștenește pe cop le 

— A se vedea cuvintele: „Căsătorie“, „Copii“. , j j S: 

Coproprietate. Dacă un coerede este în drept ca oricând să ceară Impărțirea 120 

— Curi e proced la împărţirea unui lucru comun, de către coproprietari 1388, 1390 

 Cuin conservă coproprietarii privilegiul lor asupra lucrului pus în licitaţie 1744 

— Dacă partea nediviză a unui erede în imobilele succesiunei, poate fi urmă- 

rită de creditorii sei personali . . ... ..-.-.- ae 

. . .. .-.. . . ..  .. .. .. .. .. . . . . . 
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eticolul 

Coproprietate. A se vede cuvintele: „Impărțeală“, „Succasiunet, 

Corecţiune. A se vedei cuvintele: „Copii“, „Putere părintească“. 

Cotitate disponibilă. A se vedea cuvintele: „Donaţiune“, „Succesiune“. 

Cotutor. A se vedeă cuvintele: „Căsătorie“, „Copii“, „Minoritatei, „Tulelă“. 

Creauţă. Cum se constitue amanetul asupra mobilelor necorporale, cum sunt 
creanțele mobiliare .... . eee 1087 

— A se vedei cuvintele: „Creditor“, „Debitor:, 

Creanţă. privilegiată. Ce înseamnă o creanţă privilegială .... .....- 1723 
| „Intre mai mulţi creditori cu privilegiu, cui se dă preferința. . . . . . . 1723 

"— Intre mai mulţi creditori . privilegiați, având acelaş rang, cum se va 
regula preferința . : . . .. e 0% 

— Cum se regulează creanța privilegiată | a tezaurului public. eee e 125 
— Cum se rogulează creanța, privilegiată a tezaurului public, faţă de crean- 

țele privilegiate dobândite mai dinainte, de lerțele persoane . 14725 
— Asupra căror bunuri se pot constitui privilegiile. ..... 1726 
—  Carj sunt creanțele privilegiate care se intind atât asupra mobilelor cat 

“și asupra imobilelor . .. ... | : | 1731 
— Cum pot fi privilegiile: asupra unor - mobile | 11728 
—  Cari sunt creanţele privilegiate generale asupra mobilelor 1729 

„ —  Cari.sunt creanţele privilegiate asupra oarecăror mobile „4780 
— Care este rangul creanţelor privilegiale asupra mobilelor, la caz de. con-- 

curs între ele... ... pe ae e 1781-4786 
„—  Cari sunt creanţele: privilegiate asupra imobilelor - Ceea AVT9T 
— Cum se conservă privilegiile... ... . oa ae 1738 
„— Dacă creanţele arătate la art. 14729 cod civil sunt scutiie de formalitatea' 

inscripției . . . . : a... emma 0789 
— Cum își conservă privilegiul « său, “vânzătorul cu privilegiu . aa 1740 
— Cum îşi conservă privilegiul său asupra bunurilor cuprinse în fiecare lot sau 

asupra lucrului pus în licitaţie, coeredele sau copărtașul la o împărţeală . 1741 
— Cum îşi conservă privilegiul lor, architecţii, antreprenorii, pietrarii şi alţi 

lucrători întrebuințaţi pentru a zidi, ă reconstrui, a repara edificiuri, 
canaluri sau alte opere şi acei cari au împrumutat bani pentru a . 

| îndemniza persoanele de mai sus... ... .. 1 
— Cum îşi conservă privilegiul lor, creditorii şi legatarii cari cer r separaţiunea | 

patrimoniului defunctului . . a. ee e 1743, Vă 
"— Ce valabilitate au creanţele privilegiate supuse la formalitatea inscrip- 

țiunei, -ia privința, cărora nu sar fi îndeplinit condiţiunile prescrise 
| pentru conservarea privilegiului .... ... .. a. 17% 

— A se vedeă cuvintele: „Creditor“, „Debitore, „Inscripţiurise, Ipotecă“, 
„Privilegiu“, „Purga“. 

Credinţă. Dacă soții își datoresc unul altuia: credinţă, sprijin şi.ajutor. . . . 19% 
-— A se vedeă cuvintele: „Buna credinţă:, „Rea credinţă“. 

Creditori. Cari sunt efectele divorţului în privința drepturilor copilor asupra 
averei soților, în caz de divorţ prin consimțământ mutual și: asupra - 
averei soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză determinată şi 
cari sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi 
'şi opozabilitatea, față de creditorii soţilor ...... ae 285 

— Dacă creditorii uzufructuarului sunt în drepta, cere anularea renunţării 
făcută de uzufructuar în dauna lot . . ae D02 

„— Dacă creditorii moștenitorului, care renunţă, la, succeşiune, sunt în drept. 
a accepla succesiunea în locul său... .. e 699 — Dacă creditorii moştenirei sunt în 'drept a cere ca moştenitorul benefi- | car să epună o cauțiune pentru preţul mișcătoarelor cuprinse în in- 
Po. 

| 
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i "Articolul 

Creditori. Cum plăteşte eredele beneticiar .pe creditorii succesiunei ... .. , .. 719 
“Cum se regulează dreptul creditorilor succesiunei. faţă de eredele bene-' 

-ficiar, atunci când ei se prezintă după lămurirea socotelilor şi inain- 
tea ei, .... a . „720 

— In contra cui exercită creditorii succesiunei recursul lor, când sau u plătit 
de eredele beneficiar o parte din datorii și legate. . .... „720-722 

— Dacă creditorii au dreptul a“ cere punerea, sub pecei a efectelor suc- 

cesiunei ....... Peene . 13| 

— Dacă și în ce condițiuni creditorii sunt în drep! a face opoziţie la apli- 
carea. peceţilor pe efeciele succeșiunei, fără să aibă un titlu exo- 
culor. ... PR ee e O792 

— * Dacă creditorii pot interveni la operaţiile uni împărțeli.. a + 736, 785 
— Dacă creditorii. sunt în drept să ceară raportul din partea mostenitorilor. 1763 
—. Creditorii cari au obţinut titluri executorii în contra defunctului, în ce 

termin pot 6xecuta aceste titluri contra moștenitorilor ... . . ... . . 780 
— Dacă creditorii succeșiunei au dreptul a cere și in ce termen anume, 

separaţia de patrimoniu a defunctului de acela al erezilor . . . .', 781-783 
— Dacă creditorii eredelui au dreptul a cere separaţia patrimoniilor în contra 

creditorilor succesiunei . ......... . 18% 

— Dacă creditorii unuia dintre copărtaşi au dreptul să atace impărţeala 
făcuta şi dacă pot cere să-fie prezenţi la împărțeală. . . . . ... . . 785 

— Dacă creditorii pot exercita. în numele debitorilor lor acţiune . . . . ... 974 
— Dacă creditorii pot exereila, în numele lor personal acțiune pentru ă, 

ataca actele viclene făcute de debitorul lor în prejudiciul drepturilor lor -975 

— Cari sunt. restricţiunile ce se aduc dreptului creditorilor, de a ataca în 
numele lor personal -actele viclene făcute de debitorii -lor în pre- . 

judiciul drepturilor lor .. e... .. eee 916 

— Dacă există acţiune în restituire contra creditorilor | cari cu bună cre- 

| dinţă au primit o plată din eroare de la acela care nti o datora, şi 

| au desființat titlul lor de creanţă. . ... .. a. 993 

— Dacă există acţiune în restituire contra creditorilor cari au primit plata " 

cu rea credința. . . --. aa. eee 09% 

— In ce cazuri şi în ce condiţii actele ue rocunoşterea | unei i datorii, consia- 

tată, printr'un titlu, pot face probă despre datorie și dispensează pe 

creditori de prezentarea titlurilor originale . . . . , . „1189 

— Dacă creditorii femeei măritate pot cere separaţia patrimoniilor pentru. 

cauză că dota este in mare pericol. . ... .?î - aaa 4957 

—  Dacă-creditorii soţului pot cere anularea separaţiei de patrimoniu şi să 

invoace nulitatea ei. ... . .. aie + 1959, 1264 

- — Dacă creditorii soțului pot interveni în n proces spre a “contesta cererea de 

separație de patrimonii . . . ..- a... 4961 

— A se vedeă cuvintele: „Abandonare“, „Acţiune de anulare* ,  „Adijudecare:, 

n jAmanet“, „Antichreză“, „Cesiune“, Compensaţie“, „Confuziune:, „Cre- 

anță privilegiată“, . „Debitor, „Executare“, „Exprovriere“, „Fideju- 

siune“, „Ipotecă“, „Licitaţie“, „Novaţiune“,. „Obligaţiune“, „Ofertă de 

plată, „Plata, „Prescripţie“, ' „Privilegiu“, „Remiterea” datoriei“, „So- 

lidaritate“, „Subrogaţie“,. „Urmărire“. 

Creştere. A se vedeă cuvintele: „Copii“, „Educaţie“, „Intreţinere“. | 

Creşteri de pământ. A se vedeă cuvintele : „Accesiune“, „Aluviune“. 

„Creştini. Cum dobândeau calitatea de .cetățean român, cei cari erau de rit 

creştin. .... îsi . 

Crimă. Dacă vre-una din cauzele de “divorţ dă loc. la urmărire “criminală din 

partea, Ministerului public, atunci acţiunea de divorţ se va sus- 

penda până la intervenirea hotărârei. Curţii cu Juraţi... , ... . .-- 

9
 - 
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Crimă. A se vedeă cuvintele: „Muncă silnică, „Pedeapsă, „Recluziune“. 

Criminal. A se vedea cuvântul: „Penal“. ie - , 

Criminală pedeapsă. Dacă bărbatul este căzut sub o condamnare criminală, 

chiar în contumacie, cine autorizează pe femee, în timpul cât ţine , 

| osânda, ca să facă acţiuni şi să contracteze... . . ....... „903 

Criminală pricină. Dacă femeea are nevoe de autorizaţia bărbatului când este 

urmărită în pricini criminale. . . eee... 198 

Criminală procedură. Când dovâda celebrării legale a căsătoriei, se află dobân- 

dită prin rezultatul vreunei proceduri criminale, ce efecte produce 

“ înscrierea sentinţei în registrele de stare civilă, în privinţa soţilor 

şi a-copiilor. . . .. ..... eee. fc... | 180 

Cruzimi. Dacă se poate cere divorţul, pentru excese, cruzimi sau insulte ” » 

grave . cn... .. eee 92 

Cuartir-maestrui. Cine îndeplineşte oficiul de ofiţer de stare civilă în caz de . 

răsboi sau tulburări pentru militari sau alte persoane în serviciul 

armatei .. cc... eee. 14 

— Cine redactează actele de moarte ale militarilor, in caz de răsboi sau 

tulburări . o... eee... o. 81 

— Cine primeşte, şi cari sunt formalităţile, actele de moarte ale militarilor 

iacetaţi din viaţă în spitalele militare. . . . 8 

Cuasi-contract. Care este definiţia cuasi-contractului în codul civil. ..... "986 

— Până la ce dată este obligat 'a'continua administraţia, acel” care gerează 

interesele altuia fară ştirea, proprietarului. . ........- 1. 987, 988 

— Ce îngrijire trebue să dea gerantele în administrarea intereselor aliuia 989 

* — Dacă gerantul este răspunzător, când afacerea s'ar compromite . . ... ». 990 

— Dacă stăpânul este obligat a respecta obligaţiile contractate de gerant 

şi să-i plătească acestuia . cheltuelile -utile şi necesare ce a făcut. . Yi 

— Cum se regulează dreptul de restituire, când cineva, din eroare sau cu 
bună ştiinţă, primeşte ceea ce nui se datoreşte şi care sunt efectele 
cu privire la înstrăiiarea lucrului. . ,. cc... e 992-997 

Cuasi-delict: Care este responsabilitatea cuiva de prejudiciul cauzat prin | 

faptul seu sau al persoanelor sau lucrurilor puse sub: paza sa .. . 998-1003 
— Dacă minorul are acţiune în resciziune contra obligaţiilor ce rezultă din 

delictele sau cuasi-delictele sale . ........ e. . „41162 
— A se vedeă cuvintele: „Delict“, „Responsabilitate“. 

Culpă. Dacă vinderea nu s'a executat prin culpa uneia din părţile contractante, 
ce efect are acest fapt asupra convenției accesorii a arvunei . . . . 1298 

—  Cari sunt obligaţiile creditorului cu privire la lucrul amanelat . .:.. . „1691 
— A se 'vedeă cuvintele: „Amanet, „Comodat“, „Depozit“, „Dotă“, „Mandat“, 

„Obligaţiune“, „Responsabilitate“, „Societate“, „Uzufruct:. - 

Cumnaţi. Intre ce grade de rudenie, în linie colaterală, este oprilă căsătoria . 14% 
— Cine dă dispensă și pentru ce motive, la căsătoria între cumnaţi şi 

cumnate ........ eee e... | ee. 150. 

— Dacă în consiliul de familie al unei t 1 Con tele intră de drept membri, cum- 
naţii minorului ” e eee eee „858 

Cumpărare. Dacă femeea poate instrăina, ipoteca averea. sa parafernală, sau 

„ dobândi avere fără uutorizaţia soțului. . . . .. cc... . 199 
— A se vedeă cuvintele: „Dobândire“, „Femee 'măritată“, „Instrăinare“, Ă 

„Minoritate“, Vânzare“, o 
Curatelă, Care este domiciliul majorului interzis. ..... î. : a. . 93 
— Cine numeşte un curator pentru a reprezenta pe cei presupuși absenți. 9% 
— Cu cine nu se poate căsători copila minoră aflată sub tutelă. .... 149 
—, In ce condițiuni poate forma tutorul sau curatorul opoziţie la câsătorie. 156 
— Cine numește pe curatorul unui minor emancipat și ce atribuţiuni are . 495, 815 
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Codul civil „TABLA DE MATERIL | __ Curatelă 

i , , Articolul 

Curatelă. După a cui cerere se numeşte un curator imobilului ipotecat, delăsat 
de cel ce-l poseda ....u:. e eee... 1197 

Curator. A se vedea cuvintele: „Curatelă“, „Succesiune“. - 

" Curte cu juraţi. Când vre-una din cauzele de divorţ, dă loc la, urmărire crimi- 

nală din partea Ministerului. Public, dacă acţiunea de divorţ tre- 
buește suspendată până la intervenirea hotărirei Curţii cu juraţi . . . 217 

— Ce formalităţi trebuesc să. se îndeplinească. atunci când divorţul se cere 
pentru că unul dinire soţi, se află condemnat la muncă silnică sau 

recluziune ........: aa... a. . îi... ca 48 

Curte de Apel. In caz când se face apel contra hotărirei de divorţ, cum va ju- 

deca apelul Curtea de Apel .. . . .-. . ee... 24 

— De când curge terminul în care trebueşte să 'se prezinte decizia, de divorţ 

la ofiţerul de stare civilă pentru inscriere. . .. .. ........ 241 

— Când copilul va avea averea sa proprie sau când exercită vre-o. meserie 

sau profesiune, ce mijloace de îndreptare vor avea părinţii sei când 

au motive de nemulţumire foarte grave asupra purtării copilului lor 336 

'— A se vedeâ cuvântul: „Apel“.: | - 

Curte de Câsaţie. A se vedea cuvintele: „Legea pentru Curtea de Casaţie şi Ju- 

stiţie“, „Recurs“. a a 7 

DD. 

Dar. A se vedeă cuvintele: „Donaţiei, „Dotă“. 

Dar manual. Dacă exislă în dreptul nostru daruri manuale, ......... 813 

_— A se vedea cuvinlele: „Donaţie“, „Dotâ“.. a 

Dată. Dacă actul de naştere trebuește să. cuprindă data şi locul nașterei. . . 43 

— Dacă actul de recunoașterea unui copil trebueşte. înscris și unde anume 43 

— Dacă procesul-verbal încheiat pentru facerea publicaţiilor de căsătorie 

trebueşte să cuprindă data facerei lor. . . . . . . - cc... A 

—  Cari sunt efectele divorţului în .privința dreptului copiilor asupra averei 

soților, în caz de divorţ - prin consimțămâni mutual şi asupra averei 

soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză determinată şi cari _ 

sunt formalitățile de indeplinit pentru realizarea acestor drepturi . 285 

— In ce cazuri şi în ce condițiuni, actele de recunoaşterea unei datorii, con- 

“ statată printr'un titlu, pot face probă despre datorie și dispensează pe 

creditor de prezentarea titlurilor originale. ..... 4189 

— A se vedeâ' cuvintele: „Dală certă“. o j 

Dată certă. In ce caz un act sub semnătură privată dobândește data certă .opo- 

zabilă terțelor persoane . . . - - o... cc ee o. 1182 . 

— Pentru a exista dreptul de preferinţă, al. creditorului amanetar, ce for- 

malităţi trebuesc să se îndeplinească . .... o. oh. 1686 

__ Cum se constitue amanetul asupra mobilelor necorporale, cum sunt crean- 

țele mobiliare .......- eee eee 
ca 4687 

— A se vedea cuvintele: „Act auțentic“, „Act sub semnătură privată“, 

4? % ioti “ d gi . 
„Dată, „Iascripţiune“, „Ipotecă“, „Transcripţiune“, „Vânzare“. 

Datorii. Cari sunt. drepturile și datoriile respective ale soţilor. ... -...- 194-208 

— A se vedeă cuvintele : „Căsătorie“, „Drepturi“, „Obligaţie“. 

Datorie. Când poate avea loc remiterea datoriei. . . . . . .- o --- 1138 

— Dacă remiterea lucrului dat ca siguranţă a datoriei, face a se presupune 

remiterea datoriei =. - o e cec. [cc aaa. 1139 

— Dacă remiterea titlului original sau a copiei legalizate de pe titlu făcute 

unuia dintre debitori, are acelaş efect faţă de loți ceilalți debitori. - 1140 

__ Dacă remiterea sau descărcarea expres făcută în folosul unuia. dintre 

“odebitorii solidari, liberează pe toţi ceilalți codebitori . . -:- - - - 144 
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Datorie TABLA DE MATERII | Coâul civil! 

Datorie. Dacă remilerea sau descărcarea, expresă făcută de creditor debitorului 

| - principal, liberează pe debitorul principal. -. cnc... 

— Dacă descărcarea acordată fidejusorului liberează pe debiturul principal 

— Dacă creditorul este obligat a scădea, debitorului principal, ceea cea “pri- 

mit de la fidejusor. . . cc. cc 

— A-se vedeă cuvintele: . „Creanţă privilegiată”, „Dotăs, „Imprumut“, „Ipo- 

tecă“, „Privilegiu*, „Succesiune“. 

"Daune- interese. Dacă proprietarul pământului a făcut construcții, plantaţii 

. şi lucrări cu materialuri străine, ce drepturi are proprietarul acelor 

materiale. ... cc. ee 

— Dacă plantațiile, construcţiile şi lucrările au fost tăcute de catre o atreia 

-persoană cu materialurile ei pe pământ străin, ce drepturi au pro- 

prietarul pământului -şi proprietarul materialelor . . ........ ..- 

— Dacă cei ce vor întrebuința materii străine fără ştirea proprietarilor, pot 

fi condamnaţi la daune-interese şi urmăriţi pe cale penală. .... 
— Dacă orice faplă a omului care cauzează cuiva un prejudiciu dă lvuc la 

desdaunare ... ceea 
— Dacă cineva este răspunzător 'de dauna, cauzată altuia prin negligența 

sau imprudenţa sa. . ce eee 
"— Dacă cineva este răspunzător de dauna cauzală altuia prin taptul per- 

| “soanelor de cari răspund sau de lucrurile ce sunt sub paza sa. 

— Dacă tatăl și mama sunt răspunzători de dauna cauzată de copiii lor minori 
—. Dacă stăpânii şi comitenţii sunt răspunzători de dauna cauzată de ser: 

i vitorii şi prepușii lor în funcțiunile ce li s'au încredințat. ...... 
— Dacă institutorii şi artizânii sunt răspunzători de dauna cauzată de. elevii 
IE și ucenicii lor, în timpul câna se găsesc sub privigherea lor. 

» — Dacă proprietarul unui animal sau acela care se servește de dânsul, esto 
| răspunzător de dauna cauzată de animal ... .. ... cc... 
— Dacă -proprietarul unui. edificiu, este răspunzălor! de dauna. cauzulă prin 

ruina edificiului său . 
— Când delictul sau cuasi-delictul este imaputăbil la mai muute persoane, 

daică ele sunt ținute solidar pentru despăgubiri . . : ........ 
— Dacă neindeplinirea obligaţiunilor contractate de una din părţi, aduce 

Articolul 

"1142 
1142 

1142 

493 

998 

999 

1000 
1000 

1000 

„1000: 

1001 

1002 

„după sine condamnarea sa la daune-interese şi în ce condițiuni . 1020, 1021, 

— Câna pot fi: considerate ca datorite, daunele- interese. ......... 
— Dacă poate fi loc la acordarea de daune-interesc, când din o cauza de 

forţa majoră sau caz fortuit, debitorul a fost împedecat de a da sau 
de a face aceea la care se obligase sau a, făcut aceea ce era oprit. 

„— Ce pot cuprinde daunele-interese- ce sunt datorite creditorului 

-1075, 1078, 1082: 
1081 

1083 
1084 

—. Când debitorul nu-și îndeplineşte obligaţia, de ce daune „răspunde . .'1085, 1086. 
— Dacă pot fi micşorale sau majorate daunele cari au fost fixate prin 

convenţiune, în -caz de neexecutarea -convenţiei 
In -ce consistă daunele ce se pot acorda la obligaţiunile cari au de 

obiect o sumă debani ... 
Dacă advocaţii se pot. face cesionari de drepturi litigioase, cari, sunt în 

_ competenţa, Curţii de apel în a cărei circumscripție își exercita, func- 
țiunea lor şi care este sancţiunea. ....,.. i... 

Cari sunt drepturile proprietarului în. cuzul când arendaşul nu-şi înde- 
plineşște obligaţiile decurgând din. lege sau din contractul de arendare 

— A se vedeă cuvintele: „Accesiune:, „Amanet*, „Antichreză“, „Arendare“, 
„Clauză penală“, „Comodat“, „Cuasi-delicti, „Delict«, „Depozit“, „Des- 
păgubiri“, „Fidejusiune“, „Grefier“, „Locaţiune“, „Mandat, Preju- 
diciu“, „hesponsabilitate“, „Societate“ , „Uzufruct“, » Vânzare, E 
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* Codul civil TABLA DE MATERII... „Daune cominatorii 

LI . , . Ii . „Articolul 

Daune cominatorii. In ce cazuri se pot acorda daunele cominatorii. . . . 1073, 1075 
_Dabitor. A se vedeă cuvintele: „Abandonare“, „Adjudecare“, „Amanet:, „Anti- 

- chreză“, „Cesiune“, „Contract“, „Creanţă“, „Creditor“, „Expropriere“, . 

„Executare“, „Ipotecă“, „Licitaţie“, „Obligaţie“, „Urmărire“. 

Deces. A se vedeă cuvintele: „Act de moare“, „Act de stare civilă“, „Incetare 

* din viaţă“, „Moarte“, - . 

Decizie. A se vedeă cuvintele: „Hotărire“, „Senlinţă“. 

Decizoriu. A se vedeâ cuvântul: „Jurământ“. 

Declaraţie. Unde şi in ce termin se face declaraţia de naştere a unui copil . „sl 
— Unde se face declaraţia: şi încredințarea unui copil găsit. cc 
—' Unde se face şi sub ce formalităţi, declaraţia proectului de: căsătorie. 49 
— Cum 'se înlocuesc actele de naștere şi de moarle necesare la celebrarea 

unei căsătorii. . ceea 57 

— Dacă în actul de căsătorie trebueşte trecută declaraţia soţilor de con- 
simțământ aaa ea . 62 

— . De cine şi cum se face declarația decesului unei persoane. ........ 64 
— Unde şi cum se face declaraţia de schimbare de domiciliu, ....... s9 
— In lipsă de declarație expresă, din ce împrejurări depinde intenţia 

schimbării domiciliului. .. ee 9% 
- — A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Act de stare civilă” „Emancipaţie“. 

Decret-lege. A se vedeă cuvântul „Lege. 

Delegaţiune. In ce caz poate avea loc delegaţia 'dată de debitor creditorului 
său pentru a, percepe veniturile imobilului său ........ aa 1831 

Deliberaţiune. Cum se face deliberaţiunea, eredului pentru acceptarea succesiunei 706,711 

— A se vedea cuvintele: „Consiliu de familie“, „Copii“,.„,Minoritate“, ,„Tutelă“, 

Delict. Dacă chestiunea suprimării stării civile, înainte de a veni înaintea, 
unsi instanţe penale, trebue să, fie rezolvită în mod definitiv de o 

i instanţă Civilă ee ea a 2800 

— Dacă cei ce vor întrebuința materii, străine, fără ştirea, proprietarului, 

pot fi condamnaţi la daune-interese şi urmăriţi pe cale penală . . . 515 

— Cine răspunde pentru daunele rezultate din delicte şi cuasi-delicte . . 998-1003 

Dacă minorul are acţiune în. resciziune contra. obligaţiilor ce rezultă. din” 

delictele sau cuasi-dolictele sale. . . . . pe. |. rc... 1102 

— Dacă proba cu: marturi este admisibilă pentru a “dovedi obligaţiunile cari 

se născ din. delicte şi cuasi-delicte . . . . ... . De 1198 

— A se vedeâ cuvântul: ,„Daune- -interese't, 

Demenţă. A se vedeă cuvintele: „Interdicţiune“,. „Nebunie. 

- Denegare de dreptate. Dacă judecătorii pot fi urmăriţi ca culpabili pentru de- 

negare de dreptate. şi când se poate spune că există din partea lor 

denegare de dreptate. . .. cc cc... 3 

Depozit: Cum e considerată în drept, punerea provizorie asupra averei absen- 

tului şi ce îndatoriri au persoanele puse în posesie. ... ... . 110 

— . Ce se înțelege prin cuvântul „Depozit“... e... 1591 

— De câte feluri este depozitul. .. . . cc cc. cc... 1592 

—  Cari sunt caracterele contractului de depozit şi cum se incheie acest . : 

. contract . „cc NR „1599 

— De câte feluri este. depozitul propriu ZIS... PI RE 139 

— Cum se formează depozitul voluntar. . . . ec. cc... . 1595 

— Dacă depozitul voluntar se poate face de altă persoană afară de proprie- _ 

tarul lucrului e ceea 159 

— Dacă depozitul voluntar trebueşte făcut prin act scris. .. . cc... 1597 

— Dacă depozitul s'a făcut de către o persoană capabilă către una neca- 

pabilă, ce acţiune are . deponentul contra depozitarului în reluarea 508 
19 obiectului depus -.......- 

o



Depozit TABLA DE MATERII | „Codul civil 

” . articol 

Depozit. Ce îndatoriri are depozitarul. . . . cc... cc. cc... 1599, 4600 

— "Dacă depozitarul răspunde de stricăciunile provenite din forţă majoră 1601, 1605 

— Dacă depozitarul se poale servi de lucrul depozitat. . . .. ... 160 

— Dacă depozitarul are dreptul a vedea lucru! ce s'a depue in o ladă inchisă 

sau sub o copertă sigilat. . .. cc... cc. 1603 

— Dacă depozitarul este dator a restitui acelaş lucru pe care l-a „primit . 160% 

— In ce stare csle obligat depozitarul a înapoia, iucrul:idepus. ...... 1605 

_— In cazul când s'a luat prin forță. depozitarului lucrul depus, dându: “iese, 

! în schimb o sumă de bani sau un alt lucru, ce 'trebueşte să restitue 

el deponentului e ceea 1606 

— Ce trebueşte să restitue moștenitorul depozitarului, când cu bună credinţă 

a vândut lucrul pe carenu știa că este depus. ......-. . 1607 

— Dacă depozitarul este obligat a restitui fructele lucrului depozitat. 1608 

— Dacă depozitarul este obligat a plăti dobândă pentru banii depozitaţi . 1608 

— Cui trebueşte depozitarul să restitue lucrul depozitat. ...8.....- 1609 

— Dacă depozitarul poate pretinde ca deponentul să dovedească proprietalea 

lucrului depus. . cc se 1610 

— Ce obligaţiune are depozitarul când descopere că lucrul depozitat este 

furat şi cunoaşte pe adevăratul proprietar. . .:. . o... ... 1610 

— In caz de deces al deponentului, cui urmează să se restitue lucrul depus 1611 

— Când după decesul deponentului au rămas mai mulţi moştenitori, cum . 

se face restituirea lucrului depus. .:. e cc... cc... „1611 

— Dacă după facerea depozitului, deponentul a pierdut dreptul de adminis- 

'“traţia, bunurilor sale, cum se face restituirea lucrului depus. . . . 1612 

— Dacă depozitul a fost făcut de un tutor care în momentul restituirei, a pier- 

dut calitatea de tutor, cui urmează a se face restiluirea.lucrului depus 1613 

— Unde este obligat depozitarul a face restituirea lucrului depus. .. . 1614, 1615 

— Dacă deponentul poate cere restituirea lucrului depozitat, înainte de expi- 

rarea terminului fixat. .. .... . . ... ..... e eee 1616 

— -Când se descopere și se dovedeşte că'depozitarul este insuși proprietarul | 

lucrului depozitat, dacă depozitarul poate fi obligat a restitui Iucrul 

-depozitat. . . ceea 1617 

—  Cari sunt îndatoririle deponentului. faţă de depozitar eat. 1618 

— Dacă. depozitarul este în drept a opri, depozitul până la plata integrală 

“a cheltuelilor făcute din cauza depozitului. . . ........-- 1619 

— Ce se înţelege prin cuvintele: „Depozit necesar“... .........- 1620 - 

— Dacă proba testimonială este. admisibilă pentru a se”: dovedi depozitul 

necesar ... . . . . . ... îi eee eee... 1624 

— Ce regule se aplică depozitului necesar. .. ... cc... 1622 

Ce fel de depozit oste depozitul lucrurilor aduse in localul-ospătătorilor 

Dacă ospălătorii sau hangiii răspund de furtul sau stricăciunea lucrurilor 
călătorilor... . . ce... .. 

A se vedea cuvântul: „Sechestru:. 

Derogare. Dacă se poate 'deroga prin convenţiuni sau dispoziţiuni particulare, 
la legile cari interesează ordinea publică și bunele moravuri. . : 

" Desbinare.: Ce” efecte produce desbinarea între tată şi mamă, cu privire la 
consimţământul la căsătoria, copilului lor . în. . | . . . . . . 

— Ce efecte produce desbinarea, dintre ascendenți în privință consim- 
ământului la căsătoria descendenților lor . . . . . . c:. . . ..  .. 

Descendenţi. In ce termin pot cere restituirea averei absentului, descendenţii 
în linie dreaptă ai absentului. ..... 

— intre ce grade de rudenie este oprită cu desăvârşire căsătoria. . .. . 
„— Cine poate forma opoziţie la căsătorie . .. ş . |... .. |. . . . . . . . . . . 
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Codul civil | = TABLA DE MATERII Descendenţi 

articolul 

Descendenţi. Dacă descendenţii părţilor pot fi ascultați ca martori în judecarea 
| unei cereri de divorţ .. ........- eee ao... 234 
— Dacă legitimarea se poate face în folosul copiilor decedați, în cazul când i 

au lăsat descendenţi. . . . cc... aaa 305 
— Ce condițiuni se cer pentru cel ce voește să facă o adopțţiune. . „909 
—  Cari sunt efectele adopţiunei asupra căsătoriei adoptatului. ...... 313 * 

— Dacă adoptatul moare fără descendenţi, cine are dreptul la succesiunea, sa - 316 

— Dacă adoptatul moare lăsând copii sau descendenţi şi aceştia mor fără 

“posteritate, cine are dreptul de succesiune asupra lucrurilor dăruite 

de adoptator. .. ...... ... e ae ee. . 317 

—. A 's6 vedeă cuvintele: „Ascendenţi“, „Rude“, „Succesiune“. , 

Deschiderea succesiunei. A se vedeă cuvântul: „Succesiune”. 

Desfacerea căsătoriei. Dacă se poate trece în a doua căsătorie, fără ca cea 

| dintâi să fie desfăcută. . . .. . .. .... IE DD 130 

„.— In ce cazuri şi sub ce condițiuni poate cere Procurorul anularea căsătoriei; 

în timpul vieţii ambilor soţi şi condemnarea lor la despărțire. . . . 172 

— Prin câte moduri se desface căsătoria . . ..... . . 209 

— Văduva şi femeea, a cărei căsătorie a fost declarată nulă, după cât timp 

va, putea trece în altă căsătorie, de la desfacerea sau anularea căsă- . 

- toriei precedente. . ......- Ce... 

— ' Dacă legitimitatea, copilului născut după 300 zile de la. desfacerea căsă- 

toriei, va pulea fi contestată. . . . . . eee ea... . 289 

— Cine conservă dreptul 'de folosință asupra averei copiilor, în timpul. și 

după desfacerea căsătoriei şi până la ce dată. ..... cc... . 338 

— A se vedea cuvintele: „Divorţ“, „Moarte“. , : . | 

Desfiinţare. A se vedeă cuvintele: „Abitaţiune“,: „Adopţiune“, „Amanet*, „Anti- 

chreză“, „Anulare“, „Arendare“, „Căsătorie“, „Comodat“, „Consiliu 

judiciar, „Contract“, „Depozit“, „Divorţ, „Donaţie“, „Emancipaţie“, 

„Fidejusiune“, „Imprumut“, „Inscripţiune“, „Iaterdicţie“, „Ipotecă”, 

„Locaţiune*, „Mandat“, „Minoritate“, „Nulitate“, „Obligaţie“, „Partaj“, 

„Privilegiu“, „Rendită“, „Reziliere“, „Rezoluţiune“, „Schimb“, „Se- 

chestru“, „Separaţie de patrimonii“, „Servituie“, „Societate“, „Testa- 

A ment“, „Tranzacţie“, „Tutelă“, „Uzutruct“, „Vânzare“. , o 

Despăgubiri. Dacă depozitarii registrelor de stare civilă, pot fi supuşi acţiunii | 

civile a, părţii vătămate, pentru alteraţiile săvârşite în ele . ... 37, 

— Dacă alteraţiile, falsificările sau înscrierea actelor de stare civilă pe foi 

* libere iar nu în registre, dă drept părţilor interesate a, cere des- 

păgubiri . .. ee
 ae 38 

— Când ofiţerul stării civile va fi celebrat căsătoria, fără să i se fi tăcut 

cunoscut rezultatul opoziţiei, dacă poate -fi condemnat la amendă şi 

„despăgubiri . . . - - - eee 
a .. 54 

— Dacă soţii au dreptul la despăgubiri pentru omisiune sau greşeli în tre- 

" cerea, declaraţiilor privitoare la contractul de căsătorie, în actul de 

î.. . .. 62 
căsătorie ........ ce e n... a... 

— In caz de respingerea unei opoziții la căsătorie, cine poale fi condemnat , 

la despăgubiri. e 161 

— Când funcţionarul stării civile sau orice alt autor al. fraudei privitoare 

la o căsătorie, a încetat din viaţă când s'a intentat acţiunea în contra, 

sa, dacă pot fi urmăriţi moştenitorii pentru despăgubiri și de către 
2 

CD e a 182 

— A se vedea cuvintele: „Daune-interese“ precum $i trimeterile dela acest 

„titlu, i 
: „Divorţ“, „Desfacerea căsătoriei“, 

Despărţenie. A se vedeă cuvintele: »l Ă căsătoriei 

„Divorţ“, „Desfacerea căsătoriei . 
Despărțire. A se vedeă cuvintele: 

— 923 —



Destituire | TABLA DE MATERII - | __ Codul ciși] 

- . . Articolul 

Destituire. A se vedeâ cuvintele: „Consiliu de familie“, „Minoritate“, „Tutelă:. 
Dazavuare. In ce cazuri bărbatul poate să nu recunoască paternitatea copilului 

născul-în timpul căsătoriei. .... aaa e 286, 989 
— Dacă bărbatul poate sub cuvânt de nepulinţa irupească | sau de adulter, 

să nu recunoască paternitatea copilului născut în timpul căsătoriei. 287 
— In ce-cazuri- nu poate bărbatul să tăgăduiască paternitatea : copilului 

născut mai înainte de 180 zile de la data căsătoriei: ........ 288 
— In ce terriin bărbatul trebue să lăgăduiască paternitatea copilului născut, 

Ă în timpul căsătoriei ........ Pa 290 
— Când bărbatul a murit fără a reclama, dacă. moștenitorii săi sunt: “în 

drept şi în ce anume termin să conteste legitimitatea copilului ... 291 
Diată. A se vedeă cuvântul: „Testamenl:. 

Diligenţă. A se vedeă cuvântul: „Obligaţie“, 
Directorii spitalelor. Cine declară decesul persoanelor moarte În spitale s sau în | 

” „ori ce stabilimente publice sau particulare, . .......-.. 66 
— Cine încheie actele de moarte ale militarilor decedați în <pitale militare 2 

Discuţiune. A se vedeâ cuvintele: „Beneficiu de discuţiune“, „Fidejusiune“. 
Dispariţie. A se vedeă cuvinlele: „Absenţă“, „Lege pentru conslalarea morții 

prezumâăte a celor dispăruţi în timpul răsboiului:. 
Dispensă. Cine dă dispensa de vârslă şi pentru ce molive, pentru a se putea 

contracta o căsătorie. . ....., „128 
— Cine dă: dispensă. și pentru ce molive,la "căsătoria dintre cumnaţi $ și cum- 

nate şi dintre veri şi vere ...... ne 190 
Disponibilă. A se vedeă cuvintele: „Donaţiunes, Succesiune:. 
Dispoziţiuni. Dacă se poate deroga prin convenţiuni sau dispoziţiuni particulare, 

la legile cari interesează ordinea publică şi bunele moravuri. .. . 5 
— A se vedeâ.cuvintele: „Contract de căsătorie“, „Testamenti.. 

Distanţă. A se vedeâ cuvintele: „Construcţiuni“, „Serviluţie. 
Distrugere..A se vedea cuvintele: „Amanet:, „Arendare*, „Căpitan“, „Cărăuş“, 

„Comodală, „Depozit“, „Dotă“, “„Locaţiune“, „Obligaţie“, „Societate:, 
»„Uzufructă, „Vânzare“. ! ” 

Divizibile. A se vedeâ cuvântul: „Obligaţie“. 
Diviziune. A se vedea cuvintele: „Fidejusiune:, „Impăr țealăs, „Partaj , „Succesiune. 

4 

Divorţ. Prin câte moduri se poate desfacecăsătoria . . . . i, 209 
— Dacă bărbatul sau femeea pot cere despărţenia pentru cauza da adulter 211 
—- Dacă se poate cere divorţul peniru excese, cruzimi sau insulte grave. . 212 
— Dacă. se poate .cere și dobândi divorţul când unul dintre soți va fi'osândit 

la muncă silnică sau.recluziune. .. .... a 2I8 
— Când poate constitui o cauză'de 'divorţ consimţământul mutual - a DM 
— Dacă se poale pronunţa divorțul în cazul de vrăjmășie a vieţii unuia dir 

SOțI 915 
— La ce tribunal se ” introduce cererea de divorţ. e. 246 — Când vre-o cauză de: divorţ dă loe.la o urmărire criminală din partea 

Ministerului Public, dacă acțiunea de divorţ se suspendă până la in- tervenirea hotăririi Curţii cu Juraţi ...... 27 — Ce trebue să conţie cererea de divorţ şi cum se primește ea de. tribunal 218 — Care este procedura primirei cerere de divori şi ce: lucrări se încheie cu această ocaziune. ..., „249, 220 
— Cum procedează, Preşedintele tribunalului ele tribunalului cu dârea, Sfatu ilor i în " acţiunea de divorț: . ile soților , 92] 
— Cum sea . .. 92 

de aia * sau se suspendă permisiunea scoaterei citaţiilor în acţiunea 
PA 922 

— Care ce ” . d esto procedura citării în acţiunea de divorţ ș și în ce termin se face : 
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Divorţ. Cum.se procedează în acţiunea de divorţ după primele citaţii în ședința 
„secretă, Despre expunerea de motive şi propunerea martorilor 
Dacă în materie de divorţ, părţile se pot. înfățișa, prin procuratori + .. 
Ce dovezi poate propune pâritul in acţiunea de divorţ. 
Cum va, proceda tribunalul la o a doua înfățișarea părților înaintea sa, a 297, 228 
Cum va proceda tribunalul la a treia înfăţişare înaintea s sa. Admiterea 

“Ce rude lrebuesc să autorizeze divorţul prin consimțământ mutual. .. . 

— 525 — 

tina 

, 

În principiu -. . 229 
Dacă. tribunalul, poate după admiterea în principiu a cererei de divorţ, să 

hotărască asupra fondului . 230 
Când pot propune părţile contestaţiile lor asupra actelor ş și motivelor de 

admitere și apoi asupra, fondului, în judecarea acţiunei, de divorţ . 231 
Cum va proceda tribunalul îndată ce se va pronunța hotărirea care or- . - 

donă a se face cercetări prin marluri . . . 232 

Când se pot opune părţile la admiterea martorilor în “acţiunea de divorţ 233 
Dacă rudele şi servitorii părţilor pot fi ascultați « ca martori, în judecarea 

unei cereri de divorţ ... - .. „984 

_Ce trebueşte să arate hotărirea de admitere a- unei i dovezi cu a martori, în 

materie de div orţ . 235 

Cum se audiază marturii în "materie “de divorţ și în prezenţa căror “per- 

soane ....... a. oa da e 236-288) 

Cum trebue să procedeze tribunalul după săvârşirea cercetării prin 

martori .... î.. 239 

Cum procedează iribunalul când. lrebueşte să pronunţe | hotărirea de avort ÎN 

şi unde o pronunţă . .-..- LR a. . „940 

In ce cazuri tribunalul poate acorda, anul de încercare | în o cerere de 

divorţ . .. .. 24 

Cum procedează tribunalul după un an: de încercare, i în "cazul cână soții 

nu Sau împăcat. ..... a. . .. „942 

Ce formalități. trebuesc să se îndeplinească atunei cână se va cere divorţul 

pentru molivul că unul dintre soţi se află condamnat ]a muncă silnică 

- sau recluziune. . . - cc. . na 243 

“In caz când se face apel contra sentinţei de admisiune sau a judecății 

definitive asupra unei cereri de divort, cum va. proceda Curtea de 

Apel .... 24 

Cari sunt lormenile de apel ş şi recurs în materie "de divorţ ş şi ce efect are 

declararea recursului asupra executării holărirei de divorţ . , 215 

In ce termin trebue să prezinte soțul câștigător hotărirea, de divorț, otiţeru- | 

lui de stare civilă, pentru înscriere şi unde se înscrie ...... . . 9246 

De când curge terminul de două luni în care trebueșie să se prezinte 

hotărirea de divorţ la ofițerul de stare civilă pentru înscriere. . . 247 

Cari sunt efectele neprezentării hotărirei de divorţ, în termenul stabilit ” 

de lege pentru inscriere, la ofiţerul de stare civilă ......4 248 

Cui se încredinţează . în mod provizoriu copiii, în procesul de divorţ. 249 

Dacă femeea în procesul de divorţ, va putea părăsi domiciliul bărbatului 

şi să ceară 'o pensiune de întreţinere ...... , 250 

In ce cazuri împăcarea, soților stânge cererea. de divorţ. 251 

In ce cazuri după împăcarea soţilor, ei pot porni o nouă cerere ede div orţ „259 

- Cum se dovedeşte împăcarea soţilor în procesul de divorţ . 953 

Ce vârstă se cere soților pentru a se putea divorța prin consimţământ.. _ 

mutual ... Aia m... a. .. 254 

După ce termin dela săvârşirea "căsătoriei se e poate | cere divorțul prin- _ 

consimtământ mulual . . . --- - Ceea. 255 

In ce caz nu se mai poate cere divorțul prin consimțământ. mutual . „. pi 
dd
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Divorţ. Ce formalităţi trebuesc să îndeplinească în prealabil soţii, cu privire la 

averea lor, înainte de & cere divorţul prin consimțământ mutual. . 
In caz-de divorţ prin consimțământ "mutual, ce tocmeală înscrisă tre- 

- _buese să facă soţii, în privinţa copiilor şi a pensiunei de întreţinere 
a soției ..... ae eee aaa... .| ee... 

Unde se prezintă soţii în persoană şi de cine sunt insoțiţi, pentru a face 
declaraţie - de divorţ prin consimțâământ mutual. ...... 

Cum procedează Preşedintele Tribunalului la prima înfăţişare a soţilor, 
în caz de divorţ prin consimțământ mutual. .. .. 

Dacă după prima conciliere, în caz de divorţ prin consimțământ mutual, 
soţii stăruesc în hotărîrea lor, ce acte sunt obligaţi să depue Ia tribunal 

In caz de divorţ prin consimţământ mutual, ce trebub să conţie procesul- 
verbal încheiat de tribunal şi ce măsuri se iau în privința relragerei 
femeei din domiciliul conjugal. . . . . cc cc... .. 

In caz de divorţ prin consimțământ mutual, de câle ori şi la ce interval 
se repetă declaraţia de despărţenie şi dacă la aceste 'repetări se cere 
şi consimțământul părinţilor sau ascendenţilor ........ o... 

In ce termen, după facerea cererei de divorţ prin consimțământ mutual, 

se va, pronunţa admiterea, despărțeniei şi cari sunt formalităţile ce 
au loc cu această ocazie .......... eee eee... 

Dacă în acest caz soţii stăruesc în divorţul prin consimţământ mutual, ce 
„lucrare încheie grefierul care asistă pe preşedinte şi de cine se 
subscrie . . . ce 

Cui referă, Preşedintele Tribunalului toate împrejurările ce au loc cu oca- 
zia cererei de divorţ prin consimțământ mutual și dacă se cer și 

„_ coneluziile Ministerului Public. ,........ a... o... 
In ce formă se dau concluziile Ministerului Public, în caz de divorţ prin 

consimțământ mutual ......,.... [ee ear... . 
In caz de divorţ prin consimțământ mutual, după referatul Președintelui, 

ce verificare face tribunalul pentru a.admite sau respinge cererea 
de divorţ ..... cc... .... oana eee a... .. | 

In caz de respingere a cererei de divorţ prin consimțământ mutual, în ce 
termin se declară apel şi cari sunt formele. .:...,..,._... 

Dacă în caz de divorţ prin consimțământ mutual, apelul ce se face în 
contra sentinţei de respingere se comunică şi Ministerului Public. . 

In ce termin şi cum pune concluzii Ministerul Public, în caz de apel-'asu- 
pra hotărirei de divorţ prin consimțământ mutual ..... a ... 

In caz de apel asupra, hotărirei de divorţ prin consimţământ mutual, cui 
comunică procurorul Curţii de Apel concluziile sale şi în ce termin 
se pronunţă decizia Curţii de Apel :........ îm... 

Asupra, deciziei Curţii de Apel prin care se. respinge cererea de divorţ 
prin consimțământ mutuaj, în ce termin se declară recurs şi cum se face acest recurs 

Hotărirea definitivă de admitere a. cererei de divorţ prin consimțământ mutual, în ce termin, unde şi sub ce sancţiune, trebueşte înscrisă . . Dacă soţii ce se vor despărţi se mai pot căsători . ........... In ce termin femeea divorțată va putea trece în altă căsătorie. .... Cari eat aer pentru cauză de adulter, dacă soții adulterini se pot căsători i tele divorţului, pronunţat pentru orice cauză, afară de cea, prin Consimțământ mutual, în privința avantagiilor stipulate prin contractul de căsătorie sau după căsătorie. . ...,.... î.. .. Dacă după pronunţarea divorţului, soţul care a obţinut despărţenia, poate cere o pensiune de întreţi he nere, care e m revoca ..., ţ » cuantumul ei şi când se poate 

, 

. . 1. . . . . .  . . . . -.. 

. . .  . . .. e. 

e 2 914, 
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268 
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270 
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275 
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Articatul ” 

Divorţ. Cui se încredinţează copiii după pronunţarea despărţeniei şi cine îşi aă 

părerea în această privinţă . .......... a... 982 

— După pronunțarea divorţului şi, încredințarea copiilor unuia dintre soţi 

sau unei a treia persoane, ce drepturi şi îndatoriri au lată! şi mama 

în privinţa copiilor .. cc... Ceea 283 

— Dacă divorţul poate lipsi pe copii de foloasele ce le-au avut asigurate de - 

lege sau prin contractul de căsătorie . . . .....--- a 08% 

—  Cari sunt efectele divorţului în privința drepturilor copiilor asupra averei Ă 

„soţilor, în caz de divorţ prin consimţământ mutual și asupra averei ! 

soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză determinată şi cari 

sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor. drepturi . „285 

— Care este tatăl copilului conceput în timpul căsătoriei şi in ce cazuri va. SE 

putea bărbatul să lăgăduiască paternitatea . . . . Ce 286 

— Dacă există dreptul de folosinţă asupra averei copiilor sei, penlru pă-" 

rintele în contra căruia s'a pronunţat despărțenia . . . . - RR 11 

— A se vedei cuvintele: „Căsătorie“, „Desfacerea căsătoriei“. 

- Dobândă. Dreptul de folosinţă al părinţilor asupra averei copiilor lor, ce sar- - 

cineleimpune ......... Cena 899 

— Cine hotăreşte suma din excedentul veniturilor minorilor care urmează 

să fie dată cu dobândă şi la ce sume de bani tutorul este obligat a 

„ plăti dobândă minorului. . . . - eee mean 899 

— Dacă tutorul datorește dobândă la capitalurile minorului, neîntrebuințate 400 

— Dacă tutorul datorește minorului dobândă pentru sumele ce a “rămas 

dator din tutelă, cc ate ua e 420 

— Dacă dobânzile sumelor exigibile sunt considerate ca îrucle civile. .. . 523 

— -Dacă acel care cu rea credință a primit plata unei sumi de bani ce nu 

i se“ datorea, datorește dobândă ia suma plătită. .. cc... 994 

_— Dacă dobânda cerută contra unuia din debitorii şolidari, face să curgă 

dobânda, contra tuturor codebitorilor „solidari. . .,. + - - - o e e - 1046 

— Dacă. dobânzile parţiale primite de creditor de la unul din codebitorii so- 

Jidari, fără rezerva Solidarităţii, face să se piardă solidaritatea pentru  . 

_ dobânda trecută. . e o... cc... a... e 
ae 1054 

— Dacă dobânda reprezintă daunele-interese cuvenite pentru neexecularea  . 

obligaţiilor, care au de obiect o sumă oarecare. ......-: a 1088 

— Dacă dobânda pe timpul.trecut. poate produce dobânzi. . . . . ... -„ 1089 

— Dacă este valabilă dobânda stipulată la dobânda pe'un an viitor sau 

pentru mai puţin sau mai mult de un an sau la alte venituri 

viitoare «one 
a. - 1089 

— De când se poate obţine dobânda la veniturile din trecut precum: arenzi, 

chirii, venituri de rendită perpetue sau pe viață. cc... .... "1090 

— De când se poate obţine dobânda Ja restituţiune de frucle şi la dobânzile. 

plătite de o a treia, persoană creditorului, în “comptul debitorului ..... 1090 

— Cum se compută plata făcută asupra unei datorii pentru care se plătește 

“dobânda . .. .-» a... e. . . .. a. aa MĂ 

— Dacă cel ce â promis o dolă, care consistă dintr'un capital producător 

“de dobândă, datorește dobândă și dincezi. ...... a... 
AM: 

— Dacă bărbatul datorește dobândă la dota pe care este obligata o restitui, . 

la desfacerea căsătoriei. . . - - : - ee 1978, 1219 

- — Ce dobândă se cuvine cesionarului, când se exercită retractul litigios. . 1402 

— Dacă asociatul care nu a vărsat miza, șa socială datorește dobândă . .150% 

— Dacă asociatul, care a întrebuințat banii. societăţii în folosul seu particular; 

datoreşte dobândă la acei bani eee. 
a 150%- 

— Dacă mandatarul care a întrebuințat sumele de bani în- folosul seu, da- 

„toreşte dobânda la acele sume. ..... :» e 
154% 
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| . antici) 

Dobândă. Dacă mandantul datoreşte dobândă la sumele plătite de mandatar | 
  

din banii săi în folosul mandantului . . . cc... 1530) 
- — Dacă împrumutatul datorește dobândă, când nu întoarce lucrurile împru- : 

*- mutate la timpul stipulat în contract. . . . cc. cc... 155 
— Dacă, se pot stipula dobânzi pentru un împrumut de bani, de denariate 

" (zaharele) sau de alte lucruri mobile. ...... 1597 
— Dacă dobânda plătită de un împrumulat, fără să fi fost stipulată, sau mai 

mare de cât cea stipulată, se poale repeti sau a se imputa asupra 

| capitalului. ce aaa e 1388 
— Care este dobânda legală în materie civilă şi comercială. ........ 1559 
— Cum urmează a se calcula, dobânda, legală, începută, cerulă sau con- 

“sacrată prin hotăriri definitive, anterioare legii civile actuale. . . 1589 
— . Dacă adeverinţa dată pentru capital, fără rezervă a dobânzilor, este o 

* prezumpțţiune de plata lor. ... e 15% 
— Dacă depozitarul datorește dobânda la suma ce i s'a, “dat în n depozit - aaa 1608 

 — Dacă fidejusorul are drept la dobândă pentru sumele ce a plătit pentru | 
"debitor . ce 1669 

—  Cari sunt drepturile creditorului amanetar; pentru plata « sumei datorite 
şi a dobânzilor, în caz când debitorul nu plăteşte suma împrumutată 
la termin . ee 1689 

— Cum se regulează dreptul creditorului amanetar, asupra dobânzilor cre- 
anţei pusă în amanet. .. ce . „169% 

— Dacă dobânda; datorită credilorului antichrezist, se scade din fructele ce 
le produce imobilul dat în antichreză:; . . cc pe... 1697 

— Ce dobânzi a sumei asigurată prin ipotecă, au acelaş rang de preferinţă | 
“ca şi capitalul, 178 

— Prin ce termin se prescriu dobânzile sumelor împrumutate i. 1907 
„_— A se vedea cuvântul: „Vânzare“, - 
- Dobândire. Cum se dobândeşte şi se pierde naționalitatea română e. . 6-20 

| şi pag. 47 urm. 

_— Cum redobândește calitatea de român, o româncă ce va fi pierdut această 
“calitate prin căsătoria sa cu un străin. ; .. o 19 

— Cum redobândeşte calitatea de român, un român ce va fi pierdut această 
| calitate prin intrarea în serviciul militar străin .....,...... 
— Dacă femeea poate dobândi avere în mod oneros sau gratuit, fără con- 

cursul bărbatului - a DI 199 
A se vedeâ cuvintele : „Cuthpărares,,Ihsirăinarer, „Proprietate“, „Vânzare“. 

Dobrogea. A se vedea cuvintele: „Legea, pentru organizarea Dobrogei*. 
„Doctori. Dacă doctorii pot beneficia de dispoziţiile între vii sau testamentare, 

! făcute în favoarea lor, de persoanele care au fost tratate de dânșii şi 
- care au murit în boala în care au fost tratate ........... 810 

Dacă doctorii au un privilegiu, pentru onorarul ce li se cuvine, pentru 
tratamentul făcut bolnavului în curs de un an .........., 1729 

Dacă doctorii au nevoe să, înscrie creanța onoraârului lor, pentru a-i, con- 
serva privilegiul . 

— In ce termin se prescrie creanţa: medicilor pentru vizitele lor. ...... 1904 . Dol. „Dacă dolul eredelui care a pus la o parte sau a ascuns lucruri din succe- 
ca siune, îl împiedică sau nu de a, renunța la succesiune ..,..... 703 i " în moştenitor a ascuns obiecte din succesiune 'sau cu bună știință 

rea credinţă nu a trecut în inventar efecte din ea dacă se poate folosi de beneficiul de inventar ....._. i . 2 

= Casa omite ză de desființare a împărțelei. .......... 7 
— ua mostenitorul a înstrăinat por iunea, s | ș dacă mai poate inten porţi a ereditară în total sau în parte, 

la acţiune de resciziune a împărelei pentru dol 193 
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: articolul 

Dol. In ce-cazuri.dolul poate fi o cauză de nulitate a convenției ....... 960 
„— Dacă o convenţiune încheiată prin dol este nulă de drept. ....: .. 961 
— La, ce daune-interese poale fi condemnat debitorul, când neindeplinirea, 

obligaţiei nu provine din dolul său . ..... cc, . 1085 
— La ce daune-interese poate fi condemnat debitorul, când neindeplinirea 

obligaţiei provine din dolul său... ..... cc... 1086 
— Dacă minorulare acţiune în resciziune, contra obligaţiilor ce rezultă: din 

delictele şi quasi-delictele sale. . . . .... cc. 1162 . 
— Dacă mandalarul este răspunzător de dolul. seu „întrebuințat în execu- 

tarea mandatului 1540 
— Dacă pierzătorul la jocuri de noroc, poato cere a i se restilui ceeace a : 

plătit câştigătorului care a întrebuințat dol, înşelăciune sau amăgire 1638 
— A se vedeă cuvintele: „Acceptare:, „Fraudă“, „Viclenie“. i 

Doliu. Cari sunt drepturile de alimente, de abitaţie şi de vestminte ale femeei, 
în cursul anului de doliu, după decesul soțului său ......... 1279 

Domeniu public. Cari sunt bunurile pe care legiuitorul le consideră ca depen- 
“dente ale domeniului public . . . . cc cc... 416, 418 

— Cui aparţin averele vacante şi fără stăpân și averele persoanelor cari 
mor fără moștenitori ... ce - 

Domlciliu. Cine face declaraţia de naştere, dacă: ea are loc în alt domiciliu de 

cât celal mamei -. ... cc... 42 

— Dacă actul de naştere trebueşte să arate domiciliul tatălui, mamei şi “al 

martorilor . . ce... 43 

—  Cari sunt formalităţile de îndeplinit cu redactarea actului de naștere al : 

unui copil născut pe un vas român, şi ce se face cu actul, când vasul | 

ajunge întrun port românesc . . . cc... | 46 

— Ce trebuesc să cuprindă publicaţiile de căsătorie şi procesul-verbal încheiat 49 

— Unde se afişează extractul de pe actul de publicaţie a a căsătoriei și cât 

durează afişarea . . . cc. 50 

— Ce trebue să cuprindă actul autentic despre consimţământul tatălui, ma- , 

mei sau al tutorului. .. cc 59 

— In ce comună trebueşte a se celebra căsătoria. . . . Cea 60 

— Ce menţiune de domiciliu trebueşte să cuprindă actul de căsătorie . . .. 62 

— Cine serveşte de marturi, când o persoană moare în afară de domiciliu - 

seu ea 
64 

— Ce menţiune de domiciliu trebueşte să enprindă actul de incetare din _ 

Viață ae 65 

„— Unde se scriu actele de acces le norsoanolor moarte în spitale sau în orice | 

alte stabilimente publice sau particulare Ca „66 

— "Dacă procesul verbal ce se încheie, atunci când sunt indicii de rioarte 

violentă sau alte împrejurări bănuiioare, trebueşte să cuprindă do- 

miciliul mortului. <a 
67 

— Cum se încheie actele de stare civilă şi în ce registre se inscriu, atunci 

când sunt indicii de moarte violentă sau alte împrejurări bănuitoare 68 

— Cum se. încheie şi unde se înscriu uctele de naştere ale militarilor sau - _ 

altor persoane, în timp de războiu sau tulburări :......... - 18 

— Cum și unde se fac publicaţiile: căsătoriilor militarilor sau funcţionarilor: 

de lângă armată, în caz de războiu sau tulburări. ...... 179. 

— "Unde se înscriu actele de. căsătorie ale militarilor sau funcţionarilor de 

lângă armată, în caz de războiu sau tulburări .-. cc... 80 

— Unde se înscriu actele de, moarte ale militarilor sau funcţionarilor 

atașați pe lângă armată, în caz de război sau tulburări... .... sI 

— "Unde: se înscriu actele de 1 moarte ale militarilor decedați în spitale mili- , 

“tare aa ae . - 82 
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Domiciliu _ TABLA DE MATERII A Codul ciri, 

Domiciliu. Unde se înscriu actele ds stare civilă ale militarilor sau funcţionarilor ; 

de lângă armată ......-.: [| ee... . | s 

— Unde este domiciliul românului, ! în cât priveşte exercitarea, drepturilor | 

| sale civile... .. .. . aa SI 

— : Cum se operează schimbarea domiciliului . îm. E: 

.— Din ce acte rezultă dovada intenţiei de schimbare de domiciliu . , 59 

— In lipsă de declaraţie expresă din ce împrejurări depinde intenţia schim- 

“ bării domiciliului . . . . . . cc... ... .... eX 

— Ce domiciliu are cetăţeanul chemat în o funcţiune temporală sau revocabilă . 9i 

—' Ce domiciliu are acel ce primeşte o funcţiune pe viaţă a P 

— Care este domiciliul femeei măritale. ... . . a... 9% 

— Care este domiciliul minorului neemancipat. ... ea. . . 9% 

— Care este domiciliul majorului interzis. . . . . . cc... % 

— Care este domiciliul majorului care serveşte sau lucrează obicinuit 

a altul n % 

— Care este domiciliul unei succesiuni. . . . ce 

„— Care este domiciliul unei persoane juridice . Ce 

— . Unde se face cererile, procedurile și urmăririle, în caz de. domiciliu ales 

pentru executarea unui act... ..... aa NT 

— Cum se face declaraţia de absenţă a unei persoane, ce nu se va mai 

arăta la locul domiciliului seu sau al reședinței sale, fie că a lăsat, 

fie că nu a lăsat procură pentru administrarea averei sale, .... 10 

— Unde şi cum se fac cercetările cu ocazia, constatării absenței  . . . . » 10 

— Cum şi unde se celebrează căsătoria. . cc... 154 

— Ce trebueşte să cuprindă cererea de opoziţie la căsătorie. ....... 497 

— Unde este datoare femeea a locui şi cari sunt obligaţiile bărbatului . . . 1% 

— La ce tribunal se introduce cererea de divorţ. eee 26 

— Cum se primeşte cererea de divorţ de către tribunal în caz de boală. . 218 

„— Dacă femeea în procesul de divorţ va putea părăsi domiciliul bărbatului 

şi cere o pensiune de întreţinere . Pe e eee 280 

— In caz de divorţ, prin consimțământ mutual, ce trebuește să conţie 

: procesul-verbal încheiat de tribunal și ce măsuri se iau în privinţa 

retragerei femeei din domiciliul conjugal . ee eee 09 

— In ce termin, de la părăsirea domicilului conjugal, va putea trece femeea 

divorțată în altă căsătorie. . e eee 28 
— Cine este tatăl copilului conceput în timpul căsătoriei și în ce cazuri va 

putea bărbatul să tăgăduiască paternitatea. . . . . . . o... 280 
— La care domiciliu urmează a se face cererea de adopţiune e e 814, 918 
— Unde se înscriu hotărârile de adopţiune şi cele de revocarea ei, după a 

cui cerere. se face înscrierea şi cari sunt sancţiunile în caz de 
neurmare ... cc... RR ee 9% 

— Dacă poate copilul să părăsească casa părintească, fără voia tatălui său 398 

— La care domiciliu urmează a se face plata cuvenită creditorului . . 1104, 1115 

— A se vedeă cuvintele: „Locuinţă“, „Reşedinţă“ . 
Domnul. Când. poate da Domnul dispenșă, de vârstă la căsătorie. . .,..... 12 
— Când dă dispensă Domnul şi pentru ce motive la, căsătoria dintre cumnați 

. şi cumnate şi dintre veri şi vere. . . . . cc... cc... 150 

Ponaţiune, Dup Wimeloroa, nupseslune provizorie a moştenitorilor prezumplivi 

— Dacă femeea poate ase! ului, cum îşi execută donatarii drepturile lor, 10 

ndi avere fără concursul bărbatului ..... 199 
—  Cari sunt efectele divorţului, pronunţat pentru orice cauz fi d 

prin consimțământ mutual, în privinţa avantagiil ă, afară de cea 
tractul de căsătorie sau q ntagiilor stipulate prin con- 

— . Dacă adoptatul moa au după căsătorie. . cc... 280 
re fără descendenţi, cine are'dreptul la succesiunea sa 316 
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„Codul civil - TABLA DE MATERII. , Donaţiune 

E . . Articolul 

Donaţiune. Dacă adoptatul moare, lăsând copii sau descendenţi şi aceştia Mor, 

. fără posteritate, cine are dreptul de succesiune asupra lucrurilor 

dăruite de adoptator. . ........- eee eee eee... | 3? 

— Asupra cărei averi a copiilor, părinţii nu au dreptul de folosinţă. . . - 341 

— Dacă moștenitorul este dator a. raporta la masa succesorală, toate bunu- 

rile. ce le-a primit prin donaţiune dela părintele său decedat. . . 138, 151 

— Dacă moştenitorul care renunţă la succesiune, poate opri darul sau a cere 

- legatul ce i sa făcut, în limitele cotităţii disponibile. ........: 152 

—: Dacă donatarul, care nu avea calitatea de moștenitor la epoca când i s'a 

făcut donaţiunea dar care dobândise această calităte la epoca des- 

chiderei succesiunei, este obligat a raporta donaţiunea. ..... "153 

— Dacă donaţiunile şi legatele făcute fiului unei persoane, care are cali- 

tatea de moştenitor în momentul deschiderei succesiunei, sunt prezumpte 

| că s'au făcut cu scutire de raport. . . . .. cc... 154 

— Dacă fiul care vine cu dreptul său propriu la moştenirea, donatorului, este 

obligat a raporta donaţiunea făcută părintelui său -. :.... 153 

— Când fiul vine la moştenirea donatorului cu dreptul de reprezentaţie al : 

părintelui seu la a cărui moştenire a renunţat, dacă este dator a 

| raporta donaţiunile făcute părintelui său . . . . .-. o... 755 

— Dacă donațiile sau legatele făcute soțului unui descendent succesibil, sunt 

socotite ca făcute cu scutire de raport. . . . . . cc... .. 756 

— Cum se face raportul când darurile sau legatele s'au făcut la doi soţi împre- 

ună, din cari numai unu! este descendent cu drept de succesiune. . 756 

— Dacă raportul se face numai la succesiunea donatorului .... i. 757 

— Dacă un comoştenitor. este dator a raporia aceea ce părintele a cheltuit 

cu dânsul, dotându-l, procurându-i o carieră sau plătindu-i datoriile . 158 

— Dacă cheltuelile de nunţi şi prezenturile (darurile) obicinuite, sunt supuse 

raportului . ... eee. eee
 „759 

— Dacă este supus raportului, imobilul care s'a pierdut din caz fortuit, fără . 

greşeala donatarului. .. e eee eee „160 

— Dacă fiica, înzestrată este datoare a raporta la masa succesorală a pă- 

rintelui său, zestrea pe care înzestrătorul ascendent a plătit-o băr-" 

patului seu fără asigurări suficiente .. .....-.: E 701 

— De când încep a fi datorite fructele şi interesele lucrurilor supuse ra- - 

portului . cc... ae. 
Deea 702 

— Dacă, legatarii şi creditorii pot pretinde ca moștenitorii să facă raport . 763 
o ma4 men 

— Cum se face raportul. cc ce 
764, 165 

— Dacă trebuese ţinute în seamă cheltuelile necesare şi utile făcute de do- | 

natar, cu ocazia, facerei raportului bunurilor dăruite ........ „166 

— Dacă donatarul este răspunzător de degradările. şi deteriorările cari au | 

micşorat valoarea imobilului prin faptul, culpa: sau negligența sa . 767, 768 

— Când raportul se face. în natură, ce se. întâmplă cu sareinele create de 

“ donatar înainte de raport . . . - : eee 
. 

— Cum trebueşte să se facă raportul excedentului, atunci când un moştenitor 

primește, cu dispensă de raport, un dar care excede cotitatea dis- . 

ponibilă . E Di .... a 
„770 

— Dacă moştenitorul care raportează imobilul în natură, poate să reţină 

i posesiunea până la plata efectivă a sumelor -ce se datoresc pentru 

cheltueli sau amelioraţiuni + + - - : - - 0: Da a: 

— Cam se evaluează mobilele sau banii aăruiţi şi care sunt supuse ra- . - 

„portului 
712, 113 

Ori 
a 

, 

— Cari sunt formele şi efectele -impărţelei făculă de tată, de mamă sau de - , 

alţi ascendenți, între descendenţii lor... .....- a o. 704-199 

— Cu ce forme va, putea cineva să dispue în mod gratuit de avutul său. . 800. 

. 581



Donaţiune “TABLA DE MATERII | Codul ciși 

Iti 

Donaţiune. Care este definiţia cuvântului „Donaţiune”. ... ..... SD, 
— :Ce înseamnă cuvintele: „Substituţiuni sau fidei-comise“ și dacă suni ” 

permise în legea noastră ..... ca 508 
— Dacă este permisă dispoziţia prin care o a treia persoană e chemală a 

--primi darul, succesiunea sau legatul, în caz când donatarul, moşte- 
| mitorul sau legatarul, nu ar primi sau nu-ar putea primi. ..... S%4 

— Dacă este permisă, dispoziţia prin care uzufructul se dă la o persoană şi 
“nuda proprietate la altă persoană. . . . . . cc. 8% 

— Dacă minorul mai mic de 16 ani, poate dispune de avutul seu prin acle 
-de liberalitate între vii .... 80 

— Dacă este capabil a primi cel conceput în momentul donaţiunei. .. .. 80% 
— Dacă minorul ajuns la majoritate poate dispune prin donaţiuni în favoa- 

rea fostului său tutor ........ PR .. 809 
— Dacă doctorii în medicină sau în chirurgie, ofiţerii de sănătate, preoții şi 

spiţerii, cari au tratat pe o persoană în boala de care a murit, pot be- 
neficia de liberalităţile făcute în favoarea lor, în cursul acestei boale 810 

—. Dacă dispoziţiile intre vii sau prin testament făcute în favoarea ospiciilor, 
săracilor, dintr'o comună sau stabilimentelor de utilitate publică, 
trebuesc autorizate prin Ordonanţe Domnești . . ........,.. SU 

— Dacă dispoziţiunile făcute în favoarea unui incapabil sunt valabile. .. SI 
—  Cari sunt persoanele pe care legea le consideră ca persoane interpuşe. 82 
— Dacă toale donaţiunile trebuesc făcute prin actautentic. .....,... S13 

— Dacă toate donaţiunile trehuesc acceptate,şi cum se-face acceptarea .. Sit 
— Cine seste în drept a accepta donaţiunea făcută unui minor neeman- 

_cipat sau unui interzis. ... . a... i. 815 
— Dacă mama, cu toate că tatăl ar fi în viaţă şi ceilalţi ascendenți, cu 

toale că genitorii ar fi în viaţă, pot accepta donaţiunea făcută mino- 
| rului emancipat sau neemancipat şi interzisului ... ......... 815 
—: Cine este în drept a accepta donaţiunea făcută unui minor emancipat. 815 
— Cine acceptă donaţiunea făcută unui surdo-mut, care nu știe să scrie . 816 
— Cum se acceptă donaţiunile făcute persoanelor morale ......... 817 
— Dacă este nevoe a se transcrie actul de donaţiune şi la ce tribunal, 

! atunci când se dăruesc bunuri cari pot fi ipotecate. ........ 818 
— Cine are dreptul să invoace lipsa transcripţiei actului de donaţie. . ... 819 
— Dacă minorii, interzişii, femeile măritate, în lipsă de acceptaţie sau tran- 

scripție, pot cere obiectele dăruite, . . Cc... .. S20 — Dacă este revoeabilă donaţiunea între'vii pentru bunuri viitoare. . . 
— Dacă este valabilă donaţiunea făcută cu condițiuni, a căror îndeplinire 

depinde numai de voința donatorului. . . 82 
— Dacă este valabilă donaţiunea făcută sub condiţiunea de a se plăti datorii 

„* Sau sarcine cari nu existau în momentul donaţiunei sau care nu se 

Sl 

arată în actul de donaţiune . . n 899 — Cui revin la moartea, donatorului, toate obiectele de care el nu a dispus şi pe care și le rezervase prin actul de donațiune... .. 824 „ Dacă se poate stipula reîntoarcerea bunurilor dăruite, pentru cazul când donalarul ar muri înaintea donatorului . 
— Dacă dispoziţiunile din art. 821-825 din codul civil se aplică şi la dona- - țiunile dintre soți, RR 898 

— Ce condițiuni se cer să îndeplinească actul de donaţiune de avere mo- 2 Dilă, pentru a fi valabilă. ....... ! S27 — aci - . . . o. oa. 1. -. 
7 Car donatorul răspunde către donalar de evicţiunea bunurilor dăruite . 823 Co cauzele de revocarea donaţiunei. . ..1. 2 S29 — d », e . . . . . . - . . . ... . - 

se efectul asupra sarcinelor sau ipotecilor create de donatar când revoacă donaţiunea pentr : S90 
. , mei e SJU u neindeplinirea condiţiilor . 
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Codul civil a TABLA DE MATERII | Donaţiune ' 

Articaiul 

Donaţiune. Când se poate revoca donaţiunea pentru cauză de ingratitudine. ; 831. 
— Dacă revocarea donaţiunilor pentru neindeplinirea condiţiilor sau pentru 

„ ingratitudine, operează de drept sau trebueşte cerută de la justiție . .. 832 
— In ce termin trebueşte introdusă cererea de revocarea a donațiunei pentru: 

cauza de ingratitudine. . . . A cc... 833 

— Care este efectul. revocării donăţiunei peniru £ cauza de ingratitudine;; 

asupra înstrăinărilor, ipotecilor şi sarcinelor constituite de donatar. 
asupra bunurilor dăruite: ......, 8234 

— Ce condemnări poate suferi. donatarul în caz de revocarea,  donaţiunei - 
pentru cauza de ingratitudine. .... . 834 

— Dacă donaţiunile făcute în vederea, casătoriei, sunt revocabila pentru cauza 
- de ingratitudine. .-.... : .. 835 

— Dacă donaţiunile între vii făcute de persoana ce nu au copii sau | descen- 
denţi în momentul facerei donaţiunei, sunt revocabile pentru naştere. 

de copii sau pentru legitimarea unui copil natural .prin căsătorie . 

subsequentă ...... . hp. „836 

— Dacă revocarea donaţiunei poate să aibă loc atunci, când copilul dona: 

torului ar fi fost conceput în timpul donaţiunei. ..... 857. 

— Ce condemnare poale suferi donatorul în caz de revocarea donațiunei | 

pentru naștere “de copil......... a... .. 838 

—  Dacă-donatorul poate renunța la, revocarea donaţiunei pentru naştere 

de copil ......- .. .. i. 2889 

— In ce termin se presorie acţiunea de. revocarea “donaţiunei pentru nâştere - 

| de copil... - : 540 

— Ce restricţiuni fixează, “legiuitorul “în privinţa. iboralităților făcute, fie 

prin acte între vii, fie prin: testament . - . . . e 841-844 

— Cum se procedează atunci când uzufructul sau rendita viageră constituită 

cuiva trece peste cotitatea disponibilă.  ...- „i 8Wk 

— Cum se socotește valoarea bunurilor înstrăinate: unui “suceesibil în linie , 

directă, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezervă de uzulruct.  '845 

— Dacă se poate da în tot sau în parte, cu: dispensă de raport, cotilatea dis- 

ponibilă, prin- acte între vii sau prin testament, copiilor sau altor 

„ suecesibili ai ' donatorului . . . . "846 

— Cum se face declaraţiunea, donatorului că darul se face peste partea 

cuvenită suecesibilului . . . . e Ta 846 

— Dacă trebuesc reduse liberalităţile făcute prin acte între. vii sau prin 

testament cari trec peste cotitatea disponibilă . - . - .. 847 

— Cine are dreptul a cere reducțiunea liberalităţilor făcute prin acte între vii 848: 

—- Cum se calculează cotitatea disponibilă a... . „8 

— Inaintea reducerei donaţiunilor făcute de defunct, « cari liberalităţi. se ro- 

“due mai întâi ... îi. . .. aaa 850 

— Când există mai multe donaţiuni, în ce ordine sufăr reducţiunea 850 

—: Cum se. face reducţiunea donaţiunei făcute unei persoane care moşteneşte.“ S5l 

— Cum se face reducţiunea legatelor universale şi celor.particulare . . . . 852 

— Când testatorul declară ca un legat să fie plătit cu preferință inaintea 

celorlalte, dacă acest legat poate fi redus mai înainte de a fi reduse 

toate celelalte . . . e 
„853 

— Cum se face.restiluirea teuctelor porţiunei ce rece. „peste colitatea. dis. _ 

ponibilă . . . de a 85% 

—' Când donatarul a înstrăinat bunurile dăruite, cum se va face evaluarea 

excedentului care trece peste cotitatea disponibilă şi pe care acesta. 

trebue să o raporteze la masa succesorală ..... „855 

— Dacă soţii pot să-si facă prin! contr ractul de căsătorie donaţiuni unul g 

. 93 
altuia .... . PD a a .. 
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-Donaţiune TABLA DE MATERII „Codul cird 

i 

Donaţiune. Dacă donaţiunile făcute între soţi în timpul 'căsătoriei sunt revocabile 9 

—. Dacă femeea căsătorită poata cere, fără autorizaţie, revocarea donaţiunei YI 

— Dacă donaţiunea făcută între soţi se poate revoca pentru naştere de copil. Si 

— Dacă soţii pot în timpul căsătoriei, să-și facă prin acte între vii sau prin 

testament, vre-o donaţie mutuală şi reciprocă prin acelaşact. . . 938 

— Cât poate dărui celuilalt soț, bărbatul sau femeea, care având copii dintr'o 

. altă căsătorie, va trece în.a nouă căsătorie. . ... .... 939 

— Dacă soţii pot să-și dăruiască în mod indirect mai mult de cât s'a arătat 
în art. 99 din codul civil... . . . . cc . .  . . . .  ...... 950 

—  Cari sunt persoanele pe cari legea le consideră ca persoane interpuse, 
în materie de donaţie între soți . . . . . .. . . dc... .... 91 

— . Dacă moştenitorii sau reprezentanţii donatorului pot, după moartea doua- 
torului, să confirme său să ratifice o donaţiune vițiată în privinţa 
formei sale . . . . eee... .. „1161 

— Dacă donatorul poate repara prin. vre-un act: confirmativ, vițiurile unei 
donaţiuni între vii, eee... 118 

— A se vedeă cuvintele: „Acceptare“, “Dar manual“, „Dotâ“, „Lastrăinare”. 
Donaţiune cu sarcină de întreţinere .. .. .... cc... aia e 829, 82 
“Donaţiune deghizată. Dacă donaţiunile deghizate sunt valabile . .... 812, 813, 9% 
Donaţiune manuală. A se vedea cuvintele: „Dar manual“. ” 

„Dosar. 'Ce acte trebuește să cuprindă dosarul căsătoriilor. .......:.. 5% 
Dotă. Care sunt efectele divorțului pronunţat pentru ori ce cauză, afară de cel 

„prin consimțământ mutual, în privinţa avantagiilor stipulate prin 
contractul de căsătorie ......... în. . aaa 2% 

— Dacă divortul poate lipsi pe copii de foloasele ce le-au avut asigurate de 
- lege sau prin contractul de căsătorie ......... ce... „2% 

— „Cari sunt efectele divorţului în privinţa, drepturilor copiilor asupra averei 
soţilor, în caz de divorţ prin consimțământ mutual și asupra averei 
soţului vinovat, în caz. de divorţ pentru cauză determinată şi cari 
sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi „2% 

— Ce raporiează fiica înzestrată la masa succesorală a părintelui său 
defunct, atunci când înzestratorul ascendent a plătit zestrea, băr- 
batului fără asigurări suficiente. . . . . cc... „161, 28 

—  Dâcă creditorii pot ataca actele viclene făcute de debitor. în prejudiciul 
drepturilor lor, în materie de contracte dn căsătorie .;... 96 

— Dacă minorul are acţiune în resciziune, contra convenţiunilor făcute în 
contractul de căsătorie, când actul -sa făcut cu consimțământul și 
în asistenţa acelora a căror “consimţământ se cere pentru validitatea . 
căsătoriei sale, .......... Pen. . „161 

— Cum se regulează asociaţia conjugală, când părțile declară în contractul 
lor de căsătorie că adoptă regimul dota] .............: 427 

— Care este definiţia cuvântului: „Dotăc. ... cc... 1933 
— Care avere este dotală ....,..... Ceea aaa. 1234 
— Ce avere se poate constitui ca dotă şi dacă se poate constitui dota şi 

averea viitoare ... ca „1235 
— Dacă flota, poate 4 fi constituită sau adăugită în timpul căsătoriei .... 1236 

eră, constituită dota, dacă tatăl şi mama constituesc îm- 
| preună o dotă fără a, distinge partea fiecăruia  ...... . 1931 

— In sarcina cui cade dota, dacă ea este constituită numai de tatăl, pentru 
partea sa şi a mamei . ... ee 1237 

— Din ce averâ se ia dota, atunci când fiica este dotată de tatăl şi de mama . 
"di sa deși are averea .sa proprie. ia 1238 

DIN Danii masei ia dota atunci câna soţul rămas în viaţă constitue dotă 
paterne şi materne, fără a: specifica porţiunea fiecăruia . 1239
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! “Anticolul 

Dotă. Dacă cei ce constituesce o dotă răspund de evicţiunea şi de viţiilo obiec- 

telor constituite ca dotă . . . . . 1. cc... ... .. 1940 

— Dacă cel ce constilueşte. dotă un capital, este dator a plăti procente din 

ziua căsătoriei. . . . cc... cc. eee... 1944 

— Cine are administraţia averei dotale în timpul căsătoriei. .......- 1242 

— Ce obligaţiuni are bărbatul în privința averei dotale .-. -......-- 1943 

— Dacă bărbatul este:dator să dea caxţiune, pentru primirea dotei mişcă- | 

toare a femeei'sale . . ... . cc... . cc... ... 1944 

— Dacă obiectele mişeătoare preţuite prin contractul de căsătorie, devin | 

proprietatea bărbatului . ... cc ce 1245 

— Dacă nemişcătoarele preţuite prin contractul de căsătorie, devin proprie- 

tatea bărbatului .. cc ce "1246 

— Dacă nemişcătorul. cumpărat c cu bani dotali in timpul căsătoriei, devine 

dota ce 
Î..... 1247 

— Dacă bărbatul şi femeea pot ipoteca sau instrăina imobilul dotal . 1948 

— Dacă dota mobiliară poate fi instrăinată . de femee cu autorizaţia bărba- 

o Vului Să 
eee e 4249. 

— In ce cazuri femeea poate să înstrăineze imobilul său dota], cu autori- 

zaţia bărbatului «cc
 . „ „1250 

_— Dacă bărbatul conservă dreptul de folosință: al lucrului « dotal înstrăinat 

de femee cu autorizaţia. justiţiei. .... cad... o. 1954. 

— Dacă imobilul dotal poate fi înstrăinât, când îinstrăinarea sa este per- 

misă prin contractul de căsătorie ... . cc... cc... 1952 

—. In ce cazuri femeea poate înstrăina imobilul său dotal cu autorizaţia | 

justiției cui
 1953. 

— Dacă imobilul dotal poate fi schimbat. pe una alt imobil şi în ce' condițiuni 195% - 

_— Cine poate cere revocarea şi în ce termin, a înstrăinării imobilului dotal 

făcută fără drepl . . . . . cc... ea oa... . . ... 1955 . 

— In ce cazuri poate cere forneea.. măritată separaţia patrimoniilor e 4256 

— Dacă creditorii personali . ai: femeei, au dreptul a cere separaţia patrimo- _ 

“miilor ce eee N 
| 

— Dacă separaţia pabrimoniilor. poate fi făcută fără judecată .......- 1258 

— “Dacă înainte de a fi introdusă cererea de separație de patrimoniu, ca tre- 

bueşte autorizată de. Preşedintele Tribunalului. ....- a...
 „ 1259 

— Dacă cererea de șeparaţie de patrimoniu şi hotărîrea, . ce sa dat asupra: . 

acestei cereri, trebuesc” “publicate sub pedeapsă de nulitate, ..... 1259 

— Dacă mărturisirea, bărbatului „poate servi de dovadă în admiterea ce- . 

rerei de separație de patrimoniu. . - ... ... „e ut 1260 

— Dacă creditorii bărbatului pot interveni. în instanță, pentru a contesta ce- 

rerea de separație de patrimoniu eee...
 .. ..... 1964 

— In ce termin trebueşte pusă în: executare hotărirea de separație de patri- 

“moniu, pentru a nu se atrage nulitatea ei. . . . ..... . a. 1262 _ 

— Care este efectul hotărirei de separație de patrimonii și de la ce dată, 

începe acest efect ee
 ee 1263 

— Dacă creditorii bărbatului pot ataca separaţia de patrimoniu deja executată 126% 

— Care sunt drepturile femeei, după separaţia de „patrimonii, asupra averei j 

“dotale e
 [. . . . .... e ea. 1265 

— Care sunt îndatoririle femesi după separație, de patrimoniu... ... 1266 

— Care sunt obligaţiile bărbatului după separaţia de patrimoniu „oa ee 1207 

— Care este terminul pe care are drept bărbatul, să închirieze sau să aren-, 

deze bunurile dotale. . ... : 0 eee o o se „1268 

— La ce epocă are drept bărbatul să reînoiască contractele de închiriere 

sau de arendarea bunurilor dotale. .. o... cc... .. ... 100 

— Cum încetează starea de separație de patrimoniu - î.. .. 

_— 535 —
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Dotă. Dacă soții pot să :modilice prin coavențiune, regimul creat prin con- 

tractul de căsătorie .. ....... aaa aa 1970 
— Când ia naştere obligaţia de restituirea dotei ee ae. ATL 
— In ce termin este dator bărbatul să restitue dota, care consistă în imo- 

bile sau mobile, cari au rămas proprietatea lemeei ..... J22 
—: In ce termin este dator bărbatul să restitue dota, care consistă, din bani 

„sau alte imobile, cari au trecut în proprietatea bărbatului . .. . . . . 1273 
— Ce va restitui soţul, dacă .mobilele cari au rămas proprietatea feineei, au 

„pierit prin uz, fără culpa bărbatului. . co... 1274 
— Dacă bărbatul este liberat de restituire, atunci când dota. consistă din | 

-“ obligaţiuni sau rendile cari au pierit fără, neglijența bărbatului . . . 12% 
—  Ceurmează să restitue bărbatul, atunci când dota consistă dintr'un uzufruct . 1276 

— Când căsătoria a ţinut zece ani dela implinirea terminului pus pentru 
„plata dolei, dacă femeea este în drept a cere dela bărbatul seu, la 

.epoca, reslituirei-dotei, să-i plătească suma constituită dotă, chiar când 
dânsul nu-ar fi primit-o . . ..... 

— De când începe pentru bărbat obligaţia de a a plati dobânzile şi i fructele dotei. 1218 
'— Când căsătoria se deștace prin moartea bărbatului, cari sunt drepturile 

femesi în cursul anului de doliu, când ea ar fi-avut constituită dotă. 1219 
— Cum se impart fructele sau veniturile bunurilor dotale atunci când în- 

cetează sarcinele căsătoriei pentru bărbat. . . .. i... 1280 
— Dacă femeea are o ipotecă, legală supusă inscripţiunei, asupra imobilelor 

bărbatului pentru garantarea dotei sale“ alienabile şi dacă ea poate , 
renunța la ipotecă. . . . o. | | ce... „21 

— Dacă fiica va fi datoare a raporta: la masa succesorală a. părinţilor sei, 
ăi dota primită de soţ, când în momentul constituirei dotei, bărbatul era 

insolvabil, fără artă şi fără profesiune şi ce se întâmplă dacă 

pi 

insolvebilitatea, a venit după căsătorie . . . . cc... 128 
- — Cine şi când trebueşte să ia inseripția ipotecară. legală a, femeei asupra 

bunurilor bărbatului ee ee 75 
— 'Dacă este necesar ca prin contractul de. căsătorie. să. se. spocializeze 

imobilele ipotecate, obiectele dotale garantate_şi suma până la con- 
curenţa căreia urmează a se lua inscripțiunea ........ 17 

—" Dacă femeea poate să ceară, inscripţia ipotecei sale legale în cursul 
! căsătoriei .„.. a „780 

— "Dacă femeea poate, chiar în caz de convenţie contrară, să ceară în a cursul 
- căsătoriei inscripţia ipotecară asupra imobilelor bărbatului pentru 

" asigurarea, oricăror pretenţiuni ce ar putea rezulta din' contractul . 

său dotal . ce “4757 
— “Dacă inscripţiunea ipotecară cerută de fomee asupra imobilelor bărbatului, . 

trebuește specializată, și determinată în privința sumelor . . .:. . .. 1758 
— *Cine mai poate cere luarea inscripției pentru asigurarea ipotecei legale 

| a femeei asupra bunurilor bărbatului, .. „179 
„— Dacă femeea poate :renunţa în favoarea bărbatului seu, la inserigțiunile 

luate pentru garantarea dotei sale: . . . .. „17160 
— Dacă bărbatul'are dreptul a contesta valoarea, dotei alienabile penru care - 

su luat inscripţiune ipotecară în imobilele sale .. ... -- „4761 
— In ce termin puteau lua, inscripţiunea în imobilele bărbaților, femeile 

» căsătorite înainte de promulgarea codului civil... ..., „1815 
" Când fiica dotală, înainte de promulgarea codului civil, ar voi să vină la 

o moştenire deschisă după promulgarea codului civil, dacă este obli- 
gală a raporta dota sa ...... , „1914 — “A se vedea cuvintele: „Contract de casătoriee , „Donaţiunc-, “Paraternă , 
„Societate de achiziţiunie, 

.— 536 —
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Îi . Articolul - 

Dovadă. Cum se face dovada căsătoriilor, naşterilor şi încetărilor din viaţă, in 

caz de lipsă sau pierdere a registrelor de stare civilă ... ... 

î. 

privința acestor copii + 

— 5317 — 

Ca 9 dipSa Săi PICIUULO d TEgISUI CIOT GO Stăre CIVILA ac... .. 33 

— Din ce acte rezultă dovada intențiunei schimbărei domiciliului. . . . 89,90 

— Ce trebueşte să conţină, cererea, de divorț şi cum se primeşte de tribunal. '21$ 

— Ce face preşedintele tribunalului cu cererea de divorţ şi ce lucrări încheie 219, 220 
— Cum se procedează în acţiunea de divorț după primele citaţii, în şedinţa 

secretă ..... . înece eee eee eee oi. [cc 924 

— : Prin ce acte se dovedeşte filiaţiunea copiilor legitimi . - 292 
— Dacă în lipsă de titlu se poate dovedi filiaţiunea copiilor legitimi prin 

posesiune de stat . .,. ... - aan 298 

— In ce mod se dovedeşte posesiunea de stat de copil legitim . e. 29% 

— Dacă se poate dovedi cu martori filiaţiunea, în lipsă de titlu şi de posesiune 

de stat, sau dacă copilul a fost înscris sub nume mincinoase, sau 

din părinţi necunoscuţi, în cazul când există un început de dovadă 

scrisă .... aaa 296 | 

— Din ce poale rezulta începutul de dovadă scrisă , pentru dovedirea filiaţiunoi. 297 

— Prin ce dovezi se poate contesta filiaţiunea unui copil ........-- 298 

— Cum se dovedește maternitatea unui copil natural. . . ... 308 

— Cine trebueşte să facă dovada înaintea judecății. . . . a 1169 

— A se vedea cuvintele: „Act autentic“, „ct de confirmare“, „Act recogni- - 

tive, „Act scris“, „Act sub semnătură privată“, „Copie“, „Filiaţiune“, 

„Inceput de dovadă scrisă“, „Interogator“,: „Jurământ“, „Marturi” , 

| „Mărturisire“, „Prezumpţiuni“ , „Probe“, „Reboage“. . 

Drepturi. Acţiunile prin cari se cere o moștenire sau alte drepturi ce se vor. 

cuveni absentului sau reprezentanţilor sei, prin ce termen sc prescriu. 122 

_— Cari-sunt drepturile şi datoriile respective ale soților... . ..... 194-208 

— A se vedea cuvintele: „Accesiune“, Căsătorie“, „Cetăţean român“, “Cor : 

tract de căsătorie“, „Copii naturali“, „Dotă“, „Servitute“, „Uzulruct“.. 

Drepturi câştigate. Dacă legea are putere retro-activă . . . . cc... 1 

Drepturi civile. Dacă drepturile civile se exercită independent de calitatea de , 

cetățean român .. . - ee „6 

— Dacă toţi românii se bucură de drepturi civile .[.. : „7 

— Dacă străinii se bucură în România de aceleași drepturi "civile ca şi 

românii e 
11 

— Care este- domiciliul. fiecărui romăn, in  cecace privește exercitarea dreptu- 

- rilor sale civile e 
, S7 

. Drepturi litigioase. Dacă judecătorii, “curieanţii, Drocurorii şi i advocaţii se pot 309 

face cesionari de drepturi iitigioase . . - cc 

— Dacă cel în contra căruia există un drept 1 litigios vândut, se poale libera 1402 

de cosionar . a 1403 

— Când se poate zice 'că există un n drept litigios . .. a. . 1508 

— In ce anume cazuri nu'se poate opune retractul litigios ae 14% 

Drumuri. Dacă drumurile mari, drumurile + mici şi stradele, fac parte din do- P 

meniul public :.... .- Dc a a d 4 

Dublu-exemplar. A eo vedea, cuvintele: „Act autentic” , „Act sub semnătură 

rivată“.: 
Duplicat. A se vedea cuvintele: „Act autentice , „act sub semnătură privatăc. 

E 

Edificii, A 'edea cuvintele : „Cuasi-delici“ „Locaţiune“. 
_ 

Educaţie. Co îndatoriri contractează soţii, faţă de copiii lor, prin faptul căsătoriei | 185 

— După pronunţarea , divorţului și încredințarea copiilor tata soți ta 

"uneia a treia persoană, ce drepturi și îndatoriri au tatăl şi m o



Educaţie . | “TABLA DE MATERII + „Codul civil 

: 
Anticotal 

“Educaţie. In ce mod se dovedeşte posesiunea de.stat de copil legitim . . ... . 29% 

— Dreptul de folosinţă al părinţilor asupra : averei copiilor lor, ce sarcină 

liimpune . -.. .. ... ee eo... .. î o . . . . .. „999 

; Efecte. Când dovada celebrării căsătoriei se află dobândită prin rezultatul 

_vre-unei proceduri criminale, ca efect produce înscrierea sentinţei în 

registrele stărei civile, în privinţa soţilor şi a copiilor .. ... 150 

_— Dacă o căsătorie sa declarat nulă, ce efecte produce şi în ce condițiuni, 

față de soţi şi faţă de copii. .:. . 183 

— Dacă o căsătorie s'a declarat nulă și există bună credință numai "din 

- partea uneia dintre soţi, ce efecte produce faţă de soţi şi faţă de copii 184 

— Ce efecte produce căsătoria în privința, alimentaţiei, întreținerei şi edu- 

- caţiei copiilor . . . - o o... cc... ... île eo . . | 185—193 

—  Cari sunt efectele neînscrierei hotărirei de divorţ în terminul prevăzut 

de lege ..... cc... cc... aaa 24 

—  Cari sunt efectele despărțeniei.. . . . . eee eee ea... ... 211—285 

—  Cari sunt efectele. legitimării copiilor | naturali prin căsătorie subse- 

quentă ... cc... ... eee 30 

— Care este efectul declarativ al partajului . . . . În... 1% 

— Ce valabilitate are între. părţi, faţă de succesorii lor” universali și faţă de 

: terțele persoane, actul secret care modifică, un act public... Ît% 

—. Care este efectul actului sub semnătură privată recunoscut de cel căruia 

i se opune, sau primit de lege ca atare, între părţile cari l-au sub- 

scris şi între cei cari reprezintă drepturile lor . . . . .. Ati 

— A se vedea cuvintele: „Acceptare“, „Succesiune“, 

Eleşteuri. A se vedea-cuvintele: „Accesiune“, „Aluviune“. 

Emaucipaţiune. Dăcă minorele emancipat prin căsătorie poate autoriza pe soția 

sa ca să stea în judecată sau să contracteze ....... . .... 2 

— Până la, ce dată rămâne copilul sub autorilatea părintească . . .. . » 33 

'— Dacă tătăl va avea cuvinte de nemulţumire foarte grave, asupra purtării 

"copilului său, ce mijloace. de indreptare poale să întrebuinţeze ... . 33 

— Cine conservă dreptul de folosinţă asupra  averei copiilor, în timpu! şi 

după desfacerea, căsătoriei şi până la ce anume dată. .......- 35 

— Dacă minorul se emancipează de drept prin căsătorie +... ...-: LEII 

— . Cine poate cere emanciparea minorului şi la ce vârstă a lui a. 42 

-— Care sunt formele de' emancipaţiune a minorilor ...... ne 40, 45 

Cum poate fi emancipat şi la ce vârstă, minorul al cărui tală și mamă 

_ “au încetat din viaţă. . cei. 423, îi 

a Dacă minorul emancipat are nevoe de un curator şi cine îl- numeşte „45 

-— La emanciparea minorului, cui se dă socotelile tutelei | aa Ad 

— Ce acle poate-face şi incheia minorul emancipat fără asistenţa, curato- 

rului Său mea 428 
— Ce acle nu poate face şi încheia minorul emaneipat decât cu asistenţa 

curatorului său ,........ eee... .. 48 
— Dacă minorul emancipat se poate imprumuta, fără deliporaţia consiliului 

de familie, adeverită de tribunal . .............- e 4 
__— Ce forme se cer pentru ca minorul emancipat să poată vinde sau înstrăina 

- averea sa nemișcătoare sau a face vre-un act care depăşeşte margi- 
nele unei simple administrații. .. cc... aaa. 480 

— Dacă obligaţiile contractate de minorul emancipat, prin cumpărare sau 

prin alt mod, se pot reduce la prețurile cuvenite, când vor fi peste 

„măsură încărcate şi în ce condițiuni are loc această reducţiune . - 430 

— Dacă minorul Pmaneipai, „ale cărui obligaţiuni vor fi reduse conform 
formele , perde beneficiul emancipaţiunei şi cari sunt 

în... .. în eo . ... îm... | 491



Codul civil - TABLA DE MATERII Emancipaţiune 

, . - . | articolul 

Emancipaţiune. Când se publică revocarea .emancipaţiei, până la ce dată re- 

intră sub tutelă minorul. ...... eee o. |... ..... 432 

— Când minorul emancipat face comerţ, dacă se socotește ca major pentru E 

toate actele cari privesc comerțul său . . cc... o. 433 

— Cine acceplă donaţiunile făcute unui':minor emancipat . . .. 815 

— Dacă imobilul unui minor emancipat poate fi pus în vânzare silită, înain- 

tea vânzării mobilelor sale . . .:. . . . . ..... e o... . .. . 1826. 

Embatic. Dacă locaţiunile ereditare astăzi în fiinţă cunoscute sub nume de 

emfiteuză (bezman) se păstrează şi după ce legi se conduc şi dacă 

se mai pot înființa pe viitor ........- a... ae 4415 

Emiiteuză. A se vedea cuvântul: „Embatic“. 

Energie. A se vedea cuvintele: „Legea energiei“. . 

Epitrople. A se vedea cuvintele: „Minoritate*, „Tutelă”. 

Erede. A se vedea cuvintele: „Moştenire“, „Succesiune“. | - 

Erede aparent. Teoria eredelui aparent . . . . . - : eee... „17 

Eroare. Ce sancţiune se aplică funcţionarului care face eroara în trecerea de- 

claraţiilor privitoare la contractul dotal, în actul de căsătorie, şi cum _- 

se rectifică eroarea... - . 1 cc... cc... .. . .. ... „62 

— In caz de eroare asupra persoanei fizice, cine poate cere anularea unei 

căsătorii .....- eee ee eee i... . a... ea 162 

—. In caz de eroare asupra persoanei fizice la căsătorie, ce termen de con- 

vieţuire între soţi se cere, pentru a se respinge cererea de anula- 

rea căsătoriei . . . . - eee. pe
. 163 

— Dacă este valabil consimţământul dat prin eroare - - - - - + + o: „953 

— Când aduce nulitatea convenţiunei, eroarea în materie de contracte . . 954% 

— Dacă eroarea asupra persoanei cu care sa contractat, produce nulitatea  - 

contractului .. cc... .... eee... ee 95% 

— Dacă convenţiunea făcută prin eroare este nulă de drept. . . ... 961 

— Când cel ce din eroare sau. cu ştiinţă primeşte aceea ce nu-i este debit, . 

dacă este obligat a-l restitui acelui de la care l-a primit . . . - - 992, 1092 

_ Când cel ce din eroare, crezându-se debitor, plăteşte o datorie, dacă are 

dreptul a cere restituiţiunea- sumei plătite . + . - - + - - „993—997, 1092 

— Dacă eroarea asupra persoanei sau asupra obiectului în proces, atrage. 

nulitatea tranzacţiunei . .. cc ei obli a... 

— Dacă eroarea în socoteli urmată la. facerea unei tranzacţiuni, obligă p , 

părţi a o repara .. - - - * ag
 1717 

Estimaţie. Când se face estimaţia avere! obiliare a minorilor, rămasă în păs- 

| trarea părinților sei. . .. e e Cu ocaz a. 397 

— Cum se face estimaţia averei: mobiliare şi im piliare, cu ocazia partajului _ 

unei succesiuni . cc 
cs moărți „134, 733 

— Cine face cheltuelile estimaţiunei, în caz când copilul atacă împărţeala, 

făcută de ascendent. -.: e
 799 

“” — Dacă la termin debitorul nu plăteşte suma pentru care s'a constituit amă- 

netul, ce drepturi are creditorul amanelar cu privire la dobândirea - co 

“- proprietăţei bunului amanetat sau vânzarea lui me 1 

— A se vedea cuvintele: „Act estimativ“, „Evaluare“, „Expertiză , 

- . at 

Estimatoriu. A se vedea cuvintele: „Jurământ estimatoriu . 

  
ăsători 

127 
Etate. Care este vârsta cerută pentru căsătorie e

 a... 

— Dacă Domnul (Regele) poate da. dispensă de vârstă în materie de că- 128 

sătorie IRI
 IE eee 

3 

— Ce vârstă trebueşte să aibă. femecă, pentru a se puiea admite divorţul 20 

“prin consimţământ mutual iii oi ate a. a.
 250 

— “ ută în. materie de SD a 

Care eăle vre cet tru ca să se poată emancipa un minor . + 492,423 

— Care este vârsta cerută pen 

— 539 —  
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Etate. La ce vârstă devine cineva major . 
— "A se vedeă cuvântul: „Vârstăe. | - 

Evaluare. Cari sunt efectele despărțeniei în privința drepturilor copiilor asupra 
averei soţilor, în caz de divorț prin consimțământ mutual şi asupra 

-""averei soțului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză determinată și 
- cari sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi 

— A se vedeă cuvintele: „Estimaţiune“, „Expertiză“, „Jurământ estimatoriu:. 

Evicţiune. Dacă comoştenitorii răspund unul către altul pentru evicţiunele ce 

Articolul 
——— 

484 

285 

rezultă din o cauză anterioară partajului . .:. ... aa 187, 188 
— Dacă donatorul răspunde față de donatar de evicţiunea lucrului dăruit 
— Dacă înzestratorul răspunde de evicţiune pentru obiectele și lucruril 

constituite dotă ,. cc 
— Dacă copermutantul evins de lucrul primit în schimb, are dreptul a cere 

restituirea lucrului său cu daune-interose ..; ... ....: 
—. Dacă locatarul evins de o parte a lucrului inchiriat sau arendat, are 

"drept la o scădere proporţională cu dreptul închirierei sau arendărei . 
"—: Dacă locatarul ce se vede ameninţat printr'o acțiune în evicţiune, este 

"dator a înştiinţa-pe proprietar spre a sta în procesul cei s'a intentat. 
— Dacă asociatul răspunde faţă de societate pentru evicțiunea obiectelor 

"aduse: ca; miză: socială... -. a e 
— Ce obligaţie are depozitarul căruia i sa luat prin forță majoră lucrul de- 

pozitat dăndui-se în schimb o sumă de bani ,........... 
— Când creditorul primeşte de. bunăvoe: un: imobil. sau alt lucru în plata 

datoriei principale, dacă fidejusorul rămâne liberat când creditorul 
a fost evins de acel lucru. . AR 

— A se vedei cuvântul: „Vânzare“ 
Excepţionale măsuri. A se vede cuvintele: 

: " de măsuri excepţionale“. 
ni. Cari sunt excepțiunile la. redactarea actelor stării civile, în caz de 
- răsboi sau tulburâri, ale militarilor sau altor persoâne în serviciu pe 
lângă'armată . . . - Ce. . 

„Excese. Dacă se poate cere divorţul pentru 'excese, cruzimi sau insulte gr 
Excludere. A se vedea, cuvintele: „Minoritate=, „Tutelă“, 
Executare. In caz de alegere de domiciliu pentru “executarea, unui act, unde se 

fac cererile, urmăririle şi se îndeplinesc procedurile . 
Dacă recursul declarat, suspendă executarea hotăririlor de divorţ . 
Dacă executarea actului autentic, poate fi suspendată şi în' ce cazuri : . 
In câte exemplare trebuesc întocmite actele 'sub-semnătură privată, cari 

constată convenţiuni sinalagmatice, ce menţiune trebuesc să cuprindă 
acele exemplare şi în-ce caz poale lipsi acea: menţiune. ..... Executare silită. A se vedea cuvintele: „Adjudecare“, „Creditor*, „Debitor“, 

" „Expropriere“, „Licitaţie“, „Urmărire silită“: e 
„Executare voluntară. Dacă ratificarea, confirmarea 

a unei donaţiuni făcute de erezii donatorul 
- loc de renunțare în 

.. . i . 

7 

„Legea.:specială autorizând luarea 

"Excepţiu 

ave. 

sau execularea voluntară 
e c ui, după moartea, sa, ține « 1 „privinţa oricărui! viţiu sau excepție . — A se vedeă cuvintele: „Achiesare“, „Confirmare“, „Ratificare“, Executori testamentari. A se vedei cuvântul: „Testament. 

Exercitare. Dacă exercitarea drepturilor civile depinde de calitatea de cetățean român ., , 
— Care este domiciliul: unde se execută drepturile civile ale românilor . — Contra sui se exercită acţiunele. ce terții aveau contra absentului ... — Dacă a sentul nu se va arăta sau acţiunile nu se vor executa în numele său, în ce' condițiuni cei r ce vor fi primit moştenirea, v ndi proprietatea. veniturilor lu E ; o dobândi ale de dânşii 

. . 
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, , . a Articolul 

Exercitare. A se vedea cuvântul: „Acțiune“. | 

Exoprică. A se vedea cuvântul: „Parafernă“. 

Expertiza. Ce îndatorire au persoanele puse în posesie provizorie asupra ave- 
rei absentului, în privinţă conservării şi: vânzării averei absentului , 111 

Expertiză. Cum procedează latăl şi mama cu averea mişcătoare a minorilor | 

pe care nu voesce s'o vândă, ci s'o păstreze în natură. ... 397 

— Care este procedura expertizei ce se face cu ocazia impărțirei averei mi- 

norilor. .....- a. ae &IL, 412 

— Care este procedura, oxpertizei în materie de împărţeli de suc- 

cesiuni ... ee 79, 785,187, 7 

— Dacă debitorul nu plăteşte. la “termin suma, ' pentru care sa constituit - 

amanetul, ce drepturi are creditorul amanetar, cu privire la dobân- 

7 

direă proprietăţii bunului amanelat sau vânzării lui î... 1089 

"— A se vedeă cuvintele: „Act estimativ“, _„Antreprenori” ,„ Architecţi“, „Esti- 

maţiune“. 

Exploatare. A se vedea cuvintele: „Legea pentru regularea şi consolidarea 

dreptului de a exploată petrolul. şi ozocherita!. . 

Expres. A se vodeă cuvintele : „Acceptare“, „Mandat“, „Succesiunet. 

„ Expropriere. In ce condițiuni se. poate, expropria pentru utilitate publică, pro- 

prietatea cuiva. . . . ae a 480, 4SI 

— A se vedeâ cuvintele: „Legea. agrară“, „Legea de “expropriere , „Legea E 

pentru regularea proprielăţii rurale“, "Legea privitoare la, înstrăinarea, 

loturilor dobândite prin împroprietărire“, „Pământ rural“ 

Expropriere silită. Ce lucruri din proprietatea, debilorului pot fi expropriate 

de creditor. .. . 2 a „182% 

— Dacă partea indiviză a unui i coaredei în , imobilele suecesiunei, poate fi pusă 

în vânzare de către 'creditorii săi personali | „a 1825 

— Dacă se pot pune în vânzare imobilele unui minor; chiar omancipat s sau 

unui interzis, înaintea vânzării mobilelor sale . . . . 1826 

— Dacă se poate cere discuţia prealabilă a mobilelor, atunci când se urmă- 

reşte un imobil posedat în indiviziune de. către un major $ şi un mi- 
4ARIȚ 

nor sau interzis . . - . 
„1821 

— Dacă creditorul ipotecar poate urmări “vânzarea “imobilelor e cari nu-i sunt 

ipotecate, înainte de a urmări vânzarea acelor imobile cari i- au fost . 

| 

. 2 

ipotecate . a. .. 
. 1828 

— Cum urmează a se face vânzarea silită a imobilelor s situate “tn diferite . 

judeţe :..-.--! 
. . „1829, 1830 

— In ce cazuri şi în ce condițiuni poate debitorul « să ceară şi să obţină sus- . 

pendarea, urmărirei imobilelor sale făcute de către creditorul seu . . 1831 

— Ce condițiuni se cer să îndeplinească titul și datoria, pentru a se putea 
32 

urmări vânzarea silită a imobilelor debitorului | a... E 1832 

— Dacă cesionarul unui titlu executoriu poate” urmări exproprierea inainte . 

--de a fi notificat debitorului cesiunea titlului . . , 1838 

— Ce condițiuni 'se cer. pentru â se face adjudecarea . -. .: i 1834 

— Dacă urmărirea este nulă în. cazul când creditorul a cerut o sumă mal. 1835 

eee. 9 

mare de cât cea datorită . » - | | | 8 

— Dacă înainte de a se face urmărirea. pentru expropriere trebueşte a se „830 

'adresa debitorului o somaţie de plată . -.. - ae 

Expunere de :motive. Când se face expunerea de motive în cursul judecării a, 

" 
E 

acţiunei de divorţ . . SR 
| 

- Extract. Cum se liberează oxtractele de e registrele stării civile şi care este — 

puterea, lor probatoare - Ca Ii a Ra 

— Unde se afişează şi cât ţine această afișare, a extractului de pe actul de 0 

* publicaţiune a căsătoriei . . - - - - 
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het 

Extract. Unde şi cum se trimet extracte de pe actele de moare ale militarilor 

sau funcţionarilor ataşaţi pe "lângă- armată, încheiate în timp de 

răsboi sau tulburări . . ema. 8 

—  Cari sunt efectele despărţeniei în privinţa. drepturilor copiilor asupra a- 

verei soților, în caz de divorţ prin consimțământ mutual și asupra averei 

soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză, determinată şi cari sunt 

formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi . î e ee O288 

_— Cui se înaintează extract de pe procesul-verbal de admiterea adopțiunei. 323 

— Unde se înscrie extractul de pe cererea, de revocarea unei donaţiuni. . St 

"— A se vede cuvintele: „Act de stare civilă“, „Registru de stare civilă“. 

Extra-dotal. A se vedea cuvintele: „Contract de căsătorie“, „Dolă“, „Parafernă“. 

"Extra-judiciară. Ce valoare are în materie de probaţiune, mărturisirea exlra- 

judiciară verbală ........ Ce. aaa 1200 

e F 

Faliment. Dacă vânzătorul este în drept a nu- face predarea lucrului vândut, in 

caz de faliment sau de insolvabilitate a cumpărătorului . ..... 1929 

Fais. Ce valabilitate au extractele de pe registrele: de slare civilă, legalizate 

de către Preşedintele Tribunalului . . . ... 2 

— Dacă părţile interesate au dreptul să ceară despăgubiri pentru alteraţiile 

“ și falsificările actelor de stare civilă ... . . . .. .. . 37, 38 

Familie. Dacă tatăl, mama, ascendențţii şi familia cari du “consimţit la, căsătoria 

soţilor ce nu aveau vârsta legiuită, mai pot cere anularea căsătoriei 168 

— Cui se încredințează copiii după pronunţarea divorţului şi cine îşi dă 

părerea în această privință. . . + . cc... cc. co... 282 

-— In ce mod se dovedeşte posesiunea de stat de copil legitim ee. 294 

— Din ce poate rezulta începutul de dovadă scrisă pentru dovedirea filiațiunei 291 

—  Cari sunt efectele adopţiunei asupra adoptatului, în privinţa drepturilor 

- sale în familia sa firească şi în privința căsătoriei sale . . .... 318 

— A se vedea cuvintele: „Consiliu de familie“, „Rude“. 
Farmacist. Dacă farmaciştii cari au tratat pe o persoană în boala din care a 

murit, pot beneficia de dispoziţiunile între vii sau testamentare, ce 

acea, .persoană a făcut în favoarea lor, în cursul acestei boale . . . 810 

— Dacă farmaciștii au creanța privilegiată asupra mobilelor debitorului 

căruia, i-au procurat medicamente. .............. 14729, 1732, 11% 

— Dacă trebuește înscrisă creanţa farntaciştilor pentru medicamentele ce 

a au procurat debitorului. ... . î În to . ... .. eee eee 4189 

_*— In ce termin se prescriu acțiunile. farrmaciștilor pentru medica mentele ce 

- “au procurat . .,.. . ....... Ceea „190% 
Femee. Cum îşi pierde şi cum câştigă o femee naționalitatea română .... 19 

— La ce vârstă se pot.căsători bărbatul şifemeea. ..... eee EI 
— Până la ce vârstă femeea are nevoe de consimțământul părinţilor pentru 

a se pulea căsători .. cc... .. a 18 
— In ce caz nu se mai poate cere anularea căsătoriei când femeea s-a căsă- 

torit fără a avea vârsla legală ,. . . eee eee 107 
Văduva și flemeea a căreia căsătorie s-a declarat nulă, după cât timp de 

la desfacerea sau anularea căsătoriei precedente; va putea trece în 
altă căsătorie . . „ea 210, 278 

La ce vârstă se consideră majoră femeea. ........ eee 492 
— A se vedea cuvintele: „Bărbat“, „Căsătorie“, „Contract de căsătorie“, 

„Copii“, „Divorţe, „Dolă&, „Femee măritată“, „Mamă“, „Minoritatea“, 
„Parafernă“; „Soţi«, „Succesiune“, „Tutelă“, „Văduvă“. 

me Femee măritată. Care este efectul căsătoriei asupra schimbării naţionalităţi 
“unei femeei 19
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, , , , articolul 

Femee măritată. Cure cesle domiciliul femeei măritate . . a . 93 . . . . .: 

— Dacă bărbatul e dator protecţiune femei şi 'femeea ascultare bărbatului 195 

— Unde este datoare femeea să locuiască şi cari sunt obligaţiile bărbatului 196 

— Dacă femeea poate porni judecata fără autorizaţia, bărbatului, chiar când 

e comerciantă publică „ceea. A97 

— Dacă fomeea are nevoe de autorizaţia bărbatului când e urmărită în pri- 

cini penale ... cca aaa 198 

— Dacă femeea poate înstrăina, ipoteca averea sa parafernală sau dobândi 

avere fără concursul bărbatului . . „cc... a. „199 

— Dacă tribunalul poate autoriza pe fernee pentru porni judecată, în cazul 

când bărbatul se opune. .... cc... cc... .. 200 

— Când bărbatul se opune de a da autorizaţie femeei ca să facă vre-un 

act, cine o poate autoriza şi care e procedura ..... sc... 201 

— Când femeea comercianlă are sau nu parafernă, dacă are nevoe de auto- 

rizaţia. bărbatului pentru tot ce priveşte comerţul său . . . . „202 

— Dacă bărbatul este căzut sub.o condemnaţiune criminală, chiar în con- 

tumacie, cine autorizează pe femee în timpul când ţine osânda, ca 

să facă acţiuni sau contracte. . . . . o ce 203 

— Dacă bărbatul este interzis sau absent, cine autorizează pe femeea căsă- 

torită ca să stea, în- judecată sau să contracteze . ... .... 20+ 

— Dacă bărbatul este minor, cine autorizează pe femee ca să stea în jude- 

cată sau să contracteze. . . . 
205 

— Ce valabilitate are autorizaţia bărbatului dată în mod general, chiar 

prin contractul de căsătorie. . ee 
206 

— Cine are dreptul să ceară nulitatea, tocmelilor sau pornirilor de judecati, | 

'- “făcute de femee, fără autorizaţia bărbatului .. o... „207 

— Dacă femeea, măritată are dreptul să facă testament, fără autorizaţia. 08 
. ” 

9 

soțului său... cc.
.. . 

— Dacă bărbatul sau femeea pot cere despărțenia pentru cauza de adulter 2il 

— Dacă femeea în procesul de divori poate fi autorizată a părăsi domiciliul i 

soțului, şi să ceară o pensiune de întreţinere . . . ...- e 24, 250 

Ce vârstă se cere să aibă soţii pentru a putea. divorța . prin consimţi- 

mânt mutual ee
 - 

— La ce vârstă a femeei, soţii nu mai pot obţine divorțul prin consimţă- j 

mânt mutual e
 

256 

— In caz de divorţ prin consimţământ mutual, ce tocmeală in scris trebuesc . j 

să facă soţii în privinţa copiilor și a pensiunei de întreţinere a femeei 259 

— Dacă în timpul procesului de divorţ prin consimţământ mutual, femeea 

trebueşte autorizată de tribunal spre a putea părăsi „domiciliul so- 
| 2 

ului său. . cc e
 eee 

63 

—  Cari sunt efectele divorţului în privința, drepturilor copiilor asupra averei 

soţilor, în caz de divorţ prin consimţământ mutual şi asupra averei 

soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză determinată și cari i 

sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea, acestor drepturi 289 

— In ce cazuri bărbatul va putea tăgădui paternitatea copilului născut j 

înainte de.-180 zile dela data căsătoriei m
 ar 258 

— Dacă femeea poate provoca interdicţiunea bărbatului ei .. - i a. 136 

ă i ă i interzis şi cum adminis- . 

— Dacă femeea poate fi tutoarea bărbatului său 1 Ş 
PE 

trează. averea P
e 

a 

_— Dacă femeea.-moşteneşte pe părbatul său şi în ce condițiuni . . . 652, 679—68+ 

— Dacă femeea poate accepta în mod: valabil o succesiune, fără autorizaţia 

ului sau a justiţiei - - - - a. | a. 

— Daca care a lost dotată, este obligată a raporta la succesiunea 

i 
758, 104, 1914 

părinţilor săi tot ce a 
i , 

687 

primit ca dotă. cc... ...... 
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B . . . Artizalul 
Ferhee măritată. Dacă femeeă poate accepla o donaţiune făcută copilului seu, 

când bărbatul trăește şi când dânsa nu are calitate detutoare ... sI 
— Dacă femeea are acţiune în contra, soţului său pentru lipsa, de autorizaţie. 

sau de transcriere a donaţiei cei sa făcut. ...... 52) 
— Dacă femeea, poate fi executoare testamentară fâră autorizaţia. soţului său 914 

-— Dacă femeea poate cere revocarea donaţiunei făcută soțului fără autori- 
zația justiției, . ec. eee aaa 097 

— Când femeea având copii din căsătoria, precedentă, va trece: în a doua 
, căsătorie, ce parte din averea sa o va putea dona noului său soț. . 939 

— Dacă femeca măritată este capabilă:să contracteze. ........... 930 
— Dacă femeea este responsabilă de prejudiciul cauzat de copiii săi minori 

cari locuesc cu dânsa ....... „1000 
— Când femeea exercită acțiunea în anularea convențiilor ce a incheiat 

fără autorizația soțului său, dacă este obligată a. întoarce aceea 
. . 3 ce a primit ..., 406% 

— Dacă femeea măritată poate vinde soţului său, averea sa. ....... 4307 
— Dacă femeea poate fi numită mandatară . . .. Pa . 1538 
"— Dacă femeea măritată are ipotecă legală asupra bunurilor bărbatului său 

Ă pentru asigurarea, dotei sale alienabile și cum se obţine inscripțiunea, 
„acestei ipoteci , ...:. e ATĂ-AÂTGĂ 

— Dacă femeea măritată poate renunţa la inscripţiunea ipotecei sale legale, 
în favoarea bărbatului său... e VO 

— Dacă prescripţiunea, poate curge în contra femeei mâăritate în privinţa 
averei sale parafernală, chiar când, se află sub administraţia soţului 
său SEE 18117 „— Dacă prescripţiunea, curge, pe cât timp ţine căsătoria, în 'contra femeei : - 
măritate, în privinţa imobilelor sale dotale .. ... ea 188 — Dacă în timpul căsătoniei se poate prescrie acţiunea de anulare a femeei 

| măritate contra actelor ce a făcut, fără autorizația bărbatului său. . 1879 — Dacă în timpul căsătoriei se poate prescrie acţiunea, femeei, care ar putea, să se resfrângă în contra bărbatului său ...... aa aaa e + 1880, 1881 Fereastră. Dacă se poate face o fereastră în zidul comun făra voia vecinului. Gl — Dacă cineva poate avea fereastră de vedere asupra proprietăţii vecinului. 612 
- — “Ce fel de servitute este fereastra de vedere . . .. „092 — A se vedea cuvântul: „Servitute“. a 
Fidei-comis. Dacă fidei-comisele sau substituţiunile sunt permise în legislaţia | noastră 803-804 ”„ Fidejusiune. Când consemnaţiunca sumei făcută de debitorul principal nu sa primit încă de creditor, dacă debitorul o poate lua înapoi şi dacă în acest caz fidejusorii săi sunt iiberaţi ......... ae 4118 — După ce consemnarea sumei făcută de debitor a tost validala prin hotă- rire definitivă, dacă debitorul poate, cu consimţământul creditorului şi în prejudiciul fidejusorilor săi, să rădice suma, depusă . DN 11419 — Dacă Dovaţiunea făcută în privința debitorului principal libereaza De fidejusor 

, 
i S a o 4497 — Dacă vernilerea datoriei sau descârcarea expresă, făcută debitorului prin- ipa iberează pe fidejusore Și dacă remiterea datoriei sau „descăr- Dace rca Tidejusorului profită şi debitorului . i 1142 

_ Dacă : pro. i | a... remisiunea sau descărcarea acordată unei cauțiuni, bberează pe celelalte .cauţiuni . , 
IN 1149 

— Cum se face imputare 
a o descărca de e 

— Dacă confuziunea ce 
- şi debitor princip 

a sumei primită de creditor de la o cauţiune pentru hezășia sa... 4449 se operează prin concuraul calităţilur de creuitor al, liberează pe tidejusori aaa 4455 

— 
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+ Fidejusiune. Dacă confuziunea ce se operează prin concursul calităţilor de cre- 

65239, — Codul Civil adnotat, — It. — 545 — 

Codul civil TABLA DE MATERII - Fidejusiune 

Actitolui 
  

ditor sau debitor şi fidejusor, aduce stingerea datoriei principale. . 1155 
Dacă jurământul dat şi prestat de debitorul principal, liberează pe fidejusor 

şi dacă jurământul dat şi prestat de fidejusor, profită debitorului principal 1218 
Ce se inţelege prin cuvântul: „Fidejusiune:.. . . . 1652 
Dacă este necesar pentru existenţa fidejusiunei, ca obhgaţia garantată 

să fie validă. . cc eee. . 1653 
Dacă este valabilă garanţia dată pentru obligaţia unui minor ..... 1653 
Dacă fidejusiunea poate fi dată sub condițiuni mai oneroase de cât obli- 

gația. principală sau pentru o sumă mai'mare de cât datoria debitorului. 1654 
Dacă poate să existe fidejusiune fără știrea debitorului principal . . . . 1655 
Dacă se poate da fidejusiunea pentru fidejusorele debitorului principal . 1655 
Cum trebue să fie dată fidejusiunea și dacă se poate intinde păste margi- | 

nele în cari sa contractat. ......... ea 1656 
Dacă fidejusiunea nedeterminată a unei obligaţii principale, se intinde 

şi latoate accesoriile ei . . . .. . cc cc... a 1657 
Dacă îndatoririle fidejusorului trec la erezii săi. .... ee. 1658 
Ce condițiuni trebucşie să indeplinească fidejusiunea prezentată de debitor 1659 
Cum se măsoară solvabilitatea unui garant . ....... ae 1660 
Dacă trebueşte îinlocuilă fidejusiunea obţinută de crevilor de. bună voe | 

sau prin. judecată, în cazul de insolvabilitate a ei. ...... 1864 
Dacă fidejusorul are drept a invoca beneficiul discuţinnii averei debito- 

rului principal. ....... eee ee ae a. . 1062 
In ce moment este obligat fidejusorul să invoace beneficiul discuţiunei 

averei debitorului principal .. . cc... 1663 

Ce obligaţiune are fidejusorul care invoacă beneficiul discuţiunii averei 

debitorului principal . <a 1664 

Cari sunt efectele cazului când fidejusorul a arătat bunurile debitorului 

principal şi a anticipat spesele de urmărire, însă creditorul a amânat 

urmărirea până ce debitorul a devenit insolvabil . . ...... = 1005 

Care este obligaţia” persoanelor cari au garantat unul şi acelaş creditor 

pentru una şi aceiaşi datorie ........- e 1066 

Când mai multe persoane au garantat aceiaşi datorie, daci. fiecare din. . 

ele are dreptul a invoca beneficiul de discuţiune . . +. . . . . . . 1667 

Cum se procedează când unii din fidejusori” erau . insolvabili în timpul 

când unul din ei obținuse beneficiul de discuţiune -sau când această „003 

insolvabilitate a Survenit după diviziunea, datoriei e 

Când însuși creditorul de bună voe a împărţit acţiunea sa intre diferiţi 

fidejusori, dacă mai poate în urmă să se lepede de această diviziune . 1668 

Dacă, fidejusorul care a plătit are regres contra debitorului principal şi 

pentru ce sumă ... cc 

Dacă fidejusorul ca 

creditorul contra debitorului. . .-. cc... Die 

Când sunt mai mulţi debitori principali solidari” pentru una şi aceiaşi 

datorie, dacă fidejusorul care a garantat pentru ei toţi, are regres. 

in contra fiecărui din ei pentru repetițiunea sumei totale ce a plătit. 161 

Dacă; fidejusorul ce a plătit prima dată, are regres contra debitorului _ 

„principal care a plătit a două oară aceiaşi datorie ...:......- 1672 

Când poate fidejusorul să reclame dezdaunare dela debitorul principal, 

deşi nu a plătit datoria... . : e ae a. 

Când mai multe persoane au garantat pentru unul şi acelaş debitor şi 

pentru una şi aceiași datorie, dacă fidejusorul care a plătit întreaga, 

datorie are regres contra celorlalţi fidejusori pentru porţiunea ce pri- 

veşte pe fiecare din ei. . . - -"- .. 

1609 

1670



Pidejusiune TABLA DE MATERII Codul ciril 

Fidejusiune. Când poate avea Joe fidejusiuneă legată şi cea judecătorească . . : 165 

— Dacă cel ce e obligat 'să dea o garanție, poate « oferi un amanet sau o 

altă asigurare “creditorului SCU .. n... .. a... "46% 

— Dacă fidejusorul judecătoresc are dreplul să învoace o beneficiul discuţiunei, 

averei debitorului principal a. .. eee LOT 

— Dacă cel ce a garantat pentru tidejusorul judecătoresc, are c dreptul să în- 

voace discuţiunea averei debitorului principal sau a fidejusorului, 

pentru care a garantat ...... aa. 1018 

— Cum se poate stinge fidejusiunea . ... . î. [cn .. .. 1679 

— Dacă confuziunea. urmată, între debitorul principal şi fidejusorul seu, prin 

succesiunea unuia către altul, are efectul de a stinge acțiunea credi- 

torului contra celui ce a garantat pentru fidejusor .........: „1080 

— . Cari sunt excepţiunile cari de şi aparţin debitorului principal; pot fi opuse' 
şi de către fidejusorul creditorului îi. . În... | „1681 

— Dacă fidejusorul este liberat de garanţia sa atunci când, din cauza cre-! 
ditorului, nu poate intra în drepturile, privilegiile şi ipotecile creditorului 1682 

— Când creditorul primeşte de bunăvoe un imobil sau alt lucru în plata da- 
toriei principale, dacă fidejusorul rămâne liberat atunci când credi- 
torul a fost evins de acel lucru aaa ee ei 1089 

— Dacă prelungirea lerminului acordat de creditor debitorului seu u principal, 
liberează pe fidejusor de garanția sa . . . . ......... „1088 

— Dacă întreruperea civilă a prescripției făcută contra debitorului princi- 
pal are efect şi în contra cauțiunei, şi dacă întreruperea făculă in 
contra cauţiunei, oprește 'cursul prescripţiei datoriei principale .. 1873 

— A se vedea cuvintele: „Compensaţie“, „Garanţie“. , 

Filiaţiune. Cum se face dovada filiațiunei în caz de pierderea registrelor de 
stare civilă .. . . cc... .. Ce ee ec... | 33, 176 

— Când soţii cari au decedat aveau o posesiune de stat şi când copiii năs- 
cuţi din ei, au posesiune de stat necontrazisă prin actele de haşlere, 

dacă se mai poate contesta-legitimilatea lor. . ..... . 19 
— Dacă bărbatul este tatăl copilului conceput în limpul căsătoriei. și în ce" 

cazuri este el în drept a nu recunoaște de al său pe copilul născut | 
în timpul căsătoriei . ca. „980 

— Dacă bărbatul este în drept a nu recunoaşte pe copil sub cuvânt de. ne- 
putinţă trupească sau pentru cauza, de adulter ......... 981 

— In ce cazuri bărbatul nu poate tăgădui paternitatea gopilului născut mai 
înainte de 180 zile dela data căsătoriei ... i; cc... 988 

— Dacă legitimitatea copilului născut după: 300 zile: dela desfacerea căsă- 
toriei poate fi contestată. .,.. . cc... 289 

— In ce termin este obligat bărbatul a introduce reclamaţiunea pentru con- 
testarea paternităţii copilului . . . eee. . 200 

— Dacă moştenitorii bărbatului au dreptul să contesle legitimitatea copilului. 2% 
— Cum se dovedeşte filiațiunea copiilor legitimi. . . ........ „. 292, 203 
— Cum se poale stabili posesiunea, de stat a unui copil legitim i. 294 
— Dacă se poate roclamna o stare civilă contrară aceleia ce rezultă: din 

-. actul de naştere şi posesiunea de stat conformă acestui titlu . . ... 2% 
— Cum se face dovada filiaţiunei, în lipsă de titlu şi de posesiune de slat 

statoraică sau când copilul a fost înscris sub nume mincinos sau ca 
născut din tată și mamă necunoscuți . . . .:....., ate ai 290 

— Ce acle pot constitui un început de dovadă scrisă, pentru a se: putea 
- admite dovada cu martori în stabilirea filiaţiunei legitime . .... 297 

7 Ce insp muisă dovada contrară în materie de stabilirea filiaţiunei legitime 268 
rațiune călorești sunt competente pentru a hotări asupra, recla- 
rm: privitoare la starea civilă a unei persoane 299 

Mielu 
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Codul civil TABLA DE MATERIL | Piliaţiune 

. articolul 
Filiaţiune. Dacă chestiunea suprimiirii stărei civile, inainte de a. veni înainlea 

unei instanțe penale, trebueşte să fie rezolvată în mod definitiv de | 
instanțele civile. ..... .. „800 

— Dacă se poate prescrie ioţiunca pentru reclămarea stării civile, în pri- - 
vința copilului. ..... . a. 301 

— În ce cazuri şi în ce termin vor putea moştenitorii "copilului să i intente 
acţiune pentru reclamarea stării civile .. .... .. 302 

— Dacă moştenitorii copilului sunt în drept a urmări acţiunea deschisă do 
“copil, penlru stabilirea stării sale civile . .. .. e e 308 

— Dacă cercetarea paternităţii este permisă în dreptul nostru „Și în ce cazuri 
se poate face . . ......... - ea e O8O7 

— Dacă cercetarea maternității este permisă să în “dreptul nostru .. „808 
— A sovedea cuvintele: „Actde căsăloriei, „Act de moarte“,.„Act de nasştere:, 

„Act de stare civilă“, „Copii“, „Legitimare*, „Paternitate:,: „Tăgadă * 
de păternitate“. | ! | 

Fiu. A se vedea cuvintele: „Ascendenţi“, „Bărbal:, „Copii“, „Descendent“, 
„Divorţ*, „Femec:, „Filiaţiune“, „Legitimitate“, „Mamă“, , „Paternitate, 

„Rude“, „Tăgadă de paternitates, „Tatăl“. . 

Fluvii. Cui aparţin fluviile şi râurile navigabile. . . . .,. cc... 416 
— A se vedea cuvintele; „Aluviune“, „Râuri“ 

Folosinţă. A se vedea cuvintele: „Contract de căsătorie“, „Dotă“, „Parafernă:, 
„Posesiune“, „Uzufruct*. 

Fond. Dacă fondurile de pământ şi clădirile sunt imobile prin natura lor. . . 463 
— A se vedea cuvintele: „Accesiune“, „Arendare“, „Proprietate“, „Servitute“. 

Forma actelor. Cărei legislațiuni este supusă forma exterioară a actelor . . . 2, 34 
— A se vedea cuvintele: „Act autentic“, „Act.de stare civilă“. , 

Formalităţi. A se vedea, cuvintele: „Abitaţiune“, „Achiziţiuni“, „Act autentic“, 

„Act confirmativ“, „Act recogniliv*, „Act sub semnătură privată“, 

„Act de stare civilă“, „Adopţiune“, „Amanets, Antichreză“, „Aren- 

dare“, „Căsătorie“, „Cesiune“, „Comodat“, „Consiliu judiciar“, „Con- 

tract de căsătorie“, „Copie“, „Copii“, „Depozit“, „Divorţ“, „Donaţiune“, 

„Dotă“, „Emancipaţie“, „Expropriere silită“, „Fidejusiune“, „Filiaţiune“, 

„Impărţeală“, „Imprumut“,. „Interdicţie“, „Ipotecă“, „Jurământ“, , „Legi- 

limare“, „Licitaţie“, „Locaţie“, „Mandat“,. „Mărturisire“, „Minoritate“, 

„Novaţiune“, „Oferta de plată“ » „Partaj“, „Privilegii“ „Purgare, 

„Remitere“, „Rendită pe viaţă“, „Schimb“, „Servitute“, „Societate“, 

„Subrogaţie“, „Succesiune“, „Testament“, „Transcripţie“, „Tranzacţie“, 

„Tulelă“, „Tutor“, „Uz“, „Uzufruct“, „Vânzare“, „. 

Formulă executorie. In ce cazuri se poate suspenda executarea actului autentic _ 

învestit cu formulă executorie . . - . ... aa... 1173 

— Ce titluri se cer pentru ase putea provoca vânzarea silită a imobilelor. 1832 

Forţă majoră. Dacă proprietarul.sau uzulruc stuarul sunt obligaţi a reconstrui 

aceea ce a căzut din vechime sau sa distrus sau pierit din caz 

fortuit. . . cc... .... . me e e S%7, 555, 556 

* Dacă poale fi loc la daune-interese când din o forţă majoră sau din un 

caz fortuit, debitorul-a fost oprit a d sau a face acea la care se 

o a făcut aceea ce era oprit. . . ... . 

— oii subsistă, când: obligaţiunea având de obiect | un „core 

cert şi determinat, acesta a pierit din.caz fortuit:. . . ........ 

— Dacă obligaţiunea subsistă, atunci când printrun „eveniment oarecare ce 1156 

nu se poale imputa debitorului, se face imposibilă execularea ei i Ă 

— Dacă este admisibilă proba cu martori atunci când creditorul a pierdu 

titlui ce-i servea ca:dovadă scrisă, din o cauză de forță majoră ne- 

/ Ceas 1198 
prevăzulă ......- a... | 

1083 

1156



Porţă majoră . " PABLA DE MATERII Codul civil 

, Articotal 

Forţă majoră. Care este răspunderea bărbatului de restituirea, dotei, consistând 

din mobile cari au pierit prin 'uz sau din obligaţiuni sau renâite cari 

au pierit în totul sau în parte, fără negligenţa soţului. . . ... 1274, 1255 

_— In a cui sarcină cade pierderea, lucrului vândut, prin caz fortuit, în ma- 

terie de.vânzare perfectă ..... . ai ee ae 195 

— Dacă mai subsistă contractul de locaţiune, în cazul când în cursul loca- 

ţiunei, lucrul arendat san. închiriat se strică cu totul prin caz fortuit 143 

— Dacă locatarul este răspunzător de pierderea sau deteriorarea lucrului 

închiriat, provenită din cauza 'vechimei sau a: unei forţe majore . .. îl 

— Dacă locatarul este răspunzător de incendiul întâmplat prin caz fortuit 

| sau forță majoră . .. .... ee aaa... 1495 

— Dacă, locatarul este răspunzător de sflărâmarea geamurilor provenită 

din cauză unei intâmplări extra-ordinare sau forță majoră. . . . .: di 

—* Dacă reparaţiunile locative cad in sarcina locatarului atunci când ele 

au fost cauzate prin vechime sau forță majoră ... „1448 

— Dacă arendarea s'a făcut pe mai mulţi ani şi dacă în cursul seu sa 
pierdut prin caz fortuit toată recolta unui an sau, cel puţin jumătate - 

| din ea, cum se face scăzământul din arendă ..... .. 1457 

„— Dacă arendarea sa făcut numai pe un an și toată recolta sau cel puţin 
" jumătate, s'a pierdut prin caz fortuil, cum sc face scăzământul din 
arendă ....... . . . . 1458 

— Cand în cazurile articolelor 1457 și 1458 dn codul civil, pierderea rrucieloi ' 

s'a făcut după culegerea lor, dacă $ se- poale admite scăzământ din 
arendă. .. ... .. Ca. aa 1459 

.— Dacă arendașul poate prin o clauză expresă să-şi ia asupra sa: cazu- 

“rile fortuite ......... AR ate 1460 

— Ce se înţelege prin cazuri tortuite ordinare și cazuri i fortuite extra-ordi- ai 

nare, în materie de arendare .......... .. 1451 
— In sarcina cui cade pierderea recoltei prin caz tortuit, în materie . de | 

arendare petructe. .-.. aaa ea e 1409 
— Dacă pot fi răspunzători cârăuşii şi i căpitanii, de pierderea, sau siricăciunea 

lucrurilor încredințate lor şi provenită din cauză de forţă majoră . 1475 
— Dacă poate fi făcut răspunzător comodatarul de pierderea lucrului împru- 

"mutat, provenilă din caz fortuit - a ea e + 1506-1568 
"—. Dacă poate fi făcut răspunzător depozilarul de stricăciunile Jucrului de- 

pozitat, provenite din forţă.majoră . . . aceea e + 1601, 1605 
— Ce răspundere are depozitarul căruia i s'a luat lucrul prin forță majoră, În- 

locuindu-l prin o sumă de bani .... aaa aaa 1006 
— Dacă ospătătorii sau hangiii pot fi făcuţi răspunzători de furturile Co- 

mise cu. mâna înarmată sau în altfel cu forța majoră. ...... . 1635 
Dacă, poate fi făcut răspunzător creditorul amanetar de pierderea. sau 

slricăciunea întâmplată lucrului amanetat, prin caz de forță majoră. 1691 
— Când un imobil, recoltă: sau alte bunuri mobile, vor fi fost asigurale ” 

contra incendiului sau alt .caz fortuit, la ce se afectează suma datorită 
de către asigurător .... ADR Arzi 

Fortuit caz. A se vedeă cuvintele: „korţa majoră” . - | ee 
Frate. Când .poale face fratele opoziţie la căsătorie : .....-.. 185 

— Dacă fraţii buni ai minorului fac parle din consiliu de familie . aa 2858 
— A se vedeă cuvântul: „Succesiune. 

Fraudă. Ce fraude se pot comite în materie de acte de stare civilă 36-40, 180, 181, 182, 300 
— Cari sunt efectele divorţului în privinţa dreptului copiilor asupra averei 

So caz ÎN divorţ prin consimţământ mutual şi. asupra averei 
Îi a în caz de divorț.pentru cauză determinată și cari 

ormalitățile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi. . 285



    

-Vodul civil 

Fraudă. In ce termin trebueşte să introducă bărbatul acţiune în tăgadă de pater- 

Ce domiciliu are cetăţeanul chemat într'o “funcţiune publică pe: viaţă . 

a — 549 — 

p- „ TABLA DE MATERII | Fraudă 

Articolul 

nitate. .... cd . Pe a. , 290) 

— Cine are proprietatea şi în ce condițiuni, asupra animalelor sau shură- 
- toarelor sălbatice :cari trec - pe pământul cuiva .. 503 

= Dacă creditorii sunt în drept să, atace actele frauduloase (elene) făcute 
' - de debitor în prejudiciul drepturilor lor. : .... o 975, 976 

— Dacă minorul are acţiune in resciziune în contra obligaţiilor ce rezultă 
" din delictele sau cuasi-deliciele sale... . . .. 1162 

vr— Dacă sunt admise prezumpţiunile pentru a se dovei frauda la un act. 1203 + 
i — Dacă creditorii bărbatului sunt în drept a ataca separaţiunea de patri- 

monii pronunțată și executată in frauda drepturilor lor. .. . . . . 1264 
— A se vedea cuvintele: „Contracte“, „Dol*, „Donaţiune“, „Succesiune“, 

Viclenie“. . , 

Fructe. Dacă sunt mobile sau - imobile recoltele înainte şi după tăerea lor și 
fructele de pe. arbori înainte şi după culegerea lor. ....... 465 

— Dacă uzufructul lucrurilor imobile sunt imobilă . ... Il 

— Cui se.cuvin fâuctele naturale sau industriale ale pământului ș si fructele 

civile .... . e. . . 483: 

— Cui se cuvin fructele produse de un "lucru şi sub ce condițiuni . 484 

— In ce cazuri şi sub ce. condițiuni .posesorul. unui, lucru are dreptul la 

fructele produse de acel lucru... . si. cc... cc ce e e e 485487 

— Din ce sunt formate fructele naturale. . ... . . cc... [eee 592 

— Din ce sunt formate fructele civile. . . . . cc... cc... ... 593 

— Cum se dobândesc fructele civile. . . . . o o... 925 

—' Dacă sunt supuse raportului la succesiune, fructele şi i interesele lucrurilor 762 

— Din ce moment.este obligat. donatarul a restitui fructele porțiunei ce trece 

peste partea disponibilă. . . . . SSE 

— Din ce moment se datoresc Jlegatarului universal, fructele bunurilor 

cuprinse în testameni..... . - Came... aaa 890 

— Din ce moment se datoresc legatarului unei fracțiuni din moştenire, 

fructele acelei fracțiuni, ... ceea... 898 

— Din ce moment se datoresc. legatarului Singular, fructele legatului seu 899 

— Din ce moment soțul datorește fructele dolei, în caz de desfacerea căsă- a 

„toriei . . . . .. ..... . . .. .. 1218 

— Dacă văduva, poale cere în cursul anului "de doliu feuctele dotei . 1324 

— Cine are dreptul la fructele lucrului depozitat. ..... ... ..-.: a. 1608 

— Dacă fructele sau recolta pământului sunt supuse privilegiului proprieta- 

rului pentru plata arenzii. . cc ee 1730 

— Dacă fructele sau recolta pământului s sunt supuse privilegiului credilo- 

_rului care a procurat semințele sau acelui carea făcut cheltuelile | 

recoltei de. peste an. ... ..- . e 173% 

— Prin ce termin se prescriu fructele civile și cele naturale . îi... 1907 

_ A se vedeă cuvintele: „Accesiune“, „Antichreză“, „Arendare. pe fructe:, , 

ecoltă*, „Uzuiruct“, a 

7uncţiona:. Dacă primirea unei funcțiuni publice de la un guvern swain, aa E 

- autorizaţia guvernului român, face a'se pierde ca iata, de. area n 7 

— Ce sancţiuni se “aplică funcţionarilor cari. comit abateri la con ecţionat ea A 

“ actelor de stare civilă şi la ţinerea registrelor . *. . . . , 

—- Dacă funcţionarii polițienești sunt datori ca în caz de moarte Mp entă sau 

- bănuită, să trimilă ofițerului de stare ciuiă toate ştiinţele arătate în 06, 08 

rocesele verbale de constatarea decesului . . - - * | 

— Ce. domiciliu are cetăţeanul. chemat într'o . funcțiune publică temporală oi 

sau revocabilă. . . -.-: - ... 92



Funcţionar TABLA DE MATERII E Codul ciril 
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lrliealal 

Funcţionar. Ce persoane nu se: pot face adjudecatari nici direct, nici prin 

| persoano interpuse ...... Î. . . .. îs eee 1908 

— Dacă ipoteca stabilită asupra averei funcţionarilor comptabil publici, tre- 

bueşie reincită după 15 ani. ... a. 1% 

— A se vedeă cuvintele: „Militar“, „Oliţer de Stare civilă“, „Poliţie, „Război. 

Furt. In ce termin se poate revendica un lucru furat. . ... . eee ae 19 

— In ce condițiuni poale ti obligat posesorul:de bună creiință: a unui lucru 

mișcător furat, a-l restitui proprietarului. . . . .... o. 1910 

G 

Gaj. A se vedeă cuvântul: „Amanet“. 

* Garanţie. Dacă eredele beneficiar trebuește să dea garanţie pentru preţul bu- 
nurilor mișcătoare cuprinse în inventar ....... 118 

— Dacă eredele debitorului. fiind chemat in judecată pentru totalitatea da- 
toriei, poale cere a fi puşi în cauză şi ceilalţi comoştenitori. . . . . 1085 

— Dacă bărbatul oste obligat a da garanţie pentru primirea dotei mişcă- 
toare << ceea eee 2 

'— Dacă vânzătorul mai poate răspunde pentru evicţiune, atunci când cum- 
părâătorul s'a judecat până la ultima instanță, fără să fi chemat în 
cauză pe vânzător. .. cc... i 195) 

-- Dacă locatarul care este tulburat în. folosinţa sa printe'o acțiune care 
tinde :la revendicarea lucrului. închiriat sau arendat, esle dator a 

chema în garanţie pe proprietarul acelui lucru ., . ... . . 1427, 1436, 1485 
'—, Ce garanţie trebueşte -să dea locatarul pentru asigurarea plăţii chiriei 14% 
— Ce garanţie trebueşte să dea arendașşul pentru a nu se declara reziliat 

contractul de arendare'. ... . a. ae 1459 
"— Ce garanţie. trebueşte: să dea constituitorul unei rendile pe viaţă cu titlu 

oneros, pentru asigurarea executării contractului . , . , . . . . 1646, 1647 

—  In-ce cazuri se stinge garanţia. ce sa dat. aaa e ata a e 1679-1468 
— Care este garanţia creditoruiui pentru plata datoriilor . aaa a 1748, 1119 

— La ce plată servește suma produsă din asigurarea lucrurilor arse sau 
„distruse . . | | ce ee ae ee ee eee... 4724 

— Ce garanţie ipotecară sunt datori a da administratorii publici, complabii 
şi -perceptori. ce eee... e 4708 

— Cine garantează ținerea regulată a. registrelor, de inscripţii și tran- 

scripții ee ee. a e 1 4816-1828 
— A se vedeă cuvintele: „Abitaţiune:, „Absență“, „Acţiune de anulare“, 

„Aleatorii“, „Amanet“, „Antichreză“, „Arhitecti, „Căpitan“, „Cărăuş“, 

„Cauţiune:, „Cesiune“, „Comodat“, „Contract“, „Cuasi-contractă, „Cuasi- 

delict“, „Delict“, „Depozit“, „Donaţiune:, „Dotă“, „Evicţiune“, „Fide- 

- jusiune“, „potecă“, „Locaţiune“, „Mandat, „Obligaţiuni:, „Privilegiu“, 
" „hendită“,. „Responsabilitate“, „Societate“, „Suecesiune”, „Tutelă“, 

, „Uzufructe, „Vânzare“. | 
Gard. Cui aparţine gardul care desparte două proprietăţi şi care sunt normele 

de stabilirea dreptului de proprietate. . . anna e 000 
— La ce distanță de linia despărțitoare între proprietăţi, « se poi sădi arborii 

cari cresc înalţi. ........ .. . .. 603 
— Dacă vecinul poate cere ca arborii şi gardurile vii puşi la o distanţă 

mai mică decât cea prevăzută de “dispoziţiile codului civil,.să se 
scoată +... eee eee eaa 008 

— Cui aparțin arborii ce se află în gardut comun şi cine are dreptul a cere 
. eee ee ae 609 — A se .vodeă cuvântul: „Servitutet, 

Gazetă. A se vedea cuvântul: „Ziar“, ” e |



    

Oodul civil: TABLA DE MATERII Gestiune 

irticotul 
Gestiune. Dacă gerantul care gerează interesele altuia, este obligat a continua . 

gestiunea până ce proprietarul vă putea să se ocupe de afacerile 
sale ...,..s... .. .. mmm 987, 088 

— Ce îngrijire trebueşte să dea gerantele gestiunei sale. ..... ... 980 
— Daci gerantele răspunde în cazul când afacerea sar compromite a 990 
— Dacă stăpânul trebue 'să despăgubească pe gerante de loate cheltuelile 

utile şi necesare ce le-a făcut în interesul 'sâu . .. 991 
— A se vedeă cuvintele: „Act administrativ de autoritale« , „Act de admi- 

nistraţieă, „Act de gestiune“, „Act de guvernământ“, „Contencios ad- 
ministrative, 

Gineri. Ce indatorire de alimentaţie au ginerii şi nurorile faţii de socrii lor. . 188 
Grad de rudenie. Cum se stabileşte. gradul de rudenie şi proximitatea! ru- 

deniei Înca a 059-603 
— A se vedeă cuvintele: „Rudenie*, „Succesiune“. 

Orâniţuire. A se vedea cuvintele: „Arbori“, „Gard“, „Ingrădire“, „Șanț“, „Ser- 

vitute:, „Zid“. 

Graţie. Dacă în malerie de 'desfiinţare de contracte în baza. condiţiei rezo- 
, lutorii, se poate acorda, de justiţie, termen de graţie. . . . . . . 1020, 1024 
— Dacă se poate acorda debitorului. un termen de graţie ...... . . . -140t 
— In ce cazuri judecătorul poate acorda cumpărătorului un termin de 

grație ....... Ci a... eee e e 1386, 1967 

Gravidă. In ce cazuri nu se mai poale cere ; anularea căsătoriei, contractată 

de către soţi cari nu aveau vârsta legiuită , . ..-..... 1674 
Grefier. Cine păstrează registrele de stare civilă . . . . . PER 30 - 
— Cine păstrează procurile: și înscrisurile anexate lă actele de stare civilă 31 
— Cine face menţiune despre un act privitor la stare civilă, pe marginea 

unui alt act deja înscris în registre . . . . se sc. cc... .. 35 
— Unde se depun la finele anului, registrele de trecerea proceselor ver- 

"bale întoemite despre facerea publicaţiilor -- ... | 49 

— In caz de divorţ prin consimţământ mutual; după. irecere de un an de la, 

primă declaraţie, ce lucrare incheie Gretierul Tribunalului și . de. 

_cine se subscrie. ... » . e... ve 960 

—, Cari sunt efectele divorţului i în privința drepturilor copiilor asupra. ave- 

rei soţilor, în caz! de divorţ prin consimţământ mutual şi asupra ave- 

rei soțului vinovat, în caz de divorţ pentru cauze determinate, şi 

cari sunt formalităţile de indeplinit pentru realizarea. acestor drepturi 285 

— Ce formalități trebuesc , îndeplinite cu actul de recunoaşterea unui copil, 

natural și ce sancţiuni se aplică în caz de neurmare. .... 304 

— Unde se înscriu hotăririle de adopţiune şi cele de revocarea ei, după a 

cui cerâre se face înscrierea şi cari sunt sancţiunile în caz: “de neur-. 

mare .... . ..... ... ... . 323 

— Cine este însărcinat cu u ţinerea "registrelor de inseripţiuni și “transcripţiuni 

a ipotecilor, privilegiilor şi actelor de mutaţiune de proprielate . . 1816-1823 

Guvernământ. A se vedea cuvintele: „Act administrativ de aulorilate“, „Act de 

administraţie“, „Act de' gestiune“, „Act de guvernământ“, „Con-. 

tencios: administrativ“. 

p = € 

Hangii. Dacă hangiii «i ospătătorii răspund pentru ! toate lucrurile aduse în lo- 
162 

"calul lor de călători. . » ez 1623 

— Dacă hangiii şi ospătătorii răspund de furtul sau stricăciunea lucrurilor 
. 24, 1625 

călătorilor a. .. îi. i, 

„— In ce termin se prescrie acţiunea 'hangiilor şi ospălătorilor pentru ali- 

mentele şi locuinţa ce O procură. - aaa 

. .. . . .. 

1903 

. 
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Hârtii casnice TABLA DE MATERII ! Codul civil 

Hârtii casnice. A se vedeă cuvintele: „Act scris", „Înscris“. 

Hirurgi. A se vedeă cuvântul: „Chirurgi“. 

Hotar. Dacă un proprietar are dreptul a obliga pe vecinul său să-și grâni- 

țuiască proprietatea lipită de a sa. .. ......: .. 

— “Dacă un proprietar are dreptul să-şi ingrădească proprietatea s: sa. ... 

— Dacă locatarul este obligat a apăra hotarele lucrului! închiriat contra 
uzurpațiilor . ee 

— A se vedea cuvântul: „Servitute“, | 

Hotărîre. Dacă judecătorul este oprit de a se pronunţa în hotăririle ce dă, pe 
"cale de dispoziţii generale şi reglementare. asupra cauzelor ce-i 

sunt supuse .. cae 

— Dacă există drept de apel asupra hotăririlor date asupra actelor de 
Stare civilă. . . cc... .. .. 

— Unde şi de către cine se trec, holăririle' judecătoreşti pronunţate asupra 
opoziţiilor ia căsătorie . . . .. .. 

— Cui sunt opozabile hotăririle de reelificarea actelor de stare civilă . .. 
-.— Unde se înscriu și de către cine, hotăririle date asupra rectificării actelor 

de stare civilă. 1. cc... cc... .. ame 

— Unde se publică hotăririle de declarare de absență . 
— Când se pronunţă hotărirea de declarare de absenţă .. .........- 
— Cum cer moştenitorii punerea, lor în posesie asupra averei absentului; 

atunci când el nua lasat procură. .... eee ea... 
—  Cari sunt efectele revenirei absentului sau dovedirei existenţei sale, în 

timpul punerei. în posesie provizorie, asupra hotărirei prin care sa 
declarat absența .:..-.... | 

„— Contra, cui se exercită acţiunile ce terţii | ar avea "contra abeentului, după 
pronunțarea, hotărirei de deciarare de absență. ......... 

» — In caz "de opoziţie la căsătorie pentru motiv de smintire, în ce termin 

trebue să se pronunțe hotărirea de interdicţie . î.. cc. . ... 
-— In ce termin: trebueşte să 'se pronunţe hotărirea asupra | unei cereri de 

anularea unei opoziții la căsălorie. .......... 
— In € ce termini trebuește să se pronunțe hotărirea, asupra apelului făcut 

contra unei sentințe privitoare la o cerere de anularea unei opoziții 

| la căsătorie .... . ea eaeeeea.. ...| 
—  Im.ce termin trebueşte pronunțată decizia in recursul făcut contra unei 

hotăriri, dată asupra unei cereri de anularea unei opoziții la căsă- 
torie .,.... , ... : 

— Când dovada celebrării căsătoriei s se află dobândită prin rezultatul vre-unei 
proceduri criminale, ce efecte produce înscrierea sentinței în regis- 
trele de stare civilă, în privinţa soţilor şi a copiilor. .......- 

— In cazul când.vre-una din cauzele de divorţ dă loc la urmărire. criminală 
din partea Ministerului public, dacă acţiunea de divorţ se va sus- 
penda până la intervenirea hotărirei Curţii cu Juraţi. 

— Cum procedează tribunalul câna trebueşte să pronunţe hotărirea de divorţ 
şi unde o pronunță. .. cc... . 

—. Cum se pronunţă hotărirea în materie de despărțenie, după un an de 
| încercare ea 

— Cum judecă Curiea de ape!, cererea de apel făcută in materie de divorţ. 
—  Cari 'sunt terminele de apel şi de recurs în materie de divorţ și de când 

curg terminele . . .. 1... . .. . . . .. . . . .. .. . 

In co termin Lrebue șă prezinte soţul câştigător hotărirea de divorţ la 
ofițerul stării civile pentru înscriere şi unde se înscrie. — De când curge termenul 
stare civilă hotărirea 

în care trebueşte să se prezinie la ofiţerul! de 
de divorţ pentru înscriere . 
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Codul civil | TABLA DE MATERII " Hotărirg 

Hotărire. In caz de divorţ prin consâmţământ mutual, după referatul preşedinte- 
lui tribunalului,„ce verificare face tribunalul pentru a admite său 
respinge cererea. .... . ce. 

„— In caz de respingerea cererei de divorţ prin consâmţământ mutual, în ce 
termin se declară apel şi cari sunt formele ...... A 

— In caz de apel asupra sentinţei de divorţ prin consâmţămânut mutual, cui 
comunică Procurorul Curţii de apel concluziunile sale, cine -face 
referat şi în ce termin se pronunţă decizia Curţii de apel. 

— Asupra, deciziei Curţii de apel de respingerea cererei de divorţ prin con- 
sâmțământ -mutual, in ce termin se: declară recurs și cum se face 
acest recurs . ... cea 

— Asupra deciziei Curţii de apel de admiterea cercrei de divorț prin consim- 
ţământ mutual, cine şi cum face cererea de recurs... .. ... 

—  Hotărirea, definitivă de admiterea cererei de divorţ prin consimțământ. 
mutual, unde, in ce termin şi sub ce sancţiune trebueşie înscrisă ; 

— În ce termin femeea divorțată va putea trece în altă căsătorie... . . . 
—  Cari sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor asupra averei 

soților, în caz de divorţ prin consâmţământ mutual și asupra averei 

soțului vinovat, în caz de divorţ pentru cauze determinate și cari sunt 

formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi . . 

— Dacă chestiunea suprimării stării civile, înainte de a veni în judecata 

unei instanţe penale, trebueşte rezolvală în mod definiliv de o instanţă 

CiVIĂ ce 

— Dacă hotărirea de adopţiune trebueşte motivată şi în ce lermin urmează 

a se pronunța . . cc. cc .. 

— Unde. se înscriu hotăririle de adopţiune și cele de revocarea ei, după a 

cui cerere se înscriu şi cari sunt sancţiunile în caz de neurmare . . 

Dacă. trebueşte motivată hotărirea consiliului de familie de excludere sau 

de destituire a tutorului . . cc cei 

— In ce termin se poate ataca inaintea tribunalului, hotărirea consiliului 

de familie prin care se exclude sau se destituie tutorele . . i. 

Dacă se poate pune în lucrare; înainte de a fi aprobată de tribunal, ho- 

lărirea. consiliului de familie relativă la vânzarea averei nemișcătoare 

a minorului e ce... 

— Unde se pronunţă hotărirea de interdicţiune . . . - - - cc: 

— Dacă este apelabilă hotărirea dată în materie de interdicţie. . n. 

Dacă hotărirea dată în materie de interdicţiune, trehueşte publicată și 

. . . .1. - . . 
afişată. cc... 

— Dacă hotărîrea cure revoacă inlerdicțiunea pron 

publicată şi afişată .. .. -- 

— Dacă sunt necesare concluziile procur 

unțată, lrebuește să fie 

orului pentru a se pronunţa. hotărirea 

în materie de interdicţiune sau de numirea unui consiliu judiciar. . 

— Dacă debitorul mai poate să-şi retragă suma depusă după pronunțarea 

notărirei care validează oferta şi consemnaţia sumei făculă de debitor, 

creditorului său . . . 

— Când se poale spune că o 

— Dacă se pot admite dovezi con l 

— Dacă trebueşte publicată şi sub ce sancţiune, 

separație de patrimonii . . - - - a . j 

— In ce termin și sub ce sancţiune Lrebuește să se inceapă execularea holă- 

rirei dată în materie de separație de patrimoniu ee 

— De când îşi produce efectele hotărirea de separație de patrimoniu . . - 

— Dacă trebueşte transcrisă şi în ce registru hotărirea care constată o ce- 

siune sau o chitanță de chirie sau arendă pe doi: ani viitori . . 

hotărire are puterea de lucru judecat . . . . 

tra unei holăriri rămase definitivă . 

î. .. îote e eo. . .. 

-. 
* 
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Hotărire .. TABLA DE MATERII Codul ciril 

Artistă 

Hotărire. Ce titluri se cer pentru a se putea provoca vânzarea silită a imobilelor 
— Dacă adjudecarea se poate face inainte de a se fi obţinut o sentință de- 

- finitivă în ultima instanţă sau trecută în pulerea de lucru judecat . 
— Dacă este întrerupătoare 'de prescripţie  hotărirea de admiterea unei 

“coreeni ca 
_— A se'vedeă cuvintele: „Deciziune“, „Sentinţăe. 

. X 

lazuri. A se vedeă cuvântul: „Aluviune“. , 

Identitate. Cum se dovedeşte malernilatea unui copil naturu! . a. 
llicită. Dacă se poate deroga prin convenţiuni sau dispoziţiuni particulare la 

| legile cari interesează ordinea publică. şi bunele moravuri .. 
-— Dacă obligaţiunea, fondată pe o cauză ilicilă poale: avea vre-un efec. . 
— Când o cauză este ilicilă . 

— Dacă este valabil un contract de socielate prin care un asociat își stipu- | 
lează totalitatea câșiigurilor sau acela prin care asociaţii stipulează 
ca să fie sculiţi de a participa la pierdere. . . ... 

Imobile. Căror legi sunt supuse imobilele aflăloare in România, chiar posedale 
„ decătrestrăini. . . . . cc... .. 

„— Dacă imobilele absentului trebuesc expertizate şi evaluut. :......... 
— Dacă imobilele absentului se pot ipoteca sau înstrăina de cei ce se află 

în posesiunea lor .. ce 
— Dacă şi în ce condițiuni se pot ipoteca, sau înstrăina imobilele proprie- 

tatea minorilor . .-...,..... A 
— Dacă pentru acţiunile imobiliare aparţinând minorilor, tutorii trebuesc 

autorizaţi de către consiliul de familio . | 
— Pe ce termin poate minorul emancipat să-și arendeze sau să-și închirieze. 

bunurile sale .... .. ADD PI . 
„— Dacă, minorul emancipat poate, revendica bunurile sale imobiliare, fără 

asistenţa curalorului său . A ce a 
— Dacă minorul emancipat poate ipoteca sau instrăina imobilele sale . 
— Dacă imobilele interzisului pot fi ipotecale sau înstrăinate ........ 
— Dacă imobilele: celui pus sub consiliu judiciar pot fi ipotecate sau în- 

Străinate. . .. , .. Pee. n 
—  Cari lucruri sunt considerate ca imobile prin natura lor 

Dacă sun! imobile sun mobile, recoltele şi fructele înainte şi după cu- 
... legerea lor A 

— Dacă sunt imobile sau mobile, animalele pe cari 
dă arendașului.pentru cultura pământului . 

. ... ... . ... ..... 

. . . . . . . . 

proprielarui fondului le 
. . |. . . . . . .:. . 

—  Cari lucriiri şunt imobile prin deslinaţiunea ilor. . ... e. . 468, 
Dacă sunt imobile sau mobile, .urloaele sau ţevile cari servesc pentru 

„conducerea, apelor la, un.fond de pământ sau la vre-o casă. . .... 
Dacă sunt imobile sau mobile, uzufructul lucrurilor imobile, servitudinele 

şi acţiunile cari tind la, revendicarea unui imobil. cc. 
Cari sunt imobilele care fac parte din domeniul public ..........47 Ce bunuri'pot forma obiectul constituirei unui uzufruct.., Ce bunuri pot forma. obiectul constituirei unui 

-— Dacă este supus raportului imobilul „care sa pierdut 'din caz fortuit şi fără greşala donatarului. 
— Dacă imobilul dăruit irebueșt 
— Dacă legatarul profită şi de noile 

alipite acelui. imobil . a. 
— Dacă imobilele lăsate prin testament și 

ipotecă, trebuesc predale leg 

achiziţiuni făcute de către. teslator şi 

, având sarcini de uzufrucet sau 
atarilor libere sau nu de aceste sarcine . 
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Jodul civil TABLA DE MATERII - Imobile 

. | Articolul 
Imobile. In ce condițiuni se pot opune celor de altreilea vânzările de: imobile - 1295 

-— Cum se face predarea imobilelor vândute .  . ...:. 1314118315, 1319, 1924-1326 
— Dacă vânzarea imobilelor cu arătarea de cuprinsul lor şi pe atât măsura, 

  

obligă pe vânzător a preda cuprinsul arătat în contract ..:.:.... 1927 
— Când imobilele vândute au o întindere mai mare de cât cea arătată în - 

contract, dacă este obligat: cumpărătorul'a. plăti prețul diferenţei . . . 1328 
— In ce cazuri poate da loc la complinire sau la scăderea din preţ, vân- 

zarea imobilului făcută pe alât măsura .........- Da. 1329 
— Cum se rezolvă cazul când s'au vândut două fonduri printr'un singur 

contract, drept un singur preţ, cu arătarea de măsura fiecăruia şi 

cuprinsul unuia este mai mic-decât cel declarat iar al celuilalt este sie 

mai Mare: . cc. cc... ... eee. ae 1393 

— Dacă prin răscumpărare, imobilul vândut cu pact de răscumpărare, re- 

intră în posesiunea vânzătorului, liber de orice sarcine și ipoteci 

constituite de cumpărător - ceea te 1980 

— Dacă trebueşte vândut prin licitaţie publică imobilul: care aparţine mai 

multor persoane și care nu se poate împărți uşor și fără pierdere 1388-1390 

-- Dacă se poate constitui asupra unui imobil un sechestru convențional . :1630 

— Dacă se poale cere punerea unui imobil sub sechestru judiciar. . . . 3 1632 

— Sub ce condițiuni se poate cere de către fidejusor discuţiunea bunurilor -. 

imobiliare ale debitorului principal . . .. .. ....... „1664, 1605 

— Cum se măsoară solvabilitatea unui garant. . . . cc... 1660, 1675 

— Cine are dreptul la suma plătită de asigurator pentru un imobil asigurat 

şi care a fost distrus prin foc... ......- î eee a. | 4721 

— Dacă se pot prescrie imobilele scoase din comerţ ....... ee 1844 

— Dacă se pot prescrie imobilele proprietatea ' statului, a stabilimentelor 

publice și a comunelor ......- cb: es „18% 

" — Dacă imobilele minorilor şi interzișilor pot [i prescrise .. . 1876 

_— Dacă se pot prescrie imobilele dotale şi parafernale .... . 1877, 1878, 1881 

_— A sevedleă cuvintele: „Abitaţiune“, „Accesiune“, „ Antichreză“, „Arendare“, 

„Donaţiune“, „Dotă, „Evicţiuno”, „Expropriere silită“, „Impărţeală“, 

„Ipotecă“, „Locaţiune“, „Partaj“, „Prescripţie”, „Privilegiu“, „Proprie- 

tate“, „Servitute“, „Succesiune, „Testament“, „Uzufruct“, „Vânzare . 

imposibilă. Dacă este nulă convenţiunea stipulată, sub o condiţiune imposibilă 1008 

Impozit. Legea impozitului pe moșteniri . «o o... ee 
684 

Imprescriptibil. Dacă se poate: prescrie acţiunea pentru reclumarea stării civile 301 

— Dacă se poate prescrie domeniul lucrurilor cari. din natura lor proprie 

sau printr'o declaraţiune a legei, nu pot. fi obiecte de proprietate j 

privată o... o! . cui e... ma 
„184 

— E â cuvăulul:: „Prescripţie“. | : 

. impre zise, Dacă în dreptul nostru esto aplicabilă teoria impreviz. 977, 1579, 1584, 1587 

Imprudenţă. Dacă cineva este responsabil de daunele cauzale prin imprudenţa sa 999 

Imputaţiune. Cum se face impulaţiunea plăţii mai multor datorii. . . 1140 

— Cum se face imputaţiunea plăţii pentru o datorie purtătoare de dobânzi 111 

— Dacă poate fi contestată de debitor, imputaţiunea plății făcută de creditor 

şi prevăzută în chitanţa dată debitorului seu. . .... 1412 

— Cum se face impulaţiunea plăţii când nu se prevede aceasta în chitanţa 

dată de creditor, debitorului seu. . . . - - » n. a. 1113 

— Când se ainanetează o creanţă care produce dobânzi, cum se impulează 

aceste dobânzi asupra capitalului și dobânzilor datorile pentru care 
N 

| , 

sa constituit amanetui . e 
în 

_— Care este definiţia contractului de anlichreză a. e 
7 

Analienabilitate. A se vedeă cuvintele: „Dolă“ „Pământ rural“. | i 

abile de a pulea contracta. . . . . - 950 
Ancapacitate. Cari sunt persoanele incap 

-. 
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Incapacitate - ” TABLA DE MATERII Codul civil 

Articolul 

incapacitate. Dacă este valabilă plata făcută creditorului incapabil. ... . . 10% 

— A so vedcâ cuvintele: „Consiliu de familie“, „Consiliu judiciar*, „Dona- 

ţiune“, „Femee măritată“, „Interdicţie“, „Minoritate“, Testamentă, 

| „Tutelă*, „Vânzare“. : o 

Incendiu. Dacă locatarul este răspunzător de incendiul provenit imobilului 

închiriat e
 

— Ce destinaţie trebue să se dea sumei plătită ca primă de asigurare, 

„pentru “distrugerea . prin incendiu sau alt caz fortuit a unui imobil, 

recolte sau alte bunuri mobile, cari au fost asigurate. . . ...-.-: 12 

Incompetenţă. A se vedeă cuvântul: „Competenţă“. 

Indivizibilitate. A se vedeă cuvintele: „Amaneti, „Antichreză“, „Depozit“, 

__ „Fidejusiune“, „Ipotecăt, „Obligaţiune“, „Plată*, „Societate“. 

Indiviziune. A se vedeă cuvintele: „Expropriere silită“, „Impărţeală”, „Licitaţie“, 

„Partaj“, „Succesiune“. | 

Ingratitudine. Dacă ingratitudinea este o. cauză de revocarea donaţiunilor . 831.834 

— Dacă ingratitudinea, este o cauză de revocarea tostamentelor. . . . - 930, 931 

— A se vedea cuvintele: „Donaţiune“, „Testament. . 

Injurii grave. Dacă injuriile grave sunto cauză de divorţ. ......-- „912, 241 

— Dacă injuriile grave sunt o cauză de revocarea donaţiunilor. . . . . - sl 

— Dacă injuriile grave făcute memoriei tesiatorului, sunt o cauză de revo- 

. carea testamentului şi în ce termin se poate exercila această acţiune gt 

Inscripţie ipotecară. Cari sunt efectele divorțului în privința drepturilor copiilor 

asupra averei soţilor, în caz de divorţ prin consimțământ mutual şi 

asupra averei scţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză deter- 

minată şi cari sunt formalităţile de indeplinit. pentru realizarea, 

| acestor drepturi . ee 285 

— A se vedeă cuvintele: „Dotă“, „potecă“, „Iuscriere“, „Privilegiu“, „Tutelă“. 

Inscripţie în fals. Ce valabilitate au exlraclele de pe registrele de stare civilă, | 

legalizate de preşedintele tribunalului; . . cc... 32 

insolvabilitate. Când unul dintre moștenitori sau succesori cu titlu universal 

oste insolvabil, cine trebueşte să plătească partea lui din datoria 

ipotecarăi. . eee 119 

— Când unul dintre coerezi va fi insolvabil, cine plăteşte partea sa din garanţia 

ce e dator pentru evicţiunea, suferită de unul dintre copărtași în partea sa 188 

— Dacă erezii sunt garanţi pentru solvabilitatea debitorului unci rendite 

şi cât durează această garanţie. ... . cae ee 789 
— Dacă debitorul mai poate reclama beneficiul terminului, când a devenit 

nesolvabil e 105 

— Când creditorul a descărcat pe debitorul seu, acceptând delegaţiunea 
ce-i făcuse către o altă persoană, dacă are:'recurs contra primului 

seu debitor, în cazul când persoana delegată a devenit insolvabilă . 1138 
Dacă insolvabilitatea cumpărătorului, autorizează pe vânzător a refuza 

predarea lucrului vândut . . . cc. 1323 
— Dacă proprietarul are dreptul a cere rezilierea, contractului de inchiriere, 

în cazul când locatarul sau arendașul a devenit insolvabil. . . 1446, 1495 
Cum, se urmează când unul dintre asociaţi şi-a primit partea sa intreagă 
Dacă creditul comun şi debitorul a, devenit apoi insolvabil. . . . . .: 1507 

e i A insolvabilitatea unuia dintre asociaţi, atrage desfiinţarea societăţii 1523 
Dacă insolvabilitatea ma < “ > 5 

ndantului sau a mand lar ului ur age stinger ea - 
mandatului . . . . 155 _ Cum s e aaa 
Se urmoază când fidejusorul, căpătat de creditor de bună voe sau 
judecătoreşte a devenit insolvabil . . ..... ” 1661 

a tu- 
ea + 1607, 1008 

Dacă insolvabilit ear anți se repar lizează asupr 
alea, unuia dintre co , iză , 

turor celorlalţi Saranţi . 
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Codul civii TABLA DE MATERII Insolvabilitate 

, Articolul 

" Insolvabilitate. Dacă insolvabilitatea, debitorului principal, autoriză pe fidejusor 
să reclame în contra sa, de şi nu a.plătit datoria. ........ 1673 

— A se vedeă cuvintele: „Cesiune“, „Dotă“, „Obligaţie“, „Separaţie de pa- * 

trimoniu“. 
Institutori. Dacă institutorii sunt responsabili de prejudiciul cauzat de elevii lor 1000 
Instrucţiuni ministeriale. A sc vedeă cuvântul: „Abrogare“ | 
Insule. Cui aparţin insulele și prunturile formate în albia fluviilor şi râurilor 

navigabile sau plutitoare . ... ceea 499 
— Cui aparţin insulele şi prunturile formate-în albia râurilor nenavigabile 

și neplutitoare . .  . ceea 00 
— Cui aparţine pământul, când un râu sau un fluviu, formându-și un braţ 

nou, tae şi înconjoară pământul unui proprietar riverau, făcând în - 
acest chip o insulă .. ... | eee DOL 

Insulte grave. Dacă insultele grave constituese o cauză de divorț . ... . . . 212, 241 
Intendent. Cine îndeplinește oficiul de ofiţer de stare civilă, în caz de războiu sau 

tulburări, pentru militari sau alte persoane in serviciu pe. lângă armată, 

— Cine redactează actele de moarte ale ofiţerilor şi funcţionarilor atașați 

_pe.lângă armală, în caz de războiu sau tulburări. ...... sI” 

— Cui se trimet actele de moarte ale,militarilor încetaţi din viaţă în spitale 82 

Intentare. A se vedeă cuvintele: „Acţiune“, Divorţ“, „Proces. 

intenţie. Cum se operează schimbarea domiciliului unei persoane . a .. ss 

— Din ce acte rezultă intențiunea de schimbarea domiciliului . . . . . . . S9, 90 

— Ce domiciliu are cetățeanul chemat într'o funcţiune publică temporară 

sau revocabilă. . ceea 91 

— Ce condițiuni trebuoşte să îndeplinească actul de confirmare sau ratifi- 

care pentru a fi valabil în justiție . . . . . cp eee 1190 

— A se vedcă cuvintele: „Acceptare“, „Renunţare“, „Succesiune“. : ! | 

Interdicţie. Care este domiciliul majorului interzis . . . . . + ae 93 

— Ce persoane și în ce condițiuni pot face opoziţie la căsătoria unui nebun 15 

— Dacă bărbatul este interzis sau absent, cine autorizează pe femeea căsă- 

torită ca să stea in judecată sau ca să contracteze ...-. -..- 204 

—  Cari sunt cauzele cari pot provoca punerea sub interdicţie a unui major «! 435 

— Cine este în drept a provoca, punerea sub interdicţie a unei persoane 436, 437 
. , PAR , 

— Unde se adresează cererea de punere sub interdicţie . . . . ..---: 138 

—  Ducă faplele care molivează cererea de-punere sub “interdicţie trebuesc 

arătate în scris şi cum se face dovada lor. . . - .: : ee 439 

— Dacă este necesar avizul consiliului de familie asupra slărei ! persoanei Ș 

ce se cere a fi pusă sub interdicţie . . . - - - - o. e. a... 140 

— Dacă acei cari vor fi provocat punere sub interdicţie, pot face parte din a 

consiliu de familie: . ce 
HI 

avizul consiliului de tamilie. . . . 442 
—  C6 face tribunalul. după ce primeșt Ul € e a : 

— Când poate tribunalul să numească un administrator provizoriu, persoanei a 

ce se cere a îi pusă sub interdicţie . . : : - - - oi a. 48 

— Unde se pronunță hotărîrea asupra cerere! de punere sub interdicţie . ; 4 

i în c: ă inge cererea de punere sub 
— Ce poate face tribunalul în caz când ar respinge c p PR 

“interdicție . . . sc ee 

— Cum procedează Curtea de Apel in cazul cănd sar declara apel contra PR 

hotărirei de punere sub interdicţie . . . - : - o er 46 

| , publică hotărirea de interdicţiune . . . . 47 
— In ce termin se afişează şi se re: 55 

— Din ce moment îşi produce electele sale, hotărirea care pronunță inter- e 

dictiunea sau aceea care numește un consiliu judiciar. . o... 

— Dacă după moartea unei persoane, se pot ataca, actele săvârșite de ea, 

pentru motiv de smintire de minte, dacă interdicțiunea acelei per- 

soane nu a fost pronunţată sau cerută inaintea morţii sale. . . - - 
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Interdicţie TABLA DE MATERII Codul ciril 

, - , Metieald + 

Interdicţie. Când și. după ce forme se numește persoanei puse sub inter 

dicție un tutor ......... aaa a 490, 1702 

—- Dacă bărbatul este de drept tutor al soţiei sale pusă sub interdicțiune .  4i 
— Dacă femeea poate fi tutoarea soţului seu pus sub interdicţiune și cine . 

controlează administraţia sa ..... rr... m 
— Dacă tutorele unui interzis poale cere înlocuirea sa și după ce termin 493 
— Cum se administrează, persoana și averea unui interzis. ........ 454 
— Care este destinaţia veniturilor averei interzisului. . . . .. . 45 
— Cine hotăreşte locul unde trebueşte să fie ingrijit un interzis 5 
— Cine este chemat a slabili dota și toate celelalte convenţiuni privitoare 

la stabilirea sau căsătoria copiilor unui interzis. ..... „450 
— Cum încetează interdicțiunea şi cari sunt formalilăţile de îndeplinit, 

pentru ca inlerzisul să poată reintra în exerciţiul.drepturilor sale 457 
“— Cum se poale accepta o succesiune cuvenită unui interzis ...,... * 087 
— Dacă tutorele unui interzis poate accepta o donaţiune făcută unui in- 

terzis ... . ee 815 
— Dacă interzişii pot reclama obiectele dăruite când "donaţiunea nu a fost 

“acceptată sau transcrisă. . . . .. Ceea ea... 820 
— Când interzişii cer anularea angajamentelor lor, dacă pot fi obligaţi a a 

întoarce ceca ce au primit în urmarea acestor angajamente . . . . 116% 

„— Dacă minorii şi interzișii au dreptul să exercite acţiunea în resciziune 
pentru înstrăinarea imobilelor sau împărțelilor de succesiune, atunci 
când s'au îndeplinit cu această ocaziune toale formalităţile cerute . 1166 

— Dacă imobilele unui interzis pot fi urmărite și puse în vânzare, înaintea 
vânzării mobilelor sale. ........ PI „1896, 1821 

"— Dacă prescripţiunea curge în contra interzişilor . ... ” e 1870 
— Prin ce termin se prescrie acţiunea pentru nulitatea sau pentru stricarea 

unei convențiuni ce aparţine unui interzis. ... ....- . 1900 
— “A se vedeă cuvântul: „Sminlire“. 

Interes. In ce cazuri cei interesaţi pot cere anularea unci căsătorii... . . 166 
— . Dacă persoanele cari cer nulitatea unei căsătorii întrun inleres pecuniar, 

„ trebhuesc'să aibă un inleres actual. . . „2169 
— Ce persoane pot cere anularea căsătoriei săvârșită În taină ş şi înaintea 

unui ofiţer de sare civilă incompetent ...... aaa 173 
— Când furicţionarul stării civile sau orice alt autor al fraudei “privitoare 

la o căsătorie, a încetat din viață, când s'a intentat acţiunea, contra 
sa, dacă pot fi urmăriţi pentru. despăgubiri moştenitorii şi de călre 
cine . .. .. „182 

— Din ce poate rezulta facepatul de dovadă scrisă “pentru “dovedirea filia- 
țiunei ., . A aa. 297 

— “In ce cazuri este permisă cercetarea paternității eee 907 
interese. A se vedeă cuvintele: -„Daune-interese“, „Dobândâ:, . „Procenle:. 
interogator. A se vedoâ cuvintele: „Laterdicţiune“, „Mărturisire. 
Interpretare. Cum trebueşte judecătorul să interpreteze legile . . „34 

— Dacă principiile regulelor arătate în codul civil la capitolele accosiunei, 
se pot aplica şi la cazuri analoage „i 516: 

— A se vedeă cuvintele: „Contract“, „Vânzare“. 
Interpretative legi. Dacă, legile interpretative au efect retroactiv 1 

— Ce putere are dispoziţia din codul civil, care dispune legilimarea, copiilor 
îmue trat; CeeDuH afară din "căsătorie, prin căsătoria urmată 

ro a... aaa 80% 
uaizpâs teacă Cuvintele: „Legea pentru regularea proprietăţii rurale“. 

persoanele considerate de lege ca interpuse, în materie de 
donaţiuni « sau testamente 
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Codul civil TÂRLA DE MATERII - Interpus 

| . Articalul 

Interpus. Cari sunt persoanele cari. nu se pot face adjudecalari, nici direct, 

nici prin persoane inlorpuse, sub pedeapsă de nulitate . . ..... . . 1308 
In ce cazuri tribunalul însărcinează, un curator: pentru .a reprezenta 
pe cei presupuşi absenţi. Ceea eee 7 O 

— Ce îndatoriri an persoanele puse in. posesie provizorie asupra averei 
absentului, în privinţa cunservării şi vânzării averei absentului. ..: 111 

In caz de divorţ prin consimţămânut mutual, dacă soţii sunt datori să 
facă mai întâi inventarul averei lor şi să reguleze drepturile lor 
respective ........ : . PR 1. 

— Dacă trebuește tăcut inventarul avorei interzisului . ADE 

_— Dacă legatarul universal sau al, unei fracțiuni. din moștenire trebue să, 

facă inventar, inainte de a fi pus în posesia porţiunei sale succe- 

sorale . . ... Ceea 897 

„— Dacă soţii cari stipulează prin contractul lor «e căsătorie o societate de 

achiziţiuni, sunt ţinuţi a face inventarul averilor lor aaa 1989 

— A se vedea cuvintele: „Abitaţiune“, „Absenţă“, „Divorţ*, „Donaţiune“, 

„Dotă:, „Locaţiunei, „Societate“, „Succesiune“, „Tutelă*, „Uz“, „Uzu- 

inventar. 

fruct“, . . 

Ipotecă. Dacă persoanele trimese în posesie in mod provizoriu asupra averei 

: absentului, pot instrăina sau ipoleca această avere . . . . - ma 143 

— Dacă femeea poate ipoteca averea sa, fără, concursul bărbatului . . 199, 1285 

„.— Dacă tutorul poate ipoteca. averea nemişcătoare a minorului . .....: 401 

— Dacă minorul emancipat poate ipoleca imobilele sale. . . . . - - : . 429, 430 

— Dacă cel pus sub consiliu judiciar poate ipoteca imobilele sale Ra 458 

— Dacă se poate face raportul în natură, când imobilul a fost ipotecat ina: | 

ințea. deschiderei succesiunei . . . . cc... ce 765 

_— Când se face raportul în-natură, dacă imobilele reintră la umașă libere de _ 

orice ipotecă. . «eo 
e 769 

—  Când.imobilele unei succesiuni sunt ipotecâte special pentru plata. de 

rendite, dacă fiecare dintre moștenitori poate cere-ca renditele să 

fie plătite şi imobilele eliberate, înainte de formarea loturilor pentru _ 

impărțeală . e... ce. e
 176 

— Cine trebueşte să plătească partea. din datoria ipotecară a coerezilor sau __ 

suecesorilor.cu titlu universal insolvabili . . . - e ee ee e 779 

— Când creditorul ipotecar primeşte plată sa dela o aliă persoană, dacă o. 1108 

poate subroga în drepturile creanţei sale ipolecare. « oa 10 110 

— Dacă,femeea dotală poate ipoleca imobilele sale dotale . + 1248, 1250, 1252-1255 

— Asupra. căror bunuri ale bărbatului, urmează a fi înscrisă ipoteca legală a, za 

femeei, pentru asigurarea dotei sale alienabile . a .. 12 1, 175%, 1755 

— Dacă femeea poate renunța la inscripţiunea ipotecei sale legale, în Re 1300 

voarea soțului său. cc cc 
„În 

— Când vânzătorul reintră în urmarea paclului de răscumpărare, in drep- 

turile sale !de mai înainte asupra imobilului seu, „dacă acesta ii 

revine liber de toate sarcinele şi ipotecile de cari cumpărătorul l-ar 

. . [ . . .. . . .. ... ... 1380 

fi incărcal, sc. . . . cc" 
n... . | 

” 
i i pc d osorii, cauţiunea 

acă i reanțe 1 otecare cuprinde ci, accesorii, ţ , 

Dacă cesiunea unel C ţ p e, Cc i | 

— Dac eter A elrezist conservă privilegiul și ipoteca asupra imo- 1303 

bilului cei sa dat în antichreză. . . - cc. cc. i 

— Ce destinaţiune de plata are preţul. datorit de asigurător pentru imo- ini 

bilul ipotecat care a ars sau a me
a 

— ă. privilegi i ză sau n | ... i 

7 Dacă privilegiul Pe Ce anțele privilegiate în privinţa cărora nu sar fi 43 

îndeplinit condiţiunile prescrise pentru. conservarea privilegiului . . Lt 

„e 
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Ipotecă TABLA DE MATERII Codul ciril 

tisa 

Ipotecă. Care este definiţiunea ipotecei și dacă este divizibilă sau nu. .... 114 

— Care este efectul ipotecei ini privinţa dreptului de urmare ....... 114 
— Cum constitue dreptul deipotecă. . . 1 
— De câte feluri este-ipoteca .-... . . eee VB 
— Cum poate lua naştere ipotecu legală şi ipoteca convenţională. .... 179 
— Cari lucruri se pot ipoteca. .. . cc 0) 
— Dacă lucrurile mobile pol fi ipolecate . . . . . cc. ATA 
— Dacă princodul civil se aduce vre o modificare dispoziţiilor legilor maritime, 

în privinţă ipotecei navelor şi bastimentelor de mare. ....... (3 
—  Cari sunt drepturile și creanţele asigurate prin ipotecă legale. ..... 173 
— Dacă bărbatul şi femeea pot cere inscrierea ipolecei legale . ...... 11% 

Dacă ipoteca legală, a femeei poate fi înscrisă, după cererea femeei, în 
cursul căsătoriei şi asupra altor imobile decât cele. specificate prin 
contractul de căsătorie ..... e ATD 

Dacă ipoteca legală a femeei se poate cere a se înscrie, în cursul că- 
sătoriei, pentru orice pretenţiuni ar putea decurge din foaea sa 
dotală na CT 

Dacă inscripţiunile luate în baza art. 1756 şi 1757 diu codul civil, trebuesc 
să arate în mod special fiecare imobil și să determine sumele pentru 
care sunt cerute... . . aa 418 

Dacă ipoteca legală a femeei poate fi- inscrisă după cererea constituitorului 
dotei sau a procurorului tribunalului. . cc, 1739 

Dacă bărbatul este în drept a contesta suma, pentru care femeca sa a 
luat inscripţie ipotecară în cursul căsătoriei. . AL 

Cine determină şi după ce norme suma pentru care se va lua inscripția 
ipolecară în. numele minorilor, asupra averei imobiliare a tuto- 
PUIU aa 4769, 4763 

Dacă tutorii pot contesta cuantumul sumei-pentru care s'a, înscris ipoteca 
legală pentru garantarea' minorilor şi interzişilor . e 40 

Cine poate cere a se: înscrie ipoteca legală, a minorilor și interzişilor . 1765, 1166 
Dacă poate avea loc ipoteca legală, când tutorele este tatăl sau mama 

-  MÎNORIOr e cc ee aa 467 
Dacă ipoteca, legală a statului, comunelor și stabilimentelor publice asupra 

- „bunurilor perceptorilor şi admistratorilor publici, se poale stabili și 
asupra bunurilor viitoare. ... 4709 

Cine-are capacitatea de a ipoteca. .... 1760 
Dacă acei cari au asupra unui iinobil un drept suspens sau rezolubil, au 

capacitatea să ipoteceze acel imobil ........... 1710 Dacă bunurile minorilor şi ale interzişilor pot fi ipotecate! . a AT Prin ce formă, se constitue o ipotecă convenţională. . . . ..:.,...... 412 Dacă ipotecile consirţite în țară. străină au efâct în România .... . 1773 Care este valabilitatea, ipotecei convenționale dacă prin actul de consti- 
luţiune, nu se specifică anume natura, Şi situaţiunea fiecărui imobil al debitorului asupra căruia se consimte ipoteca creanței .... . 1114 Dacă bunurile viitoare ale. debitorului pot face obiectul.unei ipoteci con- ! voenționale. . 475 Care este valabilitatea ipotecei convenţionale, când suma pentru care esle constituită ipoteca nu este determinală prin act 1716 buci Irebuește să se facă menţiune în inscripţiune de condiţiunea ce Dacă; ipoteca so falii garantată prin o ipotecă convenţională .... 4716 
urma constituirei i Hi asupra tuturor amelioraţiunilor survenite în 

Care este rangul ipotecii, ele convenţionale asupra imobilului ..... 4777 unui îmotă] „bose or egale sau convenţionale constituite asupra 3 ATI 
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Codul civil TABLA DE MATERII | Ipotecă 

Ă Articolul 

ipotecă. Ce rang au ipotecile inscrise în aceiaşi zi .. . cc... 1779 
Unde se fac inscripţiunile şi în ce termin se poale face inscripţiunea 

unei ipoteci sau privilegiu, când: debitorul a decedat înainte de luarea 
inscripției . ceea „1180 

Care este proceduru luărei inscripţiei unei ipoteci convenţionale. . 1781, 1782 

Care este procedura luărei inscripției unei ipoteci legale . ........ 1783 

Cine poate cere luarea inscripţiei unei ipoteci asupra bunurilor unei per- 

soane încelată din viaţă. . . . cc cc... 1784 

Ce rang ipotecar au dobânzile creanţei ipotecare și pe cât limp anum 1785 

In ce termin urmează a fi reînoilă inscripțiunea ipotecară . ...... 1786 

Dacă inscripţiunile ipotecare luate în favoarea minorilor, interzişilor,  fe- 

meilor măritate, statului, comunelor şi celorlalte stabilimente publice, 

au nevoe a fi reinoite. .:. e e eee ee e 1186 

Ce condițiuni de forme trebueşte să îndeplinească, inscripțiunea reingită 1187 

Care este procedura pentru ștergerea sau “reducerea inscripțiunilor 

ipotecare ea 

Ce valabilitate au în ltomânma, actele făcute în ţară străină, care con- 

stată consâmțământul pentru ştergerea sau reducerea, unei inscrip- 

țiuni ipotecare. . . . e cc e 1789 

Care este dreptul de urmare al creditorilor privilegiați sau ipotecari . . 1190 

Ce obligaţiuni are terţul detentor al imobilului ipotecat care nua purgat. -....- 

imobilul ce-l deţine, în privința plăţii sarcinelor ce există asupra 

acelui imobil. e „1791, 1792 

Când terţul detentor al imobilului ipolecat nu a purgat imobilul ce-l - 

deţine, dacă creditorii ipotecari pot cere vânzarea imobilului ipo- 

4788 

tecat e 
„1193 

Dacă torţul detentor al imobilului. ipotecat este în drept a cere suspen- 

darea vânzării cerute de creditori, până ce. mai întâi se vor urmări . 

celelalte imobile ale debitorului principal - » + = e - e: - e o. „479% 

Dacă terţul detentor al imobilului ipotecat, are dreptul ca în caz de urmă- 

_rire a, creditorilor ipotecari, să delase imobilul. . . +. = + + 11795, 1490 

Care este procedura ce trebue s'o urmeze terţul delentor al imobilului 

ipotecat, când voeşte a delasa acel imobil și care sunt efectele de- __ 

lasă ee
 1197 

Dacă servituţile şi drepturile reale ce le avea terţul detentor asupra 

imobilului delasat, înaintea posesiunei sale, renasc după delasarea _e 

sau adjudecarea imobilului ipotecat. . - -.- E 1198 

Dacă detentorul care a plătit datoria ipolecară, când a delasal! imobilul 

ipotecat'sau când a suferit expropierea acestui imobil, are recurs în 

garanţie contra debitorului principal . . - cc. 199 

Cum se sting privilegiile şi ipolecile . 

Unde se transcriu toate actele translativ u 

pot ipoteca şi ce valoare au acele acte dacă nu au fost transcrise 1801, 1802 

Cari.sunt efectele iranscripţiei prevăzulă de art. 1801 din codul civil. 1803 

Care este procedura purgării imobilului de ipotecile și privilegiile cari 

sunt înscrise asupra imobilului cumpărat « ae „ 1804-1813 

Cum se poate libera un imobil de ipotecile legale . a. a. 1814. 

în ce termin se putea face inscripţia ipotecilor legale ale femeilor căsă- 

torite până la promulgarea codului civil Da 

Cari sunt funcţionarii însărcinaţi cu ţinerea regisirejo de inscripţie. Și 

| ipție şi i 1 oblisaţiunile şi responsabilităţile acestor iunc- 

i E : cama . set, ee 
. „4816—1823 

Dacă creditorii au dreptul a urmări vânzarea imobilelor cari nu li sunt 

- ipotecate, mai înainte de a urmări bunurile cari li sunt ipotecate - 
Li 

1815 

1828 

36 

65289, — Codul Civil adnotat. — IVe — 501 —



Ipotecă TABLA DE MATERII |. Codul civil 

“Articol 
Ipotecă. Cum se face vânzarea, dacă bunurile ipotecate creditorului şi cele ce  ; 

nu-i sunt ipotecate sau bunurile situate în diferite districte, fac parle _: . 
eee aa 1890 din una şi aceiaşi exploatare ...,........, .. 

— A se vedea cuvintele: „Dotă, „Inscripţie“, „„Novaţiunei, „Privilegiu', 
_ „Tutelă“, : 

lrevocabilitate. A se vedea cuvintele: „Donaţiune'i, „Dotă“, „Revocare“, „Tes- 
"tamente“, - 

Isvor. Ce drepturi are persoana asupra, isvorului ce este pe proprietatea sa . 579 
— Cum se dobândeşte prin prescripţie dreptul de folosinţă a unui isvor ce 

trece pe proprietatea cuiva ...,. eee ea. . 580 
—  Dacă'proprietarul unui isvor are dreptul a schimba cursul unui isvor 

care dă apa trebuincioasă locuitorul unei comune, unui sat sau unui 
cătun .. cc... în eee a eo... . - 581 

»— A se vedea cuvântul: „Servitute“. 

x i 

Imbogăţire pe nedrept. Dacă cineva are dreptul a se imbogaţi pe nedrept în 
dauna altuia ,. . eee eee e 494, 901, 007, 908 

Împacare. Dacă impacarea soţilor stinge cererea de divor, , . . . . .. .*. „951-953 
Împământenire. A se vedea cuvintele: „Cetăţean român“ și ...... 6-20 
Împărţeală. Când însărcinează tribunalul un curalor pentru a reprezenta. pe 

cei presupuși absenţi ....... 9 
— Când se poate cere partajul averei absentului. . 44 
— Dacă pentru împărţeala averei unui minor este necesară autorizaţia con- 

| siliului de familie şi cum trebueşte să se facă această impărțeala 409-412, 747-749 
— Dacă tatăl, mama şi ceilalţi ascendenți, pot ace impărţeala bunurilor lor 

între copiii lor şi. ceilalţi descendenţi ai lor. Ceea T9E 
— Prin ce acte se face impărțeala de ascendent și ce bunuri trebueşte să 

„ Cuprindă. . cc... ee 195 
— Ce valabilitate are impărţeala de ascendent care nu ar cuprinde toate | 

bunurile lăsate de ascendent la moartea sa . . .... 196 
— Ce valabilitate are impărţeala de ascendent care nu ar cuprinde pe toţi 

copiii în viaţă la deschiderea succesiunei şi descendenţii fiilor premuriţi 797 
— Dacă se poale ataca, împărţeala de ascendent când ar rezulta din ea sau 

din alte acte o vătămare a părţii legitime a unuia dintre moştenitori . 798 
— Ce obligaţiune are moştenitorul care atacă o împărţeala, de ascendent, 

pe motivul că ar ataca partea sa legitimă ......... eee 799 — Cum se formează masa succesorală pentru a se calcula, parlea disponi- 
bilă şi rezerva moștenitorilor ..... hi | Ss Dacă se mai poate ataca împărțeala alingătoare de averea minorilor sau 
interzişilor, când a, fost făcută cu îndeplinirea - tuturor formalităţilor 
prescrise de lege. .......... eee 1406 —. Cum se face împărțeala societăţii de achiziţiuni, formată între bărbat şi 

„soția sa. , ac. ea ea atata e e 1291-1908 — Cum se face împărţeala unui lucru comun al mai multor coproprieiari, A care nu se poate impărţi uşor şi fără pierdere. ...... ae a 1988-1890 — Cum se face impărțeala averei unei societăţi, între asociaţii săi. . . . . 1530: »—. Cum se restitue depozitul către moștenitorii deponentului . . . ..:.., 1641 — Ce privilegiu garantează împărţeala, făcută intre moștenitori . . .-. 1737, 14741 — Dacă se poale face impărțeala, unei ipoteci eee ea 446 — Dacă creditorii au voe să ceară impărțeala averei imobiliare a debi- torului ..... DDD o 1825 — A se vedea cuvintele: „Creditor“, „Parlaj'*, „Succesiune“, 
Impiedecare la căsătorie. A se vedea cuvintele: „Căsâtoie“, „Opoziţie:. 
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Coâul civil . TABLA DE MATERII Improprietărire 

: Arlitolul 

împroprietărire. A se vedea cuvintele: „Legea agrară“, „Legea privitoare la 7 

înstrăinarea loturilor dobândite prin împroprietărire“, „Lege privi- 
_ toare la regularea proprietăţii rurale“, „Pământ rural“. 
imprumut. Dacă femeea măritată având avere parafernală se poate imprumuta 

fără consâmțământul bărbatului. . . cc... .. 199 
— Dacă tutorul se poate împrumuta în nuimele minorului, fără autorizaţia 

consiliului de familie şi omologarea tribunalului .. ........ 401, 402 
— Dacă minorul emancipat se poate împrumuta fără autorizaţia consiliului | 

de familie și omologarea tribunalului . . . . cc. cc... ... 429 
— Dacă risipitorii puşi sub consiliu judiciar se pot împrumuta fără asi- 

stența consiliului lor. . . . cc „458 

—. Dacă femeca dotală se poate imprumuta afectând ca ipotecă imobilul său 

dota] i „12948, 1950, 1952, 1253 

— Care este natura contractului de impramut . . cc... 1576 

-— Care sunt obligaţiunile împrumutatului, când lucrul imprumutat piere . 13577 

— Care sunt obligaţiile de restituire ale împrumulatuiui, când împrumutul 

_esteo sumă de bani. ..... ee 1518 

— Care sunt obligaţiile de restituire ale imprumutatului, când împrumutul 

s'a, făcut în vergi metalice sau în monedă de aur sau argint . . . . 1579 

— Care este răspunderea împrumutătorului. . cc... aaa e 4580 

— Dacă împrumutătorul poate cere restituirea împrumutului înainte de tor- ” 

menul fixat prin contract . . . . . cc... 1581 

— Dacă judecătorul poate fixa, un termin de restituire a lucrului împrumutat, 

când acesta nu este fixat prin contract ....... aaa 1982 

— Cine fixează termin de plată când în contract sa stipulat ca: impru- 

mutatul să restitue Jucral imprumulat când va putea sau când va 

avea mijloace . . cc. a 1583 

— Care este starea în care trebuesc restituite lucrurile împrumulate. . . . 158 

— Cum se procedează în cazul când imprumutatul este în imposibilitate de a i 

restitui lucrurile în starea primilă. - . .. Pee 1085 

— Dacă imprumulatul este dator a plăti dobânzi, atunci când nu restitue la 

timp lucrurile împrumutate ......--- n. Pe „e e 1586 

— Dacă se pot stipula dobânzi pentru împrumuturile de bani, de denariale 

(zaharele) sau de alte lucruri mobile ...... eee -1587 

— Dacă împrumutatul poate repeta său impula asupra capitalului, dobânzile pe 

care le-a plătit de și nu au fost stipulate sau mai mari decât cele sti- 

pulate see ee „ea 1988 

— Care este dobânda fixată de lege pentru afacerile civile şi cele comerciale, 

în cazul când părţile nu au convenit cuantumul ei... . ec. 1589 

— Cum se calculează dobânzile legale începute, corute, precum și cele consa- 

crate prin hotăriri definitive. . . cc. a. 1559 

— Dacă adeverinţa dată pentru primirea capitalului imprumutat, fără rezerva 

"pentru dobânzi, este o prezumție de plata lor . ..........-- 1590 

— - Ce fel de contract este împrumutul nautic sau maritim ee 1633 

— Dacă celcea împrumutat bani pentru achiziţiunea unui imobil, este cro- 

ditor privilegiat asupra acelui imobil și în ce condițiuni - 1792 al. 2, 1738 

— Dacă sumele împrumutate pentru facerea, cheltuelilor recoltei de peste an, 

"urmează a se plăti din preţul acestei recolte .......... 1734, 1138 

—  Ase vedeacuvintele 

Ce fel de creditori sunt acei cari au împrumutat bani pentru a în- | 

demniza pe lucrătorii cari au zidit, reconstruit sau reparat un imobil. 1737 

- UN 
ă al, 6, 4738 

: „Amanet, „Antichreză“, „Comodat“, „Dotă“, „Ipotecă€. 

împuternicit. A se vedea cuvintele: „Mandat“, „Mandatar, „Procură“, Pro- 
- 

, curator“. 
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Inceput de dovadă scrisă TABLA DE MATERII Codul civil 
. . n 

Anticila) 
“Început de dovadă scrisă. Dacă se poate dovedi filiaţiunea cu marturi, în lipsă, 

de titlu și de posesiune de stat, sau dacă copilul a fost 'inseris sub 
nume mincinoase sau din părinți necunoscuţi, în cazul când există 
un început de dovadă . 2996 

— Din ce poate rezulta inceputul de dovadă scrisă pentru dovedirea filiaţiunei 297 
— Cum se dovedește maternitatea unui copil natural. . . ... 2308 
— Ce valabilitate are actul autentic şi cel sub semnătura privată între păr- 

țile contractante. .. .. ce IT 
— Ce se înţelege prin început de dovadă scrisă. ...... 0 4197 
— Dacă pentru a se pulea deferi jurământ decizoriu este necesar un început 

de dovadă scrisă. ; , . eee... . 1210 
— A se vedea cuvintele: „Act autentic“, „Act scris“, „Copii naturali“, „Do- 

vadă“, „Filiaţiune“, „Inscris*, „Marturi“, „Prezumpţii“, „Probe“. 
încercare. A se vedea cuvintele: „An de încercare“, „Divorţ. 
Încetare din viață. Cum se face dovada incetării din viaţă în caz de lipsă sau 

de perderea registrelor de stare civilă. . ...... . 33, 176 
— Când soţii cari au decedat, aveau o posesiune de stat şi când copiii născuţi 

din ei au posesiunea de stat necontrazisă prin actele de naștere, 
dacă se mai poate contesta legitimitatea lor. . 1... 02479 

— Când soţii au încetat din viaţă fără a intenta vreo acțiune privitoare la 
celebrarea căsătoriei, cine poate intenta acţiunea, civilă şi azţiunea 
PUPĂ na 481 

— Dacă funcţionarul stării civile sau orice alt autor al fraudei privitoare 
la o căsătorie, a încetat din viață când s'a intentat acţiunea, în contra 
sa, dacă pot fi moştenitorii urmăriţi pentru despăgubiri şi de către cine 182 

— Ce îndatoriri de întreţinere au ginerii şi nurorile faţă de socrii lor şi în 
ce cazuri incelează aceste îndatoriri . , . . 4188 

— A se vedea cuvintele: „Act de incetare din viaţă“, „Act de moarte“, 
„Deces“, „Moarte“, - 

Închiriere. Dacă se pot inchiria imobilele absentului. ......... , a 110 
„— Dacă femeea măritată poate închiria imobilele sale parafernale . . . . 199, 1285 
— Dacă tutorul poate lua în arendă bunurile minorului. ......... 390 
— Dacă minorul emancipat poate inchiria sau arenda imobilele sale și pe 

ce lermin . nn 487 
— Dacă tutorul interzisului poate inchiria sau arenda imobilele interzisului . 452, 454 
— Dacă uzutructuarul poate inchiria altuia exerciţiul dreptului său. ... 53% 
— Dacă uzuarul poate închiria altuia dreptul său. ... ......., 571 
— Dacă cel ce are un drepi de abitaţiune poate închiria partea casei ce 

nu 0 locueşte. .. E R . 572, 578 
— Dacă bărbatul are drept a închiria sau arenda imobilele dotale ale so-' 

ției sale ..... A „1949, 1268 
— Dacă tutorul poate închiria imobilele minorului şi pe ce termin. . . 1268, 1419 
—  Reinoirea de arendare sau de închiriere a imobilului dotal, când trebu- * 

| ește făcută. ee ae a 4969 — Dacă vânzătorul, care reintră în urmarea pactului de răscumpărare, în 
drepturile sale de mai înainte asupra imobilului vândut, este obligat 
să respecte contraclul de închiriere sau de arendare încheiat de cumpărătorul său, 1350 — Dacă sechestrul judiciar poate inchiria bunurile ce i sau încredințat. . 1633 — Dacă cumpărătorul imobilului închiriat este dator a respecta închirierea, | făcută inainte de vânzare eee e MARA — Dacă cumpărătorul cu pact de răscumpărare, poale să dea afară pe lo- catar și a cere desființarea contractului de inchiriere. . . . . 145 » — Ce fel de creanţe sunt chiriile și arenzile. .. ... eee 1790, 1783, 1734 
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Codul civil TABLA DE MATERII . “ Inchiriere 

Inchiriere. In ce. termin se prescriu chiriile şi arenzile . ... 
— A se vedea, cuvintele: „Arendare“, „Legea de prelungire a contractelor 

de închiriere“, „Legea peniru înfiinţarea oficiilor de închiriere“, „Lo- 

caţie“, „Pact comisor expres“ . . 

Inchisoare. Cum se încheie actele de moarte în închisori. .. cc... 

— AA se vedea cuvintele: „Areslare“, „Copii“, „Divorţ“, „Pedoapsăe. “Putere 

părintească“. 
Ingrădiri. A se vedea cuvintele: „Arbori“, „Gard: „Grănițuire*, „Sanţ“, „Ser- 

vitute“, „Zid“. . 

Ingropare. A se vedea cuvântul: „lamormâăntare'“. 
Înmormântate. Cine dă autorizaţia de inmormântare şi cari sunt ormalitățile . 

— Cum se procedează când sunt indicii de moarte violentă sau alle împre- 
jurări bănuitoare. . ... .. î... 

— Dreptul de folosință al părinţilor. asupra averei “copiilor lor, ce sarcine 
li impune .. cc. . . 

Insărcinată. In ce cazuri bărbatul -nu va putea tăgădui paternitatea copilului 
născut înainte de 180 zile de la data căsătoriei . AR 

— A se vedeă cuvântul; „Gravidă“. . 
Inscriere. Unde se face înscrierea aclelor de stare civilă. . sc... 

— Cum se face înscrierea actelor de stare civilă în registre, -.. .'....- 

— Ce drepturi au părţile interesate în: cazul când inscrierea actelor de stare 
- 

civilă se face pe foi volante iar nu în registre ; ... .*. ....: 

— Unde se inscriu aclele de recunoașterea unui copil. cc... .. 

— Unde se înscriu procesele verbale de facerea. publicaţiilor de căsătorie - 

— Cine şi unde se fac înscrierile opoziţiilor la căsătorie şi a hotăririlor 

judecătoreşti ce se dau asupra acestor opoziții. îm aee ... 

— Unde se înscriu actele de moarte ale militarilor şi funcţionarilor atașați 

pe lângă armată, decedați în caz de răsboi sau tulburări, la corpurile 

„lor. sau în spitale militare. . cc... cc... .. 

— Unde şi cum se face înscrierea hotăririlor date asupra cererilor de recti- 

ficarea actelor de stare civilă. . . . . ... .. . 

irticalul 

„ 1907 

69, 70 

- —: Ce acte şi ce formalităţi trebue să, îndeplinească acel ce voeşte să reclame - 

_titlul de soţ şi ofectele civile ale căsătoriei . . . . - | 

— Când dovada celebrărei legale a căsătoriei se află dobândită rin rezul- 

tatul vre-unei proceduri criminale, ce efecte produce inscrierea sen- 

tinţei în registrele de stare civilă, în privința soţilor şi a copiilor . . 

— In ce termen trebue să prezinte soţul câştigător hotărirea, de divorţ la 

ofiţerul stării civile şi unde se inscrie. . . . .. .. . . ..... 

— De când curge terminul în care trebueşte să se prezinte hotărirea de 

divorţ la. ofiţerul stării civile pentru înscriere . ... . .. . 

—  Cari sunt efectele neînscrierei hotărirei de divorţ la ofiţerul stării civile, 

în terminul prevăzut de lege ... . .. în .. | 

Hotărirea definitivă de admitere a cererei "de divorţ prin. consirmțământ 

mutual, unde, în ce termen şi sub ce sancţiune irebueşte înscrisă . 

— Cum se dovedeşte filiaţiunea- copiilor legitimi ...... a. 

— Dacă se poate dovedi filiaţiunea legitimă cu marturi, în lipsă de titlu şi 

de posesiune de stat, sau dacă “copilul a fost înscris sub nume min- 

cinoase, sau din părinţi necunoscuţi, în cazul când există un inceput 

de dovadă. . „cc... cc... .. . 

Unde se inscriu hotăririle de adopţiune şi cele de revocarea ei, după a cui 

e înscrierea şi cari'sunt sancţiunile în caz de neînscriere 

— Cum dobândeşte un act sub semnătură privată data certă ..... - 

2 A se vedea cuvintele: „Act de stare civilă“, „Inscripţie“, „Registre“ , „Rez 

gistre de stare civilă“, 

[eee 

cerere se fac 
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“Inscriere în fals TABLA DE MATERII Codul civil 

Articolul 
Înscriere în fals. In ce caz se suspendă executarea unui act autentic pu 

„in executare. .... eee ae ete 1173 
A se:vedea, cuvintele: „Act de:stare civilă“, „als, „Inscripţie în fals“. 

Îaszris. Cum se face dovada căsătoriilor, nașterilor şi încelărilor din viaţă în 
caz de lipsă sau pierderea registrelor de stare civilă. . . .... ... 33, 176 

Cum se dovedeşte impacarea soților în timpul procesului de divorţ. . . 253 
In caz de divorţ prin consimțământ mutual, ce tocmeală în scris trebuesc 

"să facă soții în privinţa copiilor şi a pensiunei de întreținere a femeei 239 
Din ce poate rezulta, începutul de dovadă scrisă pentru dovedirea filia- 

țiunei ........ ceea 2OT 
A: se vedea cuvintele: „Act auteutic:, „Act scris“, „Act sub semnătură! pri-. 

vată“, „Dovadă“, „Inceput de dovadă-scrisă“, „Marturi“, „Prezumpţii“, 

m... . . . . . . . .:. . . . . . . . . ., .'. 

„Probe“. SI 
Înstrăinare. Dacă persoanele trimise în mod provizoriu asupra, averei absen- 

tului pot instrăina, sau ipoteca această avere ............ 113 
Dacă femeea poate înstrăina averea. sa fără concursul bărbatului. . 199, 1285 
Cari sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor asupra averei 

soților, în caz de divorţ prin consimțământ mutual și asupra averei 
soţului vinovat, în caz de divorț pentru cauze determinate și cari 
sunt formalitățile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi. . 9285 

Dacă tutorul poate instrăina bunurile imobile ale minorului .... .- 401-404 
" Dacă minorul emancipat poate înstrăina imobilele sale Pee 480 
Dacă tutorul interzisului poate instrăina imobilele acestuia ..... „152, 45% 
Dacă cei puşi sub consiliu judiciar pot înstrăina imobilele lor . . . 458 
Dacă uzufruciuarul poate înstrăina dreptul seu ........... „58% 
Dacă uzuarul poate.înstrăina dreptul seu... Bl 
Dacă se poate instrăina dreptul de abitațiune. ......... 578 
Când proprietarul a două proprietăţi intre cari existi un drept de servitute, 

instrăinează una dintre proprietăţi, dacă subsistă dreptul de servitute 627 Cum se poate face înstrăinarea unui drept de proprietate. .. ...,. 
Dacă înstrăinarea. drepturilor succesorale, făcute de un moștenitor, aduce 

după sine acceplarea succesiunei ........ e. . GOL Dacă moștenitorul beneficiar poate înstrăina averea mobilă şi imobilă-ce 
a primit-o sub beneficiu de inventar, . 716, 727 Când imobilul dăruit, supus raportului,.a fost. înstrăinat, cum se face 

- raportul la masa succesorală ..... ee e 765, 7 Când moștenitorul, după efectuarea partajului şi primirei lotului seu, a : înstrăinat partea sa, dacă mai are dreptul a ataca împărțeala făcută 
pentru cauze de dol şi violenţă ...... 798 Care sunt formele. înstrăinării bunurilor prin acte ve liberalitale . . . 800, 813 Cari sunt restricțiunile puse de legiuitor înstrăinării bunurilor prin acte | de donaţiuni sau testamente . ...... DDR 341-846, 939 Când se face reducţiunea liberalităților. .. -. 8%7-855 Dacă înstrăinarea, obiectului legatului, revoacă legatul .......... 923 Dacă femeea dotală poate înstrâina bunurile sale dotale. ....., 1248-1255 Dacă înstrăinarea imobilului închiriat sau arendat obligă pe cumpărător să respecle contractul de închiriere sau arendare ..... ae 1444-1445 Dacă asociatul, care nu este administrator, poate înstrăinu bunurile so- ciotăţii., ...,.., o DD „1518 A se vedea cuvintele: „Amanet“, „Antichreză:, „Cesiune:, „Cumparare“, „Dobândire“, »Donaţie“, „Dotă“, „Expropriere silită», „Licitaţie“, „Ipo- tecă, „Minorilate“, „Prescripțiune“, „Vânzare“: . Intreprindere de lucrări. A se vedea cuvintele: „Antreprenori“, „Antreprizăe, „Architect“, „Locaţiune:“, 
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Codul ciril Pa TABLA .DE MATERII Intreruperea prescripţiei 

întreruperea prescripţiei. Dacă acţiunea intentată contra unuia din debitori soli- 
dari, întrerupe prescripţia contra tuturor celorlalți debitori. solidari 

A se vedea :cuvintele: „Prescripţie“, „Suspendare. 

întreţinere. Cari sunt îndatoririle ce contractează saţii faţă de copii, prin fap- 
tul căsătoriei lor . . eee... 

„— Ce indatoriri de întreţinere au „copiii: “faţă de. părinţii şi ascendenți lor 
— Ce indatoriri de întreţinere au ginerii și. -nurorile faţă de. socrii lor şi în 

ce cazuri incetează aceste îndatoriri .. . d... . 

— Dacă exislă reciprocitate în privinţa îndatoririlor alimentare rezultate 
SE din faptul căsătoriei. .. . . .. . . . .. 
„ — In ce proporţiune se dau alimentele in obligățiunile de. ntroținere, rezul- 

tate din faptul căsătoriei . .. Aa 
„ — Când se poate reduce sau încela obligaţia de alimentare ce rezultă din 

faptul căsâtoriei. . ..... . î eee ae... .. 

„— Ce se întâmplă dacă persoana care este obligată la alimente, nu mai 

poate să-și execute obligaţia de a plăti pensiunea de întreținere re- 

zultată din faptul căsătoriei -. ....... .. 

— După pronunţarea divorţului şi încredințarea copiilor unuia dintre soți, 

sau unei a treia persoane, ce drepturi și îndatoriri au tatăl şi mama 

| 'în privinţa acestor copii. . . . ea .. 

— Cari sunt efectele despărţeniei în privinţa "re plurilor. copiilor asupra 

: averei soţilor, în caz de divorţ prin consimțământ mutual şi asupra, 

soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză determinată şi cari 

sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi , 

— În ce mod se stabilește posesiunea de stat de copil legitim... ..... 

— Ce sarcine impune părinţilor, dreptul lor de. folosință asupra averei co- 

piilor lor ..... î.. ee da. 

-:"— Ce fel de contract este vânzarea. unui bun cu sarcina de întreţinere . . 

-— A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Adopţiune“, „Alimente“, „Amanet*, 

„„Antichreză“, „Arendare“, „Căsătorie“, „Comodat:, „Depozit“, . „Divorţ“ 

„î  „Donaţiune“, „Dotă“, „Interdicţie?, „Locaţiune“, Pensiune“, „Sechestru 

judiciar“, „Testament“, "„Tutelă“. 

Invoeli agricole. A se vedea cuvintele: „Legea tocmelilor agricole“. 

Invoire. Dacă poate copilul să părăsească câsa părintească fără. voia latălui 

JI 

Joc şi prinsoare. Ce fel de contracte sunt jocul şi prinsoarea a... . 

„— Dacă legea acordă. vre:o acţiune spre plata unui debit rezultat din joc 

sau din prinsoare . . . -. . » : aaa aa ... 

— Ce jocuri şi prinsori sunt permise de lege și în ce condițiuni sunt admise 

acţiunile pentru datoriile rezultate din aceste contracte. .. .. . 

— Dacă perzătorul care a plătit o datorie rezultată din joc sau prinsoare, 

| poate repeti ceea ce a plătit de bună voe. . . 

Judecata. Cum se judecă cererile de rectificarea actelor de stare “civilă 

— Unde se fac cererile, cilaţiile şi . urmăririle, în caz ue alegere de domi- 

ciliu pentru executarea unui act cc cc 

— A se vedea cuvintele:. „Acţiune“, Divorţ“, „Judecător „Legea . pentru 

accelerarea judecăților“ ; „Proces“. 

Judecător. In ce cazuri poate fi urmărit un judecător pentru denegare de dreptate ; 

— Dacă li este permis judecătorilor a se pronunţa in holăririle ce dau, pe 

a cale de dispoziţii generale şi reglementare, asupra. cauzelor ce li sunt 

supuse ....- Si
 

—. Cine face inventarierea averei minorilor - ame. 

pr
i)
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irticolul 
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189 

190 

194 
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294 

330 
829 

328 

1635 

1036 

1637



Judecător TABLA DE MATERII Codul ciril 

Judecător. Cine 1a interogatorul interzisului .... 
articolul 

4492 
Dacă poate fi delegat un judecător cu facerea impărțelei succesiunei 733, 740 
Dacă poate fi delegat un judecător pentru a autentifica un testament 861, 862 
Dacă poale fi delegat un judecător cu primirea unui testament mistic. 864 
Dacă judecătorul poate acorda un termin în o cerere de reziliere de 
„contract . . Ca 1021 

Dacă judecătorul poate acorda debitorului mici termine pentru plata 
datoriei sale... eee 1104 

Care este rolul judecătorului in aprecierea valorii prezumpțiunilor cari 
nu sunt stabilite de lege. DI 1203 

Dacă un judecător se poate face cesionar de drepturi litigioase. .... 1309 
Dacă judecătorul.-poate fixa un termin pentru restituirea împrumutului, - 

atunci când în contract nu este prevăzut. .. cc... 1582, 1583 
Dacă -judecăltorul. are dreptul să reducă suma cerută dintr'un joc sau 
„,- prinsoare, atunci când este permisă după lege acţiunea. . . . . . . 1637 

Cine primeşte cererile de inscripțiuni de privilegii şi ipoteci. . . . .. 1781-1783 
A se-vedea cuvintele: „Divorţ, „Jurământe, „Preşedintele tribunalului“. 

Judecătorii comunale. Dacă judecătoriile comunale erau competente să auten- 

. — 

„” tifice actele de consimțământ la căsătorie ale tatălui, mamei sa 
tutorului --. DCI DR 59 Judecătorii de ocoale. Cine autentitică-uctul de cousinițământ la căsătorie, al 
tatălui, mamei sau tutorului., ...... ae 59 Care sunt instanţele compelente să pronunțe o udopţiune. ....... 318. Judiciar. A se vedea cuvintele: „Consiliu judiciar“, „Jurământi, „Mărturisire“, 
„Sechestru judiciar“. 

„Jurământ. Dacă se poate da jurământ supletoriu, în cazul când 'se prezintă. 
în instanţă registre comerciale cari nu pot fi opuse părţii protivnice 
care nu e comerciantă. ........ e 1183 De câte feluri este jurământul judiciar. .. 21207. In ce fel de contestaţiune se poate da jurământul decizoriu. ...... 1208 Cum trebuesc să fie faptele asupra, cărora se dă jurământul decizoriu „1209 Dacă jurământul decizoriu poate fi dat în tot cursul procesului şi fără existența unui început de dovadă scrisă .... 1210 Care sunt efectele jurământului decizoriu refuzat de partoa căreia i s'a 
deferit n 1211 In ce condițiuni un jurământ decizoriu poate fireferi.. ........ 1212 Dacă după prestarea unui jurământ se mai poate dovedi falsitatea lui. 4213 Dacă parlea care a referit jurământ, îl mai poate retrage ..,..... 1244 Cui profită jurământul prestat sau refuzat. . 1215 Dacă jurământul dat de unul dintre creditorii solidari și prestat de debitor, îl liberează pe acesta față de ceilalţi creditori. . ....,...... 1216 * Dacă jurământul dat de. debitor unuia dintre credilorii sei solidari şi „refuzat de el, îl liberează pe debitor faţă de ceilalți creditori solidari "1247 Dacă Jurământul dat. de unul dintre creditorii solidari şi refuzat de debi- tor sau jurământul prestat de creditor, după propunerea debitorului, profită celorlalți creditori solidari. ......... Das 1218 Dacă jurământul dat debitorului principal şi prestat de el, liborează, pe fidejusor . . .. e 1218 Dacă Jurământul dat unuia dintre codebitorii solidari şi prestat de el, profită celorlalţi codebitori solidari. ........ pe 1218 Dacă; Jurământul dat fidejusorului şi prestal de el, profilă debitorului PRCIpAl 

1218 In ce cazuri se poale da ue către judecător jurământul supletoriu. . . . 1249 In ce condițiuni se poate da de către judecător jurământul supletoriu. 1220 

— 508 —



Codul civil TABLA DE MATERU Jurământ 

Bi . Li 

Jurământ. Dacă jurământul supletoriu dat uneia dintre părţi, poate fi referit 
de către ea 

de mostenire. . . ci: ai
 

licatul 

eee. aaa e eso...  . ... 1221 

— In ce cazuri judecătorul poate da jurământul supletoriu pentru stabilirea - 

valoarei lucrului reclamat. . . ce... 1222 

-— Dacă poate fi deferit jurământul pârţii care neagă existenţa ugui contract 

de locaţiune făcut verbal şi care nu a primit nici o punere în lucrare 1416 

— Dacă se poate deferi jurământul decizoriu, în aplicarea scurtei prescrip- . 

ţiuni, chiar văduvelor, moștenitorilor sau butorilor. . . . 1906 

Juridice. A se vedea cuvintele: „Legea pentru persoanele juridice“, „Persoane 

juridice“. , 

Jurisconsulţi. Dacă este necesar avizul jurisconsulţilor, pentru ca tutorii să, 

poală încheia o tranzacţiune în numele minorilor. ...... Za 418 

— A se vedea cuvântul: „Advocali, O 

Jurnal. A se vedea cuvintele: „Hotărire“, „Judecată“, „Ziar. 

. justa cauză. A se vedea cuvintele: „Buna credință“, „Prescripţie“. 

Just titlu. A se vedea cuvintele: „Buna credinţă“, „Prescripţie“. 

| LL 

Lacuri. A se vedea cuvintele: „Accesiune“, „Aluviune“. 

Legale. A se vedea cuvintele: „Dobânaă“, „potecă“. 

Legalizare. Care este puterea probatoare a extraclelor de pe registrele de stare 

civilă şi cine face legalizarea, acestor extracte ........... 82 

— Care sunt formalităţile de îndeplinit cu actul de naştere al unui copil năs- 

cut pe un vas român, când vasul ajunge întrun port străin” . . +1 

— A so vedea cuvintele: „Act autentică, „Act sub semnătură privată“, 

„Copie“. . a Ma 
Legat. Asupra, cărei averi a copiilor. nu au dreptul de folosință părinţii 3ti 

— Dacă eredele ce renunţă la succesiune, poate cere legatul ce i s'a făcut, 

în limitele porţiunei disponibile . . cc. ce 702 

— Daca se presupune că s'a făcut cu scutire de raport, legatul făcut unei 

persoane, care_are calitatea de moștenitor în momentul deschiderei 

succesiunei .. cc... .... eh. ee 
. 75% 

— Dacă se presupune.că sa făcut cu scutire de raport, legatul făcut soțului _ 

unui descendent succesibil. . . . . cc... ce SR a. 756 

— Cum se face raportul când legatul este făcut la doi soţi împreună, din 

cari numai unul este descendent cu drept la succeşiune 750 

— Dacă legatarii pot pretinde ca moştenitorii să, facă Paport. e... 163 

— Dacă legatarul universal care vine la succesiune în concurs cu un 

moştenitor rezervatar, este obligat la plata datoriilor şi sarcinelor | 

succesiune . . . o... e 
„775, 898 

— Dacă legatarul singular este ţinut la plata datoriilor succesiune! . . . 715, 209 

— Dacă legatarul cotităţii disponibile este supus la raport. 846 

— Cum se poate tace declaraţia că darul sau legatul se face peste partea , 

succesibilă . . . +... e 
aa. a 846 

— Cum se face reducțiunea legatelor . . . cc... IE 847-852 

— Dacă este supus reducţiunei, legatul făcut cu dreptul de a îi preferit îna- i 

intea celorlalte legate . . . : - - - Dc pe 
853 

— Ce este legatul universal. . - - cc ne 888 

—  Dela cine trebueşte să ceară punerea în posesie, legatarul universal . 889, 891 

—  Dela ce epocă are dreptul legatarul universal să pretindă fructele bu- 

nurilor ce'i s-au lăsat prin testament da. 890 | 

— Ce este legatul unei fracțiuni de moştenire ae a... 894 

__ Dela cine trebuește să. ceară punerea in posesie, legatarul unei fracțiuni 203



Legat | TABLA DE MATERII Codul civil 

- : Acticalul 
Legat. Dacă, legatarul unei fracțiuni de moştenire, este obliga! la plata datoriilor 

iu și sarcinelor saccesiunei. ...... e 896 
— Dacă legatarul unei fracțiuni de moştenire este obligat, ca înainte de a: 

“fi pus în posesiunea legatului seu, să facă inventarul bunurilor cari 
compun legatul şi care este sancţiunea în caz de neurmare . aa 897. 

— Din ce moment, legatarul unei fracțiuni de moștenire poale pretinde, 
| fructele legatului seu ........., Pee e e 898 _— Care sunt drepturile legatarului pur și simplu asupra lucrului legat . . „899 —. Cum intră legatarul singular în posesia legatului seu şi de la ce dată are - 

drept a pretinde fructele bunului. legat . e. 899 
„— In ce cazuri legatarul singular are dreptul la fructele bunului legat, din 

"momentul morţii testatorului. .....,.. eee... 900 
— În sarcina cui cad. cheltuelile de predarea unui legat singular ..... 904 —  Dela cine trebuește legalarul singular să ceară predarea legalului seu . 2 — Ce drept are legatarul singular în privinţa. accesoriilor lucrului legat. . 903 — Dacă aparțin legatarului singular șizachiziţiunile pe cari defunctul le 

„ făcuse și le alăturase la imobilul legat, precum şi înfrumuseţirile şi: 
construcţiile noi făcute asupra fondului legat şi adausul pe care lesta- 
torul l-a făcut lucrului legat întinzându-i îngrădirile sale. . ,. :..- „90% —. Dacă legatarul singular căruia i sa legat un imobil ipotecat sau supus 
dreptului de uzufruct, are drept a cere: moștenitorilor ca să libereze 
“imobilul de-aceste sarcine . ..... Îi ee ego... 905 — Când testatorul știind, a dat legat lucrul altuia, ce obligaţii are însărci- 
-natul cu predarea legatului ..... ee eee eee 2906 — Ce valabilitate are legatul unui lucru străin, făcut de testator în necuno- ștința acestei împrejurări ....... eee. oa 907 —  Cari sunt obligaţiile persoanei insărcinală cu predarea legatului unui lucru nedeterminat. ......, eee DDD 908 — Dacă. instrăinarea, obiectului legat făculă de testator, revoacă legatul . . 23 — Dacă legatul devine caduc, atunci când legatarul a murit înaintea testa-: torului ,.... PE o DR a 924 — Dacă legatul făcut sub:o- condiţie suspensivă devine caduc, atunci când „legalarul a murit înainte de îndeplinirea, condiţiei. .... IER 925 — Dacă legatul făcut dela un timp înainte, opreşte pe legatar dea avea un -- drept dobânăit din momentul morţii testatorului. ,.. oa ee 926 — Dacă legatul devine caduc, atunci când lucrul a pierit în tot, în timpul 3 “vieței testatorului .,...... IC RR a 927 — Dacă legatul devine caduc, atunci când legatarul refuză primirea lui, sau când este incapabil să-l primească ,.,,.... o. 928 —  Cum-se împarte legatul lasat la mai mulţi legatari,, în . cazurile când unii dintre ei nu ar primi legatul, ar fi murit inaintea testatatorului - “sau ar fi-incapabili să-l primească . . .. DCR 929 —  Cari sunt cauzele de revocarea legatelor .... 930 — In ce termin poate fi revocat un legat. .....-. e 931 — A se vedea cuvintele: „Succesiune“, „Testament, Legea agrară. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea agrară . . 5, 481, 489, 491, 494, 577, 650, 730, 742, 747, 751, 1021, 1952, 1253, 1306, 1310, 1411, 1445, e a a 1423, 1439, 1769, 1790 Legea asupra căsătoriilor militarilor. Cari articole din codul civil sunt în legă- tură cu legea asupra casăltoriei militarilor, . "1248, 1249 Legea asupra drepturilor proprietarilor. Cari articole din codul civil sunt în : * “legătură cu legea asupra drepturilor proprietarilor . 998, 1418, 1499, 1439 Legea pSupra numelui, Cari sunt efectele adopţiunei în privinţa numelui adop- - -tatului . 
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Codul civil TABLA DE MÂTERII Legea asupra numelui 

4 
- , Acticalul 

Legea asupra numelui. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea 

asupra, numelui. cc. cc... .. . 4, 8%; 85, 86, 286, 304, 312, 480 

Legea asupra pescuitului. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea 

: asupra pescuitului ....... a. a a... 648 

Legea asupra poliţiei vânatului. Cari articole din codul civil sunt in legătură 

cu legea asupra poliţiei vânatului . . . cc. cc... .. „048 

Legea băncilor populare. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea 

băncilor populare .. . so... ... e „1685, 1688 

Legea constrângerei corporale. Cari articole din codul civil sunt în legătură 

cu legea, constrângerei corporale Cea... ese o... .. „1675 

Legea de expropriere pentru utilitate publică. Care articole. din codul civil 

sunt în legătură cu legea de expropriere pentru utilitate publică . . 481 

Legea de organizare a Dobrogei Noi. Cari articole din codul civil sunt în legă- 

tură cu legea de organizarea Dobrogei Noi. ....... - „ae 1310 

Legea de prelungire a contractelor de închiriere. Cari articole din codul 

_civil sunt în legătură cu legea de prelungire a contractelor de în- 

chiriere .. cc... „3.4020, 10211104, 1114, 1429, 1430, 1436 

Legea energiei. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea energiei 416 

Legea impozitului pe moşteniri. Cari articole din codul civil sunt în legătură 

“cu legea impozitului pe moşteniri 652, 609, 671, 675—680, 684, 737, 800, 813, 

| - 856, 932, 936, 1234, 1935, 1237, 1238, 1239 

Legea minelor. Cari 'articole din codul civil sunt în legătură cu legea minelor 480, . 

Si 
489, 491, 537 

Legea pentru accelerarea judecăților. Cari articole: din codul civil sunt în 

legătură cu legea pentru accelerarea judecăților . . . . - 1589 

Legea pentru autentificarea actelor. A se vedea cuvintele: „Act autentic“. 

Legea pentru controlul străinilor. Cari articole din codul civil sunt în legătură 

cu legea pentru controlul străinilor . - . - e cr [- PH 

Legea pentru Creditul agricol. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu . 

legea pentru Creditul agricol. .: . o... cc... 1101, 1171, 1685, 1658 

Legea pentru Curtea de Casaţie şi de Justiţie. Cari articole din codul civil: 

sunt în legătură cu legea pentru Curtea. de Casaţie şi de Justiţie. . 1000 

Legea pentru înfiinţarea Băncii agricole. Cari articole din codul civil sunt în 

legătură cu legea pentru înființarea “Băncii agricole 468, 1685, 1688, 1785, 

| 1786, 1187 

Legea pentru înfiinţarea oficiilor de închiriere. Cari articole din codul civil sunt 

în legătură cu legea pentru înfiinţarea oficiilor de închiriere . . . . 1436 

Legea pentru încurajarea construcţiilor de clădiri. Cari articole din codul civil 

"sunt în legâtură cu legea pentru incurajarea construcţiilor de | , 

clădiri e e 99, 401, 45%, 1248, 1196 

Legea pentru organizarea comitetelor şcolare. Cari articole din codul civil | 

sunt în legătură cu legea pentru organizarea comitetelor şcolare „652, 650 

Legea pentru organizarea meseriilor. Cari articole din codul civil sunt în legă- | 

| tură cu legea pentru organizarea meseriilor . . . . 652, 680, 998, 999, 1000 

Legea pentru organizarea monetăriei Statului. Cari articole din codul civil 

, sunt în legătură cu legea, pentru organizarea monetăriei Statului E 1100 - 

Legea pentru organizarea şi unificarea corpului de advocaţi. Cari articole din 

codul civil sunt în legătură cu'legea pentru organizarea și unifica- 

rea, corpului de advocaţi. . cc... 
„4171, 1536, 1731 

Legea pentru persoanele juridice. A se vedea vol. II, .pag. 698 urm. | 

“ —  Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea pentru persoa- 

| nele juridice. . .. DIE o. d 1491 

Legea pentru regularea proprietăţei rurale. Cari articole din codul civil sunt 10 

în legătură cu legea: pentru regularea proprietăţii rurale . . . - 1306, l3l 

. ... ... ... .. .. .. .. .. . 

. 
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Legea p. petrol şi ozocherită TABLA DE MATERII! “Codul civil 

- Articolul 

Legea pentru regularea şi consolidarea dreptului de a exploata petrolul şi ozo- 
cherita. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea pen- 
tru regularea, şi consolidarea. dreptului de a exploata petrolul şi ozo- 

- cherita . . . 117, 890, 401, 402, 786, 1201,1242, 1248, 1415, 1419, 1632, 1685—1689 
Legea pentru reorganizarea Ministerului afacerilor streine. Cari articole din 

- codul civil sunt în legătură.cu legea pentru reorganizarea Ministe- 
'rului afacerilor străine . ... .. cc... 22, 34, 885, 1171 

Legea pentru .servitori.. Cari articole din. codul. civil .sunt în legătură cu legea 
pentru servitori . . . . cca 1412, 1470 

Legea poliţiei rurale. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea - 
poliției rurale. . . ..,.... cc... „477, 585, 624, 998, 1000 

Legea privitoare la constatarea morţii prezumate a acelor dispăruţi în răsboi. 
Cari articole din codul civil sunt in legătură cu legea privitoare la | 

- constatarea morţii prezumate a celor dispăruţi în răsboi. . . 66, 86, 98, %, 
i 142, 115, 117, 130, 18% 

Legea privitoare ia declaraţiuni pentru evaluarea pagubelor din răsboi. Cari 
articole din codul civil sunt în legătură cu legea privitoare la decla- 
raţiuni pentru evaluarea pagubelor din răsboi . . 1000 

Legea privitoare la dispoziţiuni luate pentru înlesnirea ocrotirei orfanilor din 
răsboi. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea privi 
toare la dispoziţiuni luate pentru înlesnirea ocrotirei orfanilor din 
răsboi. ... a 355, 383, 390 Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române. A se vedea: - 

„Vol. IL pag. 47 urm. şi 6—20 
Legea privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite prin împroprietărire. Cari 

" articole din codul civil sunt în legătură cu legea privitoare la înstrăi- 
narea loturilor dobândite prin împroprietărire. ....... "1906, 1310 

Legea privitoare la recunoaşterea calităţii de cetăţean român celor cari Sunt. 
de origină română şi se află sub drapel. Care articole din codul civil 
sunt în legătură cu legea privitoare la recunoaşterea calității de ce- 

„. tăţean român celor cari sunt de origină română și se află sub drapel 18 
Legea privitoare la simplificarea formalităţilor de plata chiriei. Cari articole | 

” din codul civil sunt în legătură cu legea privitoare la simplificarea for- 
malităţilor. de plata chiriei .... oc 1114 

Legea proprietăţii literare şi artistice. Cari articole din codul civil suut în 
legătură cu legea proprielăţii literare şi artistice... . 5, 98, 199, 200, 201, 

412, 480, 650, 659, 669, 671, 672, 673, 684; 998, 1020, 1021, 1283, 1310 
Legea regimului apelor. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea 

| regimului apelor. ..... „e en e 470, 480, 481, 495, 496, 499-502, 577, 587 
Legea relativă la administrarea patrimoniului sătenilor mobilizați. Cari articole 

din codul civil sunt în legătură cu legea relativă la administrarea pa- 
trimoniului sătenilor mobilizați . . .... 98, 197, 199, 1171 

Legea relativă la autentificarea actelor mubilizaţilor. Cari articole din codul civil * 
-Sunt în legătură cu legea relativă la autentificarea actelor mobilizaților 4171 Legea specială autorizând luârea de măsuri excepţionale. Cari articole din co- 
dul civil sunt în legătură cu legea specială autorizând Auarea de 
măsuri excepționale. ......., 1020, 1021, 1374, 1436, 1738, 1718, 1786 Legea specială autorizând luarea de măsuri în vederea Stării de răsboi. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu legea specială antorizând luarea. de 'măsuri în vederăa stării de răsboi . . 98, 276, 304, 327, 684, 706, 1171 Legea tocmelilor 'agricole. Cari articole din codul civil sunt în legătură cu ” legea tocmelilor agricole 

Legi. Dacă au putereretroăctivă, . PR A 1
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Codul civil TABLA DE MATERII legi 

* Articatul 

Legi. Ce legi guvernează imobilele aflătoare în România, chiar când sunt i po 
sedate de străini. .. cc ci. 

— Dacă legile relative la starea civilă şi la capacitatea persoanelor, urmă- 
resc pe'români, chiar când ei îşi au reşedinţa în străinătate . 

— Da ăse poate deroga prin convenţiuni sau dispoziţiuni particulare la le- 
- gile cari interesează ordinea publică şi bunele moravuri . . . . 5 

Lege interpretativă. Dacă dispoziţia legitimărei copiilor născuţi în afară de 

căsătorie prin căsătorie subsequentă, are putere de lege interpretativă. 304 

Legitima. A se vedea cuvântul: „Succesiune“. 

Legitimare. Cum se pot legitima copiii născuţi sau concepuţi afară din căsătorie. 30+ 

— Dacă legitimarea, se poate face în folosul copiilor decedați, în cazul când 

19
 

9
 

au lăsat descendenţi. . . . cc... ; „305 

—  Cari sunt efectele legitimării copiilor naturali priri “căsătorie subsequentă 306 

— Dacă răpitorul unei fete poate fi declarat părintele copilului născut. . . 307, 

— Dacă este în drept copilul a cerceta maternitatea sa. ....... - na 808 

— A se vedea, cuvântul: „Legitimitate“. 

Legitimitate. Când soţii cari au “decedat aveau o posesiune de stat și când 

copiii născuţi din ei au posesiune de stat necontrazisă prin actele 

de. naştere, dacă se mai poate contesta legitimitatea lor. . . . , 179 

— Dacă poate fi contestată legitimitatea; copilului născut după 300 zile de 

la desfacerea căsătoriei .. . cc cc .. 286 

— Dacă bărbatul a murit fără a lăgădui "paternitatea, în ce cazuri şi în ce 

termin, vor putea moștenitorii să conteste legitimitatea, copilului „29| 

— Prin ce acte se dovedește filiaţiunea copiilor legitimi . 292 

— Dacă în lipsă de titlu, se poate dovedi filiaţiunea copiilor legitimi ' prin 

posesiune de stat .... cc. . 293 

- — A se vedea cuvintele: „Copii“, " Filiaţiune“, “Legitumaret, „Paternitate“ - 

"Tagadă de. paternitate“. : - - - . Da 

Legitim copii. A se vedea cuvintele:, „Copii“, „Filiaţiune”, „Lesitimare”, „Le- 

- gitimitate“. 

Leziune. Dacă minorul emancipat are drept a ataca angajamentele sale pentru 

. cauză de leziune. . . . cc... „a 490, 1157 

— Dacă majorul poate ataca acceptarea sucecesiunei tăcută, sub cuvânt de 

leziune e 
694 

— Dacă majorul poate alaca partajul făcut de ascendenți sei, asupra averei 

lor, sub cuvânt de vătămarea rezervei . . . da 198 

— Dacă majorul poate ataca Jiberalităţile făcute de părinţii sei cari îi ating 

rezerva sa. . . ca e BL, 842, 8kr-81%9 

— Dacă minorul are drop a ataca sngajumentel "sale pentru cauză de 

leziune e ee
 951, 1157, 1160, 11601 

— Dacă minorul poate cere “resciziunea “angajamentelor 
sale atunci când 

leziunea rezultă dintr'un eveniment cazual şi neașteptat .. ... - 1158 

— Dacă majorul poate ataca angajamentele sale pentru cauză de leziune. 1165 

— A se vedea cuvintele: „Acceptare“, „Acţiune de anulare“, Acţiune de 

nulitate“, „Cuasi-delict“, „Daune“, „Delict“, „Despăgubiri“, „Locaţiune“, 

„Minoritate“, „Prejudiciu“, „Responsabilitate“, „Vânzare“, „Vătămare“. 

Liberalitate. A se vedea cuvintele: „Donaţiune“, „Legal“. , 

Lichidă. A se vedea cuvintele: Compensaţie“, „Expropriere silită“. 

Licit. A se vedea cuvintele: „Cauză“, „Contra cl” , „Legi“. ou 

Licitaţie. In.ce mod se vinde-averea absentului . . . . - -- a. 7 

„_— 1n ce mod se. vinde averea minorilor <<... cc... 3965, 397, 401-40% 

_— "Când lucrul este făcut prin amestecarea, mai multor materiale a diferiţi 

stăpâni, şi aparţine în comun proprietarilor materiilor, cum se face 
+ 

împărţeala lui -. DC II a î. . . ... a. 513



Licitaţie TABLA DE MATERII Codul 

Licitaţie. Cum se face vânzarea averei. mişcătoare şi nemișcătoare "primită, de 

civil : 

inticolul 

moştenitorul care a acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar 716, 47 
— Cum se iace vânzarea averei mobilă, şi imobilă dintr'o succesiune . + 7360, 748 
— Cum se procedează în cazul unei averi imobiliare aparţinând la mai mulţi 

proprietari şi care nu se poate impărţi uşor şi fără pierdere . . 1388-1390 

— Dacă se mai păstrează locaţiunile ereditare astăzi în fiinţă, cunoscule: sub numele de emfiteuză ori embalic (bezman), după ce legi se guver- nează și dacă se mai pot înființa .. — Cum se poate dovedi un contract de locaţiune incheiot în mod verbal, care nu a primit nici o punere în lucrare şi care este contestat deo parte — Cum se poate dovedi preţul locaţiunei unui contract de inchiriere verba] „Pus în lucrare, dar al cărui preţ este contestat. .. ;....... — Dacă locatarul are dreptul a subinchiria sau a subarenda şi de a ceda Contractul seu altuia. ....... DIDI DR —  Cari sunt restricţiunile aduse inchiriorei sau arendării bunurilor imobi- liare ale minorilor. . 

— 574 — 

_— Cum se face vânzarea lucrului pus caamanet .......... 1689 
— Cum se face vânzarea imobilului dat în antichreză ........ ea a ATOL 
-— Cum se face vânzarea imobilului delasaţ. ........ . 1797, 1806, 1808-1813 
— A se vedea cuvintele: „Accesiune“, „Adjudecare:, „Creditor“, „Debitoră, | 

„ „Executare silită“, „Expropriere silită“, „Impărţeală“, „Partaj“, „Urmă- 
rire silită“, „Vânzare“. | | pi 

Litigios drept. Dacă judecătorii, procurorii şi advocaţii. se pot face cesionari 
de drepturi litigioase. ........ PE 1309 

—  ln.ce caz se poale opune retractul litigios .. . PR 1402 — Când se poale zice că lucrul este litigios. ......... RE 1403 
— ” In ce cazuri nu se poate admite propunerea retractului litigios . . 1404 "Loc, Dacă în actul de naştere al unui copil trebuește arătat locul nașterei . 43. 
— Dacă trebueşte arătat locul facerei publicaţiilor de căsătorie în procesul- 

verbal incheiat de ofiţerul de stare civilă. ........ . 49 — Unde trebueşte celebrată căsătoria . . PD Ia 61 —  Dacă-actul de căsătorie trebueşte să cuprindă locul nașterei soţilor. . 62 — Dacă trebueşte arătat locul nașterei în actul de deces. ..... i. 65 „— Unde este domiciliul unui” român în ceea ce priveşte exercitarea drep- 
turilor sale civile. ,... ADI PR A 87 — A se vedea cuvintele: „Aluviune“, „Domiciliu“. | 

Loc înfundat. A se vedea cuvântul: „Servitute“. N 
Locaţiune. Dacă minorul emancipat are dreptul a închiria sau arenda bunurile | sale nemişcătoare şi pe ce termin. ......., Pee... 497 — Dacă uzufrucluarul are voe a închiria dreptul său de uzufruct şi sub e condițiuni . e .D8% — Dacă uzuarul poate inchiria dreplul său de uz. ............ 5 — Dacă cel ce are un drept de abitaţiune, poate închiria acest drept. . „572,573 „— Dacă bărbatul poate inchiria imobiiele dotale și pe ce anume termin . . 1268 — La ce epocă poale bărbatul să reinoiască, inchirierea imobilelor dotale. 1269 — Când vânzătorul reintră în urmarea pactului de răscumpărare, în drep- - turile sale de mai inainte asupra imobilului său, dacă este dator a respecia contractul de locaţiune încheiat de cumpărător .'...., . 1380 — Care este obiectul contractului de locaţiune.. . ........, „1410 — Ce înseamnă locaţiunea lucrurilor. . ai. — Ce înseamnă locaţiunea lucrărilor. .... Pa eee ae 1449 — De câte feluri esle locaţiunea şi care este definiţia acestor feluri de locaţiune 1443 — Ce fel de contract este concesiunea temporară a unui imobil drept o : prestație anuală. .. 4404 

1416 

1417 

1418 

1419



  

Codul civil "TABLA DE MATERIL Locaţiune 

Articolul 

Locaţiune. Cari sunt obligaţiile principale ale locatorului . . . . . . .. . 1420, 1421 
—  Cari sunt obligaţiile locatorelui în privinţa garantării locatarului pentru 

toate stricăciunile şi viţiile lucrului închiriat ori arendat ce-i îm- 

piedecă, întrebuinţarea . . . 1422 
— Dacă este de drept desfiinţat” contractul atunci când În . cursul loeaţiunei, E 

lucrul închiriat sau arendat se strică în totalitate prin caz fortuit şi 
. cum se procedează în cazul când lucrul se distruge numai în parte 1493, 1439 - 

»— Dacă locatarul poate schimba forma; lucrului închiriat sau arendat. . . 1424 

— Cum se procedează atunci când in cursul locaţiunei, bunul are nevoe de 
reparaţiuni urgente cari nu se. pot amâna până Ia finele contractului 1425 

— Dacă locatorul este răspunzător către locatar de tulburarea ce i se 
aduce de către un lerţ care nu-şi sprijină faptul său pe nici un drepi 
asupra imobilului inchiriat sau arendat. .. .... „1426 

— Când locatarul este tulburat în folosinţa sa, în urmarea unei i acţiuni re- 
lalive la proprietatea lucrului, dacă el „poate cere o scădere din 

| preţul locației . . , . - 1021 
— Care este obligaţia locatarului, “atunci când un “ter, pretinde | că are un 

drept asupra lucrului închiriat sau când locutarul e acţionat ca să. : 
delese lucrul închiriat în totalitate sau în pârte sau pentru a suferi 

" exerciţiul unei servituţi .... . ema 1828 
—  Cari sunt obligaţiile principale ale locatarului n. 1429 
— Dacă locatorul este în drept a cere desființarea contractului în n cazul 

când locatarul uzează de lucrul inchiriat sau arendat altfel de 
cum se arată în contract sau când din această: folosinţă rezultă 

o vătămare pentru locator. . . . | 1430 

— In ce stare trebue să restituie locatarul lucrul "închiriat şi dacă poate fi 

făcut răspunzător de: pierderea, sau deteriorarea “provenită din cauza, | 

vechimei sau a unei forțe majore. ..... .. .. 1431 

— Cum se procedează cu restituirea lucrului închiriat la finele "contractului ” 

“de locaţiune, atunci când la inceperea contractului nu sa făcut un 

inventar de starea în care s'a primit de către locatar. . ... . . . . 1492 

—  Cari sunt obligaţiile : locatarului în privinţa uzurpaţiilor ce sar aduce. 

bunului închiriat. ... ea mea e 1493 

— Dacă locatarul este răspunzător de stricăciunile şi pierderile iniamplte 

“în cursul locaţiunei, precum și de cele cauzate de persoanele din 

familia sa sau de sublocalar. . . ec. ... 1434 

— Dacă 'locatarul este răspunzător de incendiul imobilului închiriai . 24495 

— Când încelează locaţiunea,. . . ae. 1436 

— Când se consideră locaţiunea roinoită $ şi ce dispozițiuni s se “aplică acestei 

reinoiri de contract. . .. . . .. î.. a... 1437, 1452 

— Dacă l6catarul mai poale „opune selocaţiunea tăcută “atunci când i sa pa 
notificat congediul . . e... . „1493 

— Dacă o parle poate cere desfiinţarea "contractului de locaţiune atunci 

când cealaltă parte nu-și îndeplineşte îndatoririle sale principale . „1499 

— Dacă se desfiinţează contractul de locaţiune prin moartea locatorului sau 
4 

a locatarului. . cc cc. 24440) 

vinde imobilul închiriat « sau arendat, dacă este obligat 

„cumpărătorul a respecta 4 contractul de locaţiune exislent în momentul 
44 

vânzării... eee ei... 14% 

Dacă locatarul are “drept : a cere vr2-0 despăgubiro deia, locator, atunci 

ăzut desființarea contractului de Ipcaţiune, în caz de 

— Când proprietarul 

"când s'a prev 

vânzare .. ... - . .. - 

— Cum trebueșşte şă procedeze campărătorul atunci când voeşte să uzeze de 

facultatea desființării contractului de locaţiune în caz de vânzare. . 1443 

1442 

bi]
 — 515 —



Locaţiune TABLA DE MATERII Codul 

Locaţiune. Dacă arendașii sau locatarii, pot îi daţi afară din imobilul inchiriat 
sau arendat înainte de a fi desdaunaţi, în caz de vinderea imobilului” 

Dacă locatarul poate fi dat afară de către cumpărătorul cu pact de răs- 
cumpărare mai inainte ca acesta să fi devenit proprietar irevocabil 
prin trecerea terminului răscumpărărei PD 

Dacă proprietarul poate cere desființarea contractului de locaţiune, atunci 
când locatarul nu mobilează în deajuns casa ADI 

Ce exemple dă legea de reparaţiuni locative și cari cad in sarcina loca-. 
tarului . DIDI Ia 

In sarcina, cui cad reparaţiunile locative, atunci când stricăciunile au fost 
cauzate prin vechime sau forță majoră . E 

Cine este obligat la curățirea puţurilor şi latrinelor . 
„Pe ce termin se consideră făcută locaţiunea mobilelor destinate pentru “mobilarea unei case, unui apartament sau unui magazin. ...., 
Ce norme se iau la determinarea timpului pentru care sa închiriat un 

apartament mobilat . SI IC 
Cari sunt desdăunările ce trebucşte si le plătească locatarul, atunci când 

contraciul de închiriere se desființează din culpa. sa | 
Câte feluri de locaţiuni de lucrări sunt în codul civil . ... DDR 
Pe ce termin și pentru ce intreprinderi se pol presta servicii unei per- 

SOane ne 
Dacă, patronul se crede pe cuvânt pentru câtimea salarului și plata lui, 

făcută lucrătorilor sau servitorilor sei. . . . .. i, . 
Dacă, dispoziţiile legei privitoare la, obligaţiile stăpânilor de hoteluri ca 

depozitari şi sechestri, sunt aplicabile și cărăușşilor şi căpitanilor de: 
corăbii intrucât priveşte paza şi conservarea lucrurilor încredin- țate lor .... ui 

Dacă sunt responsabili cărăușii și căpitanii pentru lucrurile ce li s'au -remis în port sau în magazinele de “depozit spre a îi încărcate în carul sau în bastimentul lor... .... PRR Dacă, sunt responsabili cărăușii şi căpitanii de pierderea și stricăciunea „ lucrurilor ce li sau încredinţat . eu 
Dacă întreprinzătorii de transporturi publice pe uscat şi pe apă, sunt “datori să ţină un registru; de” banii, efectele şi pachetele pe care se însărcinează a le transporta . ej 
Cari sunt obligaţiile intreprinzătorilor de transporturi şi de lrăsuri pu- blice, precum și patronilor bastimentelor cu privire la regulamentele -  particulate PR ata In câte feluri se poate înclieia un contract de facerea unui lucru . 

civil 

Artic: 

144 

1445 

1446 

1447 

1448 
1449 

1417 

147 Cine suportă pierderea lucrului intâmplată, înainte de a fi fost trădat 1419-1481 Cum se face verificarea şi plata muncii unui lucru ce se măsoară sau care are mai multe bucăţi. e aa căt timp durează răspunderea intreprinzătorului Şi architectului pentru ruina edificiului din cauza, unui vițiu de construcţie sau a pământului . Când întreprinzătorul sau architectul s'a însărcinat a termina un edi- ficiu după un plan statornicit şi desbătut cu comilentul, dacă mai poate cere vre-o sporire de plată sub pretext de scumpire de mate- riale sau de schimbări şi adăugiri care nu au fost aprobate în scris de comitenL a Dacă moartea meseriașului, architectului sau intreprinzătorului, aduce desființarea contractului de locaţiune . a În caz de decesal meseriașului, architectului sau intreprinzătorului, dacă este obligat comitentul a plăti valoarea materialelor și. lucrărilor fă- cute inainte. de deces 

— 516 — 

1482 

1488



Codul ciril | TABLA DE MATERII . - | Locaţiune 

Articolul 

Locaiune. Dacă întreprinzătorul răspunde de lucrările persoanelor ce a între- 
buințat 1487 

+ — Dacă zidarii, lemnarii şi ceilalţi lucrători înțrebuinţaţi la, clădirea unui 
edificiu sau la facerea altei lucrări date în apalt, pot reclama plata 
lor de la comilent în 1 limita sumelor ce acesta ar datori antrepre- 
DOrUulUi e 14885 

— ' Cum sunt priviţi | zidarii, emirii şi ceilalţi lucrători cari contractează 
direct cu comitentul pe un preţ hotărit şi -ce >. dispoziţiuni se aplică 

contractului'ce au încheiat: : . i: iii. 1489, 1490 
— A se vedea cuvintele: „Arendare*, „Chirie“, „Inchiriere“, „Legea asupra 

- drepturilor proprietarilor“, '„Lepea de prelungire a contractelor de 
inchiriere“, „Pact comisor“, „Privilegiu“, 

Locuinţă. A se vedea cuvântul: „Domiciliu“. - 

Locus regit actum. Unde se'face aplicaţia acestei regule. ........ 3.9, 8% 
Lucrători. A se vedea cuvintele: „Architecţi“, „Locaţiune“, „Meseriaşi“. 

Lucru furat. In ce termen se „poate revendica lucrul furat din mâna celui 
care îl posedă ......... ea aaa 1909, 1910 

— A se vedea cuvântul: „Obligaţiune“. ” | 
Lucru judecat. A se vedea cuvintele: „Autoritate de lucru judecat“. . ' 

Lucru liligios. A se vedea cuvintele: „Drep! litigios“, „Litigios drepti, „Re- 

, tract: litigrios. - 

Lucruri. A se vedea cuvintele: „Bunuri“, „Proprietate“. 
s . 

* 

SA 

Majoritate. Care este domiciliul majorului interzis .. cc. cc... 93 

— Care este domiciliul unui major care lucrează în nod obicinuit la altul 94 

— Dacă se pot căsători copiii majori fără consimțământul părinţilor lor. . 134 

—  Cari sunt efectele divorţului în privința drepturilor copiilor asupra averei 

soților, în caz de divorţ prin consimțământ mutual şi asupra averei 

soţului „vinoval, în căz de divorţ penlru cauză "delerminală şi cari 

sunt formalilăţile de îndeplinit pentru realizarea, acestor drepturi. . 285 

— In ce cazuri şi în ce termin .vor pulea moştenitorii copilului să intente 

. acţiune pentru reclamarea, stării civile. . ... ... . . . ... "+ 802, 303 

— Când adopiatul'a fost minor în momentul adopţiunaoi, dacă are-el drept. 

. să ceară desfiinţarea, adopțiunei şi în ce termin. . cc... 311 

— Până când rămâne copilul sub autorilatea: părintească. : .. .....- 326 

— Dacă tatăl va avea motive de nemulţumire. foarte grave asupra purtării 

copilului său, ce mijloace şi până la ce vârstă 'a copilului, va pulea 

întrebuința pentru îndreptarea lui... . . cc cc cc... 3314 

— Cine conservă dreptul de folosință asupra averei copiilor, în. . timpul și . 

după desfacerea, căsătoriei şi până la ce dată... -. 333 

— La ce vârstă se consideră bărbatul şi femeea ca major. ....... AS 

— In ce cazuri poate fi pus un major sub interdicţiune ......... „485 

— Dacă: majorul risipitor poate fi pus sub un consiliu judiciar : a 458 

— Dacă este exclus de la succesiune moștenitorul major, care având cu- 

noștință de omorul defunctului, nu l-a denunţat justiţiei... ..... 055, 656 

— Dacă miajorul poate să atace sub moliv de leziune, acceptarea, succesiunei - 

| ce afăcul, ce 
, 69% 

— Ce formalităţi: trebuesc îndeplinite de: majori pontru a- şi împărţi o suc- 20 
i 

cesiune eee eee ae ee eo... 

— Dacă un major poate. ataca impărțeala făcută de ascendentul seu, atunci 

'când i sa vălămat rezerva. - see ee eee ie 198 

— Dacă. un major poate dispune prin cte de- iboralitate de toată averez 

'sa fără nici o restricţiune. . . . . » Die a. „941-843 

37 
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Majoritate . | "TABLA DE MATERII Codul civil . 

Majoritate. Dacă majorul are drept să atace angajamentele sale şi să ceară 
desființarea lor sub motiv de.leziune . . . .:. . „cc... .. 

— A se vedea cuvintele: „Copii“, „Minoritatee. 

Maluri. Dacă malurile unde trag vasele plutitoare fac parte din domeniul public 
„ Mama. Dacă naşterea unui copil nu are loc la domiciliul mamei, ce persoane: 

„sunt obligate a declara nașterea la ofiţerul de stare civilă .. .. 
— Ce menţiuni trebueşte să cuprindă actul de naștere al unui copil. .. .: 
— Ce menţiuni trebueşta să cuprindă procesul-verbal de facerea publicațiilor 

de căsălorie . . . eee eee eee... 
-— Dacă esle necesar consimțământul mamei la căsătoria copilului scu şi 

cum se dă acest consimțământ . cc... 
— Ce menţiuni trebueșşte să cuprindă actul de căsătorie . . ......... 
— „Dacă absentul a lăsat copii minori,cine va avea privegherea şi exerciţiul 

Aeticotul 

1165 

416 

49 
43 

49 

drepturilor asupra lor. . . co... . . . . cc. cc... ce e e e 194-198 
— Dacă este necesar consimțământul mamei la căsătoria copilului seu şi 

ce efect are desbinarea, între ea şi ială în această privinţă. ... . 
— Când unul dintre părinţi este decedat sau în neputinţă de a-şi manifesta 

voinţa sa, cine dă, consimțământul la căsătoria copiilor. ...... 
— , Când ambii părinţi sunt decedați sau în neputinţă de a-şi manifesta voința 

lor, cine dă consimțământul la căsătorie şi ce se întâmplă în caz de 
desbinare între ascendenți sau în lipsa lor... ro. 

—. La ce vârstă, copiii legitimi erau obligaţi să ceară printr'un act respec- 
tuos consiliu pentru a se căsători şi cui adresau actul respecluoş . , 

—  Cino va consimţi la căsătoria copilului natural minor, care va fi pierdut 
pe mama sa sau a cărui mamă se va afla în neputinţă de a-şi ma- 
nifesta dorința sa... ei e a. 

—, Dacă tatăl şi mama pot forma opoziţie la căsătoria copiilor lor. . .. -: 
„— Dacă mama .poale cere anularea căsătoriei copilului “seu; când ea nu 

131 

133 

134 

141 
154 

şi-a dat consimțământul şi în ce caz nu poale cere anularea. . .164, 165 
— Dacă tatăl, mama, ascendenți şi familia, au dreptul să ceară anularea 

„ căsătoriei, contractata, de către soți cari nu aveau vârsta legiuilă cu 
-toate că au consimţil la căsătorie. .. cc... 

— Ce persoane pot cere anularea căsătoriei săvârşită în taină şi înaintea, 
unui ofiţer de stare civilă incompetent. ... . . sc... 

-— Dacă pot cere copiii de la părinţii lor, vre-o parte din averea lor spre a 
se căsători sau a-și creea, vreun stabiliment. . . eee e... 

— Ce îndatoriri de alimentare au copiii. faţă de“părinţii şi ascendenţii lor. 
— Ce se întâmplă dacă părinţii nu: pot să-şi execute obligaţia de'a plăti în 

bani pensiunea, de întreţinere, copiilor lor. . .:. si. 
— Cui se incredinţează .paza copiilor în cursul procesului de divorţ. . . 
— Ce rude lrebuesc să autorizeze divorţul prin consimțământ mutual. . . 
— „La cuz de divorţ prin consimțământ mutual, de câte ori și la ce interval 

se repelă declaraţia de despărțenie şi dacă la aceste repelări se cere : 
consimțământul părinţilor şi ascendenţilor... ... 

— După pronunțarea divorțului şi încredințarea copiilor “unuia dintre soţi 
“sau unei a treia. persoană, ce drepturi și îndatoriri au tatăl și mama 
in privința-acestor copiii. . .. cc... ae ek. 

—  Cari sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor asupra averei 
soților,-în caz de divorţ prin consimțământ -mutual şi: asupra, averei 
soţului vinovat, în caz de „divorţ pentru cauză determinată şi: cari 
sunt formalităţile de. îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi . 

— Prin ce dovezi' se poate contesta filiaţiunea unui copil. . cc... 
— Cum se legilimează copiii născuţi: sau concepuţi în afară de căsătorie, 
— Dacă .cercetarea maternității este permisă şi cum se face ea . 

. 

— 518 — 

168 

178 

"186 
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193 
249 
257 

264 

283 

285 
298 
304 
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Codal civil . | TABLA DE "MATERII -Mama 

artico'ul Mama. Dacă adoptatul este minor, cine consimte pentru el la adopţinnea sa . - 311 Dacă la orice vârstă, copilul este dator să, onoreze şi să respecte pe lalăl ȘI po mamasa. ... eee ea. 995 Până la ce vârstă rămâne copilul sub autoritatea părintească... ., 320 Ce mijloace de îndreplare va avea mama văduvă care nu se va fi. remă- _rilat, atunci când are motive foarte. grave de nemulţumire asupra purtării copilului seu. .-. eee on + 891, 885 Când copilul .va avea: avere proprie sau când va exercita vre-o profe- sine sau meserie, ce mijloace de îndreptare vor avea părinţii sei, dacă au molive de nemulţumire foarte grave asupra purtării sale. 336 Dacă mama are drept de corgcțiune asupra copilului seu natural legal- mento recunoscut ... . 997 Cine conservă dreptul de folosinţă asupra averei copiilor în timpul şi 
„după desfacerea căsălorici şi până la ce dată. ..-..,....., „938 Ce sarcini li impune părinţilor, dreptul. lor de folosință asnpra averei 
copiilor lor minori. ... e e 22999 

Dacă părintele în contra căruia s'a pronunţa! despărţenia, păstrează 
dreptul de folosinţa asupra averei copiilor 'sei. . ........ 340 

Dacă mama caro va trece în altă căsătorie, păslrează, dreptul de folosinţă 
asupra averei copiilor sei. .:. . eee 02340 

Asnpra cărei uveri a; copiilor, părinţii nu au dreptul de folosință . .... 34: 
Dacă după muarlea. bărbatului, intela asupra copiilor minori revine de 

- drept mamei, . 844 
Dacă mama este obligală a fi tutricea legală a copiilor sei minori. .. ? 348 
Ce formalităţi trebueşte să îndeplinească mama, care voește a lrece în a 

"doua căsălorie şi să păstreze lutela . copiilor sei minori. -. . . . . 947, 348 
Dacă mama are drept.a numi prin testament un lulor copiilor NR si 

MÎNOTI ea... Ra , Sa 
Dacă mama care a trecul în a doua căsătorie şi nui s'a lăsat tutela. 

„are sau nu dreptul a numi un tutor testamentar copiilor sei minori . 350, 
Dacă mama la orice vârslă, ar fi ea, este lulricea copiilor sei minori. . 383 

Dacă mama în calilăte de tulrice e obligală sau nu să vândă averea 

mişcătoare a copiilor sei minori . . emana 
Dacă mama în calitate de tutrice a copiilor sei minori, poale să se Îm- 

prumule, a ipoteca, sau înstrăina, averea -nemișcăloare a copiilor 
se! minori. ,. e e... . Î- - i 

Dacă mama tutrice este obligală a da socoleli de administrarea averei 

397 

minorilor sei copii . . .:. o. cr cc... ae 410 

Dacă mama poate emancipa pe copilul seu eee eee 

Dacă mama are de drept posesiunea, averei rămasă de la copilul său 

, PR 653 decedat . see eee 
Care este rezerva mamei în succesiunea copiilor. sei. . . . . . .G71, 673, 674 

ă m: s ste pe copilul seu natural . . ae 678 

Dacă e poale (aa im rţeala averei sale între copiii şi descendenţii sei 794 

Dacă mama poate accepta o donaţiune făculă copilului seu, atunci cân 15. 

dânsa nu e tutoare şi atunci când tatăl copilului este în viaţă a. 

poale dona noului său soţ, mama, care aro copii din prima sa căsă- —  Căl =tanpi 939 ! ie și ece în a doua căsătorie. . . „n... 
Daci sa Ca i enzăloare de prejudiciul cauzat de copiii sei minori 1000 

ce locuese la dânsa. . . - e. 1 1 1931-1989 — , es rează mama pe copiii se . : . WR .:. .. p.'.. : .. A Cum înzesi cuvinitele: „Ascendenţi“, „Bărbat, „Copii“, „Femee » „Soţi“. 
ui se vede cuvi. ot prezenta prin mandatar la confecţionarea actelor Mandat. Dacă părţile se pol P | . e 23 

. de stare civilă. . ..- --



Mandat TABLA DE MATERII „ Codul civil 

E - | . - Aeticalul 

Mandat. Cum procedează tribunalul in privinţa administraţiei averei unei per- - 
” , soane presupuse absentă şi care nu a lăsat un împuternicit .... 98 

— Dacă moştenitorii prezumptivi pot cere punerea în posesie asupra averei 
unei persoane absente, atunci când acesta a lăsat un mandatar. . 197 

— Dacă în procesul de divorţ se pot prezenta, părţile prin mandatar 218, 225, 231 
— Dacă mărturisirea judiciară se poate face prin mandatar. ....... 1206 
— Ce îndatoriri are bărbatul care administrează bunurile parafernale 

ale soției sale. ..... ce ee 4986 
— Dacă mandatarul se poate face adjudecatar al âverei ce a fost însărcinat . 

4 să vândă .. cc... eee. a... 1308 
—  Cari sunt elementele contractului de mandat. .-. cc... 1532 
— De câte feluri poate. fi contractul de mandat și dacă ei poate fi acceptat 

în mod tacit, 1533 - 
— Dacă mandatul este oneros sau sratuit. eee. 1534 
—— Dacă mandatul poate fi general şi special. .... 1595 
— „Ce putere are mandatarul ear6 are un mandat conceput în termini 
e generali sc e e RI SE 1536 
— Cum trebueşte să fie mandatul dat pentru o instrăinare ipotecară sau 

"pentru facerea unor, acte ce trec peste o administraţie ordinară. . 1536 
— Dacă mandatul pentru a face o tranzacție, cuprinde şi dreptul de a face! 

"un COMpromiş, . ie. DEI 1537 
_— Dacă mandatarul poate lucra în afară de limitele mandatului seu . . . 1537 
— Dacă femeele şi minorii emancipaţi pot. fi aleşi mandalari şi dacă man- - 

„dantul are-în contra. lor acţiune şi: în ce condițiuni , .....,, 1538 
"—  Cari sunt obligaţiile şi răspunderea mandatarului ...;. .... aaa e 1589 
— Dacă mandatarul răspunde de culpă comisă în executarea mandatului . 1540 

„.—:: Dacă mandatarul este obligat a da socoteală mandantului de gestiunea 
| sa. și să-i remită tot ce a primit pentru dânsul. ........... 154 
— Dacă mandatarul poate fi făcut: răspunzător de cel-pe cara l-a substituit 

în gestiunea sa şi dacă mandantul are acţiune contra substiluitului. 1542 
— Dacă există solidaritate între mandaltarii constituiți prin unul şi acelaș act : 1543 
— Dacă mandatărul este obligat a plăti dobânzi la sumele pe cari le-a în-' - 

i trebuinţat pentru dânsul şi de la care anume epocă. . 154 
—  Căre este obligaţia mandatarului, care dând părţii cu câre a contractat o 

destulă limurire de puterile ce le primise de la mandatarul seu, a 
erat în afară de limitele mandatului seu... .......... 1045 

— Dacă mandantul este: obligat a :indeplini:tot':ce a contractat manda- 
tarul seu. ..,....,.. a. a 1546 

— Dacă mandantul este obligat a: despăgubi pe mandatar de anticipaţiile şi 
spesele făcute pentru aducerea lă îndeplinire a mandatului Şi să-i 

__ plătească onorariul stipulat, chiar dacă afacerea nu ar fi reușit .. 1547, 1548 »— Dacă mandantul este obligat să despăgubească pe -mandatar de pierderile 
. suferile cu ocazia îndeplinirei insărcinărilor sale. . .:...,..... 4549 1— Dacă” mandantul este obligat să plălească mandatarului dobândă la su- . 

mele anticipate şi de la coanume dată. ......,..... o 21550 — Dacă există răspundere solidară pentru mai multe persoane cari au , "numit un mandatar pentru o afacere comună. ......... 4551 — Cum se stinge contractul de mandat. ...... Pee. 1552 — Dacă mandantul 'are: dreptul: să revoace oricând mandatul dat. ...:, 1553, — Dacă revocarea mandatului notificută numai mandaltarului, poate fi opusă persoanei care: în necunoştință de această revocare a contractat cu mandatarul: Î.. |. ... 155% — Dacă numirea unui nou mandatar pentru aceiaşi atacere, poate fi înter- pretată ca v revocare a primului mandat. ....... Î.. .. 1555 
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Codul civil | TABLA "DE. MATERII | Mandat 

| Pa - - , Articotui 
Mandat. Dacă mandatarul poate renunța la mandat. .....: ae e 1556 — Dacă este valabil tot ceea ce face mandatarul în necunoşlinţa decesului 

mandantului a a e 24557, 1558 
— Cari sunt obligaţiile moştenitorilor mandatarului în caz de deces al 

acestuia ec cee 1559 
— Dacă inscripţiunea unei ipoteci se poate cere prin mandatar. , . ::1781, 1783 
— Cum trebueşte să fie mandatul dat pentru a se face o ştergere sau o re- 

ducţiune de inscripţie ipotecară. .. .. cc. 1788 
— A se vedea cuvintele: „Procură“, „Procuraţiune“, „Procuratori, - 

Mare. A se vedea cuvântul: „Aluviune“. |: 
Maritim. 'Ce fel de contract este contractul de asigurare şi după ce legi se 

guvernează -. ee ee eee a 21635 
Marturi. Ce condițiuni trebuesc să îndeplinească marturii propuşi ia încheierea 

actelor de stare civilă. . . . . cc... în... . 24 
— Dacă ofiţerul stării civile este. obligat a ceti actul în prezonţa marturilor . 25 
— Dacă marturii sunt obligaţi să semneze actele stării civile. . . . . „26 
— Cum se face dovada căsătoriilor, nașterilor şi încetărilor din viaţă, i 

caz de lipsă sau pierdere a, registrelor de stare. civilă. ,..,... “23 176 
— Cum se redactează şi [aţă de cine, actul de naștere alunui copil. .. .-. 42 
— Ce menţiuni trebueşte să cuprindă actul de naştere în-privinţa marlturilor . 43 
— Cine serveşte de marturi “la redactarea actului de naştere al unui copil 

- născut pe un vas român. .. . cc... [ea o... . | 4 

— Cum se înlocuesc actele de naştere şi. de moarte necesare la celebrarea 

unei căsătorii . , . cc... .. eee 57 

Dacă la celebrarea unei căsătorii Lrebuesc s să, asiste marturi și'ce men- 

ţiuni trebuesc făcute în privinţa .lor, în actul de căsătorie .,.... 61, 62 

— Dacă sunt necesari marturi la încheierea actelor de deces. . .... 64 

— Ce persoane servesc ca marturi la redactarea actelor de moarte, in caz 
de decese întâmplate. pe un vas român. ... cc... cc... . Ti 

— Câţi marturi trebuesc la, redactarea actelor de moarte ale militarilor “sau 
funcţionarilor atașați pe lângă armată ..... cc... .. sas AI 

Câna se propun marturi în acţiunea de divorţ. i. 

Cum va proceda tribunalul îndată-ce se va. pronunța. hotăriroa, « care va 

ordona ase face cercetări prin marturi şi până când se pot propune 

marturii în acţiunea de divorţ. PR: =! 

Când se pot opune părţile la. admiterea marturilor în acţiunea de divorţ | 

- şi-dacă'-ministerul public pune concluziuni cu această ocaziune .., 233 

Dacă rudele şi servitorii părţilor pot fi ascultați ca marturi în acţiunea 

'de divorţ . eee... .. îi 98% 

Ce trebueşte să “arate hotărirea care admile o dovadă toslimonială in 

acţiunea de divorţ . . . . 

— Cum se audiază marturii. in i acţiunea de divorţ . . a 236-238 

— -Cum trebueşte să proceadă tribunalul în materie de divorţ, după săvâr- 
9 

şirea cercetării prin marturi ma 230 

— Cum se dovedeşte impăcarea, soţilor în cererea de divorţ . ...... 253 

— In caz de divorţ prin consimțământ mutual, cum se prezintă soții şi de - 

cine sunt însoţiţi pentru a faca declaraţia de voinţă. . . . 260, 261, 265 

— Dacă se poate face dovada filiaţiunei prin marturi, în lipsă de titlu și de. 

posesiune de stat sau dacă copilul: a fost înscris. sub nume minci- 

ă noase sau ca născut din părinţi necunoscuţi, în cazul când. există 208 

un început de dovadă ... . cc... cc... ie: Î. .. pg 

— Dacă cercelarea maternității este permisă şi cum ae pa eşte | NR . : . 

inter- 
— Dacă în dovedirea faplelor sprijinitoare unei cereri de punere su 30 

dicţie se poate admite proba cu martori Ceea... 
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Martari | TABLA: DE MATERII. , Codul civil 

_ Articolul 
Marturi. Dacă este necesară prezenţa marlurilor la confecţionarea testamentelor 

„făcute de militari şi funcţionari'pe lângă armată . ...... . . 868-886 
— Dacă se poate admite a se dovedi cu marluri,un lucru de o valoare mai: 

mare ca 150 lei .. e e e a... „1191, 1192 . 
— Dacă se poale admite dovada cu marluri În contra sau pesle ceeace 

cuprinde actul sau despre ceeace se pretinde că sar fi zis înainle, 
la timpul sau în urma confecţionării actului, . .. o... 1494 

— Dacă reclumantul pentru a-şi dovedi acţiunea cu marturi, are dreptul 
a-și restrânge cererea la 150 lei. ... ce a a 4198 

— Dacă se poale aumile dovada cu marturi când suma reclamală este mai 
mică de 150 lei însă face parte din o creanță mai mare, neconsta- 

__tală prin înscris. .., îm e e eee ae aaa... . .. . 1194 
— Dacă se poale admile dovada cu marturi pentru fiecare datorie aparte, 

atunci când dinaintea aceleiași instanţe se fac mai mulle cereri pentru 
sumi mai mici de 150 lei pentru care nu există înscrisuri și când 
„toate acește sumi la un loc ar întrece suma do 150 lei ....... 1195 

— Dacă proba cu marturi este admisibilă atunci când există un început de 
dovadă scrisă . <a 1197 

» — Când există începutul de dovadă scrisă, pentru a se pulea. admile proba, 
cu marturie eee ea 1197 

— In ce cazuri se poate admile dovada cu marturi fără nici o restricțiune . 1198 
— Dacă se poale dovedi cu marturi existenţa unui contraci de locuţiune 

făcut verbal, care nu a fost pus în lucrare şi a cărui exislență se 
. „neagă de către una dintre părţile contraclante ,, ......... 1416 
— Dacă se poale doveui cu marturi existența unui depozit necesar „... 1621 
— A se vedea cuvintele: „Act autentice, „Act scris“, „Asistenţă“, „Dovadăă, 

„Inceput de dovadă“, „Inscris“, „Prezumpţiunet, „Probe. : 
Mărturisire. Dacă se poale opune unei pârţi mărturisirea ce a făcut, fie înaintea 

începerei judecății, fie în cursul judecății cc. 1... 190% 
— Dacă poale servi ca dovadă în justiţie, mărturisirea exlra-judiciară verbală 1205 
—. Dacă se poate face o mărturisire judiciară prin mandatar ,..... . 1906 
— Dacă mărturisirea judiciară face o dovauă compleclă conira celui care 

afăcul-o, eu 1208 
— Dacă mărturisirea judiciară este scindabilă., ,.... i 1206 
— Dacă se poale revoca mărturisirea judiciară de câlre cel ce a făcut-o „1206 
„Dacă poale fi admisă ca o probă în malerie de separație de patrimoniu, 

„mărturisirea bărbatului . a 1260 
— A se vedea cuvintele: „Inceput de dovadă“, „Interogator“, o 

Măsuri excepţionale. A se vedea cuvintele: „Legea specială autorizând luarea, 
E de miisuri excepţionale“. | | 

Maternitate, Dacă se poate cercela maternitatea și cum se procedează .... 308 
'— A se vedea cuvintele: „Bărbat“, „Copii“, „Filiaţiune“, „Mamă“, „Naşteres, 

„Paternilatea, : 
Medic. Dacă meuicii trebuesc să facă declaraţie de nașterea unui copil. ... 42 „:— Cine face constatarea stării cadavrului 'în caz de moarte violentă sau ! alte împrejurări bănuitoare . .. cc 67 — Dacă medicii cari au tratat pe o persoană de boală de care a murit, pot să profile de liberalităţile ce a făcut această persoană în favoarea „lor, în cursul acestei boale. . ee e 810 — Dacă meuicii au privilegiu asupra averei mişcătoare a persoanei pes care au îngrijit-o în boala de care a suferi, | cc... 1729 „—. “In ce lermin se prescrie acțiunea, mejicilor pentru vizitele ce fac bol- „- DaVilOr e e ee eee ee 4904 Medical certificat. Unde și în ce condițiuni se celebrează căsătoria în caz de boală 61 

— 582 —



Codul civil TABLA DE MATERII | Menţiune 

i : : Articotul - Menţiune. Unde se face menţiune despre un act privitor la, starea civilă. . . 35 Meserie. Când copilul va avea avero proprie sau când el va exercila vre-o : profesiune sau meserie, ce mijloace de îndreptare vor avea părinţii sei, când au cuvinte de nemulțumira foarte grave asupra purtărei sale : 336 — A se vedea cuvintele: „Legea pentru organizarea meseriilor“, „Meseriaşe. : Meseriaş. Când meseriașul la confecţionarea unui lucru, sa obligal a pune materialul seu, dacă răspunde de pierderea lucrului intâmplaiă înainte de predarea lui. ... în e aa 1479 — Când mescriaşul la confecţionarea unui lucru, s'a obligat a pune numai lucrul sau industria sa, ce răspundere are în cazul pierderei lucrului * întâmplată înainte de predarea lui... . tt a ae 021480 — Când meseriașul a pus numai lucrul sau induslria sa la contecţionarea, - unui lucru carea pierit înaintede a se fi predat, dacă are drept la salar — 1484 — Dacă moartea, meseriașului aduce rezilierea contractului de locaţiune do lucrări -ce 'a încheiat... : e... eee ea eee ea e e 1485, 1486 — Dacă meseriaşii pot reclama plata, salarului de la comitent, atunci când | au fost întrebuinţaţi de către un antreprenor, la clădirea unui edificiu 
- sau la altă lucrare dată în antrepriză , . — Ce legătură juridică se formează intre comilent şi meseriaşi, când aceştia 
din urmă contractează cu cel dintâi pe un preţ hotărit. „..... . 1489 — A se vedea cuvintele: „Antrepriză“; „Lucrătoris, „Meserie“. | 

Militar. Când românul, fără autorizaţia guvernului, va intra în serviciu militar 
slrăin, dacă pierde calitalea de român. ..... [eee a... 20 

— Cum se incheie actele de moarte în caz de deces în spitale militare sau: 
civile sau în orice alte stabilimente publice sau particulare. ...., 60 

Cum se' redaclează, în: caz de răsboi sau tulburări, actele stării civile 

1488 

ale militarilor sau altor persoane în serviciu pe lângă armală ... . 73-83 
— Cine îndeplinește - oficiul de ofiţer al stării civile în caz de răsboi sau 

tulburări, pentru militari sau alte persoane în serviciu pe lângă” 
- armată eee aaa 74 

— Cum se păstrează registrele stării civile în care se trec actele sării civile, 
încheiate în timp 'de răsboi sau tulburări, pentru militari sau alta Ă 
persoune în serviciu pe lângă armată. .. eee 75 

— Cine și cum numerotează şi-parafează registrele actelor stării civile, ale 
militarilor şi altor persoane în serviciu pe lângă armală, în caz de 0 
răsboi sau-tulburări. -. .. cc... ... ici ne . 

— In ce termin se fac declaraţiile de naştere pentru militari sau alte persoane - 

77 în serviciu pe lângă armată, în caz de răsboi sau tuiburări . .. 
Cum se încheie şi unde se înscriu actele de naștere ale militarilor sau 

“altor persoane în serviciu pe lângă armată, în caz de răshoi sau tul- a A 

militarilor sau altor persoane în serviciu 
: 79 

. . burări eee 

— Cum se fac publicaţiile căsătoriei ia a altor. 
e lângă armată, în caz de răsboi san tulburări. . . ......- 

Cinc și cum redactează aclele de moarte ale militarilor şi altor persoane , zu 

“în serviciul armatei, în caz de răsboi sau lulburări cetăţi ni stii 

Cine şi cum le încheie actele de moarte ale militarilor în | 22 

în spitalele mililaro. . : . : : - : : a . ini : ialiloi 2 

Unde se înscriu actele de stare civilă ale militarilor sau ţ sa 

așaţi pe lângă armată. ; . cc... ee 

A so vaca buvinielo: ;Legea asupra căsătoriilor militarilor“, „Mobilizat . 
î 2 :3 Nor 

ce's'ar afla sub 
. 491 

, 
„Testament“. , 

Mine. Dacă proprietârul fondului este 
ământul său... . | 

— A se vedea cuvintele: „Accesiune“, „Legea minelor“, „ 

şi proprietarul minelor 
.'. 

Proprietate“. 
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Ministerul afacerilor străine TABLA DE MATERII Codul civil 

Ministerul afacerilor străine. A se vedea cuvintele: „Legea, pentru reorganizarea 
Ministerului afacerilor străine“, 

Ministerul de Interne. Cari sunt formalităţile de indeplinit cu actul de naştere « 
al unui. copil născut pe un vas român, atunci când vasul ajunge 

„întrun port român . cae 46 
—  Cari sunt formalilăţile de îndeplinit cu actul de naştere al unui copil 

născut pe un vas român, când vasul ajunge întrun port străin . 47 
Ministerul de Justiţie. Cine publică hotăririle de declarare de absenţă .. .. 10% 
Ministerul Public. Dacă ministerul publice este obligat a verifica, registrele 

stării civile ce se depun la grefa tribunalului de câtre ofiţerul stării 
civile ..,. cc... a 39 

— Dacă în materie de rectificarea actelor de stare civilă sun! necesare con- 
cluziile ministerului public. . a 84 

— Ce rol are ministerul public în afacerile privitoare la, interesele persoa- 
nelor presupuse absente. . . .,.... me e e n. + 400, 102, 109, 114 

— Care e sancţiunea şi cine cere aplicarea ei în caz când ofiţerul de stare 
“ civilă celebrează căsătoria, fără indeplinirea condiţiunilor şi forma- 

lilăţilor prevăzute de art. 131-133 din codul civil. a. 139 
— în ce cazuri poale cere ministerul public anularea căsătoriei . .:. . . 466, 172 
— Cine poate cere anularea căsătoriei săvârşită în taină și înaintea unui 

ofițer de stare civilă incompetent -. . . . ce 18 
— Când poale cere ministerul public amendarea ofițerului de stare civilă 174 

. DD - 175, 182 
— Dacă vre-una din cauzele de divorţ dă loc lu urmărire criminală din 

„partea ministerului public, cum se procedează. cu acţiunea de.divorţ 217 
_— Ce rol are ministerul public în acţiunile de divorţ pentru cauze determi- 

nale şi prin consimțământ mutual 221, 922, 228-231, 233, 936-240, 249, 267, 
a 268, 271, 272, 273, 282, 285 

— Dacă ministerul public are drept de a controla cererea copilului minor 
„care a, fost arestat după, cererea părinţilor sei . . ae 2896 

—  Cine'este dator, ca ori-de câte ori se. deschide tutela unui minor, să aplice 
'sigiliile asupra averei copilului şi să facă inventarul ei . . . .. 392 395, 730 

— Dacă sunt necesare concluziile procurorului când se cere vânzarea imo- 
bilelor unui minor. . a aa 402 

— Cine indică jurisconsulţii cari urmează să-și dea avizul asupra unei tran- 
zacţii privitoare la averea minorilor . . . e M3. 

— Dacă ministerul public are dreptul să ceară punerea sub interdicţie a 
o „unei persoane majore pentru cauza de nebunie cu furie î. .. . . ,. 437 
— Dacă se cere prezenţa ministerului public la luarea interogatorului per- 

soanei a cărei punere sub interdicţie se cere . . .'........._ 4492 
— Dacă sunt necesare concluziile ministerului public înainte de a se pronunța, 

„ holărirea de punere sub interdicţie sau de numirea unui consiliu judiciar 460: 
— Dacă ministerul public are dreptul a cere tribunalului să se declare o 

- succesiune vacantă ,....... 795 
— Dacă ministerul public se poate face câsionar de drepturi litigioase . 1309 

„—” Dacă ministerul public poate cere tribunalului luarea inscripţiei ipotecei 
legale a femeei dotale. .. ee 24759 

— Dacă sunt necesare concluziile ministerului public în contestaţia ce ar 
face bărbatul asupra cuantumului. sumei, pentru care femeea dotală 
a cerut luarea inscripţiei ipotecei sale legale ATA — Care este dreptul de control al ministerului public asupra operării de către 
grefierii tribunalelor a transcrisrei și înscrierei ipolecilor şi privile- 
giilorşia liberării de certificate de:sarcini co se află asupra imobilelor 1819: — A se vedea cuvintele: „Parchet“, „Procuror:. 
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Codul civil . . IE TABLA DE MATERII Minoritâte 

- Ă Acticolul Minoritate. Dacă este necesar consimțământul tatălui, mamei sau tutorului la - căsătoria unui copil minor. ......, e ea a a 59, 62 — Care este domiciliul copilului minor ncemancipat. ... o. 98 — Dacă absentul a lăsat copii minori, cine va avea” privegherea lor -şi exercițiul drepturilor asupra lor. . . ae 4 494496 — La ce vârstă se pot căsători copiii minori de ambe sexe .... a 197 — Când unul dintre părinţi a decedat sau se găsește în neputinţă de a-și manifesta voinţa, sa, cine consimte la căsătoria minorului ..... 1% — Când ambii părinţi au decedat sau sunt în neputinţă de a-și manitesta, voinţa lor, cine consimte la. căsătoria -minorului . e 2133 — Cine îşi dă consimțământul la căsătoria copilului natura! minor care vă 
fi perdut pe mama sa sau a cărui mamă se află în neputinţă de 
a-şi manifesta voinţa sa... 141 — Cu cine nu se poate căsători copilul minor aflat sub titelă. . 149 

— In ce condițiuni va putea tutorul sau curatorul să formeze opoziţie la 
Căsătorie. .. na . . 156 

— In ce cazuri ascendenţii nu mai au dreptul a cere anulurea căsătoriei 
Minorului ce ee a aa aaa 105 

— Dacă minorii au dreptul a cere anularea căsătoriei fiicute fără vârsta le- 
giuită și în cc cazuri: nu o:mai pot cere... .... + + 106, 167 

— Dacă un copil minor poate care alimente de la părinţii sei .. . .. 185 
— Când bărbatul este minor, cine autorizează :pe femee pentru a sta în jude- 

cală sau a contracta ,.. si 2905 
— Cui se va incredinţa ţinerea copiilor minori în cursul procesului de divorţ 249 
— Cui se va încredința -ţinerea-copiilor minori, după desfacerea căsătoriei 

prin divorţ . cc... .. e „282, 283 
— Dacă divorţul. poate aduce atingere drepturilor copiilor minori, născuţi 

din căsătoria care a fost desfăculă ... cc. ci 984 
—  Cari sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor asupra averei 

soților, în caz de divorţ prin consimţământ mutual şi asupra averei. 

soțului vinovat, in caz de divorţ pentru cauze determinate şi cari sunt, „- 
formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi - aa 285 

— În ce cazuri şi în co termin vor putea să intente moștenitorii copilului, 
acţiune pentru reclamarea stării civile. ...... eo . 302, 303 | 

— Dacă pol copiii să cerceleze paternitatea lor. ... ..... ri 

— 

— 

  

Dacă. pot-copiii să-cerceieze maternitatea lor. a .. 

Dacă & doptanal este minor, cine consimie pentru el la adopţiune. . . . 311, 318 

*Când adoptatul este minor în: momentul adopțiunei, dacă are dreptul să 
ceară desfiinţarea adopţiunei şi în ce termin . ... 34 

Cari sunt drepturile copilului adoptat-in familia sa firească , - 2818 

Până la ce vârsță rămâne copilul sub autoritatea părintească ... 326 
Î . . . . | 327 Cine exercită puterea.:părintească în timpul căsătoriei _. o 

Dacă poate copilul să părăsească casa părintească fără voia tatălui seu 
Dacă tatăl va avea, motive de nemulţumire foarte grave asupra purtării 

copilului seu, ce :-mijloace de îndreptare va putea să întrebuinţeze 329-334, 336 
? ” . e. . 

Când mama, văduvă, care. nu-se va fi remărital, va avea motive foarte 
mi ărei ilului seu, ce mijloace de | mulţumire asupra purtărei cop , N 

E ae a pt aaa a e. 331, 335, 936 
Dacă mama are drepturi de corecţi copiilor sei naturali legal- . Da 

- 
i n . o... .. .. i mente recunoscuți « = so... - . | 

Cine conservă dreptul de folosinţă asupra averei copiilor minori, în timpul . 
şi după desfacerea căsătoriei şi până la ce dată R E: 

Dreptul de folosinţă al părinţilor asupra averei copiilor lor minori, ce sar- 20 

cine li impune... ..-:: . 

328 

tare va putea întrebuința. . . .:. . 

e A iune asupra 
ef | [| 

ii . . . ... . . .. . . . . . .' . . . .. . 

S 
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Minoritate TABLA DE MATERII .. "Codul civil 

articol 
'Minoritate. Dacă există dreptul de folosinţă asupra averei copiilor sei, pentru pă- 

rinlele în contra căruia s'a pronunțat despărţenia . ... ....... 340 

— Dacă mama, care trece în a doua căsătorie, păstrează sau nu dreptul de 
folosinţă asupra averei copiilor sei minori . .. . .s . . . .. . . 940 

— Asupra cărei averi.a copiilor minori, părinţii lor nu au drept de folo- 
o Sină a BA 
— Până la ce vârstă copilul de ambe sexe este minor. ...,. . . . . . 949 
"— Dacă minorul se emancipează de drept prin căsătorie e BĂ 
— La ce vârstă se poale emancipa un minor: . .. e + 422, 423 
— Cine poale cere emanciparea minorului. ..,, ' aa e 422404 
— Cine numește curatorul pentru un minor omancipat şi i până la c ce vârstă 

durează curatela. . cea. 425 
— Cum şi dela cine primeşte curatorul unui minore  emancipat socotelile lutelei 426 
— Cum se acceptă succesiunea pentru minori . . . coc. .. 687 

— Dacă trebuese aplicate peceţi pe efectele unei succesiuni .cuvenilă unui 
MÎNOr se ema 180 

__— In co mod trebueşte a se face împărţeala unei succesiuni, la care iau 
parte şi minorii. << cc cete ee ee eee e e e e 747, 748, 1389 

— Cum se procedează atunci când la o impărţeală sunt mai mulţi minori 
” cu interese contrare .. ..... î.. . .. . i... . 147 

— Dacă se mai.poate ataca impărțeala unei succesiuni făcută de tutor cu 
autorizaţia „consiliului de familie sau de călre minorul emancipat 
asistat do curatorul seu... ... . în eee eee ee ea. 0149 

— Dacă minorul mai mic de 16 ani, poate dispune de averea sa. prin acte 
între vii-sau prin testament ... . ... cae ee e e e + 806, 807 

— Dacă minorul de '16 ani, poate dispune. prin testament in. favoarea tuto- 
rului seu. . ceea 809 

„— Dacă minorul devenit, major, poate dispune prin donaţiuni s sau testament, 
în favoarea fostului seu tutor .... ca 2809 

— Cine acceplă o. donaţiune făcâtă unui. copil minor . a 815 
— Cine acceptă donaţiunea. făcută unui minor. emancipal .... 815 
— Dacă; minorii pot pretinde obiectele donate; în lipsă de acceptaţiune sau de 

transcriere a donațiunei. . „n. 820 
—. Dacă un minor poate fi numit executor testamentar . Pee eee et 1915 

"—. Dacă minorii, după. lege, sunt sau nu capabili să. contracteze. „950 
— la ce cazuri un minor poate să aiace angajamentele sale. .....: „ . 95 
— Dacă persoanele capabile de a contracta, pot opune minorilor: incapa. 

citatea lor. . Pee eee ea a 052 
* Dacă părinţii sunt răspunzători de daunele cauzate de copiii lor minori 

și în ce condițiuni, .. cc... În ee e e 1000 
Dacă institutorii și artizanii. sunt răspunzători - de daunele cauzate de 

elevii și ucenicii lor minori, . . 

. . . .. . |... . . . . . . 

Pee ee i. 1000 — Dacă minorul neemancipat poate cere desfiinţarea angajamentelor sale i 
pentru cauză de leziune. ... cc . 1157 — Dacă minorul emancipat poate cere desfiinţarea” angajamentelor sale 
pentru cauză de leziune . .... cc cc. î... AÂ5T Dacă minorul are acţiune de resciziune atunci când leziunea rezultă dintr'un eveniment cazual şi neaşteptat. co. 1158 — Dacă are acţiune în resciziune, minorul, care .face o simplă declaraţie c că 
e major . Î. . . . [| |... [ct se a. |... 4159 acă minorul comerciant, bancher sau meseriaș, are acţiune de resciziune . în contra angajamentelor făcule cu privire la comerțul sau arta sa. 4160 Dacă minorul aro acţiune de resciziune în contra convenţiunilor făcute - prin contractul de căsătorie . eee ee 4164 

o... |... ...... 
— D 

. . . . . . . . . . . 
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Minoritate. Dacă minorul are acţiune în resciziune contra obligaţiilor c ce rezultă din delictele-şi cuasi-delictele: Sale. . . — Dacă minorul mai are acţiune În resciziune în contra. angajamentelor făcute în minoritate și pe care le-a ratificat după ce-a devenit major. — Dacă minorii pot fi obligaţi a restitui ceea ce au primit, atunci când se admite acţiunea de resciziune, , Cea. | — Dacă minorii pot ataca în resciziune, pentru cauză de leziune, actele de instrăinare. sau impărțelele de succesiuni făcute cu paza 'formali- tâţilor cerute de lege. .......:. c.. E IE — Dacă minorul care este capabil să se căsătorească poate face convenții” matrimoniale .. ... cc... 
. 1... — Peceltermin se pot arenda sau închiria bunurile imobiliar e ale minorilor. 1268, 1419 — Dacă lutorii pot cumpăra averea minorilor a căror tulori sunt. , . 1308 — Dacă lerminul stipulat pentru exercitarea răscumpărărei în vânzarea cu 

. pact de răscumpărare, curge și în contra minorilor . PI 1376 — Dacă minorii emancipaţi pot fi aleşi mandatari. .., e 1538 — Dacă drepturile şi creanţele minorilor asupra bunurilor. tutorului sunt 
asigurate de lege prin ipotecă .-....., Pee a 4753 

— Ce garanţii suni obligaţi lutorii să:dea în intoresul minorilor . -. :. . 1762-1707, 
— Dacă bunurile copiilor minori pot fi ipotecate. ............ „174 
—  bacă. inscripţiunile. ipotecare luate: în favoarea minorilor, trebuesc să fie 

reinoile după 15 ani. . cc î eee 1786 
— Dacă se poate urmări şi vinde imobilul unui minor, înainte de a: so fi | 

urmărit și vândut mobilele sale. . eee eee ee e de e + 1826, 1827 
— Dacă prescripția curge în contra copiilor minori. . .... 1876 
— In ce termin se prescrie 'acţiunea de nulitate ce aparţine minorilor în 

contra- angajamentelor sale... ..... „i. ci... oma eee 1900 
— In ce termin se prescrie acţiunea minorului contra tutorului, relativ la | 

faptele tulelei.. - . n eee ee... . . . | „1901 
— Dacă prescripţiunile prevăzute de art. 1903- 1907 din codul civil curg și 

în conlra copiilor minori. . . pe eee eee e 1008 
— A se vedea cuvintele: „Act de naştere, „Copii“, „Emancipare“, „Filiaţiunes, 

„Legitimare“, „Majorilate“, „Regulamentul general al casei centrâle 
«de corecție -pentru minori“, „Tutelă“, „Tutor“. . .. 

Alişcătoare avere. A se vedea cuvântul: „Mobile lucruri“. 

Mistic. A .se vedea cuvântul: „Teslamente. 
Aoarte. Cum se procedează când sunt indicii de moarte violentă sau alte îm- 

prejurări bănuiloare. . . . 1... cc... a. RA 
— Când se deschide succesiunea unei persoane absente. .......... 

Cui se - încredinţează privegherea.. copiilor minori ai. absontului 'în caz 

almamei. 7... . .... 

cani esta ali părinţi a decedat sau se aăisoşte în-nepulinţa de a-și 
"„ manifesta voinţa, sa, cine dă consimţământul la căsătorie. .,.... 

Când ambii. părinţi. sunt. decedați sau se găsesc în nepulinţă de a-și 
manifesta voința lor, cine işi dă consimţământul la căsătoria copiilor , 

Cine își dă consimțământul la căsătoria copilului: natural, ce va fi: pier- 
- dut-pe mama sa sau a cărui mamă se, va afla în neputinţă de a-şi 

. . . . . . . . ... . . "manifesta voința sa . . . - - 
— Prin câte moduri se desface căsătoria . 

Văduva, şi femeea, a cărei căsălorie s'a declarat nulă, după cât timp va 
putea trece în altă căsătorie de la desfacerea sau anularea căsătoriei 

. . . . .. . . . 

Dac Rea murit inainte de a tăgădui paternitatea, În ce cazuri şi în ce 

termen, vor putea: moştenitorii lui să „conteste legitimitatea copilului . 
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Codul civil | TABLA DE MATERII Minoritate 

„Articolul, 

1162 

1163 

1164 

1166 

1231 

eee eee e ce e e e + 125, 126 

192. 

133 

144 
200 

210 

291



Moarte... TABLA DE MATERII. Codul civil 

- . . „ Moticatul 

Moarte. In ce cazuri şi în ce termin vor putea să intente acțiune pentru recla- 
marea stării civile, moştenitorii copilului . . . . ..... . . . O902, 308 

— Dacă legitimarea prin căsătorie subsequentă se poale face in folosul co- i 
piilor decedați, în cazul când au lăsat descendenţi ......... 305 

— Dacă adoptatul moare fără descendenți, cine are 'dreptul la, succesiunea sa 316 
-— După moartea unuia, dintre soţi, cui revine tutela copiilor lor minori . . 344 
— După moartea ambilor soţi, cine ingrijeşle de educaţia și de administraţia 

averei copiilor minori. ...... aaa ae e 840-955 
— Dacă prin decesul tutorului se, transmite tutela succesorilor sei. . . ... 369 
— Dacă, se slinge uzufructul prin decesul uzufructuarului ......i., 557 
— Ce se întâmplă cu -uzufructul care s'a constituit, până ce o altă persoană 

va ajunge la o anumilă vârstă şi care moare înainte de a fi ajuns 
la această vârslă ....,. î. . .. eee a 500 

— Dacă se stinge uzul si abitaţia prin n decesul celor. în "favoarea „cărora au 
fost concedale. .. ea 565 

— Cum se deschide succesiunea unei persoane. . ...... 651 
— Dacă descendenţii și ascendenţii au de drept posesiunea succesiunei din 

| momentul morţii. defunctului .. . A îi eee OB58 
— Dacă un copil născut mort are calitatea de moştenitor îm e OG 

— Dacă, mai poate veni la succesiune, un moştenitor, care a provocat sau a 
încercat omorul defunctului . sc 655 

"— Cum se regulează, dreptul de reprezențaţiune în materie de succesiune. 668 
— Dacă se-poate stipula întoarcerea bunurilor dăruite, atât în cazul când 

donatarul ar deceda înaintea donatorului, cât şi în cazul când dona- 
tarul și descendenţii sei ar muri înaintea donatorului Â o a. O 825 

— Dacă după, moartea donatorului se mai poale cere revocarea donaţiunei 
pentru cauză de ingratitudine ....... ee ne ee... 838 — Dacă decesul legatarului intâmplat înainte de decesul testatorului, aduce - 

* _*său:nu: .caducitalea legatului . eee ea eta op ea ae e 924, 025, 099 — Cum dobândeşte dată certă un act sub semnătură privată. ....... 4182 
— Dacă decesul soţului dotal provoacă restituirea averei  dotale.către soţia SI | defunctului. ...... | eee eee o e 0271, 1279 —  Cari sunt drepturile femeei, în caz de deces al soțului seu, in cursul anului 

de'doliu ... 4. ... Î. Pee aaa 1279 — Dacă decesul locatorului sau al locatarului aduce sau nu desființarea 
“contractului. de locațiune, ... . eee 10 — Dacă decesul meseriaşului, archilectului sau întreprinzătorului, aduce desfiinţarea contractului . de locaţiune. a lucrurilor şi cari sunt în 
„acest caz obligaţiile comitentului faţă cu moştenitorii localorului 
de lucrări e LSD, 1480 — Dacă decesul unui „Coasociat aduce, desfiinţarea contractului de şo- 
cietate . . .. oo ae ae e, 1529, 1596 — Dacă decesul mandantului | sau a mandatarului, aduce stingerea contrac- tului de mandat şi în ce condițiuni . î... e e 1559, 1557-1559 — Dacă decesul comodatarului aduce desființarea, contractului de comodat. 1563 — Dacă decesul persoanei în favoarea căreia se constituise o rendilă pe : viaţă, aduce nulitatea contractului de rendită .... e 1644, 1645 — Dacă cheltuelile de îngropare sunt privilegiate față de alte creanţe 1729, 1735 — Cum conservă creditorii şi legatarii privilegiul lor, după ce au cerut separaţia, de patrimoniu şi care sunt efectele acestui privilegiu .- 1743, 144 — A so vedea cuvintele; „Act de deces“, „Act de încetare din viață“, „Act de moarte“, „Deces“, „Desfacerea căsătoriei“, „Ingropare“, „Incetare din viaţă“, „Legea pentru constatarea prezumată a celor sispăruţi în timpul răsboiului“ , „Minoritate“ » „Succesiune“, „Tutelă«. 
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Codal civil e. "TABLA DE MATERII N Moaşe 

Articolul: 

49 - 
Moaşe. Dacă sunt obligate moaşele să facă declaraţiile de naştere de copii. . Mobile lucruri. Dacă trebueșie inventarială averea absentului şi dacă ea se poale vinde ..... î. . IM —  Cari sunl drepturile copiilor asupra averei i părinţilor, i in caz de divorţ | prin consimțământ mutual şi asupra averei soţului vinovat, în caz de divorţ pentru : cauze determinate şi care sunt formalităţile de înde- plinit pentru realizarea acesior drepturi ..... 985 — Dacă averea unui copil minor trebuește inventariată ae ee 991, 905 — Dacă tutorul este obligat să vândă sau să păstreze în natură averea mo 

bilă a minorului... .. .. . „896- — Dacă tatăl și mama, careau dreptul de folosinţă legală asupra bunurilor 
„» copiilor lor minori, sunt obligaţi a vinde lucrurile mobile ale copiilor 

lor minori. ea 997 
— Ce fel de lucruri .sunl recoltela si fructele inainte și ură culesul lor. . 465. 
— Ce fel de lucruri sunt arborii tăiaţi ....... 468 
— Ce lucruri mobile devin imobile pria destinaţia « ce i se dă aaa e 467-410 

_— Ce lucruri sunt mobile prin natura lor ... .- PN 473 
— Ce lucruri sunt mobile prin determinaţiunea legei . PD 4% 
— Cum se face donaţiunea lucrurilor mobile. ........ 827 

-— Dacă testatorul poate da dreptul execulorilor săi lestamentari, să între 
în posesiunea averei sale mobile şi în ce condițiuni . a. 9I1 

— Dacă executorii testamentari. pot core inventarierea şi vânzarea averei 
mobile a succesiunei ....,. .. a 96 

— Ce obligaţie de restituire are acel care fără drept şi şi cu rea credinţă, a 
primit un lucru mobil.care în urmă a pierit. .... ae 995 

— Ce obligaţiune de restituire âre acel care fără drept şi cu rea credință, 

” a primit un lucru pe care l-a înstrăinat. . .. , 99% 
— A se vedea cuvintele: „Accesiune“, . „Amanets, „Comodat:, „Depozit“, 

„Dotă“, „Fructe“; „Imobile“, „Imprumut“, „Locaţiune, „Obligaţie“, 

„Plata“, „Prescripţie“, „Privilegius, „Proprietate“, „Sechestru“, „So- 

cietate“, „Succesiune“, „Tezaur“, „Uzufruct*, „Vânzare“. 

Mobilizat. A se vedea cuvintele: „Legea autorizării luării de măsuri cu privire 
la familie şi averea celor imobilizaţi“, „Legea măsurilor excepţi- 
onale“, „Legca, relativă la administrarea patrimoniului sătenilor'mo- d 
bilizaţie, „Legea relativă la autentificarea actelor mobilizaţilor”. 

Monitorni oficial. Unde se publică hotăririle de declarare de absenţă . „104 
—  Cari sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor asupra £ ave- 

rei soţilor, în caz de divorţ prin consimţământ mutual şi asupra 

averei soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză determinată şi 
cari sunt formalităţile și publicaţiile de indeplinit pentru realizarea 

acestor drepturi eee. . „. RR 285 

Mori. Ce fel de lucruri, mobile sau imobile, sunt norile de vânt sau de apă când 

sunt aşezate pe stâlpi -... . ... e ee 4604 

Moștenire. A se vedeă cuvintele: „Absenţă“, „Moarte“, „Succesiune“ » „Succesorii, , 
Moştenitori. A se vedeâ cuvintele: „Absenţă“, „Moarte“, „Succesiune“, „Suc- 

'cesori“. 

Motivare. Dacă hotărirea «de adopţiune trobuește motivată și în ce termini ur- 

mează a se pronunţa... . 
Motive grave. Cine dă dispensă. și pentru ce anume motive, la căsătoria dintre o 

persoane cari.nu au vârstă legiuilă . î . . sc... . a. 198 

— Cine dă dispensă şi pentru 'ce anume motive, la căsătoria dintre curnaţi 150. 

tre veri și vere . .'... . e... “şi cumnate şi din 
A 

ând, unul dintre soţi va fi osân i Muncă silnică. Dacă se „poate. cere divorțul c ți dia 

. |. 1. . |. . . . 
la muncă silnică + san recluziune . . . » 
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Muncă silnică TABLA DE MATERII: 3 Codul ciril 

Articolul 
Muncă silnică. Ce formalităţi trebuesc să se indeplinească, atunci când se cere 

“divorţul pentru motivul că unul dintre soţi se află condamnat la 

— Ce naţionalitate are românca care su căsătorit cu “un străin şi a'qe- venit văduvă 

muncă silnică sau recluziune .............. ae e. . 243 
Mutual: A se vedea cuvintele :„Consimţământ mutual“, „Divorţ. 

Naştere. Când deferă calitatea de român, riașterea unui copil în România 8 — Când deferă calitatea de român, naşterea unui copil din români, în țară o. Străină 10 — Cum se face dovada nașterilor în caz de lipsă sau pierderea registrelor - 
de slărecivilă. . ae ce ae e e 93, 176 — Dacă actele de moarte trebuesc să cuprindă locul naşterei morţilor.!. . 65 — Ce menţiuni trebuește să cuprindă procesul-verbal ce se încheie, în caz- ” de moarte violentă sau alte împrejurări bănuitoare :.. 67 — După câţi ani dela punerea in posesie provizorie sau nașterea absentului ” se pot ridica cauţiunile, se poate face Împărțeala -averei absentului şi punerea in posesie definitivă ..... Pee 114 — Când dovada celebrării căsătoriei este dobândită prin rezultatul vre-unei “ proceduri criminale, ce efect produce înscrierea, sentinţei în registrele | slării civile, in privinţa soţilor şi a copiilor. ... ..,.... „180 — Văduva şi femeea a cărei căsătorie a fost declarată nulă, după cât tim „ “vă putea trece în altă căsătorie de Ja desfacerea sau anularea căsă- toriei precedente. . . .:.......i DR Rata "210 —" In ce termin de la naștere, poate trece femeea divorțată în altă căsătorie 278 — . Cine este talăl copilului conceput în timpul căsătoriei şi în ce cazuri băr- - "batul va putea, tăgădui paternitatea... .$ eee 2986 — Dacă bărbatul va putea să lăgăduiască paternitatea, copilului sub cuvânt "de neputinţă trupească şi în ce cazuri o va pulea tăgădui pentru cauză. , de adulter .........., II RR 287 — In ce cazuri bărbatul nu va pulea tăgădui paternitatea copilului născut N ; înainte de 180 zile de la data căsătoriei .. . eee e 288 —. Dacă legilimitatea copilului născut după 300 zile de la: desfacerea căsă- N toriei“va putea fi contestată... ...... ame aa e et 289 — In cetermin trebue să introducă bărbatul acţiune în tăgadă de paternitate 290; — Dacă se poale reclama sau contesta o stare civilă, de călre acel sau con- tra acelui care are 'o posesiune de stat conformă actului său de naștere .. i... IRA DR 995 — Cum se legitimează, copiii născuți sau concepuţi în afară de căsătorie „804 — Care este efectul legilimării copiilor naturali prin căsătorie subsequentă 306 — Dacă cercetarea malernilăţii este permisă şi. cum sc.dovedeşie. ,..., 308 — Dacă naşterea de copii survenită în urma donaţiunei aduce revocarea do drept a donaţiunei e 836-840 — A se veuea cuvintele: „Act de naştere“, „Copii“, „Donaţiune“, „Filiaţiune“, ! - „Mamă, „Talăl*. e : , , „ Naţionalitate. Cum se dobândește şi se pierde naționalitatea română. ,... 6-20 „.— “Care este naționalitatea copiilor găsiţi pe teritoriul României fără tată - . și fără mamă cunoscuţi ..:..... ECC 8 — Ce naţionalitate are copilul născut din români în țară străină . . 40 — Cum se redobâhdeşte naționalitatea, română când a fost pierdută . . 10, 18, 20 — Ce naţionalitate are străina care se va căsători cu un român ...., 12 — Cura se poăle pierde calitatea de român ......... II 17, 20 — Ce naţionalitate are românca, care se căsătoreşte cu un străin ..... 19 
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Codul civil | TABLA DE MATERII Naţionalitate . 

- , Ia Articolul Naţionalitate. A se vedea, cuvintele: „Cetăţean român: » „Legea privitoare la do- „__ bândirea şi pierderea naționalităţii române“. . 
Naturali copii. A se vedea, cuvintele: „Copii naturali“, „Filiaţiune“, „Legilimare“, 

„Naştere“, „Succesiunei, - - 
Naturalizare. Cum pot dobândi străinii naturalizarea în România ,.. .:.,,. 6-20 — “A se vedea cuvintele: „Celăţean român“, „Legea, privitoare la dobândirea”. 

şi pierderea. naţionalităţii române“, „Naţionalilatea, 
Nautic. Ce fel de contract este contractul de împrumut nautic sau maritim . „1635 
Neaparent. A se vedea cuvântul: „Servitute“, - - 
Nebunie. A se vedea, cuvintele: „Interdicţie“, „Smintire“. ' 
Necapacitate. A se vedea cuvintele: „Capacitate“, „Căsătorie“, „Consiliul .ju- 

diciar“s, „Contract, „Depozit“, „Donaţiune:, „Emancipare“, „EXpro- 
priere sililă*, „Femee“, „Interdicţie“, „Minoritate“, „Obligaţiune“, 
„Testament“, Tutelă, »Tutor“, ;,Vânzare“. - . | 

Necesar. A se vedea cuvântul: „Depozit“."- 
Necompetenţă. A se vedea cuvântul: „Competenţă:. | 
Necontinue. A se vedea cuvântul: „Servitute“, .- o 
Necorporal. A se vedea cuvintele: „Amanelti, „Cesiune“. | 
Nedemnitate. A se vedea cuvintele: „Donaţiune“, „Succesiune“, „Tutelă«. 

" Nedivizibilitate. A se vedea cuvintele: „Accesiune“, „Amanel“, ,Antichreză:“, „Ce- 
siune“, „Depozil“, „Fidejusiune“, „potecă“, „Legal, „Mărturisire“, 
„Obligaţiune“, „Proprietate“, „Prescripţie's, „Registre“, „Societale“, 
„Succesiune“, „Tranzacţie“, „Urmărire“. 

Neglijenţă. A se vedea cuvintele: „Amanet“, ,,Amendă“, „Antichrezăc, „„Comodatis, 

„Cuasi-delict“, „Depozit“, „Fidejusiune“, „Grefier“, „Imprumut“, „Ipo- 
tecă“, „Locaţiune“, „Mandat“ „Minorilate', „Obligaţiuni“, „Ofiţer de 

stare civilă“, „Privilegiu“, ';,Sechestru. judiciar“, „Societate: %, ;Suc-j 
cesiune“, „Tutelă“, „Tutor“, „Vânzare“, , 

Negoţ. A se vedea cuvântul: „Comerţ“. , , 
Neprescriptibilitate. A se vedea, cuvinlele:. „Domeniu publior, „Dota“, „Femee', 

„Filiaţiune“, „Interdicţie“, :„Minoritate“. | , 

Neputinţă.. Dacă bărbatul va putea să tăgăduiască paternitatea copilu ui su 

cuvânt de neputința trupească . . » Pai 287 

Neregulate. A se vedea, cuvântul: „Succesiune“. .. a. 1504 

Neretroactivitate. Dacă legile au sau nu pulere retroactiv . .... sita șî 
Nerecunoaştere. A se vedea, cuvintele: „Copii, „Filiaţiune“, „Paternitate“, 

Tagada de paternitate“. | 
Neuz., A se vede cuvintele: „Prescripție“, „Servitute', „Uzufruelii, ; , + 

Notificare. A se vedea cuvintele: „Amaneti, „Cesiune » „Comunicare“, „Depozit“, 

Divorţ“, „Expropriere silită“, „Fidej isiune“, „Locaţiune“, „Ipotecă“, 

"Mandate. „Obligaţiune“, „Privilegiu“, „Socielate“, „Somaţie“, „Suc- 
s% 72 , 

- cesiune“, „Vânzare“, 

Novaţiune. Dacă se face o novaţiune în privința "creanţei „contra defunctului, | 

atunci când 'creditorul-. unei succesiuni a acceptat pe moştenitor ca „82 

debitor. . . . .-.. . . . . iona ag 

— te moduri se. operează . nova eee nea... 

— Dă este indispensabilă capacitatea părţilor contractante, pentru a se 1129 

pulea, opera 0 novaţiune - .. i [ca a... Î - 1120 

— Dacă novaţiunea se poale prezuma . . . . . . - 
| r penlru a opera nova iunea „prin 

— "Dacă se cere concursul primului debito pe p ți , 34 

dehitor. . . . substituirea unui nou 

Dacă 'operează novaţiunea, delegaţiunea prin care un. debitor dă credi 

eee e e 14492: 
torului seu. un alt debitor. „.... a . ini ul seu” 

Dacă creditorul care a primit delegaţiuriea şi a descărca! pe prim 
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- Novaţiune TABLA DE MATERII . , Codul civil 

Articolul 
debitor, poate să recurgă în contra acestuia în caz când debitorul 
delegat a devenit insolvabil. ........ 4433 

Novaţiune. Dacă privilegiile şi ipotecile creanței vechi le are şi creanţa care-i 
este substituită .. e. DI 1134 

privilegiile şi ipotecile primitive ale creanței trec asupra bunurilor 
noului debitor. . 1135 

„„.— Când novaţiunea, se operează între creditor şi unul dintre debitorii solidari, 
dacă . privilegiile şi ipotecile vechei creanţe rămân rezervate și pe: 
ce bunurianume: ; ....: e PD II 1136 — Dacă sunt liberați codebitorii prin novaţiunea operată între creditori şi, "unul dintre debitorii 'solidari. . . . . PR a 1497 — Dacă novaţiunea operală între creditor și debitorul principal, liberează 
cauţiunile . cc, ac 1137 Nuda proprietate. Cari sunt efectele divorțului în privinţa drepturilor copiilor - asupra averei soţilor, în caz de divorţ prin consimţământ mutual şi 
asupra averei soțului vinovat, în caz de divorţ. pentru cauze deter- „minate şi cari sunt formalităţile de: îndeplinit pentru realizarea 
acestor drepturi . . ....... ae a . — . Dacă, este permisă dispoziţia între vii sau testamentară, prin care se dă „uzufructul unei persoane şi nuda proprietate allei persoane. .... 1805 Nulitate. Dacă se poate deroga prin convenţiuni sau dispoziţiuni particulare, ' la legile cari interesează ordinea, publică şi bunele moravuri. . 5 — Dacă cei puși în posesiune provizorie asupra averei absentului, pot ipoteca „sau înstrăina averea nemişcătoare DR i 114 — Ce trebuește să cuprindă cererea de opoziție la căsătorie şi cari sunt sancţiunile . . PR ICC 

— Cine poate ataca în nulitate -căsătoria, săvârşilă fără consimțământul soților ..... eee ee a e 162 — Dacă se poate ataca în nulitate căsătoria pentru eroare asupra persoănei fizice... i. SOD aa 162 — In ce termin se poate ataca. în nulitate căsătoria pentru lipsa de consim- , țământ a soţilor sau pentru eroare: asupra persoanei fizice . .-. . . 163 — Cine poate 'ataca” în nulitate căsătoria, pentru lipsa consimţământului părinţilor . i, eu 16 — In ce termin pot cere părinţii nulitatea căsătoriei săvârșită fără consim- țământul lor. Ca. DI CI II „165 ș — “Cine poale ataca în nulitate căsătoria, săvârşită în contra dispoziţiilor art. 127, 130, 143 şi 144 din codul civil. ...... eo... „168 — la ce cazuri nu se mai poate ataca în nulitate o 'căsătorie săvârşită de | soţi cari nu aveau vârsta legiuită.. ... -; Pa 167 — Dacă părinţii cari au consimţit la căsătoria copiilor lor când nu aveau vărsta, legiuită, o mai pot ataca, în nulitate : ee ua 2468 — In ce condițiuni persoanele cari au un intereş 'pecuniar pol ataca în nu- litate o căsătorie , e 2469 — Dacă soţul în prejudiciul căruia s'a contraclat o a doua căsătorie, poate - " atâca, în nulitate această căsătorie. .. . 170 — Dacă trebueşte judecat în prealabil validitatea sau nulitatea celei dintâi căsătorii, când soţii cei din urmă căsătoriţi opun nulitatea ei... . 474 — In ce cazuri procurorul este obligat a cere nulitatea căsătoriei. . ... 172, 174 — Cine are dreptul a ataca în nulitate căsătoria, săvârşită în taină şi dinaintea uriui 6fițer de stare civilă incompetent ee e 478, 175 Dacă o căsătorie declarată nulă produce efecte civile în privinţa, soţilor și a copiilor şi, în 'ce condițiuni eee e e 183, 184 
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Codul civil - TABLA DE MATERII | - Nulitate 
. Lă ă . . 

Nulitate, Cine are dreptul să cară anularea tocmelilor sau a pornirilor de 
judecată făcule de femeea măritată fără autorizaţia bărbatului. . . 207 

— Ce valoare are sentinţa de divorţ netranserisă în terminul: legal în re- 
gistrele ofițerului de stare civilă. . .... eee ne 918, 276 

— Dacă copiii soţilor divorţaţi au dreptul să atace în "nulitate înstrăinările 
făcute în frauda, drepturilor lor, în-intervalul de timp de la data inten- 

A tării acţiunei de divorţ şi până la transcrierea ei. . . î. | 285 
— Când aloptatul era minor în. momentul adopiiunei, dacă. are dreptul să 

ceară desfiinţarea. adopţiunei şi în cetermin .... . 311 
— Dacă tutorul poate să cumpere sau să ia în arendă bunurile minorilor 

sau să primească cesiunea vre-unui drept sau vre-unei creanţe în 

contra pupiluluiseu .... a. . 39%) 
— Dacă tutorul se poate. împrumuta pentru minor, "poate s să " ipoteceze sau 

să înstrăineze averea sa nomişcătoare fără avizul consiliului de fa- 

milie şi omologarea tribunalului. . . . .-. .. î.. 402 
— Ce formalităţi se, întrebuinţează la vânzarea bunurilor nemişcătoare ale E 

minorilor .... .. .. „4403, 40% 

— Dacă tutorul poale primi sau refuza, o “moştenire. căzută minorului, fară 

autorizaţia consiliului de familie. . .: e 405, 406 

— Dacă tulorul poate accepta o donaţiune făcută minorului, fără autorizaţia 
consiliului de familie. ........- „au 407 

— Dacă tutorul poate intenta. în “numele minorului. acţiune imobiliară sau 

să încuviinţeze la o asemenea cerere făcută contra minorului, fără, 

autorizaţia consiliului de familie . .. . 408 

— Dacă tutorul poate încuviinţa la o împărţeală “tăcută contra minorului, 

fără autorizaţia, consiliului. de familie . . . - „400, 410 

— Cum se face împărţeală atingătoare de averea minorului, pentru a i Ei PR 

tăria legiuită. .... . . | . 

— Cari sunt formalităţile ce. irebueşte să le îndeplinească tutorul, peniru a 

putea face o tranzacţie în numele minorului - 

— Dacă date valabilă o convenţiune, săvârşită între tutor şi. “pupilul ajuns 

la majoritate, înaintea expirării unei luni de la desfacerea definitivă 9 

43. 

atutorului . . ...... . .. î... Ş 

— Dacă minorul emancipat poate arenda, sau. L închiria imobilele sale şi De sa 

_ce anume termin. e... . . î... a... Ap 

— Dacă minorul emancipat poate introduce acţiuni imobiliare : sau a, se iii 

în contra unor asemenea acţiuni, sau a da sau a primi capitaluri, a 

dând chitanță pentru ele, fără asistenţa curatorului seu . e .. i 

— Ce formalităţi trebueşte să: îndeplinească: minorul emâncipa pentru a 9 

: împrumut valabil. . cc... cc... a... 2 

— Ce fosealităţi “eebueşte să îndeplinească minorul emancipat, Due a 

putea, vinde sau înstrăina bunurile sale imobiliare sau a face'orice . 

act care .iese din -actele unei pure administrații . CI aaa 430 

— Dacă persoana pusă sub consiliu judiciar poate pleda, a so „Învol, a se 

împrumuta, a primi capitaluri, dând, chitanţă de primirea or, a 5 

înstrăina sau a ipoteca averea sa; fără, asistenţa consiliului seu i 4 

— "Ce valabilitate au actele făcute de interzis sau de cel pus sub consiliu 

judiciar, în urma publicaţiei hotărirei ... ... + | 

— Dacă după “deessul unei persoane se mai pot ataca în nulitate actele si 

“încheiate de dânsa, sub cuvânt de smintire de minte ........ 4 

— Dacă risipitorul care a fost pus sub consiliu judiciar, poate să pledeze, 

să facă tranzacţii, să se împrumute, să primească capitaluri, dân 

“ chilanţe descărcătoare, să înstrăineze şi să. ipoteceze, fără. asistenţa „sa 

consiliului judiciar. . . . 
. 

165289, — Codul Civil adnotat. — IV. _O__ 593 -—
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Nulitate | “TABLA DE MATERII . Codul hi * . . ă .? 

| Articaul Nulitate. Dacă creditorii uzufructuarului, au drept să atace în nulitate renunțarea făcută în paguba lor . , 562 Dacă uzuarul' poate ceda sau inchiria dreptul seu altuia .,... - 571 Dacă dreptul de abitaţiune poate fi cedat sau închiriat. : . 1. 2578 Daci femeea măritată, poate accepla o succesiune, fără autorizaţia soţului Sau a justiţiei ne 087 Dacă interzişii pot accepta o succesiune fără autorizaţia consiliului de familie. <a Ț Dacă mjorul poate cere anularea, acceplărei unei -succesiuni ce a făcut 694 Dacă creditorii unui moştenitor, pot cere anularea renunţării la succe- siune făcută de debitor în paguba lor. ....., .. 699 Dacă se poate renunţa, la succesiunea unui om în viaţă sau a se înstrăina drepturile eventuale ce sar putea, dobândi asupra unei succesiuni 702, 965 Dacă renunţarea moștenitorilor la o succesiune este valabilă, atunci când ei au ascuns lucruri din acea succesiune .. . a... Cari sunt formalităţile de : indeplinit peniru.a fi valabilă declarația, de 

, a e 703, 712 
acceptarea unei succesiuni sub beneficiu de inventar. ....... 705 “Dacă esle valabilă declaraţia de acceptarea, succesiunei sub beneficiu de inventar, atunci când moștenitorul cu rea credinţă a omis de a, trece in inventar toate lucrurile succesiunei TD Ce formalilăţi trebueșie să îndeplinească moștenitorul beneficiar, pentru a vinde averea, mișcătoare şi nemişcătoare din Succesiune . . . . 716, 717 Dacă este valabilă Convenţiunea prin care moștenitorii ar stipula să rămâe în indiviziune asupra unei succesiuni .....,... 798 Ce formalilăţi trebuesc să îndeplinească creditorii unei succesiuni, pentru a putea urinări pe moștenitori . . a 2780 Când comoştenitorul a înstrăinal porţiunea sa, ereditară, dacă mai poate să ceară nulitatea, Impărțelei. pentru -cauza, de dol-sau violență. . . 193 Dacă, este valabilă impărţeala de ascendent în care nu s'au cuprins toți * copiii în viaţă la deschiderea succesiunei şi descendenţii lor pre- muriţi eee a a 797 Dacă este . valabilă, impărţeala de ascendent care ar vălama partea legitimă a unuia dintre moştenitori. . 798 Ce formalităţi trebueşte să întrebuinţeze- cineva penlru a dispune în mod . valabil de avutul seu, cu titlu gratuit. .. eee eee e + 600, 818 Dacă sunt permise dispoziţiile fidei-comisare Sau substituțiunile . ... . . . 808 Dacă minorul mai mic de 16 ani -poate dispune prin donaţiune sau tes- Amon tan . 806 Dacă minorul de 16 ani poate dispurie prin testamen! . RR sa 2807 Dacă minorul de 16 ani poate dispune în. mod valabil prin testament în favoarea tulorului seu. . ... 2809 Dacă sunt valabile dispoziţiile între vii sau testamentare făcute doc- - torilor în medicină, sau în chirurgie, ofiţerilor de sănălate şi spi- țerilor, de o persoană pe care au iralat-o în boala de caro: a murit, când acele dispoziţiuni au fost făcute în cursul acestei poale. : ... "540 Dacă sunt. valabile dispoziţiile între vii sau prin testament făcute în fa-, voarea ospiciilor, săracilor dintr'o comună sau stabilimentelor de utilitate publică ;...... a i „844 Dacă sunt valabile dispoziţiile între vii sau prin testament făcute in fa- voarea.unti incapabil. cu 4 Dacă este valabilă donaţiunea care nu a fost acceptată. ......, 814, 820 

Dacă trebuese transcrise donaţiunile de bunuri imobiliare , „818 Cine are dreptul să invoace lipsa transcrierei donaţiunei de bunuri.imo- biliare - . . . Pee e 819



  

Codul civil TABLA DE MATERII _ - Nulitate 

Nalitate. Dacă sunt valabile donaţiunilo, £ făcute sub condițiuni, a , căror “îndepli- 

„Articolul, 

_nire atârnă numai de. voinţa donatorului . .. ce cete 822 
— Dacă este valabilă donaţiunea făcută sub condiţiunea de.a se. plăti da- 

torii. sau sarcine, cari nu existau la epoca donaţiunei sau cari nu 

sun! arătate în actul de donaţiune. . .. ...... [eee o. 823 
— Ce formalităţi se cer pentru. valabilitatea donaţiunei de lucruri mobile 8217 
— Dacă donaţiunile sunt de drept revocate prin naşiere de copil ...... 830. 
— Dacă sunt valabile clauzele prin care .donatorul ar renunța ia revocarea 

| donaţiunei pentru maştere de copil ... . cc... ... 839 
—  Cari sunt restricţiunile. aduse de legiuitor, în privinţa liberalităţilor fă-, 

cute prin donaţiuni între vii şi prin testamente. ......... „841-843 
— Dacă este valabil testamentul prin care două san mai multe persoane, 

testează una în favoarea celeilalte sau în favoarea.unui lerţ. 857 

— Ce formalilăţi trebuesc îndeplinile cu testamentul oiograf pentru a “fi : 

valabil. . eee eee eee ete eee. „859 

— Ca menţiuni lrebueşte să. cuprindă procesul, verbal de autentificarea 

unui teslament pentru a fi valabil cc... cc... .. "861, 802 

— Dacă cei care nu şliu să citească şi să scrie pot lesta în formă mistică 865 

— Cât timp durează valabilitatea testamentului făcut de un militar sau de 

un individ întrebuințat în armată, în cazurile prevăzule de art. 868, 

860, şi 870 din codul civil . cc... ceh. 871 

— Cal durează valabilitatea unui-lestament făcut într'un loc care este scos 

din comunicaţie din cauza ciumei sau altor boale conlagioase . . . 872, 873 

„— Cât durează valabilitatea unui.testament făcut pe mare... . ... 880 

— In ce cazuri este valabil testamentul făcut pe mare. . ... . -,e ea au 882 

— Dacă testamentul făcut pe mare poate cuprinde dispoziţiuni în “favoarea 

ofiţerilor bastimentului. . n ee eee. cc... 883 

— Dacă formalităţile prevăzute de codul civil in privinţa testamentelor, sunt 28 
6 

prescrise sau nu sub pedeapsă de nujilate. ........ cp. . 

— Dacă este valabil legatul prin care tes 

— Dacă o persoană ce nu se poale obliga, poate fi: numită executor tesia- 
tatorul a legat .un lucru străin 908, 907 

_menlar . . . . ...mc... i. 9i3 

— Dacă femeea măritată poate fi executoare lestamenlară . PE 914 

— Dacă minorul poate fi numit. executor . testamentar . . .- cc... 915 

— Cum se pot revoca testamentele .... . ch 920-922 

- — Dacă înstrăinarea obiectului legat făculă de teslator, revoacă legatul. . 923 

— Dacă dispoziţia teslamentară devine caducă, atunci când acela în fa- 

voarea câruia a fost făculă a murit înaintea testalorului. . . . . - 924 

-— Dacă dispoziţiunea teslamentară făcută sub condiţie suspensivă cade . 

- atunci când moştenitorul.sau. legatarul a murit înaintea îndeplinirei 

condiției ce 
. Î... 025 

— Dacă legatul devine caduc, alunci când Jucrul legat a pierit de tot în 

timpul vieții testatorului e e eee 
927 

— Dacă dispoziţia testameniară cane atunci când eredele numit sau lega- oa 

pabil s'o primească . . . 
tarul nu o va primi sau -va, fi inca a. 

tuit de bunurile. sale -pe care le-6 a 
— Dacă donatorul. mai poale dispune. gra 

dăruit viitorilor soţi sau unuia 

— Dacă se poale face. prin. contractul 

. prezente şi viitoare sau a unei 

— Dacă saţii pot în timpul căsătoriei să- şi facă prin acte între vii sau prin . 

testament, vre-o donaţie mutuală şi reciprocă prin unul şi acelaş act 

— Care esle. porţiunea din avere pe care o poale dona un soț. celuilalt, când 

va trece în a doua căsătorie, atunci când are copii din căsătoria 

precedentă . 

de căsătorie, donaţiunea bunurilor 

părţi din aceste bunuri ... . . : 98%, 

din ei prin contractul de căsătorie 932, 933 

995 

938



Nolitate . TABLA _DE MATERII | Codul civi] 

Nulitate. Dacă soţii pot să-și doneze indirecl mai mult de cât se arată prin arti- 
colul 939 din codul civil... . N 

— Dacă minorul poate ataca în nulitate angajamentul seu pentru cauza de 

Articolul 

incapacitate ,......... ao. DR 951 
—  Dacă-persoanele capabile de a se obliga pot oputne minorului, interzisului ” 

și femeei măritate incapacitatea lor . . . ..... PDA 952 — Dacă este valabil consimțământul când a fost dat prin eroare, smuls prin 
violenţă sau surprins prin do. .... e. e 958 — In ce cazuri eroarea poale aduce anularea convențiunei ....,.... 954 —, In ce cazuri violența poate aduce anularea convenţiunei ......., 953-959 — In ce cazuri dolul poate aduce anularea convențiunei. . ....,, 2900 — Dacă este nulă de drept convenţiunea făcută prin eroare, violență sau dol. 904 —. Dacă este valabilă obligaţiunea fără cauză, sau fondată pe o cauză falșă ! sau nelicită ......, DIR DDR 966 — Dacă este valabilă convenţiunea când. cauza nu este expresă. ..... 967 — Când cauza este nelicită. e 968 —, Dacă creditorii au dreptul să atace în nulitate. actele viclene făcute de ” debitorul lor, în prejudiciul drepturilor lor ..,.... ea 975, 96 — Dacă este valabilă convenţiunea încheiată sub o condiţiune imposibilă, sau contrară bunelor moravuri sau prohibită de lege. .... aa 1008 „— Dacă este valabilă convenţiunea încheiată sub condiţiunca de a nu face un lucru imposibil ...,...., o 1009 — Dacă este valabilă obligaţiunea contractată sub o condiţiune protestativă din. partea, celui ce se obligă AI RR e 1010 — Care este efectul .condiţiunei rezolutorii asupra convenţiunei părţilor . 1019-1021 — Dacă este valabilă clauza, penală inserată în contractele de împrumut sau de prestaţiuni în natură. 

1066 — Dacă nulitatea, obligaţiei principale, atrage şi pe aceea a clauzei penale “și dacă” nulitatea clauzei penale atrage nulitatea obligaţiei prin- cipale + << ce ee 4007 — Dacă sunt valabile slipulaţiile de dobânzi la dobânzi în convenţiunile ! civile Ce... | 1089 — Dacă este valabilă plata făcută de proprietarul, care nu era capabil de a înslrăina lucrul dat în plată . Pee e. 105 — Dacă este valabilă plata: făcută. aceluia care nu are imputernicire de -ă primi pentru creditor ua e... 1096 — Dacă ste valabilă plata făcută în mâinele acelui care are creanța în “posesiunea sa , e. . 1097 „— Dacă este valabilă plata făcută creditorului :care este incapabil de a primi ..... o... eee... ae. 1098 — Dacă este valabilă plata făcută de debitor creditorului seu, în urma unui sechestru sau popriri .. 
„1099. „= Cari sunt formalilățile ce trebuește să le îndeplinească debitorul, pentru a face o ofertă de plată şi o consemnaţie valabile. ....,.. 1114-1124 — Dacă minorul neemancipat poate exercita acțiune de anulare pentru leziune nn DR  A157 — In ce cazuri un minor emancipat poate exercita ucțiune de anulare pentru - cauza de leziune ..,...., III II „1457 — Dacă.minorul are acţiune de anulare atunci când leziunea rezulta dintr'un eveniment cazual şi neașteptat CC a î. 1158 — Dacă minorul, care face o simplă declaraţie. că e major, are acţiune de anulare... Pe Pa aa 4489, — Dacă minorul comerciant, bancher sau arlizan, are acţiune de anulare: - in contra angajamentelor luate cu privire la comerțul sau arta sa . 1160 

—.596 —



Codul civil | TABLA DE MATERII | Nulitate 

| , , Articolul 

Nulitate. Dacă minorul are acţiune de anulare în contra convenţiunilor făcute 
în contractul de căsătorie ...... ee AGA 

— Dacă minorul are acţiune de anulare în contra obligaţiilor cari rezullă 
din delictele sau cuasi-delictele sale . . .... cc... 1162 

— Dacă minorul are acţiune de anulare in contra angajamentelor făcute 
| în timpul minorităţii pe care. le-a ratificat la majoritate ...... 1163 

— Dacă sunt obligaţi minorii, interzişii și femeele măritate a întoarce aceea 
| a ce au primit, atunci. când exercită acţiunea de anulare a angaja- 

mentelor lor. - eee 1164 
— Dacă majorul poate ataca în nulitate. angajamentele sale pentru cauza 

de leziune ..... emo eee ea ee aaa 4105 

.— Dacă minorii şi interzişii, mai pot exercita acţiune de anulare pentru 

cauza de leziune contra instrăinării imobilelor şi a împărţelilor de 

succesiune, atunci când acestea sau făcut cu îndeplinirea formali- 

tăților cerute de lege ..... . ce e eee ee ee me a 1106 

.— Dacă executarea voluntară a unei obligaţii atinsă de nulitate, inlocueşte 

confirmarea sau ratificarea ci. . . . ce eee 1167 

_— Dacă ratificarea, confirmarea sau executarea voluntară a unei donațţiuni, 

"făcută de către mostenitorii sau reprezentanţii donatorului, după moar- 

tea sa, ţine .loc de renunţare-atât în privinţa viciilor de formă cât şi 

în privinţa oricărei alte excepţiuni . . . . . oc. cc... 1167 

— Dacă ratificarea, confirmarea sau "executarea voluntară, în forma şi în 

_epoca determinată de lege, ține loc de renunțare în privinţa mijloa- 

celor şi excepţiunilor ce puteau fi opuse în contra unui act. . . .-. 1Î67 

— Dacă donatorul poate repara prin vre-un act confirmativ viciurile unei 

. donaţii între vii . cc cc ee 1168 

— Dacă este necesară facerea atâtor exemplare câte părţi cu interes contrar 

sunt, pentru actele sub semnătură privată cari conţin convențiuni sina- 

_ lagmalice ea 
1170 

— Ce formalităţi trebuesc să se indeplinească pentru "valabilitatea actelor 

sub semnătură privată prin care o parte se obligă călre alta a-i plăti 

o sumă de bani sau ocâtimeoarecare. ....... 

— In ce. condițiuni copiile actelor au valoare. şi dacă copiile copiilor au 

vre-o putere probatoare. . . cc. e 1188 

— In ce condițiuni un act de recunoaşterea unei datorii, poate face dovadă. 

despre existența, datoriei şi dispensează pe creditor de a prezenta 

titlul original eee 
1189 

Dacă sunt valabile convențiile matrimoniale, care vatămă drepturile băr- 

batului de cap al familiei sau al asociaţiei conjugale sau care derogă . 

la dispoziţiile prohibilive ale codului civil eee 1924 

— Dacă soţii pot prin contractul lor de căsătorie să aducă modificări drep- 

turilor ce dă legea la titlul IX şi X din Cartea I, acelui dintre soţi 

care supraveţueşte. celuilalt, e eee eee 1225 

— Dacă soţii pot prin contractul de căsătorie să renunțe la o succesiune 

viitoare sau să schimbe ordinea legală a succesiunilor între dânșii 

şi succesorii lOr «ec 
i... 1928 

— Când. şi sub .ce formalităţi trebuesc făcute convențiunile matrimo- - 

mile eee 1998 

i i cz ăcute schimbările ce sar aduce convențiunilor 

Cum și când trebuese fă nau ee e + 1229, 1230 
ate înstrăinarea imobilului dotal 

1180 

matrimoniale . . o... pc... 

— Dacă femeea are dreptul să atâce în nulil 

făcută în afară de cazurile permise de lege . ame. 1955 

— Dacă.este valabilă separaţia de patrimonii făcute între bărbat şi femee 258 

în timpul căsătoriei, „ie bună voe. . ... ... cps... 

— 597 — 
4 -



Nalitate * TABLA DE MATERII Codal civil 

, , - Articolul 
Nulitate. Dacă sunt prescrise sub pedeapsă de nulitate formalităţile. pentru 

obţinerea hotărirei de separație de patrimonii. ... o... 1259 — In ce termin şi sub ce sancţiune irebueşte cxeculată holărirea de sepa- 
e „1 1962 

„raţie.de palrimonii ..... .. m. 
— Dacă crelitorii bărbatului pot cere anularea executării holărirei de pro- . 

.nunţare a separaţiei de patrimonii. ..... eee e aaa 1964 — Dacă este valabilă areniarea sau închirierea bunurilor dotale, făcute de bărbat pe un termin mai mare do cinci ani. ..... o eee e 1208 — Când .lrebuezte să se facă de.câtre bărbat, reînoirea contractelor de aren- | dare sau inchiriere a bunurilor dotale pentru a fi valabilă. .. . . 4269 — Dacă este valabilă .convenţiunea. prin care soţii: moditică regimul creiat prin contractul lor de căsătorie. , . e 4970 — Dacă femeea poale renunţa în mod. valabil la ipoteca legală ce o are asupra imobilelor bărbatului pentru asigurarea dolei sale alie- e Dahile ce aaa 42981, 1780 — Dacă vânzarea este permisă între SO e e a 1907 — Ce anume persoane nu se pol face,ub spedeapsă de nulitate, adjudecatari nici direct, niei prin persoane interpuse. . e: 4308 — Dacă judecătorii, procurorii şi advocaţii se pot face cesionari de drepturi litigioase. ,. sc. ee ea e ae 21309 — Dacă. este valabilă vânzarea. când. În momentul vânzărei, lucrul vândut era, pierit în tot sau în parle... 1... eee 4904 — A se vedea cuvintele; „Acţiune de anulare“, „Acţiune de nulitate“, „Ac- . ţiune „le resciziune“, „Amanel“, „Antichreză“, „Anulare, „Arendare“, »Depozil, „Desfiinţa re“, „Expropriere silităsc, „Fidejusiuner, „Ipotecă“, „Joc şi prinsoaret, „Leziuneă, „Locaţiune“, „Mandat, „Minoritate“, „Prescripţie“, „Privilegiu“, „Rondila, „Resciziune“, „Revocare“, „Re- ziliere“, „Rezoluţiune“, „Societate“, „Trânzacţie“, „Vânzare“, Număr. .A se vedea cuvintele: „Consiliu de familie“, -„Minorilalet,. „Tutelăre, Nume. Ce nume trebue să cuprindă aclul de naștere. ..... one 48 „— Dacă procesul-verbal încheiat de ofițerul stării civile, cu ocazia. găsirei „unui .copil.. nou născut, trebue să, cuprindă numele ce se dă copi- lului Pg DIE 44 — Ce nume trebue să cuprindă publicaţiile şi procesul-verbal - 

. .. .. . . . . . . . . ., 

de căsătorie încheiat cu această ocazie. ,..,... PCR 49 —. Ce nume trebue să Cuprindă actul autentic de consimțământul tatălui, _: mamei sau tutorului la. căsătoria. copilului minor 59 — Ce nume «de persoane trebueşte să: cuprindă actul de căsătorie . . ... 62 — Ce nume trebue să cuprindă actul de incetare din viață „cc, 65 —  Ce-nume, trebue să cuprindă procesul:verbal care se încheie atunci când Sunt indicii de moarte violentă sau alte împrejurări bânuitoare -. 67 — Ce formalităţi trebuesc făcute cu privire la drepturile copiilor asupra averei: părinţilor In. caz de divorţ . Pee 2985 — In ce moduri se dovedeşte posesiunea de Stat de copil legilim. . . a. 204 — Cari su it, efectele alopţiunei în privinţa, numelui adoptatului ....., 312 — A se vedea cuvintele: „Legea asupra numeluie. . Numerotare. Cine face numerotarea registrelor de stare civilă ...., 28. — Cine faca. numeratarea, regislrelor de trecerea proceselor-verbale de fa- cerea pnblicuţiilor de căsătorie eee. 49 
— Cum ȘI Cine numerotează şi purafează. registrele de.stare civilă ale mili- : tarilor şi altar persoane în serviciu pe lângă armată, în caz de răsboi DU 

az Nurori. Ce indatorire de alimentare au ginerii şi nurorile faţă de socrii lor În ce cazuri încetează această indatorire 

. 76 
ŞI 

Pee e a: 488 
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Codul civil 
; 

GG 

Obicei. Dacă, uzufructuarul, conformându-se obiceiului locului şi al proprieta- 

rului, poale să ia din pădure araci pentru vii şi producte de pe pomi 

— Dacă un proprietar poate ' să oblige pe vecinul seu să contrilue la clă- 

direa şi repararea îngrădirei, şi ce înălţime irebue să abă ea ... 

— Ce distanţă trebueşte observată, de la proprielalea vecinului, la sădirea 

arborilor cari cresc înalţi i. 

construirei d6 puțuri sau privăţi, căminuri sau vetre, ferării, cuptoare 

sau sobe, ocoluri de vile, magazii de sare sau grămezi' de materii 

corosive. « ; 

Obiect. In ce cazuri şi în ce condițiuni, actele de recunoaşterea unei datorii, 

constatate printr'un Litlu, pot face probă despre datorie, şi dispensează 

pe. creditor de prezentarea titlului original. - 

. . . 3 . . . . . . . . . . e. . . . . . . . . . . . . 

— Ce condițiuni trebueşte să îndeplinească actul de confirmaţie sau ratifi- . 

care pentru a face dovadă în justiţie . . . i. cc... 1190 

_— A se vedea cuvintele: „Contract“, „Imobile“, „Mobile“. 

Obligaţie. Când sunt supuse judecării tribunalelor române, obligaţiile contrac- 

tate de un străin cu un român .....: Ca... . | e... 13 

— Dacă pot fi supuse judecărei tribunalelor româns, obligaţiile contrăctate 

do un român chiar cu un străin în țară străină. . o... Ia 

— Ce obligaţii se nasc din căsătorie în privinţa alimentaţiei, educaţiei şi 

| întreţinerei copiilor lor . . . o o: eee „485-193 

—  Cari sunt drepturile şi datoriile respective ale soţilor. . . . . . . - > 194-208 

_ Când este o obligaţiune condiţională .... . .. ae 400% 

— Ce este o condiţiune cauzală . - ame. ah. 
1005 

— Ce este o condiţiune potestativă . . .....--- De. 
1006 

__ Co este o condiţiune mixtă . cine 
au 4007 

— Care este efectul unei condițiuni imposibile sau “contrară bunelor mora- ” 

furi, sau prohibită. de-lege:asupra-unei-convenţiuni he
... "1008 

_ Dacă este valabilă convenţiunea stipulată sub. condiţiuneu de.a nu face 

în lucru imposibil eee 
„7 1009 

— Care este valabilitatea convenţiunei. contractată sub o condiţiune potesta- . 

tivă din. partea celui care se obligă. . cc... .... eee aa e 1010 

— Cum trebueşte adusă Ja. îndeplinire condiţiunea slipulată în o convenţie, 1011 

_— Care este efectul obligaţiunei, contractată sub condiţiunea că un eveniment 

' Oarecare se va :întâmpla întrun timp fixat, în cazul când: timpul a 

expirat fără casă se întâmplă evenimentul. . . . - o... cc... 1012 

— Care este efectul convenţiunei contraclală sub condiţinnea că un eveni- 

” ment oricine se va întâmpla, fără a se determina timpul întâmplărei! 

lui, în cazul când există siguranţă că evenimentul nu se va înlâmpla 1012 

— Care este efectul convenţiunei contractate sub condiţiunea că un eveni- 

- ment oarecare nu are să se întâmple într'un timp determinat, alunci 

când timpul a expirat fără ca evenimentul să se fi întâmplat. . . . 1013 

— Care este efectul convenţiunei, contractală sub condiţiunea că un eveni- 

ment oarecare nu se va întâmpla într'un timp determinat, atunci când 

inaintea. termenului este sigur că evenimentul nu se va înlâmpa. . 10413 - 

" — Care este efectul convenţiunei contractată sub condiţiunea că un eveni- 

"+ ment oarecare nu se va întâmpla, fără a se determina limpul în'âm- 018 

I alei. iiţiune este considerală ca îndeplinilă alunci când debitorul, 

obligat sub această conudiţiune, a impiedicat îndeplinirea ei... 1014 

— Din ce zi are efect condiţia inveplinită şi asupra cui 'trec drepturile unei „015 

persoane car6 încetează din viaţă înaintea  îndeplinirei condiţiunei . 
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“Obligaţie "TABLA DE MATERII Codul civil 

_Antieota 
  Obligaţie. Dacă creditorul este în drept să exercite acte de conservare înaintea îndeplinirei condițiunei .... 
1016 "— Ce este condiţiunea suspensivă şi care este efectul ei asupra unei obligaţiuni 1017 — _In sarcina cărei persoane cade riscul și. pericolul, atunci când obligaţia . este contractată sub o condiţie suspensivă ...,....... 1018 — Care este efectul obligaţiei atunci când obiectul convenţiunei a pierit în întregul seu, înainte de îndeplinirea condiţiei suspensive și -fâră - greșala debitorului .. Pi 1018 — Dacă creditorul poate fi obligat a primi obiectul în starea -în care se găseşte fără scădere de preţ, atunci când el s'a deteriorat fără gre= şala debitorului RI 1018 — Ce este Condiţiunea rezolutorie „iii DR „4049 — Dacă în contractele sinalgmatice condiţiunea. rezolutorie este sub-înțeleasă 1020 - — Care este efectul condiţiei rezolutorii asupra, unei convenţiuni şi dacă „justiţia poate acorda în această materie un termin pentru executarea | obligaţiei . . E E IRI 1021 — Care este deosebirea între termin şi condiţiune in materie de obligaţii . 1022 — Dacă aceea ce se datorește cu termin, se“poale cere înaintea, terminului şi dacă aceea ce se plăteşte înaintea, terminului se poate repeti. . . 1023 — In favoarea căreia din părţile contractante se presupune fixat terminul - 1024 — Dacă debitorul poate reclama beneficiul terminului, atunci câni este căzut ” în stare de insolvabilitate sau când prin faptul seu a micşorat garan- țiile ce dăduse creditorului scu prin contract .. 1025 — Cum se liberează debitorul unei obligaţiuni alternative... .....- 1026 — - Cui aparţine alegerea în execularea obligaţiilor alternative. ... .... 1027 — Dacă debitorul poate sili pe creditorul său să primească o parte din unul * __ şi o parte din celălalt lucru, din cele prevăzute în obligaţia alternativă 1028 — Care este efectul obligaţiei alternative. atunci când unul din cele două “ lucruri promise nu putea, fi obiectul obligaţiei, ....... 1029 — Care este efectul obligaţiei alternative atunci când unul din cele două " lucruri promise a pierit sau nu mai poate fi predat din ori ce altă cauză şi chiar atunci Când aceasta sa întâmplat fără culpa debi- | torului DIDI 1030 — Care este efectul obligaţiei alternative atunci când amândouă lucrurile promise au pierit, însă unul dintre ele prin greşala debitorului . a a 1030 

ar pieri prin greşala debitorului... o e 1084 — Care este efectul obligaţiei alternative, când amândouă lucrurile promise au pierit fără greşala debitorului . ..... EA 1032 — Ce principii se aplică atunci când obligaţia alternativă ar cuprinde mai mult de.două lucruri ...... eu 1033 „— Ce este obligaţiune solidară între mai mulţi creditori. . a a 1084 — Când obligaţia este solidară intre mai mulți creditori, dacă debitorul poate plăti datoria la oricare dintre creditorii solidari .......... . 1035 — Dacă remilerea datoriei făcută, de unul dintre creditorii solidari, liberează pe debitor... Da E a 1085 — Dacă actul care Înteerupe prescripţia în privinţa unuia dintre creditorii so- | lidari, profită şi celorlalţi creditori solidari .......... „+ 4036 —  Cari sunt obligaţiile creditorului solidar care a primit toată datoria, față „de ceilalţi creditori solidari . |. . a 4037 — Dacă creditorul solidar reprezintă pe toți ceilalţi cocreditori, în toate ac- | 
| tele care pot avea de elect conservarea datoriei... 1038 

- Ce este obligaţiunea solidară din partea debitorilor. . ..,. + 1039 
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Codul civil TABLA DE MATERII i Obligaţie 

ji - aa a Antica Obligaţie. Ducă debitorii solidari se pot obliga sub diferite modalităţi... 1040 
Dacă obligaţiunea solidară se prezumă sau trebuește expres Slipulată 1041 Dacă unul dintre debitorii solidari poate invoca beneficiul de diviziune a datoriei nn 1042 Dacă acţiunea intentată de creditor contra “unuia dintre debitorii soli- dari, îl opreşte să exercite aceiaş acţiune în contra celorlalţi debi- tori solidari . | [ee 1043 Când lucrul datorit a pierit din culpa unuia dintre debitorii solidari, dacă ceilalţi codebitori sunt liberaţi şi când se poate zice că debi- | torul esto în culpă. . . 1044 Dacă acţiunea inlentătă în contra unuia dintre coilebiiorii solidari, între- - rupe prescripţia faţă de ceilalți codebitori solidari ......... 1045 Dacă cererea de dobândă îndreptată în contra unuia dihire codetbilorii 

solidari, face să. curgă dobânda faţă de ceilalţi codebitori solidari . 1046 Ce excepţiune poale invoca unul dintre debitorii solidari, în 'contra că- 
ruia creditorul a intentat acţiune .. ca 1047 

Când unul dintre debitorii solidari,. devine unicul moștenilor al credito- 
rului sau când credilorul devine unicul moştenitor al unuia dintre 
debitorii solidari, dacă operarea, confuziunei” slinge intreaga creanţă 
faţii de ceilalți debitori. . 1048 

Dacă creditorul' care” consimte a sg împărți datoria în privinţa unuia 
dintre codobitorii solidari, conservă - acţiunea solidară în contra 

" celorlalţi codebitori .. nea 1049 
Când creditorul primeşte separat partea unuia, dintre debitorii solidari, 

fără ca în chitanţă să-şi rezerve solidaritatea, dacă este presupus că 
a renunțat la solidaritate în privinţa acestui debitor ........ 1050 

Când creditorul a primit 'o'parte din datorie de la unul dintre debi- 
torii solidari, fără să fi spus în chitanţă că acea sumă este primilă 
pentru partea acelui debitor, dacă: este presupus că a renunţat la soli- 
daritate în privința acestui debitor. . . . . cc cc cc... „1050 

Când creditorul cheamă în judecată pe unul dintre debitorii solidari pentru 
partea sa, dacă este presupus că a renunțat la solidaritate în pri- 
vinţa acestui debitor . . . cc 1058 

Dacă creditorul pierde solidaritatea pentru veniturile viitoare sau pentru 
plata capitalului, atunci când primeşte separat şi fără rezerva, soli- , 
darilăţii, porţiunea unuia dintre codebitorii. solidari din venitul renditei 
sau din dobânzile unei datorii solidare. . ............. 1051 

Cum se imparte între debitori, obligaţiunea solidară numai în privinţă” _ 

creditorului , . ceea 1052 
Ce drepturi are codebitorul solidar care a plătit ereditorului toată datoria, | 

în contra celorlalţi creditori solidari . ee mea a ea a 1058 
Cum se regulează plala între debitorii solidari atunci când unul dintre _ 

ei devine insoivabil. . cc... nea e1038 
Când creditorul a renunţat la solidaritate în favoarea unuia. sau a mai 

“ mulţi dintre debitorii solidari, cum se regulează plata între debitori, 
atunci când unul sau mai mulţi din ceilalţi codebitori solidari devin RN 
“insolvabili .. 7. eee eee... 1054 

Cum se regulează. plata intre debitorii solidari, atunci când datoria a _ 
“fost făcută 'numai în interesul unuia dintre ei. ..... 1055 

Dacă unul dintre debitorii solidari reprezintă pe toţi ceilalți codebitori, ” 
“în toate actele care pot avea de efec! stingerea sau împuţinarea obligaţiei 1056 

Ce este o oblisațiune nedivizibilă. .. ....... PD 1057 
Cum se conşiileră obligaţiunea atunci când obiectul fiind divizibil, părţile 8 

conţraclanre l-au privit sub un raport indivizibil . pes 105 
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Obligaţie TABLA DE MATERII Codul civil 
.. 

— 

Obligaţie. Dacă solidaritatea contractată dă obligaţiunei un caracter indivizibil 1059 

Anticata 
——— 

Cum se execută intre creditor şi debilor o obligaţie primitoare de diviziune. 1080 Dacă divizibilitatea, obligaţiei se aplică între moștenitorii creditorilor sau 
ai debitorului: e te eee eo. | 1061 “Dacă fiecare din cei cari au contractat împreună o datorie nedivizibilă, 

esle obligat pentru totalitatea ei... ...... Pee eee e e 1062 Cari sunt obligaţiile moștenitorilor 'aceluia care a 'contrăctat o obligaţie nedivizivilă Pee ete ee eo eee e 21003 Dacă fiecare dintre moştenitorii creditorului poate cere executarea obli- ” gaţiei nedivizibile în totalitate , cc înece e 108% Dacă un singur moştenitor poate face remilerea întregei datorii nedivi- i ” zibile sau să,primească preţul în locul lucrului. ..:. i „1004 Când unul dintre moştenitori a remis singur debitul sau a, primit preţul " Incrului, dacă ceilalţi comoștenitori pot pretinde lucrul. nedivizibil, fără scăderea părţii comoşienitorului, care a făcut remilerea sau a primit preţul. eee a 24084 Dacă mușştenitorul debitorului fiind chemat În judecată pentru totalitatea obligaţiei, are dreptul a cere'un termin ca să pună în cauză şi pe ceilalți comoştenitori ........ eee. 1065 Ce esto clauza penală: . ., ss . 1066, 1069 Dacă este permisă slipularea clauzei penale în contractele de imprumut | sau de prestaţiuni în natură... [eee eee e 021088 Dacă jndecătorul are dreptul să înlocuiască „Clauza penală inserată în orice obligaţiuni, afară de Împrumuturi sau preslaţiuni în natură, prin o condemnare'la daune-interese în contorriitate cu dispoziţiile . art. 1084 din codul civil ,..,... eee aa e 24086 Dacă nulilatea obligaţiei principale atrage nulitatea clauzei penale şi dacă nulitatea clauzei penale atrage nulitatea obligaţiei principale . 1067 Dacă credilorul are facultatea de a cere de la debitorul care nu a executat . la termin, “fie îndeplinirea clauzei penale, fie indeplinirea obligaţiei | principale . că a 4068 In ce caz creiitorul are dreptul să ceară atât clauza, penală cât şi | "obiectul obligaţiei principale. ..-. .:. .-. e e i 0 4089 " Dacă judecătorul poale să impuţineze clauza penală, atunci câna obligaţia : principală a fost execulată în parte. 
e 41070 Când obligaţia principală contraciată cu o clauză penală. este nedivi- Zibilă, ducă, penalitateai este datorită prin contravenţiuhea unuia dintre moştenilori şi cum se poate ca execula în 'contra moștenitorilor . . 4074 Când obligaţia principală 'contraclată 'cu o clauză penală este divizibilă dacă penalitatea este datorilă prin contravenţiuinea 'unuia dintre moştenitori şi cuni se poate executa în contra, moștenitorilor. , 1072 Cari sunt drepturile creditorului în caz de neexecutarea obligaţiunei . 1073 Care'este cuprinsul întinderei obligațiunei de a dă ..... a 14074 Cine poarlă riscul lucrului ce urmează afi predat ,.,..,... . 1074 Care este efectul neexeculării din partea debitorului a obligaţiei de a face .,...... Da e... ac e 24075 Dacă creditorul poată cere a se distruge ceea ce s'a: făcut, în cazul când ! | _ Sa călcat de debitor obligaţia de a nu face. ......... i 4076 Dacă creditorul poale fi 'autorizat să distrugă el însuşi cu cheltuiala de-  : | bitorului Ceea ce a făcut, când exista o obligaţie de a nu face . .. 4076 Dacă creditorul poate fi autorizăt a face cu cheltuiala debitorului, ceea - e acesta trobuia săfăcă ni a 4077 Cari sunt obligaţiile debitorulni care a călcai obligaţia ce consista în a | nuface ceva. e 
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Codul civil TABLA DE MATERII | Oblizaţie 

Obligaţie. Dacă este necesară punerea în înlârziere, prin o notificare a debi- 
torului, în obligaţiile care consistă în a da san în a face şi în co 
cazuri se consideră debitorul de drept pus în înlârziere. , . . . . .. 1079 

— Care esle diligenţa ce trebue să o pue debilorul în execularea unei obli- | 
gații cc... ae e eee ceea... „1080 

— Din ce moment este obligat debitorul a plăli daune credilorului scu  . 1081 
— In ce cazuri debitorul poale fi.obligat.la plata de daune-inlerese călre 

creditor şi în ce cuzuri poate fi scutit, . . . . . . . . . . .. ..  . 1082 
— Dacă poate îi loc la vbligare la plata de daune-interese alunci cănd, din 

o lorţă majoră sau dintr'un caz torluii,. debitorul a fost împiedecat 

de a da sau a face aceea, la care se obligase sau a făcul ceea ceiii 

era oprit. . . 1... ... î. [ | .. | „1083 

— Ce reprezintă daunele-interese pe care debitorul le datorește credilarului . 1084 

— Când neindeplinirea obligaţiei nu provine din dolul debilorului, dacă el 

“ poale fi obligat la plată de alte daune afară de cele prevăzule sau. , 

- cari au putut fi prevăzule Ja facerea contractului. . . *» eee e 1085. 

— Când neindeplinirea obligaţiei provine din dolul debitorului, dacă daunele- 

interese ce urmează a se plăli pot cuprinde alte daune de cât acele 

cari sunt consecinţa. directă şi necesară a, neexeculării obligaţiei . - 1086 

— Când convenţiunea cuprinde clauza că parlea care nu-și va executa obli- 

„gaţia va plăti o sumă oarecare drept daune, dacă se poale acorda | 

celeilalte părţi o sumă mai maro sau mai mică. . . . . . ... . . 1087 

— Ce daune-interese. se acordă la obligaţiile cari au de obicct o sumă | 

oarecare . .. . . . .... ee eo... . .. eee... 1088 

— De când curg dobânzile în obligaţiile cari au de obiecl o sumă.o recare 1088 - 

— Dacă dobânda pe timpul.trecut poate produce la rândul ei dobândă 1089 

— ' Dacă se poale stipula dobândă la dobânda dalorilă pe un an saula aile 

venituri viitoare. . . . . . . . ae o e e ae a neta e eo e e 1089 

— Dacă veniturile pe timpul trecut, precum arenzi, chirii, venituri de ren- 

dito perpelue sau pe viață pot produce dobânzi şi din ce moment . . 1090 

— Dacă se pot acorda dobânzi la restituţiuni de fructe şi la dobânzile plă- 

tite de un terţiu creditorului în. complul debitorului. . . .... si 1090 

— Cum se sling obligaţiile. ......- aaa. a... ao e e 1091. 1156 

— Cum se dovedese.ohligaţiile . . . . . . - - - - a... cc... 1169, 1170 

— A se vedea cuvintele: „Acţiune de anulare“, „Acţiune de resciziune“, 

„Căsătorie“, „Cesiune“, „Compensaţie“, „Confuziune*, „Contract“ „Im- 

pulaşiunea plăţii“, „Novaţiune“, „Ofertă de plată“, „Plată“, „Prescripție“, 

„Remiterea datoriei“, „Subrogaţic“.. IN 

raţie. e vedea cuvântul: „Divorţ“. o i 

Doe A So vedea. cuvintele: „Posesiune“, „Prescripţie”, „Proprietate". , 

Ofense. A se vedea cuvintele: „Divorţ“, „Donaţiune , „Succesiune „Testament . 

Ofertă de plată. Când şi cum poate face debitorul oferla reală ercditorului seu. 1114 

— Care este efectul ofertei reale urmată de cousemnaţiunea sumei datorilă 1114 

_— Ina cui rizic-pericol rămâne suma consemnată ca urmarea unei oferle t4 

reale . .- N urle Ci eh. emma aa. Ie 

— a edura d [e ... cc... 

— cae Pa Actul valislării unei oferte reale urmală de cousemnaţia sumei. (i IO 

— Cine suportă cheltuelile ofertei reale şi a consemnării . . . . - î... 1 

— Dacă dsbilorul mai poate ridica suma consemnată n urma ne oferte 1448 

— Dacă după Yalidarea oferlti reale, mai poate debitorul să ridice suma depusă 1119 

— Care este efectul consimţirei creditorului ca debitorul să-și ridice -con- 
semnaţiuinea, după validare, asupra privilegiilor. şi ipolecilor ce le 1120 

avea pentru plata creanţei sale . . . . cc... ee 
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Ofertă de plată -* ABLA DE MATERII Codul ciril 

Antica 
Ofertă de plată. Care este procedura ofertei reale a unui corp cert, care trebue 

a se preda la locul unde se găseşte .......... DE „421 
Oiiciant public. A se vedea, cuvintele: „Funcţionar“, „Vânzare“, , | 
Oîiciu de închiriere. A se vedea cuvintele: „Legea pentru înființarea oficiilor 

: de închiriere“... „ | a 
Oiiţer. Cine -pot servi ca: marturi la redactarea actului de naștere al unui copil: 

născut pe un vas român ...., cc. a 
"—.A se vedea cuvântul „Militar“.. . 

Ofiţer-comptabil. Cine îndeplinește oficiul de ofiţer de stare civilă în timp de 
răsboiu sau tulburări ...... ea. 74, Ofiţer de sănătate. A se vedea cuvântul: „Donaţiune“. 

Oîiţer de stare civilă. A se vedea cuvintele: „Act de căsătorie“, „Act de înce- 
tare din viaţă“, „Act de moarte“, „Act de naștere“, „Act de stare ci- vilă“, „Adopţiune“, „Amendă:, „Divorţ“, „Legitimare“, „Opoziţiune:. Olograf. A se vedea cuvântul: „Testament“. 

Omisiune. Cum se. face dovada căsătoriilor, nașterilor și încetărilor din viaţă în caz de omisiunea irecerei acestor acte în registrele de stare. ci- . Pa 233, 16 ;—. Dacă omisiunea trecerei declaraţiilor privitoare la contractul de căsătorie în actul de căsătorie se pedepsește.cu amendă şi cine poate cere rec- tificarea actului . . [ee ne ee ee ea... "62 '— Dacă omisiunea unuia, dintre obiectele succesiunei, atrage sau nu des- | fiinţarea actului de partaj incheiat de moştenitori. ........ 790, 790 — Care este valabilitatea Împărţelei făcută de „ascendent, în care sa omis a se cuprinde toţi copiii în viaţă la deschiderea succesiunei şi des- . cendenţii fiilor premuriţi ,....... mea mea TOT Opoziţie. Cari sunt formalităţile opoziţiei la căsătorie. ......... .. 52 » — Unde seo tree opoziţiile la căsătorie . . Pe în. .| 53 — Dacă ofiţerul stării civile poale celebra căsătoria înainte de ai se face cunoscut rezultatul opoziției .. . 5i — Dacă irebueşte făcută menţiune în actul de căsătorie despre opoziţia fă- culă, ...., a 55.62 — Dacă persoana legată prin căsălorie cu una, dintre părţile contractante, are dreptul de a forma opoziţie la căsătorie ....,...... 2153 — Dacă tatăl și mama și în lipsa lor ascendenţii, pot forma opoziţie la că- Ssătorie .. Pee ee. . eee 154 — In lipsă de ascendenți, ce rude şi in ce cazuri pol forma opoziţie la, că- sălorie, ,. sc ci Pa — In ce condițiuni poate forma, tutorul: sau curatorul opoziţie la căsătorie 156 — Ce trebue să cuprindă cererea de opoziţie la căsătorie și sub ce sanc- iuni . - Pe ee A57 — In ce termin trebue să se pronunţe tribunalul asupra unei cereri de anu- larea unei opoziții la căsătorie e a 458 — In caz de a sa face apel contra unor holâriri pronunțată asupra unei cereri de anularea unei opoziții la căsătorie,. în .ce termin se vor „face citaţiile şi .în ce termin se. va da hotărirea. ........ . — In ce termin trebueşte Pronunţată decizia în recursul făcut contra unei hotăriri date asupra unei cereri de anularea unei opoziții la că- sătorie. .,., 
î.. 160 In caz de respingerea 'unei opoziții la căsătorie, cine poate fi condemnat la despăgubiri eu e. 161 — .De când curge terminul în care lrebue să se prezinte la ofiţerul de stare civilă, hotărirea de divorț pentru înscriere | , Ia — A se vedea cuvântul -,Tutelă*. . 

159 
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Codul civil TABLA DE MATERII Ordine publică UL 

. Articcidi 

Ordine publică. Dacă se poate deroga prin convenţiuni sau dispoziţii particu- 
lare Ja legile cari interesează ordinea publică şi bunele moravuri . 5 

— Ce articole din codul civil sunt privitoare la ordinea publică 948, 965-968, 1008, 

„1191,.4206, 1208, 1224-1226, 1228, 1248, 1249, 1253, 1255, 1258, 1260, 1439, 44171, 
. E 1513, 1636 

Ordonanţă. Co lucrare încheie preşedintele tribunalului cârd i se prezintă ce- 

rerea dedivorț.. . cc. cc... cc... .. îi 220 

— Când se comunică ordonanța de sorocire in procesul de divorţ . e 2939 

— Dacă dispoziţiile între vii sau prin testament, făcute în favoarea, ospiciilor, 

săracilor dintr'o comună sau stabilimentelor de utilitate publică, pot 

avea vre-un efect,.dacă .nu sunt recunoscute şi autorizate. prin Or- 

donanțe Domnești . .. ......... Ceea eee d. 811 

— Dacă donaţiunile făcute : persoanelor morale, pot fi valabil acceptate, 

fără Ordonanţe Domnoşti ...... eee ea en... 817 

— A se 'vedea cuvântul: „Abrogare“. , . 

Orfani de război. A se vedea. cuvintele: „Legea privitoare la dispoziţiuni luate 

pentru înlesnirea ocrotirei orfanilor de război“. 

Organizare. Dacă legile de organizare au pulere retroactivă ....... d 

Osândă. A se vedea cuvintele: „Condemnaţiune“, „Crimă“, „Muncă silnică“, 

„Pedeapsă“, „Recluziune“. Ma ” 

Ospătâtori. Dacă ospătătorii ori hangiii răspund ca depozitari, pentru toate lu- 

“crurile aduse în localul lor de către călători... . . .... .. 16% 

— Dacă ospătătorii ori hangiii răspund de furturile sau stricăciunile lucru- 

rilor călătorului comise de servitorii lor, sau de către cei însărci- 

nai cu direcţiunea. ospătăriilor sau de către străinii ce le frecven- 

tează cc... n... ea... ame 10% 

— “Dacă ospătătorii sau hangiii răspund de furturile comise cu mână inar- - 

“ mată sau în altfel cu forță majoră .. cp... „21095 

— In ca termen. se.- prescrie, acţiunea ospătătorilor şi găsduitorilor 'pen- 

tru nutrirea şi găsduirea ce o procură cuiva. . . îi... ... 1903 

Ospicii. A se vedea cuvântul: „Ordonanţă Domnească. — Ş 

Oştire. A se vedea cuvintele: „Armală“, „Militar“, „Mobilizat“, „Răsboi . 

Ozocherită. A se. vedeă cuvintele: „Legea pentru regulurea drepturilor de a 

exploata petrolui și ozocherita. 

i icaţi tului comisor ex- 
Pact comisor- expres. In ce. articole se face aplicaţia pac 

pres. P „4020, 1021, 1U79, 1104, 1114, 1365, 1367, 1:18, 1420, 1429, 1430, 1439 

— A se -vedea cuvintele: „Arendare“, „Locaţiune“, „Obligaţie“. | | 

ăscumpă 
Vânzare“. 

Pact de răscumpărare. A-se vedea cuvântul „» are“ , , | 

Pădure. Ce fel de bunuri, mobile sau imobile, sunt pădurile tăiate şi cele netăiate 462, 466 

— In ce mod se poate folosi uzufructuarul de pădurile destinate de proprie: 3 

tarul. lor la tăeri. periodice... . e... - e e „529502 

Pagube. A se vedea cuvintele: „Despăgubiri“, „Legea privitoare la declaraţiile 

- pentru evaluarea pagubelor de răsboi“. 
| 

Pământ rural. A se vedea cuvintele: „Legea pentru regularea proprietăţei 

rurale“, „Legea pentru înstrăinarea loturilor dobandite prin impro- 2 

, 
. . . «. . 

. 
4 

- - prietărire“; cum şi doctrina şi jurisprudenţa de la articolele .. . î: 

prietârice 5 precum 5 . 1307, 131, 1366, 1409 

e, Ci i i a VĂ cc... , 28 

Parafare. Cine face parafarea registrelor de stare ci | Mă 

— Cine face CarAfarea registrelor de trecerea proceselor verbale de tacerea 3 

ublicaţiilor de căsătorie . . . . - -- - SCI 
a 

— Cin parafează registrele de stare civilă ale militarilor sau altor persoane - 

în serviciu pe lângă armată, în timp de răsboi sau tulburări . o... | 

, — 605 —



Parafare «a TABLA DE MATERII Codul civil 

” articol 

Parafare. Ce face preşedintele tribunalului cu cererea de divorţ şi ce lucrare 

! încheie: . . ceea et. ase miee e 219, 220 

Parafernă. Dacă femeea poate înstrăina "averea sa, chiar parafernală, "fără 
+ 

-— Când femeea comerciantă are parafernă, dacă are nevoie de autorizaţia 

bărbatului pentru tot ce priveştenegoțul său. ....... eee e + 202,1285 

— Ce valabilitate are autorizaţia bărbatului dată i în mod peneral, chiar prin 
i contractul de căsătorie. . eee eee ee 206 
'— Ce este averea parafernală. .. eee eee ee 1983 
— Dacă femeea este datoare a contribui la susţinerea sarcinelor căsătoriei 

_"cu veniturile averei saleparafernale . . . . e. . . . . |... . se e 01284 
— Cine administrează averea parafernală în cursul. căsătoriei .:. . . . . . 1235 
— Dacă bărbatul are oblivaţiile unui mandatar faţă de soţia sa, când aceasta 

"îi dă procură pentru administraţia averei sale parafernale . ; . . . . 1286 
— A se vedea cuvintele: „Contract de căsătorie“, „Dotă“, „Femee“. 

Părăsire. Dacă lemeea căsătorită are voe să părăsească domiciliul conjugal 196,250, 263 

— Dacă în procesul de divorţ, când tribunalul dâ soţilor un an de încercare, femeea 

poate fi autorizată să părăsească domiciliul conjugal. . . .... . . 241 
— Dacă poate copilul să părăsească casa părintească fără voia tatălui său . . 328 
— A se vedea cuvintele: „Divorţ“, „Domiciiiu conjugal. 

Parchet. A se vedea cuvintele: „Ministerul pub.ic*, „Procuror. 

Părinţi. A se vedea cuvintele: „Act de căsătorie“, „Act de moartei, „Act de 

naştere“, „Adopţiunei“, „Căsătorie“, „Copii“, „Divorţ“, „Filiaţivne“, 

„Legitimure* ; „Mamâ“, „Minoritate“, „Putere părintească”, „Succesiune“, 

„Tatăl“, „Tutelat. 

Pârîr. A se vedea cuvintele: „Acţiune“, „Divorţ“, „Reclamant“, . 

Partaj. A se vedea cuvintele: „Accesiune“, „Acţiune pauliană“, „Impărțeală:, 
. „Licitaţie“, „Succesiune“, . „Vânzare“, - 

Parie disponibiiă. A se vedea cuvintele: „Donaţiune“, „Legat“ i „Succesiune, 
„Testament“, 

Paseri. Cine are proprietatea şi în ce condițiuni” a animalelor şi sburătoarelor 
sălbatice cari'trec pe pământul cuiva. . . cc... 2503 

Paternitate. Cine.este tatăl copilului conceput în timpul căsătoriei. ... .. . 286 
— In ce cazuri bărbatul puate să nu recunoeâcă copilul născut în timpul ” 

căstoriei . . eee e au 986 
—- Dacă băibatul poate să nu recunoască un copil sub cuvânt de neputinţă 

trupească sau pentru cauză ue adulter , .: cc... 287 
— Dacă poale fi admisă nesecuncașterea unui capi! din partea bărbatului, 

atunci când a existat în fapt intrunirea între soţi. ....... 287 
— In ce cazuri nu e îngăduit bărbitului a tăgădui paternitatea copilului 

născut mai înainte de I0 zile de la data căsâtoriei . „. 088 
— Dacă poate fi contestată lepitimitatea copilului născut după 300 zile . 

de la desfacerea căsătoriei . cc [cc 289 
— În ce termen trebue sâ facă bărbatul reclamaţie pentru tăgada' pater- 

nităţei copilului născut în timpul căsătoriei. . cc. 290 
— Când bărbatul a murit înainte de a tăgidui paternitatea copilului, dacă 

Succesorii săi pot exercita acţiunea în contistare de legitimitate ... 291 
— Dacă este permisă cercetarea paternităţei. . , cc. 307 
— A se vedea cuvintele: „Bârbat“, „Căsâtoriei, “Copiii „Filiaţiune“ , „Legi- 

' timare-,: „Recunoaştere“, „Tâgadă de paternitate“. 
Patron.. Cine redactează actul de naştere, al unui copil născut pe un vas român 45 

—  Cari sunt formalităţile de îndeplinit cu actul de naşiere al unui copil 
născut pe un vas român, când vasul ajunge întrun port român şi 
întrun port străin e e cc 0 46,47 
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Codul civil |  TĂBLA DE MATERII Patron 

. : : , Articolul 

Patron. Cine încheie actul de deces al unei persoane decedate pe un vas român.71, 72 

— Cum se redactează testamentele în voiaj pe mare şi care este valabi- 

litatealor. . . sc. . . . . . [ceeace ae... | .874.; 

— Dacă patronul este crezut pe. cuvânt pentru câtimea şi plata salariului 

lucrătorilor sei. . . cc... ..... aaa ee 01474 

Pauliană acţiune. A se vedea cuvintele: „Acţiune pauliană“. , : 

Peceţi. Când se aplică peceţi şi de către cine pe averea ce se cuvine minorului 302 

. | "398, 916 

— Când se aplică peceţi pe averea dintro succesiune ........: . e 130-452 

Pedeapsă. Care este sancţiunea contra ofițerului de stare civilă, care va fi cele- 

brat o căsătorie fără. îndeplinirea condiţiunilor şi formalităţilor cerute 

de art. 131-133, din codul civil... . . . . ... îi . . . ... „489 

— A se vedea cuvintele: „Amendă“, „Condemnare“, „Crimă”, „Ministerul 

Public“, Muncă silnică“, „Osândă“, „Parchet-, „Penal“, „Procuror“, „Re- 

PP cluziune“, „Sancţiune“, 

Penal. Când dovada celebrării legale a căsătoriei se află dobândită prin rezul- 

tatul unei proceduri criminale, ce efecie produce înscrierea sentinţei 

în registrele stării civile, în privinţa soţilor şi a copiilor. . .... 2180 

— Dacă femeca are nevoe de autorizaţia bărbatului când este urmărită în 

pricini penale . . .....- eee ee ea emo... . 198 - 

— -Dacă chestiunea suprimării stării civile, înainte de a veni înaintea unei .. 

instanţe penale, trebueşte să fie rezolvată în mod definitiv înaintea 

unei instanţe civile ..... e ae eee eee ete ee 800 

— A se vedea cuvintele: „Cod penali“, „Pedeapsâ“. 

Penală c'auză, A se vedea cuvintele: „Amanet“, „Antichreză“, „Clauză penală“, 

„Contract pignorativi, „potecă“. 

Penalitate. A se vedea cuvântul: „Pedeapsă”. 

„Pensiune. Ce poate face tribunalul, când cererea de despărțenie se va fi făcut 

pentru violenţă, asprime suu injurii grave în t:mpul anului de încercare 241: 

— Dacă femeea va putea în timpul procesului de divorţ să părăsească do- 

miciliul băcbatului şi să ceară .o.pensiune de întreținere. . + » » - - - 250 

— In caz de divorţ prin consâmţâmânt mutual, ce tocmeala în scris trebuesc j 

să facă soţii în privinta pensiunei de întreţinere a femeei . . . --- 259 

— Dacă dupi pronunțarea divorţului, soţul care a obţinut despărţenia, poate 

cere o pensiune de. întreţinere pentru el şi copii, care e cuantumul 

ei şi când se poate revoca . - + ae ee ea. m .. 281 

— A se vedea cuvintele: „Alimente“, „Divorţ“,. „Educaţie, „Intreţinere“. 

Perceptori. A se vedea cuvintele: „ipotecă“, „Prvilegiu“. | 

Perdere. Cum se dobândeşte şi se perde naționalitatea română eee. . 20 

— i le de perdere ale naţionalităţii române. . » - - eo. 

— Ca Su mancă prin E satoria,sa cuun străin, perde naționalitatea română 19 

— Când un român intră în serviciul militar străin, far? autorizaţia guvernului = 

ă perde calitatea deromân. - - - ec: : ec î. .. .. 

— Cute âne vedese: naşterile, căsătoriile şi încetare din. viață: în caz de _ 

perderea registrelor de stare civilă . ee Sa 176 

— Dacă prin netranscrierea sentinţei de divorţ în registrele de stare civi SI 

în termenul cerut de lege, se perde beneficiul acelei sentinţe .. „ 248, 216 

_— Dacă acei câri au dat la o parte sau au ascunslucruri aprind succesiunei, 

pierd dreptul de a renunţa la acea succesiune .... RI o. . 103 

— Dacă moștenitorul care au ascuns sâu care, cu ştiinţă şi rea credinţă,nu a 

trecut în inventar. efectele din succesiune, perule beneficiul ce,inventar | 712 

— În ce termen se poate revendica un lucru care a fost perdut. - : ; 19% 

— Dacă proprietarul unui lucru perdut îl poate revendica de la posesor,iâr 

a-l despăgubi .. cc: A ii 1910



"Perdere i “TABLA DE MATERII Codul civi] 

Perdere. A .se vedea 'cuvintele: „Amanetă, „Contract“, „Emancipare“, „Forţa 
majoră“, „Legea pentru dobândirea şi perderea naţionalităţii rcmâne“, 
„Obligaţie“. . . II A . | 

Pericol şi rizic. A se vedea cuvintele: „Contract“, „Depozit“, „Dată“, _„Forţa 
„ majoră“, „Imprumut“, „Ipotecă“, „Obligaţie“, „Ofertă de plată“, „Pre- 
seripţie':, „Societate“, „Vânzare“. ” . 

Persoane. Dacă legile relative la starea şi la capacitatea persoanelor urmăresc 
„Pe români chiar când își au reşedinţa în străinătate. ... . . . . 

Articolul 

— Care este. efectul .eroarei asupra persoanei fizice în materie de căsătorie 162, 163 — Dacă persoana capabilă de a se obliga poateopune minorului. interzisului ” sau femeei măritate, necapacitatea lor. .......î.. . — A se vedea cuvintele: »Donaţiune,. „Testament“, „Tranzacţie“. Persoane juridice. Care este domiciliul persoanelor juridice . a ea *— A se vedea cuvintele: „Legea pentru . persoanele juridice“, „Persoane morale“, „Societate“, 
- Persoane morale. Care este domiciliul persoanelor morale. ........., — Dacă persoanele morale trebuesc recunoscute pentru a putea accepta dispo- ! ziţiunile între vii sau prin testament, fâcute în favoarea lor . — Dacă, persoânele morale pot accepta o donaţiune fără o Ordon. Domnească — A se vedea cuvintele: „Persoane juridice: . - ” Pescuit. A se vedea cuvintele: „Legea Pescuitului:,! 

Petrari. A se vedea cuvântul: „Architect: 
Petrol. A se vedea cuvintele: „l-egea pentru regularea dreptului de a exploata petrolul și ozocherita“, e | , Pignorativ contract. A: se vedea cuvintele: „Amanet“, sAntichireză“, „lpotecă“, Plată: Dacă este supus repetiţiunei ceea ce s'a plătit fâră să fie datorit şi dacă plata obligaţiilor naturale este supusă repetiţiunei : - "— Cine trebueşte să execute obligaţiunea contractată . . — Cine trebueşte să execute obligaţia de a face POD — Ce condițiuni se cer pentru ca plata să fie făcută în mod valabil . — : Cine .trebueşte .să primească plata ....... a | — Dacă este valabilă plata făcută celui care nu areo imputernicire de a : o. primi pentru creditor, atunci când acesta o ratifică sau profită de ea — Dacă este valabilă plata făcută cu bună credință în mânile aceluia care are creanţa în posesiunea sa, chiar dacă în urmă posesorul ar fi evins — iDacă este valabilă. plata făcută în mânile -unui creditor incapabil de a primi plata... DO — Dacă este valabilă plata făcută de debitor creditorului său în urma unui sechestru sau popriri şi, faţă: de creditorii sechestranţi sau popritori — Dacă creditorul poate fi silit să primească alt lucru af : datorește. .. 

a — Dacă debitorul poate sili pe creditorul seu, să primească o parte din datorie — Dacă judecătorii au facultatea să acorde debitorului mici termine pentru plata datoriei sale către creditorul seu . ; o. În ce stare trebueşte să predea debitorul lucrul pentru — Cum se poate libera debitorul atunci câud « determinat numai prin specia sa... . CI — Unde trebueşte să se facă-plau .... DD a ri — Cine suportă. cheltuelile pentru efectuarea plăţii. . RR | . — Ce € spoziţiuni, cuprinde legea pentru simplificarea formalităţilor de me, 

| 
— A se vedea cuvintele: „»Cesiune:, »Compensaţiei, „Cohfuziune: contract“, „Imputarea plăţii“, „Legat“, „Ofertă de platăa „datoriei»,. „Succesiunec, „Subrogaţie, ...: că N 

—608— 

a fi liberat. . 
atoria constă într'un lucru 

plata 

> „Cuasi- 
»Remiterea 

ară de cel cei se - 

812 

96 

31 

817 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1096 

1097 

1093 

1U99 

1100 

1101 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1144



  

Policitaţie. A se vedea cuvântul: „Vânzare“. 
Poliţie. Când se-dă autorizaţie de înmormântare 

Codul civil "TABLA DE MATERII Policitaţie 

Articolul 

2: 

— Cine încheie proces-verbal în caz de indicii de moarte violentă sau alte “împrejurări bănuitoare..... ..... CIRIC II 67 — Cum procedează funcţionarul polițienesc în cuz de moarte violentă sau . alte imprejurări bănuitoare. .. Pa 68 — Dacă femeea-are nevoe de autorizaţia bărbatului când e urmărită în pri- 
cini penale. .. 

"198 Poliţia pescuitului. A se vedea cuvintele: „Legea pescuitului“, 
Poliţia rurală. A se vedea cuvintele: „Legea poliţiei rurale“. . ! 
Poliţia vânatului. A se vedea cuvintele: „Legea poliţiei vânatului“. 
Pomi. Dacă se cuvin uzufructuarului, pomii roditori cari se usucă şi acei desră- 

dăcinaţi sau dărâmaţi din accidente. ....... Pee ata aa 533 
Porniri de judecată. A se vedea cuvintele: „Acţiune“, „Femee“, „Proces. . 
Port. Cum se procedează cu-actul de naştere a unui copil născut pe un vas 

român, atunci când vasul ajunge într'un port românesc. . .:.... 46 
— Cum se procedează cu actul de naştere al unui copil născut pe un vas 

român, atunci când vasul ajunge întrun port străin. ... PRR 47 
— Cum se procedează cu actul de deces încheiat pe un vas român, atunci 

când vasul ajunge într'un port românesc şi într'un port străin. ... 72 
— Dacă porturile naturale sau artificiale fac parte din domeniul.public'. 476 
— A se vedea cuvintele: „Act de încetare: din viață“, „Act de naştere“, 

„Testamente, i ” DR 
Posesiune. Ce lege guvernează posesiunea. imobilelor; allate în România, de 

către străini . .. o 
— Când pot cere moștenitorii trimeterea în posesie provizorie asupra averei 

absentului, atunci când acesta nu a lăsat procurator: ... . ..'. . 106 
— Când pot cere: moştenitorii prezumptivi punerea lor în posesie asupra 

averei absentului, atunci când acesta a lăsat procurator. -. . . .:. 107, 108 
"— După ce moştenitorii prezumptivi vor fi puşi în posesie provizorie asupra 

i averei absentului, ce se face cu testamentul şi:cu persoanele prevă- 

zute în el e 109 

— Cum e considerată punerea în posesie provizorie asupra averei absentului 
şi ce îndatoriri au persoanele puse în posesie , ....... . ... . . 02110 

— Ce îndatoriri au persoanele puse in posesie provizorie asupra averei ab- ! 
. “sentului, în privinţa conservării şi vânzării averei absentului . 114 

— In caz de dovadă a existenței sau întorcerea absentului, ce îndatoriri au 
cei trimeşi în posesie provizorie, cu. privire la veniturile averei ab- 
sentului n. Ca 412 

— Persoanele trimise în posesie provizorie asupra averei absentului, dacă | 

pot înstrăina sau ipoteca această avere ee 113 

— După câţi ani de la punerea în posesie provizorie sau nașterea absentului, 
se pot ridica cauţiunile, se poate face împărţeala averei absentului 
şi punerea în posesie definitivă . a . 114 

—  Cari:sunt efectele revenirei absentului sau dovedirei existenţei sale, în - 

“timpul punerei în posesie provizorie. . . . ea 416 
—  Cari sunt efectele revenirei absentului sau dovedirei existenţei sale, chiar 

şi după punerea în posesie definitivă, în privinţa actelor de dispoziţie _ 

efectuate în timpul absenței sale. . . e 117 
— In ce termin de la punerea în posesie definitivă, pot cere copiii şi des- 

cendenţii în linie dreaptă ai absentului, restituirea averei sale . a. 118 
— In contra cui se exercită acţiunile ce terţii ar avea contra absentului . 119 
— Dacă posesorul de bună credinţă câştigă proprietatea fructelor produse . 

de lucrurile ce le posedă. ,. . rc cc cc... 5 
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Articoii 

Posesiune. Când este posesorul de “bună credinţă ..... e 486 

_— Din ce moment posesorul unui lucru devine de rea i credinţă. ..  .. 487 

— Cari dintre moştenitori au sezina şi cari trebuesc să ceară trimeterea în 

posesie dela justiție . .. . cc. cc ce 653 

__ A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Prescripţie“ „Proprietate“ ; „Succesiune“. 

Posesiune de stat. Dacă pentru a se proba o căsătorie este suficientă posesiunea 

de stat sau trebueşte a se înfăţişa şi actul de căsătorie .. ... 177 

__— Când există posesiune de stat şi act de căsătorie, dacă se mai i poate con- . 

testa de către soţi validitatea acestui act . .......- î. ... 178 

-— Când soţii cari au decedat aveau o posesiune de stat şi când copiii născuţi 

din ei au posesiune de stat necontrazisă prin actele lor de naştere, 

dacă se mai poate contesta legitimitatea lor . . .......- 2179 

_— Dacă bărbatul a murit înainte de a fi tăgăduit paternitatea, in ce cazuri şi 

Pa în ce termin vor putea moştenitorii sei să conteste legitimitatea copilului 291 

—  D)acă posesiunea de stat, tără înfăţişarea actului de naştere, este suficientă - 

pentru dovedirea filiaţiunei legitime. . . . . .... „293 

— În ce moduri se poate dovedi posesiunea de stat de "copil legitim . ae 2294 

'—— Dacă se poate reclama sau contesta o stare civilă de către acel sau contra 

acelui care are o posesiune de stat conformă actului său de naştere 295 

-- Dacă se poate face dovada filiaţiunei cu marturi, în lipsă de titlu şi de 

posesiune de stat sau dacă copilul a fost înscris sub nume mincinoase | 

sau din părinţi necunoscuţi, atunci când există un început de dovadă : 296 

— A se vedea cuvintele: „Copii“, „Fixiaţiune“, „Legitimitate“ „Maternitate“, 

„Paternitate“, „Tăgadă de paternitate“. 

Potestativă condiţiune. A se vedea cuvintele: „Donaţiune“, „Obligaţie“. 

Prea-curvie. A se vedea cuvântul: „Adulter“. 

Predare. A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Amanet“, "„Antichreză“, „Cesiune“, 

„Contract“, „Depozit“, „Dată, „Legat“,  „Locaţiune“, „Minoritate“, 

„Schimb“, Sechestru“, „Separaţie de patrimonii“. „Succesiune“, „Testa- 

ment“, „Uzufruct“, „Vânzare“, 

Preterinţă. A se vedea cuvintele: „Amanet“, „Antichreză“, „Gaj“, „potecă“, 

„Privilegiu“. 

Prejudicială chestiuns. “Când soţii « cei din urmă căsătoriţi opun nulitatea căsă- 
toriei celei. dintâi, dacă trebueşte a se judeca în prealabil validitatea 

sau nulitatea acelei căsătorii, . . . . cc... . | 171 
„.— Dacă chestiunea suprimării stării civile inainte de. a veni înaintea unei 

instanţe penale, trebue să fie rezolvită în .mod definitiv înaintea unei 

instanțe civile , . . . . ec ceea... 300 
Prejudiciu. Cari sunt efectele divorțului în privinţa drepturilor copiilor asupra 

averei soţilor, în caz de divorţ prin consimțământ mutual şi asupra 

averei soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză determinată şi 

cari sunt formalitâţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi. 285 
— Dacă creditorii pot exercita în numele lor personal, acţiune pentru ata- 

carea actelor viclene fâcute de debitorul lur, în prejudiciul dreptu- 

rilor lor. . cc... .. . o ea e e + 185,975,976 

— A se vedea cuvintele: „Cuasi- delicu, „Delict:, „Daune= » „Despăgubiri“, 
„Responsabilitate“. 

Prelungire. A se vedea cuvintele: „Legea de prelungire a contractelor de în- 
chiriere“, „Locaţie:. 

Preot. Dacă preotul carea îngrijit pe o persoană în boala din care a murit, poate 
sau nu profita de dispoziţiile între vii sau testamentare făcute dea acea 
persoană în beneficiul seu, în cursul acestei boale. . . . 

Prescripţie. Pcin ce termin se prescriu acţiunile prin cari se cere o moştenire 
sau alte drepturi ce se vor cuveni absentului sau reprezentanţilor săi. 122 

810 
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, Acticolul . 

Prescripţie. In ce termin se prescrie acţiunea de anularea căsătoriei contrac- 
tată cu eroare asupra persoanei fizice ..... . eee e ee 162, 163 

— In ce termin trebuesc ascendențţii să ceară anularea casătoriei contractată 
fără consimțământul lor. ....... ee e 2164, 165 

— În ce termin se prescrie acţiunea pentru anularea unei căsătorii, pentru 

motivul că soţii nu aveau vârsta legiuită ....,. aaa 166,167 

—  Ince termin se prescrie acţiunea creditorilor pentru atacarea transfertului, 

de proprietate operat în favoarea copiilor, în caz de divorț prin con- 

simțământ mutual şi pentru cauze determinate ........... 283 

— In ce termin trebueşte să întroducă tatăl acţiune, în tăgada de paternitate. 290,294 

— Dacă se poate prescrie în privinţa copilului, acţiunea pentru reclamarea 

stării civile ....... .. „808 
— In ce cazuri și în ce termin vor putea moştenitorii copitului, să intenteze 

acţiune pentru reclamarea stării civile .... . eee aa e 802, 303% 

— In ce termin se poate prescrie.acţiunea pentru reclamarea unei porţiuni de 

teren ce s'a rupt din proprietatea cuiva, alipindu- sc la proprietatea 

altuia ....... aaa 498 

— In ce termin:se prescrie prin neuz "dreptul uzutructuărului .. 557 

— Cum se poate dobândi prescripția servituţii unui isvor de apă, care se ană 

pe proprietatea fondului superior . . . .: nau a 579, 580 

— Dacă se poate prescrie acțiunea de despăgubire pe care o are pro- 

prietarul care este obligat a lăsa loc de trecere vecinului, a cărui 

proprietate este înfundată . . . .. .- -: 2619 

— Dacă se pot dobândi prin prescripţie servituţile continui ji aparente . ae 6023 

— Cum se dovedește existenţa servituţilor cari nu pot fi dobândite prin , 

prescripţie .. - „. e... 628 

— In ce termin se prescriu servituţile prin nefolosirea lor ae. 639, 640 

— Dacă modul executării servituţii se poate d dobândi şi prescrie "ca şi ser- cu 

vitutea însăşi .... .:. A 

— Când proprietatea în “folosul căreia există un drept de servitute aparţine 

la mai mulţi proprietari, „dacă exerciţiul servituţii din partea unuia 

dintre ei, opreşte prescripţia şi în privinţa celoralţi. . .. . 64 

— Când proprietatea în folosul. căreia există un drept de servitute aparţine 

la mai mulţi proprietari, dintre care unul este minor contra căruia 

nu curge prescripţia, dacă această împrejurare foloseşte celorlalţi 

ee 648 
coproprietari . . 

| 3 

— Dacă A poate dobândi prin prescripţie "proprietatea | bunurilor 645 

In ce termin se prescrie facultatea de a accepla sau de a renunţa la 9 a 

o 
. . 100, 7 

succesiune. .:....- 

__— In ce termin se prescrie dreptul c cre 

tarilor şi creditorilor succesiunei ce au 
ia 

r - o... 

— In oral beneier e dreptul "creditorilor succesiunei de a cere sepa- 3 

atrimoniului defunctului de acel al moștenitorilor . . . . . .781, 

pa bligaţia de garanţie a moștenitorilor împărţiţi _ 

editorilor de a reclama în "contra lega- 

fost + plătiţi de. către moşteni- 

— In ce termin se prescrie 0 
_ 

- “pentru solvabilitatea debitorului unei rente 
189 

In ce termin se preserie acţiunea de revocarea unei “donaţiuni pentru aaa 

titudine - . 
| 

l E in se prescrie acţiunea de revocarea unei i donaţiuii penteu 30 

o . o 

: 
". . . . - 

naştere de copii - - : - . 

Dacă tul care întrerupe. prescripţia în A privința unuia dintre creditorii 1036 

celorlaiţi creditori ... cc... ..... K 
'solidari,; profită sau nu şi 

ca trodusă contra unuia dintre debitorii solidari, întrerupe _ 
—. Dacă acţiunea. întro 

„045 

“prescripția contra tuturor debitorilor . . - 
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7 Articol 

Prescripţie. Dacă bărbatul este responsabil de . toate prescripţiile dobândite 

asupra averei dotale. . . sc. cea. 1243 

— In ce termin se prescrie acţiunea de anulareă înstrăinărilor imobilelor 

dotale făcute de femee şi de bărbat . . . . ic... ....... „ 1255 

— În ce termin se prescrie acţiunea vânzătorului pentru 'complectarea 'pre- 

țului şi a cumpărătorului pentru scăderea preţului sau pentru stricarea 

convenției «ce 21324 

— In ce termin se prescrie facultatea de răscumpărare a imobilului vândut 

cu pact de răscumpărare . . cc cc. „„ 1213-1275 

— In ce termin se prescrie acţiunea unuia dintr as sociaţi pentru determi- 

narea părţilor. de câştig şi pierdere ea 1512 

— In ce termin se prescriu ipotecile și privilegiile, 1890 

— Care este efectul prescripţiunei .. . . .. A937_ 

— "Dacă se poate renunţa la prescripţia care nu este e îndeplinită 1838 

— " Cum se poate renunţa la prescripţie „. .. cc... „a 21839 

— Dacă “acel care nu poate înstrăina, poate să renunţe la prescripţie . 1840 

— Dacă în materie civilă judecătorii pot ridica 'din oficiu prescripţia 1841 

— Până în ce stadiu al procesului se poate invoca prescriptia [| „1842 

— Dacă creditorii sau orice altă persoană interesată, au dreptul să învoace 

prescripţia dobândită debitorului sau codebitorului lor, chiar . dacă 

acel debitor, codebitor sau proprietar renunţă la dânsa . . . . - . . 1843 

— Dacă se poate prescrie domeniul lucrurilor cari, din natura lor proprie 

„sau printr'o declaraţie a legei, nu poti obiect de proprietate privată. 1844 

— Dacă Statul, stabilimentele publice şi comunele, în ceea ce priveşte dome- 

niul lor privat, sunt supuse la aceleaşi prescripţiuni ca şi particularii | 
şi ca şi aceştia le pot opune. ....... cc. cc... 1845 

—— Care este baza prescripţiunei ...... =: 1846 

— Care este definițiunea posesiunei .:...... 1846 

— Ince condițiuni trebue să se exercite posesiunea pentru a 'auce la prescripţie e 1847 

— Când posesiunea este discontinuă ac. N 18-18 

— Când se întrerupe posesiunea ......... RR 18-49 
— Dacă cel care opune prescripţia este obligat : a dovedi continuitatea şi n ne- ” 

întreruperea posesiunei sale .,. . .. cc cc... 1850 

— Când posesiunea este tulburată ..... cc... 1851 
— Când posesiunea este clandestină Pe i. 1852 

— Dacă se poate spune că posesiunea este sub | nume de proprietar, atunci 

când se exercită asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adică 

în calitate de locatar, depozitar uzufructuar, etc., sau asupra unui 

lucru comun, în puterea destinaţiei lui legale ........ . 1853 

— Dacă se poate spune că posesiunea este sub nume de proprietar, atunci 

când se exercită asupra unui lucru al altuia, prin simplă | îngăduinţă ! 

a proprietarului, său . .:..... P „1853 
— Dacă posesorul este presupus că posedă. pentru sine, sub i nume de pro- 

prietar, atunci când nu se dovedeşte ce a începuta poseda pentru altul . 1854 

— Când posesorul a început a poseda pentru altul, dacă se presupune că a 

conservat aceiaşi calitate până la dovada contrară . | 1855 
— Dacă posesiunea viciată prin vre-una din cauzele arătate în art, 1847 din , 

codul civil, se poate schimba în posesiune utilă. ....,.. 1856 
— Dacă posesorul care nu posedă sub nume de proprietar, poate de la "sine! 

sau prin persoane interpuse,să schimbe calitatea posesiunei sale . 1837 
—— In ce cazuri posesiunea care nu se exercită sub nume de proprietar, poate 

deveni posesiune utilă, .. cc... îm Ă 1853 

— Ce fel de poszsiune exercită tiecare posesor, atunci când acelaş lucri 

trece pe rând în mai multe mâini. . ....... . 2 24859 

. 
$ 
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Pressripţie. Dacă posesorul posterior are dreptul, spre a putea opune prescrip- 
ţia, să unească posesiunea sa cu acea a autorului său... 

Dacă dispoziţiile .articolelor 1260 şi 1861 din codul civil, 'derogă sau nu la. 
dispoziţiile ultimului aliniat din art. 1858 din codul civil. ... . 

Dacă acel contra căruia se invoacă prescripţia, are dreptul să opue vi- 
ciul posesiunei ce ar consista din discontinuitatea, intreruperea sau pre- 
caritatea sa ,.. cr... . 

Cine are dreptul să invoace clandestinitatea. şi “tulburarea posesiunei 
Prin ce moduri se poate întrerupe prescripţia.. . 

Când se întrerupe în mod natural prescripţia 
Când se întrerupe în mod civil prescripţia ..... .. 
Dacă efect.le întreruperei prescripţiei în mod natural sunt absolute . . 
Cui poate profita întreruperea civilă a prescripției | .. 

Care sunt efectele întreruperei civilă şi naturală a prescripției ... 

Când actele de întrerupere a prescripţiei au încetat, dacă se poate începe 

o nouă prescripţie ............. îm aeacaaa 

.. 

Sub ce condițiuni o cerere în judecată intrerupe prescripţia. | 1968, 1869 

Dacă acţiunea adresată unei instanţe incompetente, sau nulă pentru lipsă 

de forme, întrerupe sau nu prescripţia. .... es ea a e 1870, 1871 

Dacă întreruperea civilă a prescripţiei făcută în contra unuia dintre de- 

bitori solidari, are etect şi în contra celorlalţi codebitori. ...... 1872 

Dacă întreruperea civilă a prescripţiei, fâcută în contra unuia dintre: 
moştenitori unui debitor solidar, are efect în contra celorlalţi co- 
moştenitori. .. cc... a h. [ta . 1872 

Dacă întreruperea civilă.a. prescripţiei, făcută în contra. unuia dintre c Co- 

debitorii debitorului defunct, are efect în contra celorlalţi codebitori . 1872 

Dacă întreruperea civilă a piescripţiei făcută în contra debitorului prin- 

cipal, are efect în contra cauţiunei şi dacă întreruperea civilă în con- 

tra cauțiunei poate opri cursul prescripţiei datoriei principale . . 1873 

Care este efectul suspendării prescripţiei . . . | "4874 

In contra cui curge prescripța .... - a. i a 1815, 

Ducă prescripţia curge în contra minorilor şi i interzişilor d. - 1876 

Dacă prescripţia curge în contra femeci măritate, în privinţa averei sale. 

parafernale .... a. . RI 1877 

Dacă prescriplia curge în , contra femcei măritate, în privinţa averei “sale 

dotale imobiliare. .......: e... a 1878 

Dacă prescripţia curge în privinţa “actiunei de anulare a femeei contra 

actelor fâcule de ea fără autorizaţia. bărbatului: tau a justiţiei. . . . 1879 

Dacă acţiunea femeei în contra bărbatului se prescrie în timpul căsă- ec 

Dacă praserigţianea între. soţi poate curge în timpul căsătoriei . . . 1881 

Dacă prescripţia curge în contra moștenitorului beneficiar, în respectul 

creanţelor sale asupra succesiunei. . . . sc... .. Cc... 1882 

Dacă prescripţia curge în contra succesiunei în privinţa creanţelor sau 

drepturilor reale. . . - . ee me ee ae ea e 1889 

Dacă regulele prescrise de : art. 1062 din codul civil, se aplică administra- 

torilor legali si curatorilor . eee. 1883 

Dacă prescripţia curge în folosul sau în contra unei succesiuni vacante „1084 

Din ce moment începe.a curge prescripţia unei creanţe condiţionale sau 

cu termin .c.  . .. cc ee e. [neam ee oo. . 1885. 

Dacă acţiunile reale ale creditorului sau ale proprietarului, sunt supuse 

prescripţiei înainte de realizarea condiţiei sau de expirarea terminu- | 

lui la care acele acţiuni potfi subordonate. . . . : e... .... 188 

Din ce moment începe a curge prescripția ee 
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1863 
1064 
1865 
1866 
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1867 
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Articolul 

Prescripţie. Cum se calculează terminul prescripţiei. . : . . ee 1087. 

— Cum se împarte ziua şi de când începe, în materie de “prescripţie .. e 19888 

— Când se poate zice că prescripţia este câştigată. . . . .... . . . . 1889 

— In ce termia se prescriu toate acţiunile, atât reale cât şi cele personale „1890 

— In ce termin se prescriu instanţele începute şi părăsite. ., .... . . 1891 

In ce termin se prescriu rentele sau creanţele ale căror capete nu sunt 
niciodată .exigibile şi: cari produc interese periodice sau în perpeiuu 
sau pe viaţă. ...... o... eee 1897 

In ce termin, dela data titlului constitutiv al. rentei sau al creanţei, poate 

creditorul să constrângă pe debitorul său pentru u-i da un nou titiu. 189% 
Dacă regulele prescripţiei relative la alte obiecte de cât cele cuprinse în 

titlul XX şi cari sunt expuse la locurile respective din codul civil, 

exclud aplicarea dispoziţiilor acestui titlu în'toate cazurile când sunt 
- contrare lor .. . ... eee... „1894. 

In ce mod se poate prescrie un nemișcător determinat prin prescripţia 

„de 10—20 ani ......... PR a ae e 1895, 1896 
Ce înseamnă justa cauză în materie de prescripţie şi când. poate un titlu 

- să servească de baza unei prescripţii de 10—20ani . ..-.... . . . 1897 
Ce înseamnă buna credinţă în materie de prescripţie şi în ce moment al 

prescripţiei trebue să existe buna credinţă  ...... 1. . 21898 

Cine trebueşte să probeze justa cauză în materie de prescripție ea 21899 
Cine trebueşte să probeze buna credinţă. ....: RR „1999 

Prin ce termin se prescrie acţiunea pentru nulitatea sau “pentru stricarea 

unei convenţiuni, şi.din. ce moment începe a.curge această. pre-. 

scripțiune . .. ee. ae e 1990 
Prin ce termin se prescriu acţiunile minorului contra tutorului, relative 

la faptele tutelei . . .:..... E... . ea ae 21908 
Prin ce termin se prescriu acţiunile contra architecţilor şi intreprinză- 

torilor de lucrări privitoare la stricăciunile construeţiilor prin viţiile 

de construire sau ale pământului ....... „aaa 1902 
Ce acţiuni se prescriu prin termin de .șase luni şi în ce condițiuni „1903, 1905 

Ce acţiuni se prescriu prin termin de un an şi în ce condițiuni. . . 1904, 1905 

Dacă cei cărora li se opun! prescripţiile arătate în articolele 1903 şi 1904 
din codul civil, au dreptul să defere, celor ce învoacă aceste prescripţii, 
jurământ asupra chestiunei de a se şti dacă lucrul s'a plătit în adevăr 
și dacă acest jurământ. se poate deferi văduvelor, moştenitorilor sau 
tutorilor acestora, când sunt minori, pentru a declara dacă nu ştiu că 

„lucrul este încă datorit. . . ac. 

Ce acţiuni se prescrie prin termin ce cinci ani . . 
Dacă. prescripțiunile . prevăzute în secţia IV din capitolul 1v, titiul xXx 

din codul civil, curg în contra minorilor şi interzişilor. . , . . = . . 1908 
Cum se prescriu lucrurile mișcătoare . e. aaa 4909 

1906 
1907 

„In ce lermin poate revendica lucrul de la actualul posesor, acel căruia i 
sa furat sau care a perdut un lucru mişcător . „1909 

Când. posesorul actual al lucrului furat sau perdut l-a cumpărat la un Dălciu, 
sau târg sau la o vânzare publică sau de la un negustor care vinde 
„asemenea lucruri, dacă proprietarul original poate cere lucrul înapoi 

şi în ce condițiuni . î.... î.. „1910 
După ce legi se _regulează preseripțiile incepute la epoca publicării 

codului civil. . î ae 19țĂ 
Preşedintele tribunalului. "Cine numerotează, 3 i E “Snurueşte şi “paratează registrele , 

de stare civilă . . e. . 28 
Cine legalizează &xtractele. de pe registrele actelor de stare civila şi care 

este puterea probatorie a acestor extracte . IRI 32 
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Codul civil TARIA DE MATERII. Preşedintele tribunalului 

Articolul 
Preşedintele tribunalului. Cine numerotează şi parafează registrele de trecerea 

proceselor-verbale de facerea publicaţiilor la căsătorie a... 
— Dacă tatăl, sau mama va avea motive de nemulţumire foarte grave asupra 

purtării copilului seu, ce mijloace de îndreptare va putea întrebuința 
şi cui se adresează... ......, | | 

— A se vedea cuvintele: „Divorţ, „Inscripţie“, „Ipotecă“, „Putere părintească». 
Preşedintele Curţii de apel. In caz de apel asupra sentinţei de divorţ prin con- 

simțământ mutual, cui comunică Procurorul Curţii de apel concluziile 
sale, cine face raport şi în ce termin se pronunţă decizia Curţii de apel 

Prestaţia lucrărilor. A se vedea cuvântul: „Locaţiune:. 
Prezumată absenţă. A se vedea cuvântul: „Absenţăe. | 
Prezumpţiuni. Dacă se poate face dovada filiaţiunei cu martori şi prezumpţiuni, în 

lipsa de titlu şi de posesiune de stat, sau dacă copilul a fost inscris 
sub nume mincinoase, sau din părinţi necunoscuţi, în cazul când există 

„un început de.dovadă scrisă ...... o eee ea... .. 
— Dacă proprietarul este presupus că a aşezat către fond în perpetuu efectele 

mobiliare cari sunt întărite cu ghips, var sau ciment, sau când elenu 
se pot scoate fără a se strica sau deteriora sau fără a se strica partea 
fondului către care sunt aşezate, . . . .... .  . .  . . . . .  . ... 

— Dacă oglinzile şi tablourile unui apartament, se presupun aşezate în per- 

petuu atunci când parchetul pe care ele stau este una cu lemnăria 

camerei . . . . . . . . . . . .. .  . |. .. . .. |. |... .. .. .. .. . . .. | 

— Caci sunt prezumpţiunile cari duc la stabilirea proprietăţii zidului care des- 

parte două proprietăţi. . . ... . . . . . . .  . .. . .. . ...| 

—  Cari sunt prezumpţiunile cari duc la stabilirea proprietăţii şanţurilor din- 

49 

a 829.336 

296 

469 

469 

594 

tre două proprietăţi vecine. . . . . . . . . . . . . .. . . ce e e 602—604 

— Dacă gardul care desparte două proprietăţi se presupune a fi comun . 606, 609 | 

— În ce cazuri este presupus un moştenitor ce a acceptat în mod tacit. 
succesiunea . , . e. . 1... . |... |... 1... |... . n. . n. n n cc 699—69I 

— Dacă 'se poate presupune renunţarea la succesiune .. 

— Dacă moştenitorul care a renunţat la succesiune, se presupune că nua 

fost nici odată moştenitor .:. . . . . . . . . cc... n... ... 

— Dacă sunt presupuse ca făcute 'cu scutire de raport. donaţiije şi legatele 

făcute unei persoane care are calitatea de moştenitor în momentul 

deschiderei succesiunei .. . . 1... ... cc... .... 

— Dacă sunt presupuse ca făcute cu scutire de raport, donațiile şi legatele 

făcute soţului unui descendent succesibil . . . . ..... ... 

— Dacă fiecare moştenitor este presupus că a moștenit singur și imediat 

toate bunurile cari compun partea sa, sau care i-au căzut prin licitaţie 

şi că nu a fost nici odată proprietar pe celelalte bunuri ale succe- 

siunei ... e... ... . ... |... cc... ... 

—  Cari sunt persoanele presupuse a fi interpuse aceluia care'este incapabil 

095 

696 

186 

să primească o liberalitate .. . << oo... cc... .. . 812, 941 

— Dacă este presupus dolul în materie de convenţiuni sau trebueşte dovedit, 

— Dacă este presupusă cauza în materie de convenţiuni până la proba con- 

trară eee a sea 

— Dacă este presupusă .ca îndeplinită condiţiunea, în materie de obligaţii, 

atunci când debitorul obligat sub această condiţiune, a impedecat în- 

deplinirea -ei . ee ee ea 

-— Dacă este subiaţeleasă condiţiunea rezolutorie, în contractele. sinalag ma- 

-_tice, în caz când una”dintre părți nu îndeplineşte angajamentul său . 

In favoarea cui este presupus că sa stipulat terminul în materie de con- 

vențiuni <a 

— Dacă se poate presupune obligaţia solidară sau trebueşte stipulată .. . 
i 
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Prezumpţiuni - TABLA DE MATERII Codul civil 

Articotal 

Prezumpţiuni. Când creditorul primeşte separat partea unuia dintre debitorii 

solidari, fără ca în chitanţă să-şi rezerve solidaritatea sau drepturile 
sale în genere, dacă este presupus că a renunţat la solidaritate în 

privinţa celorlalţi debitori . . ... aaa e pe a e e 1050, 1058 
— Dacă simpla cerere în judecată formată în contra unuia dintre debitorii 

solidari pentru plata părţii sale, constitue o renunțare la solidari- 

tate oc. cc... 4050 

„— Dacă orice plată presupune o datorie . aaa 21092 

— Dacă novaţiunea unei datorii se poate presupune î.. 1130 

— Dacă remiterea voluntară a titlului original, făcută de creditor debitorului, 

este o prezumpţie de liberaţiune. . .. În o. [. 1138 
— : Ce dovadă constitue remiterea voluntară a copiei Jegalizată de pe titlu, 

| făcută de câtre creditor debitorului . . „cc co. 1438. 
— Dacă remiterea lucrului dat ca amanet sau ca siguranţă, este o prezumție . 

de remiterea datoriei. . .. o. cc rr. - 1139 

— Când suma arătată în act este deosebită de aceea ce este arătată în „bun : 

şi aprobat“, pentru care din aceste două sumi se presupune contractată 

obligaţia <A 
— Ce este o prezumpţiune ...... 419% 
„— Ce sunt prezumpţiunile legale. ... a 1900 

„— Când există autoritate de lucru judecat ....... 1201 

*— Dacă prezumpțiunea legală dispensează de orice dovadă pe acela i în favoa- 

rea căruia este făcută şi dacă se admite vreo dovadă contra ei . . . 1202 
; — In ce cazuri sunt admise prezumpţiunile cari nu sunt stabilite de lege. . 1203 
— Cum se presupune ca fiind. constituită dota, atunci când ea este consti- 

tuită de tată şi mamă. împreună, fără a distinge partea fiecăruia . . 1237 
" — Cui aparţin, mobilele, existente la epnca căsătoriei sau cari au căzut unuia 

dintre soți mai în urmă, fără să fi fost constatată prin inventar regu- 
lat, când regimul stipulat.a.fost cel. de comunitate 'de bunuri . ... . 1289 

— Dacă vânzarea fâcută pe încercate, este totdeauna presupusă condiţionată 
până la încercare . ... . ce. 1802 

— Dacă cumpărătorul poate cere. desfiinţarea. contractului, atunci când imo- 
bilul vândut este grevat de servituţi neaparente, nedeclarate de vân- 
zător şi de oaşa im portanță în cât se poate presupune că cumpărătorul 
„nu ar li cumpărat dacă le-ar ficunoscut. .... - 1849, 1850 

Când cedentul a luat asupra sa răspunderea pentru solvabilitatea debito- 
ului. ces, dacă această. garanţie se presupune făcută numai pentru 
" garantarea sol vabilităţii actuale a debitorului sau şi pentru acea 
viitoare e. . 1398 

— Dacă orice concesiune timporară a unui imobil drept d o prestație anuală, 
se consideră o locaţiune, ori sub ce titlu ar fi.fâcută . 1414 

— Dacă se poate presupune interzicerea de a subinchiria sau subarenda, și şau 
___„ trebueşte expres stipulată.. „1418 

— Cum este presupus că a primit locatar lucrul închiriat, atunci când nu s'a 
făcut inventar . 1432 

— Cari sunt efectele rămânerei Iocătăruli în posesia lucrului închiriat, după 
expirarea terminului contractului de locaţiune. ... . „1437, 1438, 1452, 1464 Pe ce termin sunt presupuse ca închiriate mobilele destinate pentru mobi- 
“larea.unei case întregi, a unui apartament sau a unui magazin . 1450, 1451 Care este durata unui contract de arendare fără termin 

C 
oma ee 1469, 1463 — Dacă subarendarea este prezumată ca oprită, âtunci când la arendarea unei moşii s'a stipulat ca arenda să se plătească în fructe. . . . . . 1467 „Cum se presupune.că făcuta societate atunci când se face un simplu con- tract de societate universală, fără nici o: altă declaraţie . . 1497 
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Codul civil TABLA DE MATERII 

Prezumpţluni. Ce durată are contractul de societate atunci. când nus: 

N 

Prezumpțiuni 

inticelui 

a stipulat 
durata lui 

îm. . „1502 
Cum trebuejte administrată o "societate | în lipsă de stipulaţii speciale în 

această privinţă ... PR 1517 
Cari sunt prezumpţiunile de acceptare tacită a mandatului .. „41533, 
Dacă mandatul este „presupus gratuit, atunci 'când nu s'a stipulato plată . 1534 
Care este întinderea puterilor mandatului conceput în termini generali. . 4536 
Dacă man latul de a face o tranzacţie cuprinde şi dreptul de a face un / . 

compromis. ... 1537 
Dacă adeverinţa dată: pentru “Capital, fără. nici o rezervă în "privinta do- 

bânzilor, este o prezumpţie de plata lor... 1590 
Cum se presupune ca făcut depozitul lucrurilor unui călâtor 1a ospătatori 

Sau hangii ca PRE 1623 
In ce'cazuri se poate presupune renunţarea la prescripțiune . 1839 1842 
Dacă posesorul actual care dovedeşte că a posedat intr'un moment dat 

mai înainte, este presupus că a posedat în tot timpul intermediar. . 1850 
Cum este presupus că posedă posesorul care a începuta poseda pentru el 1854 
Cum este presupus că posedă posesorul carea începuta poseda pentru altul 1855 
Dacă buna credinţă în materie de prescripţie se presupune ....... 1899 
A se vedea cuvintele: „Act autentic“, „Act seris*, „Dovadă“, „Inceput de 

dovadă“, „Inscris“, „Marturi“, „Paternitate“, „Brobe“. 

Pricină. A se vedea cuvintele: „Acţiune“, „Proces“. , 

Prietini. A se vedea cuvântul: „Amici“. N i 

Primar. Cine redactează actul de declaraţiile marturilor, cari inlocuesc jipsa 

actelor de naştere necesare celebrării căsătoriei. .. , . 57 
— Dacă adoptatul este minor şi nu ace ascendenți cine consimte la adopțiunea sa 311 

Primărie. Unde trebueşte făcută publicaţia declaraţiei de căsătorie, ..... 49 
— Unde trebueşte afișat un extract de p= actul de publicaţie a căsătoriei. 50 

—  Cari sunt formalităţile de celebrarea căsătoriei . ... . . . . 61 

— Unde se fac publicaţiile în materie de divorţ când soţii au copii e 285 
— A se vedea cuvintele: „Autoritate comunalâ“, „Comunală autoritate“. 

Prinzipală aşezare. A. se vedea. cuvântul: „Domiciliu“. - Ă , | 
Prinsoare. Dacă legea dă vre-o acţiune spre plata. unei datorii provenită din 

joc sau prinsoare . . sc. cc cca. „1636 
—  Cari sunt excepţiunile când legea permite a se face acţiune pentru o da- 

torie rezultată din joc.sau prinsoare ...:. . . . . „1637 

— Dacă perzătorul are dreptul a repeti ceea ce a “vlatit de bună voe ca a da- 

torie din un joc sau prinsoare . . . . cc... cc... ... 16%. 

Privată. Care este distanţa de observat dela proprietatea vecinului, cu ocazia 

construirei unei private... .. . [cc .. - 610 

Priveghere. A se vedea cuvintele: "Abienţăe. „Divorţ, „Educaţie“  “Interdicţie:, , 

„Minoritate“, „Putere părintească“, „Tutelă“. 

Privilegiu. Dacă se pierde sau se stinge dreptul. de privilegiu când creditorul 

a consimţit că debitorul să-şi retragă consemnaţia după ce aceasta 

s'a declarat valabilă prin o hotărire definitivă Ceh. 1120 

Dacă prin operarea unei novaţii rezultată din substituirea unei noi cre- 

anţe celei vechi, se păstrează privilegiile şi ipotecile ....... 1134 

Dacă prin operarea unei novaţiuni rezultată din substituirea unui nou detbi- 

tor, privilegiile şi ipotecile trec sau nu asupra bunurilor noului debitor 1135 

Când novaţiunea se.operează între creditor. şi unul dintre debitorii solidari, 5 

ce se întâmplă cu privilegiile şi ipotecile vechei creanţe . ...,. îl 

Dacă acel care este obligat personal, este ținuta îndeplini indatoririle sale 

cu toate bunurile sale imobile şi mobile, prezente şi viitore . . . . . 1718 

„Care este dreptul creditorilor. asupra bunurilor debitorilor. . . . . 1719 
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Privilegia” TABLA DE MATERII Codul civil 

Articolul 

Privilegiu. Cari sunt cauzele legitime de preferinţă între creditori ... . ... 1720 
Cine are dreptul asupra sumei prinse din asigurarea unui imobil sau recolte 

„sau alte bunuri care au fost distruse prin incendiu sau alte cazuri fortuite 172 

Ce este dreptul de privilegiu ... .... ea 4022 
Cum se stabileşte dreptul de preferință între creditorii privilegiați ee 21193 

Cum se reguleaza dreptul creditorilor privilegiați care au acelaş rang . . 1724 

Cari sunt drepturile de privilegiu ale tezaurului public ....... 1225 

Dacă privilegiile se pot exercita asupra lucrurilor mobile şi asupra imobilelor 1726 

Care este privilegiul cheltuelilor de judecată şi care este rangul seu şi asupra 
căror bunuri se exercită... . cc... aaa 27 

De câte feluri sunt privilegiile asupra jucrufilor mobile ......... 1728 

Cari sunt creanţele privilegiate asupra tuturor lucrurilor mobile şi în ce 

„ordine se execută ....... Ceea 1729 

Carisuntcreanţele privilegiateunei asupra oare căror Jucruri mobile 1636—1688, 1730 

Care este dreptul de privilegiu al proprietarului pentru chiriile şi arenzile 
datorite şi pentru tot ce priveşte executarea contractelor şi în ce con- 

diţiuni se execută. .. oc... .. .. 1730 al.t 

Cum se exercită. privilegiul pentru sumele datorite pentru seminţe sau. 

- pentru cheltuiala recoltei anului curent. ... . . sea e 1730 al. 2,1731 
Cum se exercită dreptul de privilegiu al creditorului amanetar. . . . 1730al.3 

Cum se exercită privilegiul cheltuelilor făcute pentru conservarea lu- 
Crului a 178024. 

Cum se regulează dreptul de privilegiu pentru preţui lucrurilor mobile 
neplătite şi dacă vânzătorul poate să revendice lucrurile vândute . 1730al.5 

Cum se exercită dreptul de privilegiu al hangiului asupra efectelor voia- 
jorilor. . cc... aaa 17303. 6 

Cum se regulează privilegiul creanţei cheltuelilor de transport şi a cheltueli- 
lor accesorii asupra lucrului transportat. ............. . 1730 al. 7 

Cum se regulează privilegiul creanţelor rezultând de abuzuri şi prevari- 
caţiuni ale funcţionarilor publici, în exerciţiul funcţiunei . . . . .4730a1.8 

Cum se regulează dreptul de preferinţă al privilegiului pentru cheltuelile 
de judecată ae 1731 

Cum se regulează ' drepiul de preferinţă al privilegiului pentru sumele 
„. cheltuite pentru. conservarea lucrului 

Cum se regulează dreptul de preferință al privilegiului creditorului ama- 
„ netar, a hangiului şi a cărăuşului . . . cc... 1733 

Cum se regulează dreptul de preferință al privilegiului vânzătorului lucru- 
rilor mobile . PD e 1733 
:Cum se regulează dreptul de preferinţă al privilegiului cheltuelilor -de 

îngropare. . . . . cc... a. 1735 
Dacă privilegiile generale sunt primate de către privilegiile speciale . „1736 

„ Cari sunt creditorii privilegiați asupra bunurilor imobile şi cum se exercită - 
privilegiul .. tc. ATIT 

Cum se conservă privilegiile şi de când curge efectul lor. Pa 1T98 
Cari sunt creanţele privilegiate: dispensate de inscripţie. ...... „1739 
Cum se conservă privilegiu! vânzătorului pentru plata preţului datorit . „21140 
Cum se conservă privilegiul celui care a dat bani pentru cumpărarea unui 

MOI - 1740 
Cum se conservă privilegiul comoştehitotului sau copartaşului în caz 

de partaj DD 
1741. 

Cum se conservă privilegiul architecţilor, antreprenorilor, petrarilor s şi altor lucrători întrebuinţaţi pentru a zidi, a reconstrui saua repara edificii, canale sau alte opere şi a acelor cari au împrumutat bani pentru a plăti pe aceşti creditori . E DD a 1142 
a



„Dodul civil TABLA DE MATERII Privilegia 

. - , Articatui 

Privilegiu. Cum se conservă privilegiul creditorilor şi legatarilor cari au cerut 

separaţia de patrimonii a defunctului . .. 1743 
Dacă cesionarii creanţelor privilegiate au aceleaşi drepturi ca şi cedenţii: 1744 

Care este efectul creanţelor privilegiate supuse la formalitatea inscripției, 

în privinţa cărora nu Sar fi îndeplinit .condiţiile prescrise pentru 

conservarea privilegiului. . . . cc cc... , 1745 

Care este tribunalui competent pentru a face inscripţia privilegiului 1780 

Dacă drepturile de privilegiu şi de ipolecă neinscrise înaintea decesului | 

_ debitorului, mai pot fi înscrise după decesul seu şi în ce termen . 1780 

Care este procedura cererei de inscripţia privilegiilor şi ipotecilor . . . 1781 

Cine ordonă luarea inscripţiei privilegiilor . şi ipotecilor şi ce cercetări | 

se fac aaa 1702 

Care este procedura cererei de luarea inscripţiei unei ipoteci, legale sau 

privilegiu ae 1788 

Cine poate cere inscripţia. privilegiului şi ipotecei asupra bunurilor unei 

persoane moarte . . . . cc 1784 

Dacă creditorul privilegiat sau ipotecar înscris pentru un capital sau pentru 

o rentă care produce interese, păstrează privilegiul şi pentru dobân- , 

zile datorite ccm a 10 

Care este durata valabilităţei inscripţiunilor luate şi când trebuesc reinoite 1786 

Dacă inscripţiunile luate în favoarea minorilor, interzişilor, femeilor mări- 

tate, Statului, comunelor şi altor stabilimente publice, trebuesc.reînoite 1786 

Cari sunt indicaţiunile ce trebueşte să cuprindă inscripțiunea reinoită . : 1787 

Cum se şterg sau se reduc inscripţiunile . . . . . cc... 1788 

Cum trebueşte să fie mandatui dat, pentru a face o ştergere sau o redu- 

cere de inscripție . cc cc 
1788 

Dacă sunt valabile în România, actele făcute în țară străină constatând - 

consimțământul pentru ştergerea sau reducerea unei inscripţii . . . 1789 

Dacă creditorii cari au un drept de privilegiu sau de ipotecă înscris asu- 

* pra unui imobil, au dreptul să urmărească acest imobil în mâinele _ 

oricui ar trece. . Ceea 
1790 

Ce drepturi şi obligaţii are „acel în mâinile căruia a trecut un imobil _ 

grevat de o ipotecă sau privilegiu cc 
119| 

Dacă terţul detentor. care nu voeşte să plătească sarcinele ipotecare. sau i 

privilegiate ce grevează imobilul, poate delasa acest imobil . . al 192, 1795 

“Cari sunt drepturile creditorilor ipotecari. sau privilegiați, atunci când 

terțul detentor nu voeşte să plătească sarcinele ce grevează imobilul _ 

ici 3 : eee aaa 1198 

nici să-l delase. . . . sc... .... RE 

Dacă terţul detentor are dreptul să ceară suspendarea urmăririi ce se 

face asupra imobilului ce-l deţine, până ce debitorul va urmări cele- Ş 

” alte imobile ale debitorului comun ipotecate pentru această datorie. 1194 

Dacă terţul detentor mai poate delasa imobilul ce i sa transmis, după ce 

a recunoscut obligația ce apasă asupra imobilului sau după ce a fost 

condemnat în această calitate .......-. 
ee 21196 

Care este procedura delasării imobilului «cc... 
1197 

Dacă servituţile şi drepturile reale ce le avea terţul detentor asupra imo- 

bilului detasat înaintea posesiunei sale, renasc după delasarea imo- 1-08 

Dacă intra care a plătit datoria ipotecară sau care a delasat imobilul 

ipotecat sau care a suferit exproprierea acestui imobil, are recurs în 

garanţie, de drept, în contra debitorului principal ... .-.. 2% | 

Cum se sting privilegiile şi ipotecile . . . cect 

A se vedea cuvintele: „Amanet'“, » Anticheză“, „Gaj“, „lnscripţie“, „Ipo- 

tecăi', „Preferinţă“, „Purga“. : . 
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Probe . | TABLA DE “MATERII Codul civil 

“Probe. Dacă forma exterioară a actelor este supusă legilor ţării unde se face 

Procedură. Dacă legile de pocedură. au efect retroactiv . 
— In caz de alegere de domiciliu pentru executa 

4 

Antitalul 

actul. . .. ema ee ao. co... îns ee e 9, 84, 152 
Care este valabilitatea extractelor de pe registrele de stare civilă, legali- 

zate de Preşedintele tribunalului îm eee eee e eee e n e 99, 176 
Cum 'se dovedesc naşterile, căşătoriile şi încetările din viaţă, atunci când 

nu există registre de stare civilă sau când sau perdut ...... 33 
Prin ce dovezi se suplineşte lipsa actelor de moarte sau de naştere. ., 57 
Cui îi este opozabilă hotărirea dată asupra rectificării unui act de stare | 

OCÂVILĂ a... me ae e ea... cc. .. 85 
Cum se dovedeşte intenţia cuiva de a-şi stabili "domiciliul într'un loc 

oarecare ... .. îi... m aee 89, 90 
Cum se dovedeşte absenţa unei persoane. .. ...,.., 102, 114 
Cum se dovedeşte căsătoria ce a avut loc între două persoane ....., 176 
Dacă e necesar a se face dovada căsătoriei când există posesiune de 

Stat ae ae a o. |... .. 177 
Dacă mai pot soţii contesta validitatea unei. căsătorii, când există act de 

celebrarea ei și posesiune de stat . ....., „o 178 
Dacă se poate dovedi: prin posesiune de stat legitimitatea copiilor  .. 179 
Când se prezintă de către reclamant dovezile în cererea de despărțenie . 218 
Cum se dovedeşte împăcarea soţilor în acţiunea de divorţ ....... > 953: 
Dacă un copil natural poate să-și dovedească paternitatea sa ....., 307 
Dacă un .copil natural poate să-şi dovedească maternitatea sa ...... 303 
Cine este obligat a adininistra dovezile înaintea justiţiei. ,... ae 21169 
Cum se face proba înaintea justiţiei. .......2 III 1170 
Ce dovadă face actul autentic care modifică un act public. ...... 1175 
Ce. credintă face data unei scripturi. private faţă de terţele persoane . . 1182 
Ce dovadă fac în justiţie registrele comercianților. ........, 1183, 1184 . 
Ce dovadă fac în. justiţie registrele, cărţile sau hârtiile domestice. . . , 1185 
Ce dovadă fac adnotaţiunile făcute de creditor în josul, pe mar ginea sau 

„pe dosul unui titlu de creanţă, chiar nesemnate de el. . .. .] „1186 
Dacă mărturisirea bărbatului face vre-o dovadă în materie de separație . 

de patrimonii .. . „cc... [ea | „1260 
"Cum se face dovada averei adusă în societatea de achiziţiuni încheiată 

între bărbat şi femee prin contractul matrimonial, ........ 1289—1293 
A se vedea cuvintele:: „Abitaţiune“, „Act antentic“, „Act de confirmare“, 

„Act de recunoaştere“, „Act scris“, „Act sub. semnătură privată“, 
„Acţiune de nulitate“, Adopţiune“, » Amanet“, „Antichreză“, „Caz for- 

„ tuit“, „Cesiune“, „Comodat“, „Consiliu judiciar“, „Contract“, „Copie“, 
„Depozit“, „Divorţ“, „Donaţie“, „Dotă“, „Dovadă“, „Emancipare“, „Exe- 
cutare silită“, „Fidejusiune“, „Filiaţie“, „Imprumut“, „Imputaţie“, „In- 
ceput de dovadă“, „Inscris“, „Interdicţie:, „Ipotecă“, „Jurământe, „Le- 
gitimare“, „Locaţiune:, „Mandat“, „Marturi“, „Mărturisire“, „Nova- țiune“, „Obligaţie“, „Ofertă:, „Parafernă“, „Paternitate“, „Plată“, „Pres- . 

| cripţie“, „Prezumpţiuni“, „Privilegiui, „Proprietate“, : „Publicitate“, 
. „Purga“, „Reboage“, „Remitere“, „Rendită“, „Schimb“ 
„Sechestru judiciar“, „Servitute“, „Societate;, 
siune“, „Testament“, „Tranzacţie“, „Uzufructe, 

> „Sechestru*, 
„„Subrogaţie“, „Succe- 
„Vânzare“. | Ă 

| SL) 
rea unui act, unde se fac cererile, citaţiile şi urmăririle . , . “ — A se vedea cuvântul: „Citaţie“. ” : Proces. A se vedea cuvântul: „Acţiune. 

Proces-v.:rbal. A se vedea cuvintele: » Absenţă“* >» mâct de căsătorie“, „Act de moarte“, „Act de stare civilă“, »„Adopţiune“, „Divorţ“, 
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Codal civil TABLA DE MATERII Ă ' Procură 

Procură. Când se pot prezenta părţile prin procurator la confecţionarea actelor 

de stare civilă. eee 

— Ce se face cu procurile şi celelalte acte anexate la actele de stare civilă. 

— Ce fel de procură este necesară la facerea opoziţiilor ia căsătorie . . 

— Cum se face declararea de absenţă a unei persoane dispărute, fie că a lăsat, - 

fie că nu a lăsat procură pentru administrarea averei sale 

— Când absentul nu a lăsat: procură, cum cer moştenitorii trimeterea în 

posesie provizorie asupra averei absentului ... .....--- 

— Când absentul a lăsat procură, când pot moştenitorii prezumptivi să ceară 

punerea în posesie provizorie” asupra averei absentului : 
+ - 

— Când absentul a lăsat procură cu termin care expiră, când pot cere 

moştenitorii prezumptivi punerea lor în posesie asupra averei absentului. 

Azticotul 

23 

31 

52 

101 

106 

107 

108 

— Dacă în materie de divorţ părțile se pot înfăţişa prin procuratori. 218, 225, 231 

-— Dacă membrii consiliului de familie pot fi reprezentanţi la deliberări prin 

mandatar ce 

— Dacă în materie de tutelă se poate numi un mandatar cu salar spre: a 

ajuta pe tutor în administrarea averei minorului. .'. ....: 

_— Dacă în materie de convenţiuni, debitorul poate plăti în mâinile manda- 

tarului creditorului e 

— Dacă mărturisir&u judiciară. poate fi făcută printr'un mandatar special 

— Dacă femeea pvate însărcina cu procură pe soţul său ca să administreze. 

averea sa parafernală 

— Dacă mandatarii averei ce sunt însărcinaţi să vândă, se pot face adjude- 

catari asupra acestei averi . . . o. 

-— Ce acte poate să facă asociatul sau asociaţii care sunt însărcinaţi cu admi- 

nistrarea averei societăţii în puterea unei clauze sociale speciale din 

contract cc cc
 

— Dacă se poate revoca mandatul dat unuia dintre asociaţi prin contractul 

de societate, :de a administra averea societăţii . . a 15 

— Dacă nu există stipulaţie specială în contractul de societate asupra modului 

! de administraţie a averei societăţii, cum se procedează . 1517 

— Dacă asociatul care nu este administrator, poate vinde şi obliga lucrurile 

societăţii. .. cc a. e 1518 

_ Cui trebueşte restituit depozitul .  - o ae 11612, 1613 

— Dacă se poate numi de către consiliu de familie un mandatar special pentru 166 

a lua inscripţie ipotecară asupra bunurilor tutorului.. - 

_— Dacă la luarea inscripţiei ipotecare se pot prezenta părţile prin mandatari. 1781, 1783 

— Cum trebueşte să fie mandatul dat pentru a se opera o. ştergere sau o 

"reducere de ipotecă sau privilegiu ee
 

— A se vedea cuvântul: „Mandat“. | , 

Procuror: 'A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Act de căsătorie“, „Act de stace 

civilă“, „Amendă“, „Căsătorie“, „Consiliu judiciar“, „Divorţ“, „Inter- 

dicţie“,; „Ministerul Public“, „Minoritate“, „Parchet“, „Procuror general“, 

„Putere părintească“. . E Ș N , 

Procuror general. In ce termin şi unde pune concluzii Ministerul Public, în 

_caz de apel asupra hotărirei „de divorţ prin consimţământ mutual. 

— In caz de apel asupra sentinţei de. divorț prin consimţământ mutual, cine 

comunică Procurorului curţii de apel concluziile sale, cine face raport 

şi în ce termin se pronunţă decizia Curţii de apel. e 

— Ce rol are procurorul general în materie de drept de corecţiuneai părinţilor 

“asupra copiilor lor minori... 
eee 

Prodig. A se vedea cuvintele: „Consiliu judiciar“. 

Proteslune. A se vedea cuvintele: „Act de moarte“, „Act de naştere“, „Căsă- 

torie“, „Divorţ“, „Putere părintească“. 
a. 

a IE _ Gai 

362 

39% 

1096. 
1206 

1286 

"1308 

„1514,1515, 1516 

1788



Prohibiţiani TABLA DE MATERII „Codul civil - 

Artiestd 

Prohibiţiuni. A se vedea cuvintele: „Abitaţiune“, „Absenţă“, „Accesiune“, „Act! 

de moarte“, „Act de recunoaştere“, „Act de stare civilă“, „Acţiune 

de anulare“, „Adopţiune“, „Amanet“, „Antichreză“, „Căsătorie“, „Ce-: 

„siune“,. „Comodat', „Compensaţie“, „Consiliu judiciar“, „Contract, 

„Contract de. căsătorie“, „Copii naturali“, „Depozit“, „Divorţ, „Domi-: 

ciliu“, „Donaţiune“, „Dotă:,.,,Emancipare“, „Expropriere silită“, „Fide- 

jusiune“, „Filiaţie“, „Imprumut“, „Imputaţie“, „Interdicţie“, „Ipotecă“, 

„Joc şi prinsoare', „Jurământ*, „Locaţiune“, „Mandat“, „Marturi“, 

„Mărturisire“, „Minoritate“, „Novaţiune“, „Obligaţie“,. „Ofertă“, „Para- 

fernă“, „Paternitate“, „Plată“, „Prescripţie“, „Prezumpţie“, „Prinsoare“, -" 

„Privilegiu“, „Proprietate“, „Publicaţie“, „Purga“, „Putere părin- 

tească“, „Remitere“, „Rendită“, „Sechestru“, „Servitutei, „Societate“, - 

„Subrogaţie“, „Succesiune“, „Testament“, „Tranzacţie“, „Tutelă“, „Uzu- 

fructi,. „Vânzare“.. i | 

Promisiune de vânzare, A se vedea cuvântul: „Vânzare“. | 
Pronume, A se vedea cuvintele: „Act de căsătorie“, „Act de moarte“, „Act 

de naştere“, „Căsătorie“, „Divorţ, ” , 
Proprietate. Teoria eredelui âparent, în ce constă ea ......,....... 117 
—  Cari sunt efectele divorţului în privinţa dreptului copiilor asupra averei 

soţilor, în caz de divorţ prin consimțământ mutual şi asupra soţului 
vinovat, în caz de divorţ pentru cauza determinată şi cari sunt forma- 
lităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi... ..... 235 

— Dacă cineva are dreptul â dispune liber de bunurile sale .. .... . . 475 
—» Ce bunuri sunt considerate de domeniul public .......... . 476-478 
— + Ce drepturi poate avea cineva asupra bunurilor . 429 
— Ce'este dreptul de proprietate. ...,.. 480 
— In ce condițiuni poate fi silit cineva a-şi ceda proprietatea sa... +81 
— Ce drepturi are proprietarul unui lucru mobil sau imobil asupra lucrului 482 
— Cum se dobândeşte şi se transmite proprietatea lucrurilor. ...... 6-14, 645 
— Cui aparţine bunurile fără stăpân aa 646 
— Dacă există bunuri cari nu aparţin la nimeni Și cine are dreptul a le lua 647 
— Dacă este liber dreptul de a vâna sau pescui . eee 648 
— Cum aparţine proprietatea unui tezaur . i 649 
— Ce este un tezaur PND DD 6-49 
— Dacă în contractele care au de obiect transferarea proprietăţii sau a unui 

alt drept real, proprietatea sau, dreptul se transmite prin simplul efect 
al consimţământului părţilor. ae O9TA 

— Dacă obiectele mişcătoare constituite dotă și preţuită prin contractul de 
căsătorie, trec în proprietatea bărbatului aa 21945 — Dacă prețuirea obiectelor nemişcătoare prin contractul de căsătorie trans- 
mite proprietatea lor către soțul dota ...... a 1946 — Ce formalităţi trebuesc îndeplinite pentru ca înstrăinarea proprietăţii unui imobil să fie opozabilă terţilor aaa a 2 + 1295, 1801, 1802 — În ce cazurise recurge la vânzarea proprietăţii unui bun prin licitaţiune 1388-1390 — Cine este proprietarul lucrului împrumutat 

Cine r 
ADD „1517 —  hacă creditorul amanetar are dreptul ca în caz de neplată a datoriei să-i rămână proprietatea amanetului . PD . 1689 — Cum se dobândeşte proprietatea lucrurilor mişcătoare ........ 1909, 1910 — A se vedea cuvintele: „Absenţă“, ,,Accesiune“, „Bunuri“, „Donaţie“, „Legea .  : asupra drepturilor proprietarilor“, „Legea proprietăţii literare şi ar- tistice“, „Prescripţiei, „Purga“, „Servitute“, „Succesiune“, „“Testa- ment“, „Vânzare“, 

Protecţiune. Dacă bărbatul datoreşte protecţiune femeei şi femeea ascultare i bărbatului 
195 . . . |. . . 1. . . : . d 

, : ” - - 
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Codul civil | TABLA DE MATERII Protecţiune străiuă 

, Articolul 

Protecţiune. străină Dacă supunerea unui român unei protecţiuni străine face 

a se pierde calitatea de român. .. ..... cc... 47 

Prunturi. A se vedea cuvintele: „Accesiune“, „Insule“. | . 

Publicaţii. Cari sunt formalităţile publicaţiilor ce preced căsătoria şi ce menţiune 

se face de cele ....... ae „49-51, 55, 62 

—  Cari sunt formalităţile publicaţiilor căsătoriei 'militarilor sau funcţionarilor 

-de lângă armată, în caz de război sau tulburări . . cc... ... o 79 

— Dacă nu stau făcut cele două publicaţii cari preced căsătoria sau dacă 

nu s'a observat intervalul de! timp cerut de lege, ce sancţiuni şi contra 

| cui poate cere procurorul, a se aplica .......» ee 174 

— Ce publicaţii se fac pentru. realizarea drepturilor copiilor, în caz de di- 

vorţ, asupra averei părinţilor lor. . . . cc cc] 285 

— A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Afişare“, „Emancipare“, „Interdicţie“. 

Publicitate. Cum şi unde se celebrează căsătoria . . .....:: i. 15! 

— Ce sancţiuni şi contra cui se aplică, dacă o căsătorie nu se celebrează în 

- public şi înaintea ofițerului de stare civilă competent . ... . . - - 105 

— Dacă grefierii sunt obligaţi a libera, la cerere, oricui copii sau certificate 

de pe actele înscrise sau transcrise în registrele tribunalului . . . - 1816 

— Dacă grefierii sunt răspunzători de. omisiunile făcute şi de prejudiciul 

cauzat din trecerea actelor în registre şi liberarea câpiilor şi certilica- 

telor şi cari sunt sancţiunile ae 
1817—1893 

— A se vedea cuvintele: „Publicaţie“, „Şedinţă publică“, „Şedinţă secretă“, 

„Taină“, | . d 

Punere în întârziere. A se vedea cuvintele :. „Depozit“, „Expropriere silită“, „Lo- 

caţiune“, „Notificare“, „Obligaţie“, „Pact comisor*, „Purga“, „Societate“, 

„Somaţie“, „Vânzare“. 
| 

Punere în posesie. Cine se pune în posesie asupra averei absentului. . . . . 106 

— Când şi cum se pune în posesie tutorul asupra averei minorilor. ... . 395 

— Cum se pune în posesie uzufructuarul şi care.sunt efectele a... 540, 541 

— Cum se pune în posesie cel care are drept de abitaţie şi cel ceare drept | 

de Uz 
e o... a. 566 - 

— Dacălascendenții şi descendenţii au de drept posesiunea averei succesorale 

şi dela cine cer colateralii şi ceilalţi moştenitori punerea în posesie . 653 

—. Cum se pune în posesie eredele beneficiar ....... ne 704,705 

— ' Cum se pune în posesie legatarul universal asupra averei suc esorale 889, 891,897 

— Cum se pune în posesie legatarul unei fracțiuni din moştenire . „895, 897 

—  Delacine cere legatarul singular punerea în posesie asupra lucrului legat 599,901,902 

— Cum se pun în posesie executorii testamentari . . . - . : - „911,912 

__ A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Amane i, „Antichreză“, „Cesiune:, 

„Comodat“, „Depozit“, „Locaţie“, „Posesiune“, „Schimb, „Sechestru:, 

„Vânzare“, „Vânzare cu pact de răscumpărare“. 

Punerea sigiliilor. A se vedea cuvinteie : „Succesiune“, „Tutelă“. j Si 

Purga. Când noul deţinător al unui imobil nu îndeplineşte formalităţile prescrise 

pentru purgarea lui, dacă rămâne obligat la plata tuturor datoriilor ipo- 

tecare şi privilegiate cari se găsesc inscrise asupra imobilului ai 1192 

eține .. cc: 
ma 

1791, 11 

— Cari nt formalităţile de delasarea imobilului ipotecat . n. „1795-1799 

_ Ce efecte are transcrierea actelor translative de bunuri, drepturi ce se pot , 

ipoteca, în privinta celui ce le dobândeşte n... eee 1903 

—  Cari sunt formalităţile ce trebue să le întrebuinţeze noul proprietar alunui 

imobil, care voeşte a purga imobilul de ipotecile şi privilegiile ce există _ 

- - asupra Due 
Să e 

„+ 1804, 1805 

- — Ce formalităţi trebuesc să îndeplinească creditorii ipotecari şi privile- o 

giaţi pentru a-şi conserva şi realiza drepturile lor. . . . i 1806, 1807 
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Purga TABLA “DE MATERII Codul civil 
. i PI 

Articotut 
Purga. Cari sunt formalităţile vânzării imobilului a cărui punere în licitaţie a 

fost cerută de creditorii. ipotecari şi privilegiați ...... „a + 1808-1813 
— Cum se liberează un imobil de ipotecile legale ......... aaa 1844 

Purtare. A se vedea: „Arestare“, „Putere. părintească“. 
Putativă. A se vedea cuvântul: „Căsătorie“, . 
Putere părintească. Dacă părinţii contra cărora s'a pronunţat divorţul, păs- 

trează dreptul de uzufruct legal asupra averei copiilor minori. . 278, 340 
— Dacă copilul este dator să onoreze şi să respecte pe tatăl şi mama sa 

până la orice vârstă. ,......-.. Dc 325 
— Până la ce vârstă rămâne copilu! sub autoritatea părintească . . . ... . 326 
— Cine exercită puterea părintească în timpul' cât durează căsătoria . . „897 
— Dacă poate copilul rminor să părăsească casa părintească, fără voia tată- 

| lui seu Came 328 

țeze n 
329 —324 

„_— Mama văduvă care nu se va fi remăritat, ce, mijloace de îndreptare va 
” avea, când are motive foarte grave de nemulțumire asupra purtării 

copilului seu minor .......... PRI AIR 331, 335 | „— Când copilul va avea averea sa proprie, sau când va exercita o profe- 
'siune sau meserie, ce mijloace de îndreptare vor avea părinţii sei, 
"când au motive foarte grave de nemulţumire asupra purtării sale. . 336 — Dacă mama are drepturi de corecțiune asupra copiilor sei. naturali legal- . mente recunoscuţi . , cu ST — Cine conservă dreptul de folosinţa asupra averei copiilor în timpul şi 

| după desfacerea căsătoriei şi până la ce dată . Eee ea 02938 — Ce obligaţiuni au părinţii față de copiii sei în baza uzufructului legal 339 — Dacă mama care trece în a doua căsătorie păstrează! dreptul de folosinţă 
asupra averei copiilor lor ........ 340) — Dacă părinţii au uzufruct legal asupra averei ce ar câştiga copiii prin 
propria lor muncă şi industrie. ! PR : 34 

— A se vedea cuvintele: „Absența“, „Adopţiune“, „Căsătorie“, „Copii“, „Di- 
vorţ“, „Donaţiune“, „Emancipare“, „Filiaţiune“, „Minoritate“, ,,Tutelă. Puţ. Ce distanţă trebueşte să observe acel ce voeşte să facă un puț lângă zidul . vecinului seu ....... IE E 640 

Quasi-contract. A se vedea cuvintele: „Cuasi-contractt, „Gestiune de afaceri“. „Plată*. . ERA | - Quasi-delict. A se vedea cuvintele: „Cuasi-delictă, „Daune, „Delict“, „Despă- gubiri“, „Responsabilitate“. Ă 

R 
Radiere. Cum se operează radierea sau reducerea ipotecitor : . + 1788, 1789, 1841 Rang. Cum se stabileşte rangul privilegiilor asupra lucrurilor mobile . . .4731- 1736 — Cum se stabileşte rangul privilegiilor asupra bunurilor imobile . . . 1737 - 1745 — Cum se stabileşte rangul ipotecilor ...,.. „1778, 1779 — A se vedea cuvântul „Succesiune“. ! | Răpire. In ce cazuri este permisă cercetarea paternităţii ....... . 307 Raport, Cum va proceda tribunalu! la a doua înfăţişare în judecarea cererei dedivorţ. ....,. 2 SC 0. 997,928 — Cum procedează tribunalul, în materie de divorţ, după ascultarea narturilor.. 239 — Cum procedează tribunalul când trebueşte să pronunţe sentinţa de divorţ 240. 

. 
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Codul civil TABLA! DE MATERII | Raport 

Raport. In caz de apei asupra sentinţei de divorţ prin consimţământ mutual, cui. comunică Procurorul Curţii de apel concluziile sale, cine face raport 

Artiesi 

şi în ce termin se pronunţă decizia Curţii.de apel. . . .: 213 — A se vedea cuvintele: „Contract“, „Referat&. 
Raport succesoral. Ce avere este obligat moştenitorul să raporteze la masa suc- , cesorală DCI IC NE pa ee e 738, 151 — Când raportul nu se face în natură, cum se procedează pentru egalizarea loturilor copartaşilor . . .-.. pp ea 139,140 — Dacă este obligat a face raportul donaţiunei, donatarul care în momentul | donaţiunei nu avea calitatea de moştenitor dar care are această , calitate în momentul deschiderei succesiunei , Pee 2753 — Dacă trebuesc a se raporta donaţiunile şi legatele, făcute fiului unei persoane - care are calitatea de erede în momentul deschiderei succesiunei 754 — Când fiul vine la succesiunea donatorului cu dreptul seu propriu şi când 

-vine prin reprezentaţie. dacă este obligat a raporta darul făcut părintelui seu 2755 — Dacă sunt raportabile donațiile şi legatele făcute soțului unui descendent 
Succesibil ..,. cc... RR î ee pape. . 756 

— Cum se regulează raportul când donațiile sau legatele s'au făcut la doi soţi 
împreună, din-cari numai unul este descendent cu drept de succesiune. 756 

— La succesiunea cărei persoane se face raportul ..... 2157 
— Dacă este obligat comoştenitorul să raporteze aceea ce părintele seu a 

cheltuit cu dânsul dotându-l, procurându-i o carieră sau plătindu-i 
datoriile . PR aa 2758 

— Dacă sunt supuse raportului, cheltuelile de nutriment, de întreţinere, de : 
educaţie, de învăţătura unui meşteşug, de îmbrăcăminte și alte tre- 
buincioase la intrarea în armată, cheltuelile de nuntă şi prezenturile 
obicinuite .. ..,. cr e. . sa 2159 

— Dacă este supus raportului, imobilul care s'a perdut din caz fortuitşi fără . 
greşeala donatarului , . . [cepe eee 760 

— Dacă fiica înzestrată este obligată a raporta dota coastituită, perdută de 
bărbat, atunci când înzestrătorul ascendent a plătit-o bărbatului fără , 

asigurări suficiente . . .... . . cepe... . 761, 1282 
— Din ce zi se datoresc fructele şi interesele lucrurilor supuse raportului 762 
— Dază legatarii şi creditorii pot pretinde ca moştenitorii să facă raport. . 763 

— Cum se face raportul .....,... AIR 764 

— Când imobilul dăruit a fost înstrăinat de donatar, cum se face raportul „765 
— Dacă să ţin în seamă cheltuelile necesare şi utile făcute de donatar, la imo- 

bilul ce urmează a se raporta la succesiune RAE 166 

— Dacă donatarul este răspunzător de toate degradările şi deteriorările cari - 
au micşorat valoarea imobilului supus raportului . „i a 767 

—— Dacă se pun în socoteala donatarului, cu ocazia raportului, degradările şi îi 

„ameliorările făcute imobilului, de acel care l-a înstrăinat. . . . . . . 768 
— Când raportul se face în natură, dacă bunurile intră în masa succesorală 

libere de sarcinele create de donutar şi ce drepturi au creditorii | ipotecari, «eee 169 
— Cum se face raportul excedentului când un moştenitor primeşte, cu dispensă 

de raport, o donaţiune ce excede cotitatea disponibilă Cc .. 710, 855 
— Cum se face raportul când excedentul cotităţii disposibile trece peste 

jumătatea imobilului dăruit ,. ss... . ee PR ci) 
— Dacă există dreptul de retenţiune pentru comoştenitorul care raportează un | 

imobil dăruit, în natură, până la plata efectivă a sumelor datorite 
pentru cheltueli sau amelioraţiuni DE A a A A a a a a - i 

— Cum se face raportul lucrurilor mobile ; Ca îi. , 

+0 65289, — Codul Civil adnotat. — Iv. — 625 _
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Ia . Raport succesoral . TABLA DE MATERII Codul ciri) 

! | Articol ȘI | | e 

Raport succesoral. Cum se face raportul banilor. .. .... 778 
— Dacă poate fi dată unuia dintre comoșştenitori prin donaţie sau testa- 

"ment, în tot sau în parte cu dispensă de raport, cotitatea disponi- 
bilă şi în ce mod şi prin ce act se poate face aceasta.. ....... 846 

— “Când fiica dotată înainte de promulgarea codului civil, vine la o moştenire 
deschisă după: promulgarea acestui cod, dacă este datoare a raporta 
dota ce a primit . <a 494 

Răsături. Cum se procedează cu răsăturile ce: s'ar face în actele de stare civilă 29 
Răsboi. A se vedea cuvintele: „Act de căsătorie“, „Act de moarte*, „Act de 

naştere", „Act de stare civilă“; „Legea pentru constatarea morţii pre-: 
zumate a celor 'dispăruţi în timpul răsboiului:, „legea -privitoare la : 
declararea pentru evaluarea pagubelor de răsboi“, „Legea privitoare 

“la dispoziţiile luate pentru înlesnirea ocrotirei orfanilor din răsboit. 
Răscumpârare. Cari sunt efectele divorţului în privința drepturilor copiilor asupra 

averei soţilor, în caz de divorț prin consimţământ mutual! şi asupra 
averei soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauza determinată, 
cari sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi 

” “şi cum poate soţui:să răscumpere nuda proprietate cuvenită copiilor 285 
— A se vedea cuvântul: „Vânzare“. | , . 

Ratificare. Dacă o convenţiune mai poate fi atacată pentru cauza de violenţă, 
| "atunci când după încetarea violenţei, convenţiunea a fost aprobată 

expres sau tacit . 95% 
— Dacă este valabilă plata făcută acelui care nu are împuternicire, atunci 

"când creditorul în: numele căruia s'a primit: plata, o ratifică sau pro- 
fită de ea DD i 1096. 

— Când minorul, după ajungerea sa la majoritate, a. ratificat angajamentul 
"său, dacă mai poate exercita acţiunea în resciziune . RI 1163: 

—  Dacă'executarea voluntară a obligaţiei, ţine loc de renunțare la mijloacele 
cu care ea se poate ataca, în lipsa unui act de confirmare sau ratificare 1167 

—  Dacă' executarea voluntară a unei donaţiuni. făcută de moştenitorii dona- 
torului după moartea sa, ţine loc de renunțare la mijloacele cu care „ea se putea ataca PE II RR 1167 — Dacă donatorul' poate repara prin vre un act confirmativ viciurile unei 
donaţiuni. între vii ! - 1168 — Cum trebueşte să fie redactat pentru a fi valabil, actul de confirmare sau rati- ficare a unei obligaţiuni; în contra căreia legea-admite acţiunea de nulitate 119% — A se vedea cuvintele: „Act de confirmare“, „Act de recunoaştere“, „Act sub semnătură privată“, „Acţiune de anulare“, „Aprobare“, ,Confir- - mare“, „Mandat, . 

“ Râuri. Dacă râurile navigabile sau plutitoare fac parte din domeniul public . „416 — A se vedea cuvintele: „Accesiunet, „Aluviune“, „Insule“, „Servitute:, Rearendare. Când are loc rearendarea tacită. .. ,. Aa 1464 Reboage. Dacă reboagele pot constitui un mijloc de probaţie in justiţie . :...+. 1187 Recăsătorie. Dacă soţul în prejudiciul căruia sa contractat o a doua căsătorie, are dreptul să ceară anularea acestei noi căsătorii . ........, 170, 171 — În ce.termin va putea femeea să treacă în a doua căsătorie. ..... 210, 218 — Dacă soţii care se vor despărți mai pot să — Dacă mama-care trece în a doua căsătorie, mai păstrează uzufructul legal asupra averei copiilor săi minori din căsătoria anterioară . . . . 340 —  Daeă mama care. trece. în a doua căsătorie păstrează tutela copiilor săi ” Minori din căsătoria anterioară 

se recăsătorească împreună . 217 

— Dacă mama recăsătorită căreia nu i s'a lăsat tutela copiilor săi minori din căsătoria, anterioară, are- dreptul să rânduiască, prin testament sau . prin act autentic, un tutor acelor copii ” 350; 
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„Codul. civil : TABLA DE MATERII Recăsătorie 
. ee ti 

Aeticatal 

Recăsătorie. Dacă -mama recăsătorită căreia “i s'a lăsat tutela copiilor săi minori 
- din căsătoria anterioară, are dreptul să rânduiască prin testament sau 

prin act autentic, un tutor acelor copii a ae 851 
— Când bărbatul sau femeca, având copii din o căsătorie anterioară, trece - 

în a doua căsătorie, cât va putea dărui din averea sa noului său soţ. 939 
Reciprocitate. Dacă există reciprocitate în materie de obligaţiuni de alimente 

rezultate din faptul căsătoriei . . . . cc... | 189 
Reclamant. A se vedea cuvintele: „Acţiune“, „Divorţ“, „Pârite. 

Reclamaţie. A se vedea cuvintele: „Acţiune“, „Divorţ“, „Pârit“. 

Recluziune. Dacă se poate cere divorţul când unul dintre soţi va fi osândit la 

muncă silnică sau la recluziune . . .. eee 213 
Recognitiv act. In ce cazuri şi în ce condițiuni actele de recunoaşterea unei 

datorii constatată printr'un titlu, pot face proba despre datorie şi dis- 
__pensează pe creditor de prezentarea-titiurilor originale . ... . . . . * 1169 

Recoltă.. Dacă recoltele prinse de rădăcini sunt considerate ca bunuri mobile Se 
sau imobile a „405 

— Cui aparţin recoltele pământului .. cc... „483, 434 

— In ce caz recoltele pământului devin proprietatea posesorului . . . . '. 485-487 

— Dacă recoltele pământului dat cu uzufruct aparţin uzufructuarului . „524 

— Dacă recoltele al căror preţ este regulat de mercuriale, se pot compensa cu 

sume lichide şi exigibile. . . . cr... 1145 

— Dacă recoltele vândute şi neridicate în termen de către cumpărător, pot 

duce la desfiinţarea contractului de vânzare. . ....... 1370 

—— In caz de arendare, unde trebuesc adunate recoltele după culesul lor. . 1456 

— Dacă perderea recoltelor în totalitate, inainte și după culegere, dă dreptul 

la un scăzământ din costul arenzei . . . o... . neo 1457-1459 

— Dacă după expirarea contractului de arendă, arendaşul mai poate păstra. 

recoltele în încăperile moşiei . . . ee. 1465 

— In sarcina cui cade perderea recoltelor în contractele de arendare pe fructe 1:49 

— Dacă proprietarul are un privilegiu asupra recoltelor de pe moşii, pentru 

garantarea plăţii arenzilor datorite . . . .. .- - a. . 

— Dacă recoltele de pe moşii servesc pentru garantarea plăţii sumelor dato- 

1730 

rite pentru seminţe sau pentru cheltuiala făcută cu strângerea lor 1730, 1734 

— A se vedea cuvintele: „Arendare“, „Fructe“, „L.ocaţiune“. 

Reconciliere. A se vedea.cuvântul: „Divorţ. | a 

Rectificare., Cine poate cere rectificarea greşelilor sau omisiunilor trecerei 

declaraţiilor privito 

căsătoriei. <a
 

— Cine şi cum judecă cererile de rectificarea actelor! de stare civilă , 

—  Cuiîi este opozabilă hotărirea de rectificarea actelor de stare civilă . 

— Unde şi cum se înscriu hotăririle de rectificarea actelor de stare civilă . 

Recunoaştere: Unde se inscriu actele de recunoaşterea copiilor —. a. 

— In ce mod se dovedeşte posesiunea de stat de copil legitim .. . i. 

— Cum se legitimează copiii născuţi sau concepuţi în afară de căsătorie şi 

natural cum se recunosc copiii naturali . . cc. cc... 

unoaşterea unui copil 
— Ce formalităţi trebuesc îndeplinite în cazul de rec 

| prin act autentic şi ce sancţiuni se aplică în caz de neurmare. . . . 

— Dacă mama are drept de corecţiune asupra copiilor sei naturali legalmente 

noaşterea calităţei de cetăţean român celor ce sunt de origină român 

şi se află sub drapel“, „Paternitate“, „Tăgadă de paternitate , | 

Recurs. în ce termen trebueşte pronunţată decizia în recursul făcut contra unei, 

hotăriri, date asupra unci cereri de anularea unei opoziții la căsătorie . 

"627 —: 

are la contractul de căsătorie, în actul de celebrarea, 
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RecurB . | TABLA DE MATERII " Coda) cirit 

, . Arlicolat 
“ Recurs. Care este termenul de recurs în materie de divorţ şi ce efect are decla- 

rarea recursului în ceea ce priveşte executarea hotărirei; ;: . . . . 245 
— De când.curge termenul în care trebueşte să se prezintă hotărîrea de di- 

„vorţ la ofiţerul de stare civilă, pentru înscriere .,........ . 947 
— „ Asupra deciziei Curţii de Apel de respingerea cererei de divorţ prin 

consimțământ mutual, în ce termin se poate declara recurs . . . ... 274 
— Ia ce termen, cum şi de cine se face recursul contra deciziei Curţii deapel 

„. de admitere a cererei de divorţ prin consimţământ mutual . . .-: 275,216 
„Redactare. A se vedea cuvintele: „Act de căsătorie“, „Act de moarte“, „Act de 

naştere“, „Act de stare civilă“, „Copii găsiţi“, „Depozit“, „Inscripţie“, 
-- „Testament“, „Transcripţie“, 

Redhibitorii. A se vedea cuvântul: „Vânzare“, : i. 
Redobândire. A se vedea cuvintele: „Dobândirea calităţii de român“. - 
Reducere. A se vedea cuvântul: „Reducţiune“. 
Reducţiuns. Cum se face reducerea inscripțiilor ipotecare. . . ... 3 ea a 1788, (789 — A se vedea cuvintele: „Donaţiune“, „Dotă“, „Locaţiune“, „Succesiune“, 

„Testament“. 
Referat. Cum dă Preşedintele tribunalului sfaturi în acţiunea de divorţ și 

care eprocedura. ...... 994 — Cum procedează tribunalul în acţiunea de divorţ, după referatul Preşedintelui  %2 — Cui referă Preşedintele tribunalului toate împrejurările, în caz de divorţ 
prin consimţământ mutual şi dacă se comunică şi concluziile Ministe- rului Public... i. DDR N a —  Cari sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor asupra averei soţilor, în caz de divorţ prin consimţământ mutual, şi asupra averei soţului vinovat, în caz de divorț pentru cauze determinate şi cari sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi ; . 285 — A se vedea cuvântul: „Raport“. 

Regală dispensă. A se vedea cuvintele; „Căsătorie: „Rege“. Rege. In ce cazuri se cere dispensa regală la căsătorie. .....-. „i 428,150 Regimul apelor. A.se vedea cuvintele: „Legea regimului apelort. - Regimul dotal. A se vedea cuvintele :,,Contract de căsătorie“, „Dotă“, „Parafernă, | Registre. Cari sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor asupra  averei soţilor, în caz de divorţ, prin consimţământul mutual Şi asu-. pra averei soţului vinovat, în caz de divort pentru cauză determinată şi cari sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi 285 — Din ce poate rezulta începutul de dovadă Scrisă pentru dovedirea filiaţiunei 297 — Ce dovadă fac în justiţie registrele comercianților. ... ea 1183, 4184 — Dacă registrele domestice fac credinţă în favoarea celui care le-a scris. 1185 Registre. de stare civilă. A se vedea: cuvintele: „Act de căsătorie“, „Act de moarte“, „Act de naştere“, „Act de stare civilă“, „Adopţiune“, „Di- vorţ*, „Filiaţiune:, , , Regres. Dacă minorii, interzişii şi femeele măritate au recurs în contra tutorilor sau bărbaţilor lor, pentru lipsa de acceptare sau de transcriere a do- naţiilor ce li s'au făcut .. . . 

„267 

| e li s'au fi a ae 820 — Când moştenitorii, din cauza unuia dintre comoştenitori, au fost siliți să - execute clauza penală stipulată în contract, dacă au regres contra acelui comoştenitor, , . RR 1072 — Dacă debitorul are regres contra creditorului seu căruia i-a plătit în urma unui sechestru sau popriri. . .. DS RER 1099 — Dacă creditorul are recurs în contra debitorului” pe care l-a descărcat în urma unei delegaţiuni, când debitorul delegat devine insolvabil e 21183 — Dacă fidejusorul are regres în contra debitorului principal, când a plătit! pe creditor . DR 
” "1669 
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: 0odul civit "TABLA DE MATERII | - Regres 

Articolul 

Regres. Dacă fidejusorul are regres în contra fiecărui din debitorii principali, 
pentru repetiţiunea sumei cea plătit creditorului ........., 167! 

_— Când fidejusorul a plătit ceeace plătise debitorul creditorului seu, dacă 
are regres contra debitorului .- e 1672 

— Dacă garantul care a plătit datoria, are regres contra celorlalţi garanţi 
cari au garantat pentru unut şi acelaş debitor şi pentru una şi 

aceiaşi datorie. . 1674 

Regulament. Când se dă autorizaţia de înmormântare după regulamentele poli- 

„ţieneşti ..,-.... a aaa. 63 

— A se vedea cuvântul:. „Proprietate: - i | 
Regulamentul actelor d= stare civilă. A se vedea cuvintele: „Act de căsăto- 

pie“, „Act de' moarte“, „Act de naştere“, „Act de stare civilă“ , a Co- 

pii găsiţi“. 

Regulamentul general al Casei Centrale de corecțiune pentru minori. .... 329, 332 

Reinchiriere. Când are loc relocaţia tacită . .-. ....... eee 1437, 1452 
Reînoire. Când trebueşte să se facă reînoirea închirierei sau arendării averilor 

dotale, şi ale minorilor. . . . . sc. cc... . „+ 1269, 1419 
— Când trebueşte să se facă reinoirea inscripţiilor ipotecare şi dacă această 

„reinoire se aplică şi inscripţiilor ipotecare luate în favoarea minori- 

„or, înterzişilor, femeelor măritate, Statului, comunelor şi celorlalte 

stabilimente publice ..... aa 1786 

—- Ce trebueşte să se arate în reinoirea inscripţiei ipotecâre, pentru a fi 

valabilă ... ea a „41787 

Relocaţiune. A se vedea cuvintele: „Rearendare“, „hReinchiriere'“: 

Remitere. Dacă remiterea datoriei făcute de unul dintre creditorii solidari libe- 

rează pe debitor... ce 1035 

— Dacă unul singur dintre moştenitori - poate face remiterea totală a da- 

toriei . ... . eee „1064 

— Dacă remiterea voluntară a titlului original făcută debitorului de către 

„creditor, este o probă de liberaţiune . AER 1138 

_— Dacă remiterea voluntară a copiei legalizate a titlului făcută de către 

creditor, debitorului, constitue o probă de remiterea datoriei sau de 

Pate 
1138 

— "Dacă remiterea lucrului "dat ca siguranţă a plăţii datoriei: constitue o 

. prezumpţiune de remiterea datoriei ... :... 1139 

— Ce efect are remitereu titlului original sau a copiei legalizate de pe tiuu 

făcută unuia dintre codebitori . . - cc cc... 1140 

— Dacă remiterea sau descărcarea expresă făcută în folosul unuia dintre 

 codebitorii solidari, liberează pe toţi ceilalţi codebitori . . . . . - «e 1141 

_ Dacă remiterea sau descărcarea expresă făcută debitorului principal, libe- 

rează cauţiunile şi dacă remiterea sau descărcarea expresă făcută 

cauţiunei, liberează pe debitorul principal... e - c ........ 1142 

'— Dacă remiterea sau descărcarea expresă acordată uneia dintre cauţiuni, 

liberează pe celelalte cauţiuni. ... aaa 1142 

_— A se vedea cuvintele: „Cesiune“, „Vanzare“. 

Rendită. Ce sarcini le impune părinţilor dreptul lor de folosinţă asupra averei 9 

— Ce Capii cun de restituire au zufructuarii unui drept de rendită pe viaţă. 527 

—  Cari sunt obligaţiile celui ce câştigă cu titlu gratuit un uzufruct univer- Î 

sal, în privința plăţii veniturilor renditelor perpetui sau pe viaţă .. 55 

—  Câna imobilele unei succesiuni sunt ipotecate special pentru plata de 

" rendite, dacă fiecare dintre comoştenitori poate să ceară ca renâitele 

„să fie plătite şi imobilele _liberate, înainte de formarea loturilor, cu 
716 

ocazia împărțelei .



Rendită N TABLA DE MATERU „Codul „ciril 

. . 
Articolul 

Rendită, Care este durata garanţiei comoştenitorilor, pentru solvabilitatea debito-. 
rului unei rendite ..,... î. 789 — Din ce moment curg veniturile unei rendite viagere legate de testator, „drept alimente." . 

900 — Cum se poate constitui o rendită pe viaţă | eee eee aaa a. 1639,1640 — Dacă este supusă reducţiunei rendita pe viaţă, înfiinţată prin donaţiuni sau testament, atunci când ea întrece cotitatea disponibilă . , . 164 —- Dacă este valabilă rendita pe viaţă în favoarea unei persoane incapabilă 
de a primi. 

o. 1641 — In favoarea cui se poate înființa o rendită pe viaţă. .......... 1642, 1643 " — Dacă este valabilă rendita pe viaţă înfiinţată în favoarea unei persoane, care era decedată în momentul constituirei ei . . 064 „— Dacă este-valabil contractul de rendită pe viaţă, constituit în favoarea unei persoane afectată de o boală, care a decedat în interval de 20 zile de la data contractului . 1645. — Dacă acela în favoarea căruia s'a constituit o rendită cu titlu oneros, poate să ceară sfărâmarea contractului, când constituitorul renditei nu' dă asigurările stipulate pentru executarea Ci 1646 —  Cari sunt drepturile celui în favoarea căruia s-a constituit o rendită, în caz când ea nu i S'ar plăti Ja terminele stipulate prin contract... 1647 — Cum se poate libera de plata renditei, infinţătorul ei. „.,.... 1648 — Cum se dobândeşte rendita pe viaţă de către proprietarul ei . . ae 21649 — Dacă se poate stipula ca rendita pe viață să nu poată fi Supusă seches- ” -trărei a ca 4630 — Ce trebue să: dovedească proprietarul renditei pe viaţă pentru ca să poată cere termenele expirate DC E 1651 — Ce drept are, în privinţa intereselor renditei, creditorul privilegiat sau ipotecar înscris pentru o rendită Care produce interese . .. .. .:. 4785 Renunţare. Dacă tutorul poate renunţa la o succesiune căzută minorului, fără aulorizaţia consiliului de familie . 405 — Dacă creditorii uzufructuarului pot cere anularea renunțării făcută în pre- judiciul lor. sI E CR 562 -— Dacă se poate reprezenta pe acela la a cărui succesiune s'a renunţat 668 — Dacă renunţarea la succesiune se poate presupune .. 695 — Cine prolită de partea renunţătorului la succesiune. . RR 697 — Dacă moștenitorul care a renunţat la succesiune, poate fi reprezentat . 698 — Dacă creditorii aceluia care renunţă. la succesiune în prejudiciul lor, pot ! accepta succesiunea în locul şi rândul seu... a 699 — În ce termen se prescrie facultatea de a renunţa la o succesiune ... 700 — Dacă moştenitorii au încă. dreptul de a accepta succesiunca, în tot timpul în care prescripţia dreptului dea accepta o succesiune nu eşte dobândită, în contra moştenitorilor cari au renunţat . DE 701 — Dacă se poate renunţa, prin contractul de căsătorie, la succesiunea unei persoane în viaţă . a. 702,965 — Dacă moştenitorii cari au dat la o parte sau au ascuns lucruri dintr'o Succesiune, mai au dreptul să renunțe la acea succesiune . 703 — Dacă moștenitorul care renunţă la succesiune, poate, opri darul sau a cere legatul ce i sa făcut. NI IN IN a a 752 — Dacă este valabilă renunţarea la revocarea unei donaţiuni pentru naştere ia 
aim Pentru nastere 839 — Dacă este presupus că a renunţat la solidaritate, creditorul care u primit separat partea unuia dintre codebitorii solidari, fără ca în chitanţă să-şi fi rezervat solidaritatea sau drepturile sale în genere . . 1050 — Dacă este presupus că a renunţat Ja solidaritate în favoarea unui debitor. 
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Codul civil | TABLA DE MATERII 

când creditorul primeşte de la el o sumă egală cu partea ce era obli- 
gat să plătească . ...,, ! ea e o... . 1050 

Renunţare. Dacă este presupus că a renunţat la solidaritate î în favoarea unui debitor, 
când creditorul îl cheamă în judecată numai pe e! pentru partea sa 1050 

— Cum se regulează datoria când creditorul a renunţat la solidaritate în. 
favoarea unuia sau mai multor dintre debitori solidari, când unul sau 
mai mulţi dintre ceilalţi creditori devin insolvabili ........2 1054 

— Dacă ratificarea, confirmarea sau executarea voluntară, în forma şi epoca 
determinată de lege, ţine loc de. renunțare în privinţa mijloacelor şi 
excepţiunilor ce puteau fi opuse unui act anulabil. .. ....... 1167 

— Dacă ratificarea, confirmarea sau executarea voluntară a unei donaţiuni, 
făcută de către moştenitorii sau reprezentanţii donatorului, după 

moartea sa, ține loc de renunțare atât în privinţa viţiilor de formă, 

cât; şi în privinţa oricărei alte excepţiuni . . .... 1167 

— Dacă soţii pot face prin contractul de căsătorie convenţiuni sau renunţări, 

care ar avea de obiect să schimbe ordinea legală a succesiunilor între 

dânşii şi descedenţii lor ... . . . co... ea 21226 
— Dacă soţia dotală poate să renunţe la ipoteca sa legală . o. „1281,1760. 

— In ce caz este admisibilă şi in ce formă trebueşte făcută, renunţarea la 

continuarea unui contract de societate. ....... aus a e 1527,1528 

— Dacă mandatorul poate să renunţe la mandat şi cari sunt efectele acestei 
, renunțări eee eee ee Ca. 1556 

— Dacă creditorul antichrezist poate. să renunţe la folosinţa imobilului dat 

în antichreză şi să silească pe debitor să-şi reia imobilul . 1700 

"— Dacă se poate renunţa la o prescripţiune înainte de implinirea -< ei . 1838 

— In ce moduri se poate face renunțarea la prescripţie ........ 1839 

— Dacă cel ce nu poate să înstrăineze, poate să renunţe la prescripţie . 1840 

— Dacă creditorii pot opune prescripţia câştigată debitorului lor, atunci când 

acesta renunțase la dânsa .. . . cc cc... 1843 

— A se vedea cuvintele: „Acceptare“ , Act de confirmare: , „Act. de anulare“, 

„Confirmare“, „Ratificare“, „Succesiune“. 

Reparaţiuni. Ce reparaţiuni sunt în sarcina uzufructuarului . ...... NR 545 

— Ce reparaţiuni cad în sarcina proprietarului lucrului dat în uzufruct 546 

— Dacă uzuarul este obligat a face reparaţiile necesare lucrului dat _ 

ÎN UZ a 574 

— Cine este obligat : să facă repareţiuni la zidul comun „care - desparte două 

ea. 592, 593, 595 
proprietăţi . . . 

Dacă este obligat vecinul "sa. contribue la repararea îngrădirei ce des- 

Cari. sunt reparaţiunile, c cari în materie de locaţie, . cad .în sarcina pro- 

Renunţare 

Articolul 

parte imobilul seu de al vecinului . ... sc... .. aaa a + 600, 605 

a. ea 144721, 1425, 1449 

1448 

1699 

rietarului . 

— Cari sunt reparaţiile locative, cari în “materie de locaţie, cad în sarcina 

iriaşilor aa
 

In. pai Surcină cad ieparaţiile locative î în cazul când stricăciuaile au fost . 

cauzate de vechime sau din caz de forţă majoră .. ........ 

— Dacă creditorul antichrezist este obligat a face reparaţiile necesare şi 

utile la imobilul dat în antichreză ... cc... cc... .. 

te cheltuelile făcute cu reparaţiile pentru conservarea 

E pei sunt privilegia Ceea. | .. 1130, 1732, 1737, 1742 
ucru ae 

, 

— A se vedea cuvintele: Cuasi-delict“; „Delict“, „Responsabilitate“. | 

Repetiţiune. Dacă cel ce câştigă cu titlu gratuit un uzufruct universal, „este 

obligat a plăti, în proporţie cu folosinţa sa şi fără nici un drep „de 

repetiţie, legatele, pensiile alimentare şi veniturile renditelor perp 

sau pe viaţă cari privesc patrimoniul! dat în uzufruct . .. . 
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. Articole 

Repetiţiune. Dacă este obligat la restituţiune acel care din eroare sau cu ştiinţă, 
- primeşte aceea ce nu-i este datorit -. 9% 

— Dacă are drept de repetiţiune, acel care, din eroare, crezându- -se debitor 

a plătito datorie .. .. a „993 
— . Dacă are dreptde repetiţiune coâtra codebitorilor sei, codebitorul solidar | 

care a plătit întreaga datorie ......... o. 1053 
— Dacă este supusă repetiţiunei, aceea ce s'a plătit fără să fie datorit şi dacă 

această repetiţiune este admisă în privinţa obligaţiilor naturale, 
cari au fost plătite de bună voe ... . . cc. cc... 1092 

— Dacă există dreptul de repetițiune contra creditorului, care de bună 
credință a consumat banii sau alte lucruri ce se consumă prin 
întrebuințare, a căror plată s'a făcut de o persoană ce nu era capabilă 
de a instrăina .... 1095 

— Dacă există drept de repetițiune pentru comodatarul ce a ficut Cheltueli 
necesare pentru uzul lucrului împrumutat Pee. 1569 

— Dacă cel ce a perdut la joc sau prinsoare, poate repeti c ceea ce a plătit 
“de bună voe . ... . cn „1638 

- — Când fidejusorul care a garantat pentru 1 mai “mulţi codebitori solidari, a 
plătit datoria lor, dacă are drept de repetițiune în contra fiecăruia 
dintre ei pentru totalitatea datoriei plătită .. ........ 1671 

— Dacă are acţiune de repetiţiune în contra creditorului, fidejusorul | care a 
plătit creditorului, după ce acesta primise plata datoriei de la debitorul 
principal. ...,... 1672 

— Dacă garantul care a plătit “datoria are acţiune de regres ; contra celorlalţi 
garanţi, atunci când ei toţi au garantat pentru unul şi acelaş debitor 

| şi pentru una şi aceiaş datorie .... . - . 1674 
— A se vedea cuvintele: „Acţiune de repetiţiune:, „Aleatoriu. contract". 

Reprezentanţi. Când soţii au încetat din viaţă, fără a intenta vre-o acțiune în 
privinţa căsătoriei lor, cine -poate. întenta acţiune civilă şi acțiune 

| penală ... - PRR 181 
— A se vedea cuvintele: „Reprezentaţiune” , „Succesiune:. . 

Reprezentaţiune. Ce este reprezentaţiunea în materie de succesiune . aaa 0604 
»— Care este întinderea dreptului de reprezentaţiune . . . ........ . 665 
— Dacă este admisă reprezentaţia în linie colaterală ........ „666 
— Cum se face împărţiala averei succesorale, atunci când este admisă 

reprezentaţia . . . . . PI GT 
— Dacă persoanele în viaţă .pot.fi reprezentate . i. A „668 - 
— Dacă se poate reprezenta pe acela la a cărui succesiune sa renunțat . 6 Reputaţie. Cine trebueşte să: facă. dovada de bună reputaţie, în materie de 

adopţiune E .. 319 Resciziune. A se vedea cuvintele: „Acţiune de anulare, „Acţiune! de cesciziune“, 
- „Desfiinţare“, „Impărţeală“, „Minoritate“, „Obligaţie“, „Succesiune“. Rescumpărare. A se vedea cuvântul: „Divorţ“, „Vânzare“, 

Resedinţă. Cum se fixează domiciliul necesar la celebrarea unei căsătorii. . . 60 — Cum se face declararea de absenţă a unei persoane ce nuse va mai arăta la locul domiciliului seu sau al reședinței sale, fie că a lăsat, fie că nu a lăsat procură pentru administrarea averei sale ......... . 101 — Unde şi cum se fac cercetările cu ocazia constatării absenței. . . . 102 — Când unul dintre părinţi este decedat sau în neputinţă de a-şi manifesta Voința sa, sau dacă reşedința sa este necunoscută, cine dă consimţă- mântul la căsătoria copilului seu minor : PRR 132 — A se vedea cuvintele: „Căsătorie's, „Domiciliut, E Respact. Dacă la orice Vârstă, copilul este obligat să onoreze şi să 'respecteze pe tatăl şi pe mama sa a. 
325 
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Respectuoase acte. La ce vârstă copiii legiuiţi erau obligaţi să ceară printr'un 
act respectuos, consiliu pentru a se căsători şi cui adresau acest act. 

acte 

Articolul 

"134 
— Care era procedura actelor: respectuoase, necesare la căsătorie . . „135-138, 140 

Responsabilitate. Dacă donatorul este răspunzător de evicţiune către donatar 

pentru lucrui dăruit eee. . 
— Dacă orice fapt al omului care aduce cuiva un prejudiciu, obligă pe acel 

ce l-a cauzat a-l repara, : .. . cc cc... pa. 
— Dacă cineva răspunde de prejudiciul cauzat prin negligenţa sau impru- 

denţa sa . . . . ce E 
— Dacă cineva este răspunzător de prejudiciul cauzat prin faptul persoanelor, 

pentru cari este obligat a răspunde sau de lucrurile ce sunt sub 
paza sa .. eee eee. . 

— Dacă tatăl şi mama sunt răspunzători .de prejudiciul cauzat de minorii 
lor Copii . cc. cc. a 

— Dacă stăpânii şi comitenţii sunt răspunzători de prejudiciul cauzat de ser- 

„ Vitorii şi, prepuşii lor, în funcțiunile ce li s'au încredințat . ... .. . 

— Dacă institutorii şi artizanii- sunt răspunzători de prejudiciul cauzat de. 
elevii şi ucenicii lor... cc. ce... d... 

— Dacă proprietarul unui anima! sau acela care,se serveşte de dânsul, este 

răspunzător de prejudiciul cauzat de animal. ......... . 

— Dacă proprietarul unui edificiu este răspunzător de prejudiciul cauzat prin 

dărâmarea edificiului său. . . . ee i. 

— Când delictul sau cuasi-delictul este imputabil mai multor persoane, dacă 

aceste persoane sunt răspunzătoare solidar. pentru despăgubire. - . 

— Dacă cei ce constituesc dotă nişte iucruri, sunt răspunzători de evicţiune 

şi de viţiile lucrurilor constituite ca dotă ...... . i 

— Care este răspunderea acelora cari au cumpărat lucruri mobile furate 

sau pierdute. . 1909, 

— A se vedea cuvintele: „Act de stare civilă“, „Acţiune de anulare, „Anti- 

chreză'“, „Arendare“, „Cesiune“, „Comodat*, „Contract“, „Cuasi-con-. 

tract“, „Depozit“, „Despăgubire“, „Donaţiune“, „Dotă“, Fidejusiune“, 

„Grefier“, „Ipotecâ“, „Imprumut“, „Judecător“, „Locaţiune“, „Mandat“, 

„Obligaţie“, „Parafernă“, „Pierdere“, „Plată“, „Prescripţie“, „Privilegiu“, . 

„Schimb“, „Sechestru“, „Servitute'i, „Societate, „Succesiune“, „Testa- 

ment, „Tutelă, „Uz, „Uzufruct', „Vânzare“. . - 

Restituire. A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Acţiune de anulare, „Acţiune de 

) resciziune“, „Acţiune de restituire“, „Amanet“, „Antichreză“, „Cesiune“, 

„Comodat'“, „Cuasi-contract“, „Depozit“, „Donaţiune“, „Dotă“, „Fideju- 

siune“, „Fructe“, „potecă“, „Imprumut“, „Joc“ „Locaţiune“, „Mandat“, 

„Obligaţie“, „Prescripţie“, „Prinsoare“, „Privilegiu“, „Raport“, „Reduc- 

țiune“, „Rendită“, „Repetiţiune“, „Schimb“, „Sechestru““, „Separaţie de 

patrimonii“, „Societate“, „Succesiune“, „Tranzacţie“, „Tutelă“, „Uzu- 

fruct“, „Vânzare“. .. .. . | , , Ă 

Retenţiune. Dacă poate, comoştenitorul care raportează imobilul în natură, să 

reţină posesiunea lui până la plata efectivă a sumelor ce:i sunt dato- 

rite pentru cheltueli sau ameliorațiuni . . - e oc cc. 

__ Dacă vânzătorul poate să reţină lucrul vândut până ce cumpărătorul ii 

te preţul .-.. cc cc... |. . î. |... . ... 

— Dac eter poate să reţină lucrul vândut atunci când cumpărătorul 

a căzut în stare de faliment sau a devenit insolvabil .. 

— Când cumpărătorul este tulburat sau are motive a se teme că va fi tulbu- 

rat prin vre-o acţiune ipotecară sau în revendicare, dacă poate să 

„reţină preţul vânzării până ce vânzătorul va face să înceteze tuibu- 

rarea sau temerea de tulburare Ma , 
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| “ Artizalu 
Retenţiune. Dacă cumpărătorul cu pact de răscumpărare, are drept să reţie 

imobilul cumpărat, până ce vânzătorul îi va întoarce preţul în capete, 
spesele contractului şi spesele reparaţiunilor utile făcute imobilului 
vândut. ei 1377 

— „Când unul dintre copermutanţi a primit lucrul dat lui în schimb şi în 
urmă probează că celălalt contractant nu este proprietar al acelui lucru, 

"dacă poate să reţie lucrul promis de e] şi să restitue numai pe cel 
primit ..... Pa ee a... 1407 

2—  Dacă-comadatarul poate să reţie lucrul :dat-în -comodat sub cuvânt de 
compensație pentru creanţa ce o are contra comodantului. . . . . . 1570 

-- Dacă depozitorul "poate 'să reţie lucrul dat în depozit până ce deponentul 
îi va -plăti integral sumele ceise cuvin din cauza depozitului făcut . 1619 

— Dacă creditarui amanetar poate să reţină amanetul până cei se vor plăti . 
"integral sumele ce i se datorese . , .. . ce 1694 

--- Dacă creditorul antichrezit poate să reţină imobilul dat în antichreză până” : 
"ce i se vor plăti sumele ce i se datorese ........... 1700 

— Când posesorul actual al unui lucru furat sâu pierdut l'a cumpărat la un 
„bâlciu sau târg, sau la-o- vânzare publică, sau dela un negustor care 

- «vinde asemenea lucruri, dacă are drept să reţină lucrul până ce pro- 
prietarul îi: va întoarce preţul cumpărărei . ........... „21910 

Retract litigios. A se vedea cuvântul: „Litigios“. 
Retragere. -Dacă retragerea opoziţiei la căsătorie se trece de ofițerul stării ci- 

| vile în registre. . ........, PD PRR 53 
Retroactivitate. Dacă legea are putere retroactivă . PD 
— Cum se legitimează copiii născuţi sau concepuţi în afară de căsătorie şi 

"dacă dispoziţiunea din. codul civil privitoare la această materie are 
Putere retroactivă . .. aa 30% 

— A se 'vedea cuvintele: „Obligaţie“,.,,Separaţie de patrimonii“, 
Revendicare. Dacă tutorul poate să intenteze acţiune în revendicare a unui 

imobil sau să încuviinţeze la o asemenea cerere intentată contra mino- 
rului, fără aulorizaţia consiliului de familie . ........ PI 403 -— Dacă minorul emancipat poate să intenteze acţiune de revendicarea unui 
imobil sau a se apăra în contra unei asemenea acţiuni, fără asistenţa 
curatorului seu ...... ci, e. 428 

— Ce fel de acţiuni sunt acele cari tind la revendicarea. unui imobil . . . 471 — Dacă posesorul de rea credinţă este dator a înapoia imobilul cu fructele 
produse, proprietarului care îl revendică ..... ..... ae 425 — In ce termin trebueşte a se revendica pământul care s'a rupt de ape din . proprietatea cuiva şi s'a alipit de proprietatea altuia. . ... .... 498 —. Dacă poate cumpărătorul să suspende plata preţului vânzării, în caz de, . evicţiune sau de revendicarea imobilului cumpărat .......,.. 021364 — Când copermutantul este evins de lucrul primit în schimb,dacă poate re- Vendica lucrul seu ... . În .  .. 1408 Când locatarul este tulburat în folosința sa printr'o acţiune în revendi- carea lucrului închiriat, dacă are dreptul a cere o scădere de preţ __“Si ce drepturi şi obligaţiuni mai are ....... emo eee e a 1427, 1498 — Când depozitul voluntar sa făcut de către o persoană capabilă către una incapabilă, dacă deponentul. are acţiune în revendicarea lucrului dat în depozit A dat N 

pe aa ea 21593 — pacă este cazul a se cere înfiinţarea unui sechestru judiciar asupra unui ucru, când exista proces de revendicarea acelui lucru .... 21682 — Dacă propietarul unei moşii sau al unei case, are. dreptul să revendice lucrurile şi mobilele arendaşului sau chiriaşului seu, cari au fost transportate în alt loc, fără consimțământul seu ...... ii 1730 
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Revendicare. Dacă vânzătorui lucrurilor mobile căruia nui sa achitat preţul, 
„are dreptul să .revendice acele lucruri de la cumpărător . . . . . . 1730 

— Dacă acţiunea în revendicare întrerupe prescripţia ....... 1868 
— Dacă se întrerupe prescripţiunea când cel care a făcut cerere în judecată 

lasă să se perime acţiunea sau se dezistă de la acea cerere. . . . . 1869 

— In ce condițiuni se întrerupe prescripţia, în cazul unei cereri în judecată, 

care este nulă în privinţa formei sau care este introdusă înaintea 

unei instanțe incompetente. . . . ... cc... ee e e 1870, 1971 

— Dacă poate să revendice lucrul seu, acel căruia i s'a perdut sau i sa fu- 

rat un lucru mişcător şi în ce condițiuni urmează a se face acţiunea 

„de revendicare, .. cc ee „ 1909, 1910 

— A se vedea cuvintele: „Acţiune de revendicare”, „Prescripţie“, „Vânzare“. 

Revizori de morţi. Cum se face constatarea decesului unei persoane, cu ocazia 

autorizării înmormântării . . . . - , 

Revocare. Dacă adoptatul are dreptul să ceară desfiinţarea adopţiunei şi în ce 

anume termen ce 
SUI 

_— Unde se înscriu hotărtrile de adopţiune şi cele „de revocarea ei, după a 

cui cerere se face înscrierea şi cari sunt sancţiunile în caz de neurmare 323 

Dacă se poate cere, revocarea uzufructului atunci când uzufructuarul 

abuzează de folosinţa sa sau când aduce stricăciuni fondului supus 

uzufructului ce
 338 

— Dacă majorul poate cere revocarea acceptării ce o făcuse pentru primi- 

rea unei succesiuni a 
aa 2094 

— Dacă donaţiunea este un act revocabil prin natura sa. . . . . ..... 808 

— Dacă testamentul este un act revocabil prin natura sa . . . ......-- 80% 

— Dacă donaţiunile între vii pentru bunurile viitoare sunt revocabile , . 921, 933 

— Dacă donatarul poate stipula întoarcerea bunurilor dăruite, atât în cazul 

: când donatarul ar muri înaintea sa cât şi în cazul când donatarul şi 

descendenţii sei ar muri înaintea sa. . . . cnc. 925 

— Dacă donaţiunile între soţi, făcute în timpul căsătoriei, sunt revocabile . 937 

— Dacă soţia are dreptul să ceară revocarea donaţiunei făcută soţului seu, 

fără autorizaţia acestuia . . e eee 937 

— Cum se pot revoca convenţiunile legal făcute intre părţi „ 9609, 1019, 1020, 1021 

— Dacă creditorii sunt în drept să ceară anularea actelor viclene încheiate 

de către debitor în prejudiciul drepturilor lor . . . si. o o. e e + 975, 916 

— Dacă partea care a facut o mărturisire, poate să ceară revocarea ei pen- 

“tru motivul că ar fi fâcut-o din o eroare defapt ........ 1206 

— Dacă bărbatul, femeea şi moştenitorii ei au dreptul să ceară revocarea 

înstrăinării imobilului dotal, făcută în contra legei şi în ce anume: 

Cermin 
 e 

1255 

__ Dacă creditorii bărbatului sunt în arept să ceară revocarea. hotărirei 

de separație de patrimoniu, pronunţată şi chiar executată în frauda 

" drepturilor lor. . . ce [| 1264 

Dacă se poate cere revocarea reinoirei de arendare sau de inchiriere a 
— < 9 

“averilor dotale,. cc 
1269 

Când se poate cere şi obţine revocarea hotărirei de separație de patri- 
— Ci - 

monii, între soți . .. FR , 4 

— Dacă asociâtul însărcinat cu administrarea societăţii în virtutea unei clauze 

speciale din contract, poate fi revocat în cursul duratei societăţii. . . 1514 

__ Dacă mandantul are drept să revoace oricând mandatul. ce a dat . . . . 1553 

" Cari sunt efectele revocării mandatului, notificată numai mandatarului, în 
— r c a < 

privinţa. terţilor .de bunăcredinţă ... - cc... 1554, 1557, 1558 

— Dacă numirea unui nou mandatar pentru aceeaş afacere, cuprinde în sine 

i i Ă eee ee 
1555 

revocarea primului mandat
... 
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Mtizalri 

Revocare. [n ce termen se prescrie acţiunea pentru nulitatea sau pentru stri- 

carea unei convenţiuni . . .. . .  .. . î ee ete ee ee e e 1900 

— - A se vedea cuvintele: „Acţiune de anulare, „Acţiune de resciziune“, 

„Anulare“, „Consiliu judiciar“, „Desfiinţare', „Donaţiune“, „Emancipare“ 

„Laterdicţie“, „Nulitate“, -„„Resciziune“, „Revocare“, „Reziliere“, „ltezo- 

luţiune“, „Separaţie de patrimonii“, „Testament“, „Tutelă“, „Vânzare“, 
Rezervă. Dacă se poate cere anularea împărțelei făcută de un ascendent, atunci 

| când. aduce atingere părţii legitime a eredelui rezervatar . . .. . . 1798 

— Care este partea erezilor rezervatari , . . . . . . cc... 841,842 
— Care este partealegitimă a tatălui şi mamei în lipsă « de copii sau descendenţi 843 

- — Cum se calculează rezerva... .... ee 849 
— Dacă prin donaţiunile dintre soţi se poate atinge rezerva a copiilor şi descen- 

denţilor ... . . cc... AID aa 939 

— A se vedea cuvintele: „Donaţiune:, „Succesiune“, „Testament“. 

Reziliere. A se vedea cuvintele: „Acţiune de anulare“, „Anulare, „Arendare“, 

” „Desfiinţare“, „Locaţiune“, . ,„Nulitate“i, . „Revocare“, „Rezoluţiune“, 

„Vânzare“. 

Rezolutorie condiţie. A se vedea cuvintele: „Condiţiune“, „Obligaţie“, 
Rezoluţiune. A se vedea cuvintele: ,,Acţiune de anulare“, Acţiune de rezoluțiune“, 

„Anulare“, „Desfiinţare“, „Nulitate“, „Revocare“, „Rezilicro, ;; Vânzare“. 

Risipitori. A se vedea cuvintele: „Consiliu judiciar“, 
Rol. Unde se trece actul de naştere al unui copil născut pe un'vas român. ... 45 

» — Unde se trece actul de deces al unei persoane moarte pe un vas român 7! 
Român. Dacă legile relative la starea civilă şi la capacitatea persoanelor, urmă- 

resc pe români, chiar când ei îşi au. reşedinţa în străinătate . "2 

„_— “Cum se dobândeşte şi se perde naționalitatea română .......... 20 
— Dacă dobândirea şi păstrarea cetăţeniei române, influențează exercitarea 

î „drepturilor civile, . . . <a 6 
„. — Dacă românii se bucură de drepturile civile . . 7 

— Dacă cetăţenia română poate fi reclamată de orice individ născut şi crescut 

| în România până la majoritate şi care nu seva fi bucurat niciodată de 

Ă „vreo protecţiune străină . . .. ce... - 8 
„ — Ce naţionalitate au copiii găsiţi pe teritoriul României fără părinţi cunoscuţi 8 
— Ce naţionalitate au copiii născuţi din români în țară străină. ..... „10 

— Cum dobândeşte calitatea de român, copilul născut în țară străină dintr” un 

român care va îi perdut aceâstă calitate. . . . ........ . 10 
— Cum puteau dobândi calitatea de români cei ce nu erau derit creştin . ., 11 
— Ce naționalitate are străina căsătorită cu un român ..... . 12 
— Dacă românul poate fi tras înaintea unui tribunal român pentru obligaţiile 

„contractate de el în ţară străină, chiar cu unstrăin ............ 14 
— Cum se dobândeşte de către un străin, cetăţenia română . Ca 16 
— Cum se perde calitatea de român ......... 17 
— Cum se poate redobândi calitatea de român. . . .. îm a e 18,20 
— Ce naţionalitate are românca ce se căsătoreşte cu un străin, 19 
— Ce naţionalitate are românca ce va deveni văduvă după căsătoria sa cu 

un Străin. 
19 

Dacă românul, care, fără autorizaţia guv ernului, va intra în serviciul  mili- 
„tar străin, perde calitatea de român . 1... 20 — Ce valabilitate au actele stării civile privitoare la români, "făcute în tară 

străină . , Pe 34 — Unde este domiciliul fiecărui român, în ceea ce : priveşte exercitarea dreptu- rilor sale civile ..., . 87 — Ce domiciliu are românul chemat într'o funcţiune publică temperară sau irevocabilă şi într'una pe viaţă 
94, % 

— 636 —



Codul civil TABLA DE MATERII . Român 

- ÎN | | Aetieatat 

Român. Ce formalităţi trebuesc indeplinite pentru căsătoria săvârşită în ţară 

străină între români, Sau între români şi străini, pentru a fi valabilă 
în România :. . aaa eee... | ... 152 

Rudenie. Dacă rudele pot servi ca marturi la redactarea actelor de moarte. . 64 

— Dacă actele de moarte. trebuesc sâmenţioneze gradul de rudenieal marturilor 65 

— Intre ce grade de rudenie în linie directă, este oprită căsătoria . ... » 143 

— Intre ce grade de rudenie în linie colaterală, este oprită căsătoria. . . . 144 
—- Dacă la rudenia din.Sf. "Botez, se opreşte căsătoria dintre naş și fină, 

precum şi dintre naşă şi fin...... „2145 
— Cine dă dispensă şi pentru ce motive la căsătoria dintre cumnaţi şi cum- ” 

nate şi dintre veri şi vere. .. . . . . . . . . ...... -150 

— Ce anume rude ale părţilor pot fi ascultate ca marturi în judecarea unei 

cereri de divort . . .. ..... . AR 234 
—  Cari sunt efectele adopţiunei in privinţa succesiunei “adoptatorului şi a 

rudelor sale . cc cca 315 

— Mama văduvă care nu se vali cemăritat, ce . mijloace de indreptare va 

avea, când are motive de nemulţumire foarte grave asupra purtării 

copilului seu. . cc „331, 335. 

— A se'veilea cuvintele: „Afinitate“, „Ascendenţi”, „Consiliu de families , 

„Copii, „Descendenţi“, „Divorţ“, „Familie“, „Filiaţiune“, „Grad de ru- 

denies, „Mamă“, „Succesiune“, „Tatăl“. ' 

Rupere de pământ. A se vedea cuvântul: „Accesiune“. 

Rurală poliţie. A se vedea cuvintele: „Legea poliţiei rurale“. 

Rurale pimântari. A se vedea cuvintele: „Legea pentru regularea proprietăţii 

rurale“, „Legea privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite pria 

Improprietărire” , „Pământuri rurale“. 

S 

Sădire. A se vedea cuvintele: „Arbori“, „Servitutei. 

Sala d2 şedinţe. Unde se fac publicaţiile privitoare la drepturile copiilor asu- 

pra avcrei soţilor în caz de divorţ cc... . 285 

Sancţiune. A se vedea cuvintele: „Amendă'“ , „Crimă“ ; „Criminală pedeapsă“, 

„Deliei“, „Procuror“, 

Săraci. Cine autorizează dispoziţiile între vii sau prin “testament, făcute în fa-. 

voarea săracilor dintr'o comună eee 
811 

Sarcine. Ce sarcine le impune părinţilor, dreptul lor de folosinţă asupra averei 29 

copiilor lor 229 

ânzarea cu sarcină de întreţinere a. 
— ontract este -v Ce fel de c 

Sie o potcedei Pin. 

—. A se vedea cuvintele: „Alimente“, „Donaţiune “e 

siune“, „Privilegiu“, „Servitute“. 

Schimb. Cum se face schimbul unui imobil « dotal Pa aa 24954 

— Ce este contractul de schimb e 
1405 

— Ce condițiuni se cer pentru valabilitatea “contractului de schimb 1406 

— Ce se întâmplă.în cazul când lucrul dat în schimb nu este proprietatea 

“aceluia careiloferă .. ..- PE i RA . de netul 1407 

— le co ermutantului, în „cazu cân este 5 
„Care sunt drepturi p 

ua 

|. [| [| |... .. [.......... ..... 

ce isa datin schimb ..--.-: 

— Dacă regulele prescrise pentru contractul de vindere-cumpărare sunt : 

de schimb: 
„4409 

aplicabile şi contractului 
PR pt? 

Cum se operează schimbarea domiciliului unei persoa , 

Schimbarea domieilui ă, din ce împrejurări rezultă intenţia cuiva 

— la lipsă de declaraţie expresă, 
a - 

de a-şi schimba, domiciliul e e 

i acel ce pri- 

1:— Ce domiciliu are acel ce primeşte o funcţiune tem porără și cel < P oo 

meşte o funcţiune pe viaţă. . e



Scriptură TABLA DE MATERII Codul civil 

- - Mrtiest] Scriptură. A se vedea cuvintele: „Act autentic“, „Act scris“, „Act sub semnă- 
tură privată“, „Dovadă“, „Inceput de dovadă scrisă“, „Scris“, „Mar. uri“, „Prezumpţiuni“, „Probă“, 

Scurgerea apelor. A se vedea cuvântul: „Servitute“, 
Scutire. Cari sunt creanţele privilegiate scutite de obligaţia luării inscripției „ipotecare 1739, Sechestru. Da câte feluri poate îi sechestrul .. ae 1606. — Ce este sechestrul convențional ... aa 4697 — Dacă secbestrul convenţional este un contract cu titlu oneros sau gratuit, 1608, — Ce regule se aplică sechestrului cu titlu gratuit. 1639 „— Ce bunuri pot forma obiectul unui, sechestru eee 21690 — Când se poate libera depozitarul 'de lucrul sechestrat . . aa 163| —. In ce cazuri se. poate aplica sechestrul judiciar . . 21692 — Ce obligaţiuni se nasc între sechestranţi şi sechestrul judiciar... . . 1633 — Cui se poate încredința păstrarea lucrului pus sub sechestru judiciar. . 1634 - — Ce îndatoriri are persoana însărcinată cu păstrarea lucrului pus sub se- chestru judiciar . 

1634 — Ce drepturi are. debitorul când creditorul abuzează de Jucrul pus în AGE 
1693 — A se vedea cuvintele: „„Compensaţie:, „Locaţiune“, „Rendită”. "Secret. A se vedea cuvintele: „Divorţ, „Sedință publică“, „Şedinţă secretă“, „Taină“, | , , Seducţiune Dacă seducătorul poate fi obligat la plata 'de despăgubiri . . . . 998, 9% Semnătură. Cine trebueşte să semneze actele .de stare civilă ,..._. a. % — A se vedea cuvintele; „Act autentic“, „Act sub semnătură privată“, „Do- nație“, „Subscriere“, 

- Sentinţă. A se vedea cuvintele: „Consiliu judiciar“ — terdicţie“, „Separaţie de patrimonii“. . Separaţie de patrimonii, Dacă” creditorii. unei succesiuni, au dreptul să ceară separaţia patrimoniilor defunctului de acela al moştenitorilor . . . 781, 182 — In ce termin pot creditorii succesiunei să ceară separaţia de patrimonii. 783 — Dacă creditorii personali ai moștenitorilor pot cere separaţia patrimoniului moştenitorilor de acela a] Succesiunei . „704 —  Cari sunt formalităţile şi efectele separaţiei de Patrimonii intre soţi . 1236-1230 „== Cum conservă creditorii şi legatarii Succesiunei, cari cer separaţia de patrimoniu, privilegiul lor asupra imobilelor succesiunei. , ..... 174% — A se vedea,cuvântul: „Dotă“, 
| Serviciu militar. Dacă pierde 'calitatea de român, cetăţeanul român, care fără au- „ torizaţia guvernului va intra în serviciu militar străin . .. 20 

Servitori. Care este domiciliul servitorilor . 
94 

— Dacă servitorii părţilor pot fi ascultați ca marturi în judecarea uriei coreri evo eu pt ocarea unei cereri 234 
— Dacă stăpânii sunt răspunzători d | ocaziunea serviciului ce li s'a încredinţat . Pa Pe ame mea 1000 
— A se vedea cuvintele: „Legea pentru servitori“, „Locaţiune«, Servitute. Dacă 'dreptiul de servitute este un drept mobiliar sau imobiliar. .. 71 
pe este o servitute... ePi mobiliar sau in 516 

„De unde se nasc servituţile A 
STI 

— Dacă locurile inferioare Sunt supuse a primi apele ce Curg in mod firesc din locurile superioare . . -- 
518 

"— Dacă Proprietarul i 
scurgerea firea 

i i 
su aa a apel perioare şi dacă proprietarul SUpErIOr poate face vre o lucrare pentru agravarea servituţii fondului inferior DI 

BT ma tă 513 

.. „Divorţi, „Hotărire“, „In- 

nferior poate rădica o stavilă pentru a opri or ce vin din locurile su 

— 638— - E



  

Codul civil TABLA DE MATERII - | - Servitute 

, , . : irticotui 

„Servitute. Cari sunt drepturile proprietarului asupra unui isvor care se află pe 
proprietatea sa. . ... 579 

— Dacă proprietarul unui fond inferior, poate dobândi prin “prescripţie "foto- 

sinţa de a întrebuința apa ce se scurge din isvorul ce se află pe fon- 

dul superior ...... 580 

— Dacă proprietarul unui isvor poate sa-i schimbe cursul, atunci când acest 

isvor dă apa trebuincioasă locuitorilor unei comune, unui sat sau 

unui cătun. ..... a. . 581 

— Dacă acel care are o proprietate. pe marginea 1 unei ape curgătoare, poate ! 

lua apa necesară pentru irigaţia proprietăţii sale . ... . „582 

— Dacă acel prin a cărui fond trece o apă curgătoare, poate să intrebuin- 
ţeze această apă în toată întinderea scurgerei sale .. ... „582 

— Ce norme trebuesc să ia în consideraţie judecătorii când li se prezintă 

spre soluţionare contestaţii între proprietari cu privire] la apele curgă 

- toare necesare proprietăţilor lor . ... . 583 

— Dacă un proprietar poate obliga pe vecinul său să " contribue la grănă- 
țuirea proprietăţii lipită de asa . . . n. a 594 

— Dacă un proprietar are dreptul să-şi îngrădească proprieatea s sa... .. 585 

— Ce obiect au servituţile stabilite de lege... . .: 586 

— Ce obiect au servituţile stabilite pentru utilitatea publică sau comunală şi 

ce legi şi regulamente guverneuză aceste servituţi ... . . 587 

— Dacă legea poate supune pe proprietari la deosebite obligaţiuni unul către 

“altul, fără că să existe între ei vreo convenţie. ........... 588 

— Ce obligaţii isvorăsc din legea poliției. rurală . . . . cc... 599 

— Ce lucrări pot face coproprietarii asupra zidului comun . . . ». ; 589 

— Dacă este comun zidul, care serveşte de despărţire, între clădiri sau intre 

curte şi grădină şi între ograde, la ţară . .... aa 390 

— Care este semnul de necomunitate de proprietate a zidului Do... 591 

— Cine este obligat a repara şi reclădi zidul comun . . : . a. 592, 593 

— Ce lucrări poate face fiecare coproprietar asupra unui za comun şi ce 

drepturi au ceilalţi coproprietari. în 2 privinţa acestor lucruri făcute 

de un coproprietar - . . - .. .. 534 

— Dacă un coproprietar al unui zia comun are dreptul să înalțe acest zid 

şi sub ce condițiuni ..... - . 595 

— Cum trebueşte să procedeze coproptietarul « ce ar voi sa înalțe zidul co- 

mun, atunci când acesta nu eîn starea purta greutatea inălgării « ce ar 

voi s'o facă . ... A 596 

— Cum poate "câştiga dreptul "de “comunitate a zidului, vecinul care 'nu a 

contribuit la înălțarea lui .. .... - . . 597 

— Cum poate un vecin să facă zidul proprietatea comună asacu a celui ce 

l-a făcut . . - . 39% 

are dreptul a gauri zidul, comun şi "să alătureze sau 1 să spri- 

o lucrare, fără consimţământul coproprietarului . 599 

— Dacă în oraşe şi suburbie poate fi îndatorat vecinul a contribui la clă- 

direa şi repararea îngrădirii ce desparte casele, curţile şi grădinele 

lor şi ce înălţime trebueşte să aibă îngrădirea . .....-..- 600 

— Dacă servituţile active şi pasive se perpetuă, atunci când se reclădeşte 

— Dacă un vecin. 

jine de dânsul vre- 

un zid comun sau o casă ....- - e. 
o! 

— Dacă şanţurile între două proprietăţi se socotesc comune ........ „o 

— Care este semnul aparent al necomunităţii zidului . III 

— După ce se poate cunoaşte că șanțul aparține numai unuia dintre. pro- co 

prietarii vecini . . - eo m
 604 

— Cine este obligat la întreținerea şanţului comun a. i „608 

— Dacă gardul între două proprietăţi se socoteşte proprietate comună . 

—. 639 —



Servitute “TABLA DE MATERII | Codul ciril 

. PE , - Antitstal 
Servitute. La ce depăriare, de la linia despărţitoare a proprietăţii vecinului, se 

ă pot sădi arbori cari.cresc înalţi, plantaţii şi garduri vii ....... 7 
— Dacă vecinul are dreptul a cere scoaterea arborilor şi gardurilor vii, 

, plantați între două proprietăţi de către proprietarul vecin. ..... 608 
— Dacă proprietarul vecin are dreptul a tăia rădăcinele arborilor vecinului 

cari se întind pe proprietatea sa. . .. .. 608 
— Cui aparţin şi cine are dreptul a cere tăierea arborilor ce se atlă -in 

gardul comun cu 609 
— Ce depărtare trebue observată de la proprietatea vecinului, acel ce voeşte 

să facă un puţ; o privată, un cămin sau o vatră, o fierărie, un cuptor 
sau sobă, un ocol! de vite sau să pue lângă zid un magazin de! sare 
sau grămezi de materii corosive. .:. ..,...,...... : 610 

— Dacă unul dintre vecini are dreplul să facă, fără consimţământul celuilait, 
o fereastră sau o deschidere într'un zid comun ....... e 64 

— Ce distanţă trebueşte să păstreze de la proprietatea vecinului, acel ce 
voeşie să deschidă vedere sau ferestre spre vedere sau să facă 
balcoane sau alte asemenea asupra proprietăţii îngrădite sau neîngrădite 

- a vecinului seu ., .... ema ae 612,614 
— Ce distanţă de proprietatea vecinului trebueşte păstrată penlru a avea 

| vederi  pezişe pe proprietatea vecinului . mea e 613,614 — :Ce obligaţie are un proprietar când îşi face straşina casei. , . ... . . . 645 
» —. Dacă proprietarul unui loc înfundat şi care nu are nici o eşirela: 

„calea publică, poate cere o trecere pe.proprietatea vecinului şi sub'ce 
“condițiuni ......-. 616 

— Cum trebueşte reglementată trecerea proprietarului : locului infundat pe 
proprietatea vecinului seu .......,.....ui «617,618 — Dacă: se poate prescrie acţiunea de despăgubire a aceluia care permite 

- dreptul de trecere proprietarilor al căror loc este înfundat şi care este * 
efectul acestei prescripţiuni 619 

— Dacă este permis: proprietarilor să stabilească pe” proprietăţile lor sau în folosul proprietăților lor ori ce servitute vor crede de cu- 
VIDĂ 2690 

— Cum se numesc servituţile stabilite în folosul clădirilor şi servituţile 
„stabilite în folosul pământului, „.. 624 

—. "Ce este o servitute continuă Şi ce este o servitute necontinuă. . ... „. 622 — Ce este o servitute aparentă şi ce este o servitute neaparentă.. . . . . . 692 „— Cum se pot dobândi servituţile continue şi aparente. ...,.... . . . 698 - — Cum se dobândesc servituţile continue neaparente şi cele necontinue şi - ' neaparente . a pa a 624 — Dacă destinaţia proprietarului poate ţine loc de titlu in privinţa servituţilor continui şi aparente ... ........... PR 625 — “Ce este o servitute creată prin destinaţia proprictărului . ae 626 — Când proprietarul a două proprietăţi între care există un semn de servi- tute, înstrăinează una dintre proprietăţi fără ca în contract să se pre- vadă vre-o convenţie cu privire la această servitute, dacă ca urmează . a exista într'un mod activ sau pasiv în favoarea fondului înstrăinat Sau asupra fondului neinstrăinat . .. ca 6QȚ — Cum se constituese servituţile cari nu se pot dobândi prin prescripţie . 628 „— Care sunt întinderile unui drept de servitute ........ me Ta 629 — Dacă servitutea -de a lua apă din fântâna altuia, atruge şi ureptul de: trecere. . 
609 — Dacă acel în -folosul căruia este constituit un drept de servitute, are dreptul a face toate lucrările necesare cu cheltuiala sa, spre a se folosi de servitute şi aopăstra. ...... aa 680,631 

— 640 — | !
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Codul civil TABLA DE. MATERII Servitute 

. 
Articolul 

Servitute. Ce poate face proprietarul fondului supus servituții, în cazul când este . 
însărcinat prin titlu să facă cu cheltuiala sa lucrările necesare pentru 

| ca vecinul seu să se poată folosi de servitute .... aa 682. 
— Ce se întâmplă cu dreptul de servitute atunci când proprietatea î în favoarea 

. căreia s'a stabilit servitutea, sâr împărţi între. mai mulţi codevalmaşi 633 
— Dacă proprietarul fondului supus servituţii are dreptul să facă ceva spre 

“a-i scădea întrebuințarea sau a o îngreuia . ... „634 
— Ce drepturi are proprietarul fondului supus servituţii, atunci când servi- 

tutea a devenit nfai impovărătoare propietarului fondului supus sau 

  

dacă il opreşte a face pe acest loc reparaţiuni folositoare . . . , „634 
— Dacă acela.care are un drept de servitute poate exercita acest drept aşa 

fel încât să împovăreze fondul supus servituţii aceea a. 6085 
— Cum încetează dreptul de servitute .... 636 
-— Dacă după încetarea servituţilor, ele mai pot. renaşte RR 687 

— Dacă servituţile se sting atunci când ambele proprietăţi e cad în aceiaş 

mână ..... PR DR me 638 

— Dacă servituţile se pot stinge prin neuz şi prin ce termin ; anume .-. . '639, 640 
— Dacă se poate .prescrie modul servituţei  . . . 64 

— Când proprietatea în folosul căreia sa stabilit servitutea, aparține. mai 
- multor proprietari, dacă întrebuinţarea servituţii din partea unuia 

dintre ei, opreşte întreruperea prescripţiei în privinţa celorlalţi .. .  6p 

-— Când între coproprietari în folosul cărora sa stabilit servitutea, se. 
"wăseşte unul în potriva căruia nu curge prescripţia, precum ar fi un 

minor, dacă acesta păstrează dreptul de servitute şi i pentru ceilalţi 

, coproprietari ... . ” J 643 

— A se vedea cuvintele: ,: Accesiune, „Aluviuner, „Arbori , „Proprietate“, . 

„Purgati. i 

Sex. Dacă actul de naştere trebueşte să arate sexul copilului născut A 43 

— Dacă. procesul-verbal al ofițerului de stare civilă, încheiat cu ocazia găsi- , 

rei unui copil nou născut, trebueşte să arate sexul copilului g găsit. . + 

— Cine poate adopta pe un. altul . . 309 

Sezină. Dacă ascendenţii şi descendenţii au de drept posesiunea 'succesiunei _ 

din momentul decesului defunctului . . . cc. e e 6IĂ 

— ântul: „Succesiune“. 

Satu. E ace doază Preşedintele tribunalului la prima înfăţişare a soţilor, , 

în caz.de divorţ prin consimțământ mutual ..... 261 

— Ce lucrare încheie grefierul tribunalului, când soţii perzistă în divorţul 

prin consimţământ mutual, după observaţiile ce se fac de Preşedin- 

tele tribunalului şi de asistenţi, după trecârea unui an: de la prima 

.. 266 declaraţie | 

— A se vedea cuvintele: „Consilii, „Divorţ . * Sratuitorie. N 

Sfătuitori. De cine sunt asistate părţile cu ocazia judecării, cererei de divorţ. 24 

— Dacă sfătuitorii au dreptul să vorbească în procesul:de divorţ ... . 23] 

In prezenţa căror persoane se audiază martorii în procesul de divorţ | „236-238 

_ 

“e 

— A se vedea cuvintele: „Divorţ“, „Sfaturi“. Tutea, 

Sigilii. A se vedea cuvintele: „Minoritate“, „Succesiune“, „Tutelă 

A vedeau cuvântul: „Dotă“. 
NR 

Siena Ci sunt formalităţile de simplificarea formalităţilor de plata chiriei 1 114 

Siminlațiune. Intre ce părţi are putere actul secret care modifică un act public. 1175 

Siugi. Dacă servitorii. soţilor pot fi audiaţi ca marturi în procesul'de ea al 
.. 234 

stăpânilor lor - “ei Ş 

— vedea cuvântul: „Servitor“ 

Sainte te are dreptul să facă opoziţie la căsătoria unui nebun și în ce 
„155 . .: 

condițiuni 
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Smintire TABLA DE MATERIU E Codul ciril 

Smintire. A se vedea cuvintele: „Interdicţie“, „Nebun“. 

Societate. Ce este contractul de societate ....... 4491 
—  Cari sunt conuiţiunile pentru valabilitatea unui contract de societate, în 

ceeace priveste obiectul, folosul şi miza membrilor :........ 14% 
De câte feluri sunt societăţile .... a a 21498 
De câte feluri sunt societăţile universale ... .:..... „1494 
Ce înseamnă o societate a tuturor bunurilor prezente şi dacă bunurile do- 

bândite prin donaţiune sau succesiune, intră în patrimoniul acestui 
fel de societate a] aaa 21495 

Ce înseamnă o societate a câztigurilor. . . .. e 24496 
In ce cazuri se poate spune că s'a format o societate universală de câşti- 

Curi ea 1497 
Ce condițiuni. trebuesc să indeplineasca persoanele cari compun 0 socie- . 

tate universală. . . cp 1498 
Ce înseamnă o societate particulară . . . . e ac 2 1499, 1500 
„Din ce moment începe societatea „... aaa 1504 
Cât durează societatea atunci când nu s'a stipulat nimic în această privinţă 1502 
“Cari sunt obligaţiile asociatului în privinţa mizei sale pusă în societate . 1503, 1504 
Cari sunt obligaţiiie asociătului cure a luat din casa societăţii o sumă de | 

Cari: sunt obligaţiile asociatului care s'a îndatorat a pune în comun in- . 
dustria sa ee 24505 

Cum se prucedează atunci când un asociat primește o sumă de la un de- 
bitor. al său care este şi debitor al societăţii, în cazul când în chitanţa 
„dată s'ar specilica că suma a fost primită în comptul datoriei asocia- . 
tului, precum şi în cazul când primirea S'ar fi. făcut în comptul dato- 
iei societăţii. . 1506 

Ce se face atunci când unul dintre asociaţi şi-a primit partea sa întreagă * 
din creditul comun iar debitorul a devenit în urmă însolvabil. ... 1507 

Dacă fiecare asociat răspunde către societate de prejudiciul cauzat prin - 
cuipa sa și.dacă aceste daune se pot compensa cu foloasele pe care 
asociatul le-u adus societăţii prin industria sa în alte afaceri . . „4508 

Ia sarcina cui cade riscul şi .pericolul lucrurilor a căror folosinţă numai, 
a fost adusă ca aport în societate SR 1509 

Ce acţiuni are asociatul în contra societăței. . ....:..... 1510 
Cum .se procedează în cazul când prin contractul de societate nu se deter- 

mină partea de câştig sau de perdere a fiecărui asociat . . . =. . 1514 - 
Cum se procedează în cazul când, pentru. determinarea părţilor de câştig 

cuvenite asociaţilor, ei”au convenit a se raporta la judecata unuia 
dintre ei sau u iui al treilea şi în .ce terinin asociatul câre se crede i 
nedreptiţit: prin determinarea părţii. ce i s'a fixat, poate el reclama. 1512 

Dacă este valabil contractul: prin care se slipulează ca un asociat să înca- 
seze totalitatea câştigurilor sau ca unul sau mai mulţi asociaţi să fie 
scutiţi de a participa la perderile societății . ...... 1. 21583 

Dacă asociatul însâreinat cu administrarea societăţii, in virtutea unei 
clauze speciale din contract, poate să facă fără invoirea celorlalţi. aso- 
ciaţi toate actele de administraţie, fâră să poată fi revocat în cursul , 
duratei societăţii . 1504 

Cum se procedează când sunt însârcinaţi mai mulţi asociaţi cu adminis- traţia societăţii, fâră a se fi determinat funcțiunile lor. ....... 1515, 1516 Ce regule trebuesc observate, în lipsă de stipalaţiuni speciale, în -privinţa „modului de administraţie a societăţii... , ee ISIT Dacă asociatul care nu este admini sociat strator, poate vinde sau obliga lucrurile „ Societăţii . | 1518 

— 642 —



  

7 

Codu! civil | TARIA DE MATERU " Societate 7 

îi 

Sorocire. Când se comunică ordonanța de sorocire în materie de divorţ . 

— A se vedea cuvântul: „Termin“. 
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î. - ” 1. _ , Articolul 

Societate. Dacă un asociat poate, fără învoirea asociaţilor, să-şi asocieze o a. 
treia persoană la partea ce o are în societate . . ....,.,....- 1519 

— Dacă asociaţii sunt răspunzători în mod solidar pentru datoriile societăţii 
şi dacă pot să oblige pe ceilalţi asociaţi fâră autorizarea lor. .. .... 1520 

— Care este responsabilitatea asociaţilor când mai mulţi dintre ei s'au înda- 

“torat câtre acelaş creditor . . . . e... 152] 

— Când s'a stipulat expres ca sa contractat o , obligaţie pe seama societăţii, 

" dacă această obligaţie îndatoreşte numai pe asociatul contractant sau 

şi pe ceilalţiasociaţi. . .:.... . 1522 

— Prin ce moduri încetează o societate - . a... "1523 

— Cum se dovedeşte prelungirea contractului de “societate RE 1524 

— Care sunt efectele perderei lucrului promis de un asociat înainte şi după 

predarea lui în comun societăţii, în privința continuării sau încetării 

societăţii. . cc... [mt . . | Pee a. 1525 

—  Cari sunt drepturile moştenitorilor asociatului decedat în cursul duratei 

' societăţii şi dacă se poate stipula ca în caz de deces al unui asociat, 

societatea să continue cu moştenitorii sei sau numai cu . asociaţii ră- 

maşi în viaţă. sc „1526 

— Când se poate cere desfacerea societăţii prin "voinţa unui singur asociat. 1827 

— Când renunţarea unui dintre asociaţi la continuarea societăţii este de rea 

“credinţă şi când este făcută fără timp. .. „... 1528 

— Cana poate să ceară unul dintre asociaţi desfacerea societăţii făcută pentru 

un timp determinat, înainte de expirarea: timpului pus . "a 1329 

— Cum se face împărţeala averei unei societăţi între asociaţi. .. . 1530 

— Dacă dispoziţiile din codul civil privitoare la societăţi se aplică şi socie- 

tăţilor comerciale -... . cc cc... a 1531 

— A se vedea cuvintele: „Legea pentru persoanele juridice“, | 

Societate de achiziţiuni. Dacă soţii supunându-se regimului dotal, pot să stipu- . 

leze o societate de achiziţiuni „o... cc... Î.. .. 1287 

» — Cari sunt drepturile şi obligaţiile soţilor, cari stipulează în contractul lor 

de căsătorie o societate de achiziţiuni, în privința datoriilor şi lucru- 

rilor lor mobile ... cc... ee 
1288 

— Cum se procedează cu bunurile mobile, existente la epoca căsătoriei sau 

cari au căzut unuia dintre soți în urmă şi cari nu au fost constatate 

prin inventar regulat ca 
1289 

— Din ce se compune fondul comun al societăţii de achiziţiuni dintre soţi. 1290 

— Cum se împarte fondul comun al societăţii de achiziţiuni, la încetarea 

sarcinelor căsătoriei . - „ 1291, 1292 

_— Când amândoi. soţii vor avea, pentru arepturile lor personale, a prelua 

valori din fondul comun, dacă femeea sau moştenitorii sei, vor trece 

înaintea bărbatului. - gi a ee 1293 

— A se vedea cuvintele: „Contract de =tstorie”, „Dot 

cuvintele: , uccesiune“, „ 

- Socol A e ii de alimentare au ginerii. şi nurorile faţă de socrii lor, şi în sea: 

azuri încetează aceste în atoriri cc 
B 

Solidaritate. CA se vedea cuvintele: „Comodat',: „Cuasi: delicte, Dee tate 
jusiune“, „Mandat. E „Obligaţie“, „Remiterea atoriei't, „Societate“ 

esiune“, „Tutelă 

Sotvabinitete: A se vedea cuvintele: „Cesiune'“,  „Fidejusiune:. 
vintele: „Adjudecare“, ' Notificare“. 

Somaţie. A se vedea cu a atoria fratelui seu 2155 
Soră. Când poate face 0 soră opoziţie la căs or m 

_— A se vedea cuvântul: „Succesiune“. 
239



Soţi _ TABLA DE MATERU | Codul civil . 

, 
Aticalal 

Soţi. In ce cazuri soţii pot cere anularea căsătoriei. lor 166 — In ce cazuri nu se mai poate cere anulare căsătorie. contractată de către 
soţi cari nu aveau vârsta legiuită | . . „167 — Dacă soţii pot cere anularea unei a doua căsătorii. Pa 170 — Când soţii cei din urmă căsătoriţi, opun nulitatea primei căsătorii, dacă trebueşte judecată în prealabil nulitatea acelei căsătorii . TA — Cine poate cere anularea căsătoriei săvârşită în taină sau înaintea unui ofiţer de stare civilă necompetent 473 — Pentru ca cineva să poată reclama titlul de soţ și efectele civile ale căsă- 

„ toriei, ce acte trebueşte să prezinte : - 176 — Dacă pentru. dovedirea căsătoriei între soţi, pot ei să invoace numai pose- | ” siunea de stat II E 177 — Când există posesiune de stat şi act de căsătorie, dacă mai pot soţii să conteste validitatea acestui act... | 
— Când dovada celebrării căsătoriei se ală dobândită prin rezultatul vre-unei proceduri criminale, ce efecte produce îgscrierea sentinţei in registrele stării civile în privinţa soţilor şi copiilor .. o 460 — Când soţii au încetat din viaţă, fără a intenta vre-o acţiune în privinţa căsătoriei lor, cine poate intenta acţiune civilă şi acţiune publică. . - 181 — Daca o căsătorie s'a declarat nulă, ce efecte produce şi in ce condițiuni faţă de soţi şi.faţă de copii PD 180,184 - — Dacă soţii işi datoresc unul altuia, credinţă, sprijin şi ajutor. . 2194 —  Cari sunt drepturile şi datoriile respective ale soţilor. . . . . . 1... 194-008 — Când pot cere soţii divorțul . - : „2141-21 — Dacă soţii cari se vor despărți se vor mai putea recăsători a DIȚ —  In.caz de divorţ pentru. cauză de adulier dacă soţii adulterini se pot căsători 279 —. Cari sunt drepturile copiilor, în privinţa averei soților, în caz de divorţ prin consimțământ mutual şi asupra averei soţului vinovat, în caz de Ă divorţ .pentru cauză determinată şi cari sunt formalităţile de indepli- „ nit pentru realizarea acestor. drepturi . .. 285 — Dacă un soţ poate adopta fâră consimțământul celuilalt soț :. . ... ... O>310 —  Cari sunt efectele adopţiunei asupra dreptului adoptatului de asecăsători 311 — A se vedea cuvintele :. „Ascendenţi, „Bărbat“, „Căsătorie“, „Contract de. i căsătorie“, „Copii, „Descendenţi', „Divorţ, „Donaţiune“, „Dotă:, „Femee“, „Filiaţiunet,,, Mamă“, „Minoritatet, „Paraternă“, „Paternitate“, „Putere ptrintească“, „Rude“, „Societate de achiziţiuai:, „Succesiune“, „Tatăl“, „Tutelă“, „Vânzare“, ! . Spitale. Cum se încheie actele «de moarte in caz de deces în Spitale militare „Său civile, sau orice alte stabilimente publice sau particulare . . .. 66 — Cine şi cum redactează actele de moarte ale militarilor şi funcţionarilor „. ataşaţi pe lângă. armată, decedați în spitale. militare . . PI 82 Spiţeri. Dacă spiţerii cari au tratat pe o persoană. în boala de care au murit, Sunt în drept a beneficia de dispoziţiile între vii sau testamentare ale persoanei decedate, făcute în favoarea. lor . 

810 
| Spor. Cui se cuvine sporul animalelor „-, 

| - "103 A Zice el de fruct este sporul animalelor .-.! a 2399 prijin. Dică soţii işi datoresc unul altuia, credinţă, sprijin si ai 194 Stabilimente. n recinţă, sprijin şi ajutor 194 
Cum se încheie actele de moarte în caz de deces în spitale mili- ' tare sau civile, sau orice alte stabilimente publice sau particulare . . 66 — pacă Stabiliraentete de utilitate publică, neautorizate sau nerecunoscute . » Pot beneficia de dispoziţiile între vi; i Z 

în favoarea penele poziţ Vii Sau prin testament făcute _ 
Sa , _ eh. Pe e e au ... - 811 

| In. ce condițiuni pot să accepte donaţiunile, stabilimentele de utilitate - publică, recunoscute ca persoane morale . .. - i 817 
Li 
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- , 
articolul 'Stabilimente. Ce persoane nu se pot face adjudecatari, nici direct, - nici prin persoane interpuse. ...,...., Peace e 21308 Stăpâni. Cine redactează actul de naștere al unui copil născut pe un vas român. 45 — Cum se procedează cu actul de .naştere al unui copil născut pe un vas român, când. vasul ajunge într'un pârt român şi într'un port străin . 46, 4? — Cine este obligat să declare decesul persoanelor moarte în. stabilimentele publice sau particulare. .. Pe „66 — Cine încheie actul de moarte al unci persoane decedate pe un vas român 71, 72 —  Cari sunt obligaţiile stăpânului ale cărui afaceri au fost bine administrate, 

în privința-gerantelui şi a persoanelor cu care gerantele a contractat 991 — Dacă stăpânii. sunt răspunzători de prejudiciul cauzat de servitorii sei . 1000 — Dacă. stăpânul unui animal este responsabil de prejudiciul cauzat. de 
animalul seu... a ea 1004 

— Dacă stăpânul unui edificiu este responsabil de prejudiciul cauzat prin ruina . 
edificiului scu, atunci când ruina este urmarea lipsei de întreţinere 
sau a unui Viţiu de construcțiune . III 

— Dacă stăpânul se crede pe cuvântul. seu în ceea ce priveşte  câtimea 
! salarului şi plata lui, cc 1472 

— Dacă stâpânii de corăbii şi cărăuşii sunt responsabili de lucrurile ce le-au 
încârcat pe bastimentul sau carul lor, precum şi pentru acelea ce li 
s'au remis în port sau.in magazinele de depozit spre a fi încărcate pe 
bastimentul sau carul lor . . . . ce 21474, 1475 

— A se vedea cuvintele: „Locaţiune“, ,„Servitor“. E : 

Stăpânire. A se vedea cuvintele: „Posesiune“, „Proprietate“, . 

1002 

Stare civilă. Ce lege guvernează starea civilă a românilor, chiar când ei îşi au 
reşedinţa în străinătate. . . . .. ..-. aa '2 

— Ce tribunale sunt competente să judece reclamaţiile privitoare la starea 

— Dacă chestiunea suprimării stării civile, înainte de a veni înaintea unei 

instanţe penale, trebueşte să fie rezolvată în mod definitiv de o:'in- 

stanţă civilă e aaa te + 800 
— Dacă se poate prescrie acțiunea pentru reclamarea stării civile în pri- | 

vinţa copilului . . cc ee 301 

— In ce cazuri şi în ce termin.vor.putea să intenteze acţiune pentru recla- 
” marea stării civilă, moştenitorii copilului . . . i - 1. 302,303 

— A se vedea cuvintele: „Act de căsătorie“, „ct de încetare din viaţă“, 

Act de naştere“, „Act de stare civilă“, „Adopţiune, „Filiaţiune“, | 

"Ofiţer de stare civilă“, „Bectificare“, „Statut personal“. , 

Stare de smintire. A se vedea cuvintele : „Căsătorie“, „Interdicţiunet. | 
i ui î iveşte succesiunile ) tul de moștenire al statului în ceea ce priveş 

Stat. Care este dreptu , Ca a ma eee „680, 681, 683 
Dacă statul poate accepta donaţiunile tăcute în tavoarea sa... ia 817 

| Dacă statul este responsabil de prejudiciul cauzat de prepuşii „sei, în 

funcțiunile ce li s'au încredinţat . . - . îi . i RR “ini Deisone 1000 
judecatari, nici direc — Ce persoane nu'se pot face adjude 3 „n Pee 

interpuse .... - 

— A se vedea cuvintele: „A 

“Statut personal. Dacă statutul. personal urmă 

ința în străinătate .. , ee iei 

Statut reale Dacă statutul real se aplică imobilelor situate in România, chiar , . , tre străini cc... 2 
când ar fi posedate de către Ş | 

'Stelionat. Ce răspundere are vânzătorul' care cu rea credință a vândut lucrul 

e tea 21846 acestuia .. . .. . . .... | 

'Ştergere. A se vedea cuvintele: „pote 

ccesiune“, „Insuie“, „Succesiune“, — 
reşte pe români, chiar când îşi au 

2 

că“, „Privilegiu'”. 
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- Stingerea drepturilor TABLA DE MATERII? Codul civit 

. 
Articolut 

tingerea drepturilor. A se vedea cuvintele: „Acceptare“, „Adopţiune“. „Anulare“, 
: _uiAvulsiune“, „Beneficiu de inventar“, „Căsătorie“, „Cesiunet, „Clauză 

„penală“, „Compensaţie“, „Confuziune*, „Consiliu judiciar, „Depozit“, 
"„Dezavuare“, „Divorţ, „Donaţiune“, „Emancipare“, „Fidejusiunet, 

-: „mpărţeală“, „Ingratitudine“, „Interdi “ţie“, „potecă“, „l.egat', „Legi- 
" „timace“, „Leziunet, „Mandat, „Minoritate“, „Novaţ une“, „Nulitate“, 

| _„Obligaţier, „Obligaţie alternativă“, „Obligaţie solidar: “, „Oferta reală“, 
-.? “aPerderea lucrului datorit“, „Platăr, „Prescripţie“, „Privilegiu“, „Remi- 

: tere“, „lenunțare“, „ltevocare“, „Separaţie de patrimoniu“, „Servitute“, 
„Societate“, „Stare civilă“, „Subrogaţie:“;; „Succesiune“, ,„Termin“, 
„Tutelă“, „Uzufruct“, „Vânzare, _: . - a 

Stipulaţie pentru aitul. Dacă “este. admisă stipulaţia "pentru altul în dreptul 
- civil român ... cc. a... eee ec 96% 

Străinătate: Dacă legile relative la starea civilă şi la capacitatea persoânelor, | 
urmăresc pe români chiar când ei îşi au reşedinţa în străinătate .. 2 

-— Dacă actele stârii civile privitoare. la români sau la' străini fâcute în stră- 
;inătate: sunt. valabile în România. . 34 

- — Ce formalităţi trebuesc observate la căsătoria sâvârşită în ţară srăină, | 
între români, sau între români şi stră:ni pentru a fi puternică în ţară. 152 

— - Dacă românul aflat. în străinătate poate face testament şi în ce anume 
Ă =fOrmă. i ac cc... ... o... cd. eee eee aaa. 885 

„ — Dacă actele fâcute în ţară străină, cari constată consimțământul pentru ! 
ştergerea sau reducţiunea unei inscripțiuni ipotecare, sunt executorii 
în România .... „ , 1789 

— A se vedea cuvintele: „Act de căsătorie“, „Act de încetare. din viaţă“, Ia 
-. „„Act de naştere“, „Act de stare civilă“, „Strainii, : - 
Străini. Ce -legi' guvernează imobilele din România, chiar când sunt posedate 

+ „de străini e. 2 
— Ce legi guvernează starea civilă şi capacitatea străinilor ....... . 2 
— Cum dobândesc străinii calitatea de român ..........., aa 6-20 „—. Dacă străinii se bucură în România de aceleaşi drepturi civile ca şi românii.. 11 — Ce naţionalitate are străina ce se va căsători cu un;român ..... . 12 „— Dacă străinul poate fi tras în judecata tribunulelor române, pentru obli- -* gaţiile contractate cu un român . ...... 3 13. ;— Când era obligat strâinul reclamant să depună cauţiunea „judicatum solvit. 15 — Dacă supuşenia unui româna unei protecţii. străine, face a se perde calitatea i _deromăn e DR 17 — Ce naţionalitate va avea românca, ce se Va.căsători cu un strâin .... 19 — Ce formalităţi trebuesc îndeplinite pentru căsătoria săvârşită în ţară i “Străină, între români sau între români şi. străini pentru a îi valabilă Pa în România ... | DI 152: „> Dacă străinii pot dobândi imobile rurale în România ......... 1308, 1310 — A se velaa cuvintele: „„Lezea pentru controlul străinilor“, „Străinătate:e, * Strămutare, Cum se face Strămutarea proprietăţii bunurilor ....:._.._ a. 644 - 649: — A se vedea cuvintele: „Cesiune“, „Domiciliu“. . : „ Straşină. A se vedea cuvântul: „Servitutere, A „ Strlcăclual. A se vedeu cuvintele: mÂntichreza, „Arendare“, ,Cărăuş“, sComo- * dat, „Daune“, „Dapazit“, „Dorăi, „Imprumut“, „Locaţiunet, „Servituter:, , „„mSocietate, „Succesiune“, nUzufruct“, » Vânzare“, ă Sbareniare. A se vedea: cuvintele: s»»Arendare“, „LLocaţiune“. Subinchirlere. A se vedea cuvintele: „Arendare“, ssLocaţiune“. - Subrogaţiuna. Cum se face plata prin subrogaţie. .. ........ Da "1106 „=! Cum se face subrogaţia convenţională. ...... 3 1107 „— Cum se face subrogaţia de drept... . | SI a 1108:
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Subrogaţiune. In contra cui operează subrogaţia stabilită de articolele 1106—11C8 

şi ce efecte are ... see eee eee eh. 

Subscriere. Ce face Preşedintele tribunalului cu cererea: de divorţ şi ce lucrare 

încheie el Pee 

— Cine subscrie procesul- „verbal încheiat cu ocazia audierei . marturilor în 

materie de divorţ . . . Cam... 

— Asevedea cuvintele: „Act autentic“, „Act de căsătorie“, „Acude încetare 

din viaţă“, „Act de naştere“, „Act de stare. civilă“, „Act sub semnătură 

privată“, „Semnătură“. 

Substitaţiuni. Dacă substituţiunile sau fideicomisele sunt permise ete 

— Dacă este permisă dispoziţiunea prin care oa treia persoană ar fi chemată 

a lua darul, moştenirea sau legatul, atunci când donatarul, moştenito- 

rul sau legatarul nu ar primi sau nu ar putea primi. 

Succesiune! Care este domiciliul unei succesiuni .,. . 

— Ce este teoria eredelui aparent. - 

Â . . . [ .. . ... . .. .. 

— Când funcţionarul stării civile sau orice alt autor al fravidei, brivitoare la 

o căsătorie, a încetat din viaţă când s'a intentat acţiunea în contra sa, 

dacă pot fi urmăriţi moştenitorii pentru despăgubiri şi.de către cine 

| ANUM
E 

— * Cine pnate cere anulareia tocmelilor sau pornirilor de judecată, “făcute de 

femeea măritată, fără autorizaţia bărbatului seu . . . . . cc... 

— Dacă divorţul poate lipsi. pe copii de foloasele ce le-au avut asigurate de 

legi su pria contractul de căsătorie. . . . o... cc... 

— Dacă bărbitul a murit înainte de a tâgâdui paternitatea, în ce cazuri şi 

în ce termin, vor putea moştenitorii contesta legitimitatea copilului . 

— In ce cazuri şi în ce termen, Vor putea să intenteze acţiune pentru recla- 

marea stării civile, moştenitorii copilului. cc... 

—  Cari sunt efectele adopțiunei în privinţa succesiunei adoptatului şia rude- 

lor sale cc 
e 

— Dacă adoptatul moare “fară descendenți, e cine are dreptul la succesiu- 

mea Sa 
a 

— Dacă adoptatul moare "Tăsând copii sau “descendenţi şi aceştia mor fără 

posteritate, cine are dreptul de succesiune asupra lucrurilor dăruite 

de adoprator . cc cc 
losintă o. 

-— Asupra cărei averi a copiilor, părinţii nu au dreptul de folosintă . a. 

— Cum se dob indeşte şi se transmite proprietatea bunurilor ........- 

__ Cum se deferâsuccesiunea. . . e. e. AIE 

_— Cum şi când se deschide o succesiune. - :. Ca 

— Cine regulează ordinea succesiunilor între moştenitorii „legitimi cc..
. 

—  Cari sunt drepturile copiilor naturali în privinţa succesiunei mamei lor şi 

a colateralilor sei . cc
 tori legitimi sau 

— Cine moşteneşte bunurile unui defunct, i în “lipsă de moştenitori legitimi sau 

Datu e
 ce lui defunetu- | 

_— Ce moştenitori au posesiunea sucessiunei din “momentul decesului defunctu- 

lui, şi cun intră în posesiunea : succesiunei . acei ce nu oau dela lege 

; 

— Ce condițiuni se cer pentru câ cineva să poată veni la succesiunea unei 

persoane. «
cc
 tin momientul deschiderei 

— Dacă un copil conceput, se consideră că există în momentul deschiderei 

__succesiunei . . "i 
- 

-— Dacă un copil născut mort se consideră că. există în' momentul deschi- 

derei succesiunei. . cc cce 
 cecesiune 

— Ce persoane sunt nedemne şi deci excluse de a veni la o succesiune . - 

— Ce efecte are lipsa de denunţare a omorătorului defunctului, în privinţa 

succesiunei acestuia c
o 

o. 
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Succesiune _TĂBLA DE MATERII . Codul civir 

| - 
| - Meticotul Succesiune. Ce obligaţii are moștenitorul îndepărtat de la Succeşiune ca nedemn, a „_- în privinţa„restituirei fructelor şi veniturilor ce a încasat . ..... GÂT — Când copiii nedemnului vin la succesiune în Virtutea dreptului lor propriu, dacă. pot îi depărtaţi pentru greșala tatălui lor „.. ..... a 656 — Dacă nedemnul. departat dela o moştenire, poate să reclame uzufruciul - legal asupra. averei moştenită de copiii - sei; în virtutea dreptului lor : propriu în succesiunea de la care nedemnul a fost depărtat. . ... 65 — . Cum se defer succesiunile:. 2639 — Cum se stabileşte proximitatea rudeniei în materie de succesiune . e ,660 —  Cum:se formează linia dreaptă şi linia colaterată în materie de succesiune . 66t — Cum se numără gradele de rudenie în linie directă, în materie de Succe- Ce 

602 — Cum se numără gradele de rudenie în linie colaterală, în materie de succesiune. .. - 668 — „Ce este reprezentațiunea în materie de succesiune . . N a GB — "In ce cazuri este admisă reprezentaţiunea în linie directă descendentă, în materie de succesiune .......,.. 7063 — In ce cazuri este admisă reprezentațiunea în linie colaterală, în materie de succesiune . ........ Pa aa 666 —  Cum'se face împărțeala succesiunei, când se admite. Teprezentaţiunea . 667 — Cine poate fi reprezentat şi dacă se poate reprezenta o persoană la a cărei succesiune Sa renunțat ERIE 668; „— Care este dreptul de moştenire al copiilor şi descendenților, cum moşte- i nesc şi în ce proporţiune a GO — Care este dreptul de moștenire al descendenților în Succesiunea descen- denţilor lor morţi fără descendenţi. ........ GTA — Care este dreptul de moştenire al descendenților în Succesiunea descen- denţilor lor, când aceştia au murit lăsând frați, surori sau descendenţi de 'ai acestora. RIES II ..  G7I — Care este dreptul de moştenire al rudelor colaterale în „Succesiunea fra- telui lor, mort. fără posteritate şi fără părinţi... e GT — Care este dreptul de moştenire al rudelor colaterale în "succesiunea fra- i telui lor care a murit lăsând părinţi sau numai unul dintre ei .. . 673 — Care este dreptul de moştenire al fraţilor'în succesiunea fratelui lor, când * nu sunt toți născuţi din acecaşi căsătorie . 074 — Cum se împarle moştenirea cuiva 'care a murit fără a-lăsa fraţi sau as- cendenți .. ,... ” - ERE 675 — Până la ce grad moștenesc rudele defunctului ... Pe 076 — Care este dreptul de moştenire al copiilor naturali în Succesiunea mamei lor, a ascendenţilor şi colateralilor ei ...... e GT7I — Cine. moşteneşte pe copilul natural, 'mort fâră- posteritate ...... 678 — Care este dreptul de succesiune al soţutui nedespărțit ..,.. 679 —. Care este dreptul de succesiune al Statului. . — Ce formalităţi trebuese să îndeplinească soțul Şi Statul când cer o succe- siune, . PARI 681 — Dacă soţul în viaţă este dator a da cauţiune solvabilă 'cânu cere moşte- 
—  Cari sunt răspunderile soţului în viaţă şi ale Statului, când nu îndepli- . ! nesc formalitâțile cerute de- lege pentru acceptarea succesiunei de- functului'. POI N RR 68 
— Care este dreptul de succesiune al văduvei sărace în succesiunea soţu- e lui seu, când acesta a murit lăsând descendenți . : „694 

„— Care este dreptul de Succesiune al văduvei siirace în succesiunea soţului seu,. când. acesta a: murit lăsând rude de sus sau de alături 034 

, . — 648 —
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. Articolul Succesiune. Cum se face acceptarea unei succesiuni . . . 2095 —- Dacă un moştenitor poate fi i obligat a accepta succesiunea ce i se cuvine . 636 — Dacă femeea măritată poate accepta o succesiune fără autorizaţia soţului 
Sau a justiției |n n GO? — Ce formalităţi trebuese îndeplinite pentru acceptarea succesiunei cue- 
nită minorilor şi interzişilor . ....... Pa GBT — Dacă acceptarea succesiunei are efect retroactiv: “până. la ziua deschiderei 
Succesiunei |... E cir 

— Când este acceptarea succesiuncei expresă şi când este tacită ee 0BO 
„— Dacă actele curat'conservatorii, de îngrijire şi de administraţie provizo- 

"_rie, făcute de moştenitor, pot fi considerate ca acte de acceptarea 
succesiunei ...... 090 

—. Dacă donaţiunea, vânzarea sau cesiunca drepturilor succesorale făcute 
de un moştenitor, pot fi considerate ca acle de acceptarea succe- 
Siunei i a GOI 

-— Când acel căruia i se cuvine o succesiune, a murit fâră să “fi renunțat 
sau săo fi acceptat în mod expres sau tacit, dacă moștenitorii sunt în 
drept să accepte sau să renunţe la acea succesiune . . . . . . . .692, 693 

— Dacă moştenitorul major poale să atace acceptarea expresă sau tacită a 
succesiunei ....... Ce. a... 094 

— : Dacă renunţarea la o succesiune se poate presupune. şi “cum trebueşte 
„făcută această renunțare. .. . cnc. 695 

— Ce efecte are renunţarea la succesiune, în privinţa drepturilor moşten - . 

torului care a renunţat .. . cc 696 

— Cine profită de partea moștenitorului. care a renunţat la succesiune. . 697, 698 

— Dacă se poate reprezenta pe moștenitorul care a renunţatla succesiune 696 

— Dacă creditorii moştenitorului care a renunţat la succesiune, pot accepta: 

succesiunea pentru debitorul lor şi cui profită această acceptare .. 699 

— In ce termin se prescrie facultatea de a accepta sau: de a renunţa la o suc- _ 

cesiune . | „200 

Dacă moştenitorul care a renunţat la o succesiune, o mai poate accepta 
şi dacă drepturile dobândite asupra moştenirei de către terţi, după re- 
*nunţarea la succesiune, pot îi vătămate prin acest fapt ......,. 

Dacă se poate renunţa la succesiunea unui om în viaţă sau a se înstrăina drep- _ 

turile eventuale ce s'ar putea dobândi asupra unei succesiuni viitoare 702 

Dacă moştenitorii cari au dat lao parte sau au ascuns lucruri deale succe- 

701 

siunci, mai pot renunţa la acea succesiune Pe. 703 

— Ce formalităţi tcebueşte .să îndeplinească moștenitorul care voeşte să _ 

__ accepte succesiunea sub: beneficiu deinventar .'. .-. ..... , 704 

— Ce efect are declaraţia moştenitorului că acceptă succesiunea sub bene. 

ficiu de inventar, atunci când el nu a cerut să se facă inventar fidel os 

705 şi exact al tuturor bunurilor succesiuni. . .. .. i î 

Care este termenul acordat de lege unui moştenitor pentru a face inventar 06 

! Când în succesiune se găsesc obiecte supuse stricăciunci sau a căror 
tc 

conservare ar costa scump, dacă moștenitorul poate să ceară autoriza- 

ţia justiţiei pentru vânzarea lor, şi dacă această procedarea sa poate. , 
- 

fi considerată ca un act deacceptarea succesiunei. . . . ....... 707 

— Dacă în timpul termenelor acordate de lege unui moştenitor pentru a face 2 inventar şi pentru a delibera, poate el fi silita se pronunța dacă. 

acceptă sau renunţă la succesiune sau dacă se poate obţine vreo con- 

700 damnare în contra sa . so. cc... 
- 

Dacă după expirarea termenelor acordate de lege pentru facerea inven 
În € ci 

tarului, moştenitorul mai poate cere şi obţine de la tribuna! un nou „0 

termin 

— 049 — ,
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Pa | > Meli 
Succesiune. Cine plăteşte cheltuelile de:urmărire fâcute în contra moştenitorului _ 

care a cerut suspendarea ei şi acordarea unui nou termin pentru fa- . 
cerea inventarului succesiunei . 110 

— Dacă după expirarea termenilor. acordate de lege şi de tribunal pentru 
- facerea inventarului, moștenitorul mai are facultatea de a face încă 
inventarul succesiunei . .. DAP 

— Dacă moşienitorul care a ascuns obiecte de ale succesiunei sau care cu 
ştiinţă şi rea credinţă nu a trecut în inventar efecte dintr'insa, se mai 
poate folosi de beneficiul de inventar | PD 

— Ce avantaje dă moștenitorului acceptarea succesiunei sub beneficiu de | 
inventar n 73 

—  Cari sunt îndatoririle moştenitorului care a acceptat succesiunea sub bene- | 
ficiu de inventar, în privinţa administraţiei bunurilor succesorale . . 714,715 

— Dacă moştenitorul beneficiar poate vinde obiectele mişcătoare din succesiune - 
şi în ce forme . PRR a DD 

— Dacă moştenitorul beneficiar răspunde de deteriorarea și deprecierea 
Ă obiectelor mişcătoare din succesiune . 146 

— Dacă eredele beneficiar poate vinde imobilele din succesiune şi în ceforme 717 |. — Dacă moştenitorul beneficiar este obligat a da cauţiune solvabilă pentru 
preţul averei: mişcătoare cuprinsă în inventar şi pentru porţiunea 
preţului imobilelor nedelegate creditorilor ipotecari şi care este pro- 
cedura în caz când va depune cauţiunea . ..:...... aa 718 

_— Cum plăteşte moştenitorul beneficiar pe: creditorii şi legatarii succesiunei 71% — Contra cui au recurs creditorii moștenirei pentru plăţile legatelor şi daio- 

„712 . 

716 

riilor făcute de către moştenitorul beneficiar . ema a 190,124 — In ce termen se prescrie dreptul creditorilor succesiunei de a ataca plăţile 
fâcute. de către moştenitorul beneficiar. ...., aa 192 + —. Cine suportă cheltuelile făcute cu aplicarea peceţilor, facerea inventarului şi facerea socotelilor în cazul acceptării unei succesiuni sub beneficiu 
de inventar a Ţ93 — În ce cazuri se declară o succesiune vacantă . . . a aaa 794 — Ce tribunal este competent a numi un curator unei Succesiuni vacante . 725 — Ce îndatoriri ace curatorul unei succesiuni vacante, ; ..... „ci, 726,'727 —  Dacă'cine-va poate fi obligat a rămâne în indiviziune şi dacă un moşteni- ” tor poate oricând să ceară împărțeala succesiunei. . ....... 728 — Pe ce termin se.poate face învoirea pentru suspendarea 'împărțelei succe- ” siunei şi dacă după expirarea acestui termin se mai poate: reînoi . 
această învoire .. . ..., e eee 198 Dacă se mai poate cere împărțeala unei succesiuni, atunci când unul sau 
mai mulţi dintre moştenitori au posedat părţi separate din succesiune 729 — Când toţi moştenitorii sunt prezenți și majori, dacă pot împărţi succesiunea - ori cum vor voi, fâră îndeplinirea vre-unei formalităţi, ....... 730 — Cum. se procedează în cazurile când toţi erezii nu sunt prezenţi sau când intre ei se află minori sau interzişi a 730 — Dacă creditorii unei succesiuni pot cere punerea “de peceţi şi sub ce condițiuni . Pe ata. 731 -- Dacă după punerea peceţilor, creditorii cari n'au titluri executorii sau autorizaţia justiţiei, au dreptul să facă opoziţie. ...... 0732 — Cum .procedează tribunalul, atunci când Vre-unul dintre comoştenitori nu consimte la facerea îimpărţelei, sau dacă se ivesc. contestatiuni, fie în „_Privința modului de procedare, fie asupra chipului de a o termina . 733% — Cine face estimaţiunea imobilelor succesorale şi ce trebueşte să se arate în „Procesul-verba! de estimaţiune încheiat cu ocazia facerei împărțelei .... 

. 734. 

o. . . .:. ." . 

. . ... . . . . . . 

' 
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_Anticolut_ 

“Succesiune. Cine face estimaţiunea mobilelor unei succesiuni : 735 
— Dacă fiecare dintre moştenitori este în drept a cere în natură. partea sa: 

din mobilele sau imobilele .succesiunei . ... e 136 
— Cum se procedează în cazul când sunt creditori sechestrani: sau aparenţi, 

sau când majoritatea comoştenitorilor socotesc necesară. vinderea 
mobilelor pentru plata datoriilor succesiunei. . . 736 

— Când imobilele unei succesiuni nu se pot împărți în natură, "daca se pot 
vinde şi sub ce formalităi . ..... „736 

-— Când toţi comoştenitorii sunt majori, dacă pot conveni ca "vânzarea mo- 
bilelor şi imobilelor succesiunei să se fucă înaintea unui arbitru: numit 
de dânşii ... o coc cca .. - 136 

— După ce mobilele şi imobilele s'au vândut, “cum se procedează pentru i re- 
&ularea socotelilor. dintre comoştenitori şi pentru formarea loturilor 
ereditare. .. ,. cc... a... 731 

— Dacă fiecare. moştenitor este dator să raporteze la masa "succesorală, dona. 
țiunile ce a primit și sumele ce le datoreşte succesiunei . . 733 

-—— Care este procedura partajului când raportul nu se face în natură. . 739, 740 
— Cum se formează şi se compun părţile ce urmează să se atribue comoş- 

tenitorilor ..... ea. o. nn 741, 042 

-— Cine formează părţile 'ce > urmează | a se atribui copirtaşilor și cum se 
împart între comoştenitori. ... . Ă 743 

— Dacă mai înainte dea se proceda la tragerea părţilor la sorţ, « sunt admişi « com- - 

părţitorii să propue reclamaţiile lor în contra formării părţilor .. . 744 

-— Dacă regulele stabilite pentru împărţirea masei succesorale, trebuesc ! . 

observate şi în subdiviziunile ce se vor face între stirpele compărţitoare 745 
—— Cum trebueşte să procedeze arbitrul când, asupra operaţiunilor trimise 

înaintea sa, se fac conleslaţiuni. . . . . e. .. 746 

— Cum se face împărţeala succesiunei în cazul când toţi comoştenitorii nu - 
sunt prezenţi, sau dacă între ei sunt interzişi sau minori, chiar eman- i 
cipaţi .....-.- . ... [a .. 747 

— Cum se procedează la împărţeală, în caz când sunt mai mulţi n minori cu 
interese contrare. ... . îm. . ee ee aaa 147 

— Cum se procedează în cazul când în succesiune “sunt de împărțit imobile 

; ce trebuesc să fie vândute. . . . îi „748 
— Ce putere au împărţelile făcute conform prescripţiunilor. legci, sau de - , 

tutori cu autorizaţia consiliului de familie, sau de minori emancipaţi 
asistați de curatorii lor.sau în numele absenţilor .........., 7+9 

— Cine pă-trează după împărțeală, “titlurile relative la loturile;ereditare 
cuvenite fiecărui comoştenitor. . . . Cea a. . 750 

— In ce proporțiuue contribuesc comoştenitorii la plata datoriilor şi sarcinelor 

- succesiunei  . ... ... .... î eee ea ec ea e ae 774 777 

— Dacă legatarul cu titlu universal contribue şi în ce proporţiune la pita 
datoriilor şi sarcinelor succesiunei . . . . . cc... .. 775 

— Dacă lez atacul particular contribue la plata datoriilor şi sarcinelor suc- 
cesiunei .... . . . . .. |... . îm ae 175, 909 

— Când imohilele unei succesiuni sunt ipotecate special pentru plata de 

ren lite, dacă moştenitorii pot pretinde ca renditele să fi fie plătite şi 

imobilele liberate înainte de formarea loturilor ereditare şi cum se 

pcocedează în cazul când moştenitorii impar! succesiunea cu imobilele | 

afectate de rendite .......- | : a... 76 
— Când co n »ştenitorul sau succesorul cu titlu universal, din cauza ipoteei, a 

plătit din datoria comună mai mult decăt partea sa, dacă are recurs 

contra celorlalţi comoştenitori sau succesori cu tillu universal şi în ce 18 

proporţie .... cc... a 
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Succesiune. Dacă. comoştenitorul care a acceptat succesiunea sub beneficiu de 
inventar, are dreptul să ceară plata creanțelor.sale -personale ca ori 
ce.alt creditor al succesiunei :, RR 

Cum se împarte partea din datoria ipotecară a unuia dintre: comoştenitori 
sau succesori cu titlu universal care este insolvabil . . - i. . 

Cum. şi în ce.termen se pot executa în contra moștenitorilor, titlurile 
executorii obţinute în contra defunctului . .. 

Dacă crevitorii succesiunei au dreptul să. ceâră separaţia p 
defunctului de acel al moştenitorilor. . . . ... 

atrimoniului 

Când creditorii au acceptat ca debitor pe moştenitor, dacă mai au dreptul 
„să ceară separaţia de patrimonii NR ae 

In ce termen se prescrie dreptul creditorilor de a putea cere separaţia 
_... patrimonii în contra creditorilor succesiunei . PI 

Dacă creditorii personali ai moștenitorilor au dreptul să ceară separaţia 
de patrimonii în contra creditorilor sucesiunei Pt 

Dacă creditorii personali ai comoștenilorilor pot să întervie la împărțeala 
succesiunei, să asiste la facerea ei şisă o atace .......... 

Dacă fiecare comoştenitor este presupus că a moştenit singur şi imediat 
„toate bunurile cari compun partea sa sau cari i-au căzut prin licitaţie 
şi că nu a fost nici odată proprietar pe celelalte bunuri ale succesiunei 

Care. este garanţia comoştenitorilor unul către altul pentru tulburările şi 
evicţiunile ce proced dintr'o cauză anterioară împărțelei şi.în ce ca- 

„zuri încetează această guranţie .......... cea 
Cum despăgubesc comoştenitorii pe comoştenitorul lor de paguba suferită 

din cauza evicţiunei și cum se procedează când unul dintre ei este: 
insolvabil PR 

Care este, durata garanţiei comoştenitoril 
rului unei rendite și dacă ei sunt obligaţi la garanţie atunci când 
insolvabilitatea a luat naştere în urma împărţelei PRR 

In ce.cazuri se poate cere desfiinţarea împărţelei succesiunei Şi dacă omi- 
siunea unora dintre obiectele succesiunei poate da loc la desfiinţarea 

. împărţelei . ... NI ID DR 
Ce acte sunt supuse acţiunei de resciziune şi în ce cazuri împărţeala nu 

de 

“ 

mai poate fi atacată prin acţiune de resciziune PR 
Dacă acela în contra căruia s'a făcut acţiune de resciziune poate! opri şi 

în ce mod anume desființarea împărţelei . PD 
În ce cazuri comoştenitorul care a înstrăinat porţiunea sa ereditară în tot 

sau în parte, nu poate intenta acţiune de resciziune . 
Dacă tatăl, mama şi ceilalţi ascendenți, pot face împărțeala. bunurilor lor între fii şi ceilalţi descendenţi 
Cum se. poate face împărţeala de ascendent şi ce bunuri. pot face obiectul . unei impărţeli de ascendent ....,. PD 
Cum se procedează „atunci când,. prin împărţeală de ascendent, nu s'au cuprins toate bunurile pe care ascendentul le-a lăsat la moartea sa . Dacă este valabilă împărţcala de. ascendent, în care .nu sau cuprins toţi copiii în viaţă la deschiderea succesiunei Şi descendenţii fiilor premuriţi - şi cine are dreptul a discuta această valabilitate . 
Dacă se poate ataca împărţeala de ascendent, atunci când prin dispoziţiile sale, se vatămă rezerva legală a unuia dintre moştenitori ..... Cine plăteşte cheltuelile estimaţiunei atunci când copilul atacă împărţeala făcută de ascendent pentru motivul că ar ataca rezerva . cc. . Dacă este admisibilă şi în ce condițiuni, acţiunea pauliană, în materie de partaj, succesiune sau contracte de căsătorie și drepturi respective . ale soţilor PR Pe 
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or pentru solvabilitatea debito- - 

Articolul 
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"Succesiune. Ce valabilitate are între părţi, faţă de succesorii lor şi faţă de . 

  

Codul civil . | TABLA 'DE MATERII Succesiune 

Articolul 

terţele persoane, actul secret care modifică un act public .. 21175 
—- Dacă se desfiinţează contractul de locaţiune “prin moartea meseriaşului, 

architectului sau întreprinzătorului şi ce drepturi au moştenitorii 
lor pentru lucrările făcute de autorii lor... 1486 

— Dacă amanetul este indivizibil, deşi datoria ar fi divizibilă între succe- 
sorii debitorului sau ai creditorului . .. . e 21695 

— În ce cazuri succesorii debitorului pot cere restituirea amânetului ; şi suc- 

„ cesorii creditorului sunt obligaţi a restitui amanetul. ... .,. . . 1695 

— Dacă antichreza este indivizibilă deşi datoria ar fi divizibilă între suc- 

cesorii debitorului sau ai creditorului . . ... a... 1702 

— In ce cazuri succesorii: debitorului pot cere restituirea imobilului dat în 

'antichreză şi succesorii creditorului sunat obligaţi a restitui acest imobil 1702 

— Dacă prescripţiunea curge în contra moştenitorului beneficiar în respec- 

tul creanţelor sale asupra succesiunei . . . . . cc... 1882 

— Dacă prescripţiunca curge în contra succesiunei .... . 1882 

— Dacă prescripţiunea curge în folosul sau contra unei succesiuni vacante . 1883, 1884 
— . Dacă fiica dotată înaintea promulgării codului civil, are dreptul la moşte- ME 

nirca deschisă după promulgarea acestui cod . . ... 1914 

— A se vedea cuvintele: „Abitaţiunef, „Absenţă“, „Acceptare“, A aoplianieci 

„An de doliu“, „Moarte“, „Moştenire“, „Raport“, „henunţare“, „Tes- 

tament“, „Tutelă“. d , 

Succesori. A se vedea cuvântul: „Succesiune“. o 
Superiorii spitalelor. Cine declară decesul persoanelor decedate în spitale mi- 

„litare sau civile şi în ori care stabilimente publice sau particulare. . 66 

Supletoriu. A se vedea cuvântul: „Jurământ“. 

Supliment. A se vedea cuvintele: „Impărţeală“,- „Succesiune“. 

Suprafaţă. A se vedea cuvintele: „Proprietate“, „Vânzare“. îi 

Suprimare. Dacă chestiunea suprimării stării civile, înainte de a veni înaintea 

unei instanțe penale, trebueşte să fie rezolvată în mod definitiv de o 

instanţă civilă . . ... ..: ae 800 

Supuşenie. Dacă supuşenia unui român, unei “pratecţii străine, face. a se ; perde 

calitatea de român. .... .. d. 17 

Surdo-mut. Dacă surdo-mutul poate accepta « o donaţiune ce i s'a făcut 816 

— Dacă surdo-mutul poate face testament .. . . . . .. 866 

Suspendare. A se vedea cuvintele: . „Act autentic“, „Divorţ, „Prescripţie“, 

„Vânzarei. 

Suspensivă condiţie. A se. vedea cuvintele: „Condiţiune“, „Obligaţie“. 

Sustracţiuni. A se vedea cuvântul: „Succesiune“. 

Ș 

Şanturi, Dacă şanţurile între două proprietăți 'se socotesc comune ama e u + 602-604 

„Cu a cui cheltuială se întrețin şanţurile comune. . . .......... 605. 

— A'se vedea cuvintele: „Proprietate“, „Servitute“. 

Şcolare comitete. A se vedea cuvintele: „Legea pentru organizarea comitetelor 

școlare“. | , 

Şedinţă: publică. A se vedea cuvintele: „Divorţ * „Interdicţiune“, 

Şedinţă secretă. A se vedea cuvântul: „Divorţ“. 

Şnuruire. Cine face şnuruirea, numerotarea $ şi parafarea, registrelor de stare civilă. 28 

, Ela în , . | « 

Tacit. Dacă ascendenți. mai pot cere anularea căsătoriei descendentului lor, _ 

atunci când au confirmat-o in moditacit. . . cc... ... 165 
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Tacit TABLA DE MATERU „Codul ciril 

petice” 

Tacit. A se vedea cuvintele: „Acceplare“, „Arendare“, „Confirmare“, „Executare 

, voluntară“, „Locaţiune“, „Ratificare“, „Renunţare“, „Succesiune“. 

Tagadă de paternitate. Cine este iatăl copilului conceput în timpul căsătoriei 
"şi în ce cazuri bărbatul va pulea tăgădui paternitatea copilului. ... 28%. 

— Dacă tatăl va pulea tăgădui paternitatea sub cuvânt de neputinţă trupea- 
scă sau pentru cauză de adulter. ........... ea 98T 

— In ce cazuri bărbatul nu va putea lăgădui paternitatea copilului născut 
înainte de 180 zile de la data căsătoriei . . . . . cc... „288 

— In ce lermin lrebueşie să întroducă talăl, acţiune în tagadă de paternitate * 2% 
— Dacă bărbalul a murit înainte de a tăgădui paternitatea, în ce cazuri şi 

în ce termin, vor pulea moșlenitorii contesta legitimitatea copilului . : 291 
— A se vedea cuvintele: „Copii“, „Filiaţiune“, "„Legitimare“, „Paternitatei, 

„Tatăl“. , 
Taină. Ce persoane pot cere anularea căsătoriei săvârşilii în taină şi înaintea : 

unui ofițer de stare civilă necompetent .......... eee a 178 
— A se vedea cuvintele: „Publicitate“, „Tăinuiret. i 

Tăinuire. Dacă bărbatul va pulea lăgădui paternitatea copilului, sub cuvânt de E 
neputinţă trupească, sau pentru cauză de adulter .......... „287 

— In ce termin.trebue să întroducă tatăl, acţiune în lagadă de paler- 
nitate o... PRR „290 

— A se vedea, cuvintele: „Paternitate:, „Succesiune“, „Taină“, „Vânzare“. 
Tarif cousular. A se vedea trimelerele dela art. 34 din codul civil. ...:... 34 
Tatăl. Cine lrebueşte să facă declaraţia de nașterea unui copil ........ . Le) 

— Dacă aclul de naştere trebueşie să arate numele, profesiunea şi domi- | 
ciliul tatălui , a o. 4 

— In prezenţa cărei persoane, se redactează actul de naştere al unui copil, 
născut pe un vas român ........ PER aa 45 

— Ce menţiuni trebuese să cuprindă publicaţiile de căsătorie şi procesele- : 
verbale incheiate cu această ocaziune . ,............ 49 

— Dacă este necesar consimțământul tatălui la căsătoria copiilor ..... . 59, 62 
— Dacă tatăl absent a lăsat copii minori, cine va avea. privegherea lor şi 

exercitarea dreplurilor sale asupra acestor copii eee ee e 194-198 
— Când este necesar consimţăn'ântul tatălui la căsătoria copilului seu şi ce 

se întâmplă dacă este desbinare între elşi mamă. ......... " A31 
—  Cu.cine nu se poate căsători tatăl adoptiv. ...1........ 4146 
— Cine are dreptul de opoziţie la căsătorie. ....,..,....... 1 
— In lipsă de consimțământ al tatălui la, căsătoria copilului seu, dacă el - 

poate să ceară anularea acestei câsătorii . . . ...... .. ... - 16% 
— Ce persoane pol cere anularea căsătoriei săvârşită în taină şi înaintea 

unui ofiţer de slare civilă necompetent . ..... DV: 
— Dacă copilul poale cere de la părinţii sei, vreo parte din averea lor spre 

a se putea căsători sau a-şi crea vre-un stabiliment. . ......, 486 
— Ce îndatorire de alimentaţie av copiii faţă de părinţi şi ascendenți. . . 187 
— Cum se procedează când. părinţii nu-și mai pot execula obligaţia de a . 

plăti copiilor lor, în bani, pensiunea de întreţinere ......... 193 — Cui se încredinţează copiii în timpul procesului dedivorţ,........ 249 
— Cine îşi dă autorizaţia la divorţul prin consimțământ mutual ...-. 257, 264 
— Când, după pronunţarea divorţului, se vor încredința copiii unuia dintre . . 

soţi sau unei a treia persoană, ce drepturi şi ce, îndatoriri au tatăl 
ŞI mama, în privinţa acestor copii . . cc... „283 —  Cari sunt efectele diverţului în privința drepturilor copiilor asupra averei 
soţilor, în caz de divorţ prin consimţământ mutual .şi asupra averei 
soțului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză determinată şi cari 
sunt formalităţile de îndeplinit, pentru realizarea acestor drepturi , . 
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Codul sivil TARLA DE MATERII 

Tatăl. Cine este tată] copilului conceput în timpul căsătoriei şi în ce cazuri băr- 
batul va putea, tăgădui palernitatea ” 

— Dacă bărbatul va putea tăgădui paternitatea sub cuvânt de neputinţă 
trupească şi în ce cazuri o va pulea tăsădui pentru cauză de adulter 

— In ce cazuri bărbatul'nu va pulea tăgădui paternitatea copilului născut, 
înainte de 180 zile de lu data căsătoriei .........- RE 

— la ce termin trebueşte să întroducă tatăl, acţiune în tagadă de paternitate 
"— Cum se legitimează copiii născuţi sau. concepuţi în afară de căsălorie 

— Dacă cercetarea paternităţii este permisă şi în ce cazuri se poate face. 

— Dacă adoplatul este minor, cine îşi dă consimțământul la adopţiunea, sa 

— Dacă la orice vârstă, copilul esle dator să onoreze şi să respecte pe 

tatăl şi pe mama sa. cc ce 

— Până la ce vârstă rămâne copilul sub autoritatea părintească. ... . . 

— Cine exercită autoritatea părintească în timpul căsătoriei. .......- 

— Dacă poate copilul să părăsească casa părinlească fără voia talălui seu 

— Ce mijloace de. îndreptare poate să întrebuinţeze tatăl, care va avea mo- 

Matăl 

„Anticolul 

286 

287 

288 
290 
304 
307 
3 

325 
326 
3217 
328 

tive de nemulţumire foarle grave asupra purtării copilului seu 329-334, 336 

— Cine conservă dreptul de folosinţă asupra averei copiilor, în timpul şi 

. tată fără consimţământ ea
 o. 

după desfacerea căsătoriei şi până la ce dată. . . cc... 338 

— Ce sarcine le impune părinţilor, dreptul lor de folosinţă asupra averei 

copiilor lor minori. ..... ee. aa aa 999 

— Dacă există dreptul de folosinţă asupra averei copiilor sei, pentru pă- 

rintele în contra căruia s'a pronunţat despărțenia. ....... "= 840 

— Asupra cărei averi a copiilor minori, părinţii nu au dreptul de folosinţă 344 

— A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Act de naștere;, "„Adopţiune“, 

„Ascendenţi“, „Bărbat“, „Căsătorie, „Copii“, „Donaţiune“, „Dală“, 

„Emancipaţie“, „I'emee“, „Impărţeală“, „Paternitate“, „Responsabili- 

tale“, „Tulelă“. - _ 

Taxe. Dacă se plătesc taxe pentru liberarea autorizaţiei de înmormântare . . 63 

— A &e vedea cuvintele: „Tarif consular“. 

“Teoria eredelui aparent. Dacă este admisibilă in dreptul nostru teoria erede- 

: lui aparent .....- a. E mama MT 

Teoria impreviziunei. Dacă este admisibilă în dreptul nostru teoria impreviziunei 977 

Teoria proprietarului aparent. A. se vedea cuvintele: „Teoria eredelui aparent“. 

Termin. In ce termin se face declaraţia de nașterea unui copil. ...... 41, 77 

__ n ce termin se celebrează o căsătorie, ...... ci: __50, 79 

“__ In ce termin se liberează aulorizaţia de inmormântare. ........ 63, 71, 81 

__ In ce termin se poale cere declararea. absenței unei persoane. . . ... „104 

“__ In ce termin se pronunţă holărirea. de declarare a absenței unei per- 

soane ... sc... .. Cea e 105 

_ In ce termin pot cere dela tribunal, moştenitorii absentului, punerea lor 

în posesie provizorie asupra averei absentului. ........-- 107 

— In ce termin, moştenitorii absentului, poate cere împărţirea averei sale . 114 

_— In ce termiri copiii-și descendenţii absentului, pot cere restituirea averei 

| absentului.. . . cc... .. ee ee n... 118 . 

— In caz de opoziţie la căsătorie pentru motive de smintire, în ce termin 

trebueşte să se pronunţe hotărirea de interdicţie . e 155 

— In ce termin, judecă tribunalul cererea de anularea unei opoziții la căsătorie : 158 

__ In ce termin se fac cilaţiile şi se pronunţă decizia Curţii de apel, în 

! materie de opoziţie la căsătorie. . -- - - - - + - - - » DE 159 

— In ce termin se pronunţă decizia Curţii de Casaţie, în. materie de opozi- 100 

io Ia căsătorie „+ c,a0'să poale core anularea căsătoriei conirae- 
— In ce termin şi de C 

| 163-465



. m. 

Termin TABLA DE MATERII ! Codul civil 

A srticalui Termin.. In ce cazuri nu se mai poale cere anularea unei, căsătorii, contrac- tată de către soți cari.nu aveau vârsta legiuită. ..... | „167 — Dacă nu s'au făcut cele două publicaţii ce -preced căsătoria sau dacă nu s'a observat intervalul de timp cerut de lege, ce sacţiune şi contra, cui poale cere procurorul a se aplica . . PND — După că! timpva putea trece în altă căsătorie, de la desfacerea sau anu- larca căsătoriei precedente, văduva sau femeca a cărei -căsătorie a / - fost declarată nulă . ea 910, 238 — După cât timp, tribunalul, discută acordarea sau permisiunea scoaterei 

7 
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citaţiilor în acţiunea de divorţ. . i 22 — Când se comunică ordonanța de sorocire în materie de divorţ . „939 — Despre anul de încercare în matarie de divorţ, . „2%, 282 —  Cari sunt terminele de apel şi de recurs în materie de divorţ. .,. . ... 245 - — In ce termin lrebueşte să prezinte soțul câştigător” hotărirea de divorţ, 
la, ofiţerul stării civile şi unde se înscrie această hotărire. ... „246, 241 — Care este efectul netranscrierei hotărirei de «divorţ, la ofițerul de stare civilă, în termenul prevăzut de lege. . . ...... . 248 -— După ce termin de la săvârșirea căsătoriei se poale cere divorțul prin consimțământ mutual... one a e 953, 256 — La caz de divorţ prin consimțământ mutual, de câte ori şi la ce inter- vale se repetă declaraţiile de despărțenie şi. cine iși dă consimțământul la aceste declaraţii. . 204 — In ce caz de divorţ prin consimţământ mutual, în ce termin de la expi-. rarea, unui an de la prima declaraţie, se 'cere despărţenia, unde se "adresează, de.cine sunt însoțiți soţii şi ce acte depun ei ....... 965 — Ia ce termin se declară apel contra hotărirei ce va fi refuzat .divorţul prin consimțăăânt mutual. ea 270 — In ce termin şi în ce loc, pune concluzii Ministerul Public, in. caz de apel asupra hotărirei de divorţ prin consimţământ mutual ,.,.. 272 —  In-caz de apel asupra sentinţei de divorţ prin consimțământ mutual, cine comunică Procurorului Curţii de apel concluziile sale, cine face re- "ferat şi în ce termin se pronunță decizia Curţii de apel. ....,,. 278 — Asupra deciziei Curţii de apel de respingerea, cererei de divorţ prin con-: simțământ mutual, în ce termin se declară recurs şi cum se face acest recurs . nn 274 —  Hotărirea definilivă de admiterea cererei. de divorţ prin consimţământ. mutual, unde, în ce termin şi sub ce sancţiuni trebuește inscrisă . . 276 "—  Cari sunt efectele divorțului în privinţa, drepturilor copiilor asupra averei soţilor, în caz de divorţ prin consimţământ mutual, și asupra averei soțului .vinovat, în caz de divorţ pentru. cauză determinată, şi cari sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea acestor drepturi. . 285 — In ce termin pot creditorii soţului condemnat în procesul de divorţ, să atace mutaţiunile de proprietate făcute în favoarea copiilor... ,. 285 — In ce termin trebueșşte să introducă bărbatul, acţiunea în tagadă de pa- - -ternitate ... . . . cc... 290 — Dacă Dărbatul a. murit, inainte de a tăgădui palernitatea, în ce cazuri şi in ce lermin vor putea moștenitorii să conteste legitimitatea copi- . lului . , E i 201 — Dacă se poale prescrie acţiunea pentru reclamarea stării civile, în pri- , *vința copilului. ,.... e 301 — In ce cazuri şi în ce termin, vor putea moştenitorii, să intente acţiune | » * Pentru .reclamarea.stării civile. . . .. eee aaa a + 802, 303 — Când adoplatul este minor în momentul adopţiunei, dacă are el dreptul să ceară desființarea adopțiunei. și în ce termin . e OU 
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Codul civil “TABLA DE MATERII 'Permin 

i. ” 
Meticalul 

Termin. In: co termin este obligat grefierul tribunalului să:trimeată ofițerului de 

stare civilă, extractul. de pe procesul verbal de adopţiune. . ..... . 323 

— Pe ce termin poate îi arestat copilul -minor, -după cererea .părinţilor 

sei, cari.au motive de nemulţumire foarte grave asupra purtării 

Sale ic... A: ae + 930, 881, 933 

— Cine conservă «dreptul de folosinţă asupra. averei "copiilor, in „timpul și 

- după desfacerea căsătoriei, şi-până la ce dată. . . . . . „939 

— In ce termin trebuesc să, ceară desărcinarea de tutelă, acei cari au fost 

- numiţi tutori: şi în urmă-au intrat într'o funcţiune incompatibilă. cu 

însărcinarea de tutore. ....... ... aa eee e BT, TO 

— In ce termin poate declara apel la tribunal, tutorul « care a fost destituit 

” de către consiliul do familie. . ... .. . 389 

— In ce termin trebueşte tutorul să ceară vânzarea averei. “mobiliare a 

minorului ... .-. .. .. 396 

— In ce termin trebueşte tutorul s să iaca e cu a dobândă capitalurile minorului 300, 400 

_— In ce termin trebuește. tutorul să dea socoteală de administrarea averei 

minorului . . - ce . ae a HÂO, Al 

— In ce termin de la: ajungerea minorului la majorat poale „€ contracta cu 

fostul seu tutore. . . d... .. a. „419 

—  De.la care termin curg dobânzile. la sumele” ce utorul a rămas ” dator 

minorului, la eşirea sa din tutelă . ...... . .. . 420 

— Pe ce termin poate minorul emancipal să închirieze sau să  arendeze 

| bunurile sale imobiliare . .. ace 27 

— Din ce zi produce elecl, revocarea, emanciparii . . . 492 

__ In ce termin. trebueşte afişată şi publicată sentința de interdicţie - 44 

— Din ce zi produce etect, hotărirea de interdicţie. ..... 445 

— Când poate cere tutorul unui interzis, înlocuirea sa.. - aaa 459 

— In ce tormin trebueşte proprietarul să ceară înapoi bucata de pământ 

pe care o apă curgătoare a upt-o din proprietatea sa, alipind-o la 

proprietatea altuia . . . . . aa „498 

— Dacă uzufructul se poate stabili pe un "termin fix. eee e D19, DOT7 

— Cum se dobândesc fructele civile 89 

— Pe ce termin poate,.uzutructuarul, să. inchirieze sau să “avendeze “altuia 

“- bunurile asupra cărora are dreptul de uzufrucl . a... DI 

— Pe ce termin se poate constitui dreptul de uzulruci. . . . . - - 559, 500, 504 

— Care este lerminul de prescripţie prin care proprietarul fondului ititerior,: 

dobândeşte dreptul:de a. se folosi de apele venite „din isvorul aflat 

pe fondul superior. ... . . . 379, 580 

— In ce termin se pot « dobândi prin prescripie servituţiile continue şi apa- 

rente kk... ae aaa ere . a. 623 

__— In ce termin se sting - sorvituţiile PR , . 639-641 

— Când se poate cere restituirea cauţiunei depusă de către un soţ pentru | 

primirea succesiunei soțului seu. . ::- . a 682 

.— De la ce dată începe dreptul la uzufructul porțiunei civile, pentru văduva 

săracă . . . a... . „OS 

— In ce termin se prescrie | facultatea "de a accepta sau a "renunţa la, 0. suc- _ 

cesiune . . : DCI N a N a e 
100 

— Care este tcrininul in care moștenitorul este obligat a face inventarul _ 

E succesiunei . . : . n... î.. . ... 106 

— Dacă moștenitorul mai i poate obţine de la justiţie un nou termin pentru 

tacerea inventarului, după expirarea terminului acordat de lege 

pentru facerea lui. : - - E 
100,70 

„— In ce termin se prescrie. droptul creditorilor suecesiunei.:in “contra moște- , 

nitorului. beneficiar. pentru lămurirea, socotelilor şi plata relicuatelor .. 722 

- 12 
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'Permin: - TABLA DE MATERII! | ! Codul civil 

Articolul | 

Termin. Când..se declară o succesiune vacantă .....'....... ai 124 
— Pe câl timp se poale face învoire de suspendarea impărțelei unei suc- | 

„cesiunei , se DI: 
—. Până când moştenitorii au dreptul să facă reclamările lor în contra 

formărei loturilor, cu ocazia împărțelei unei succesiuni. ...... 744 
— In ce lermin credilorii unei succesiuni pot executa tillurile obţinute în 

contra defunctului .... ai. eee ao. 180 
— In ce termin creditorii unei succesiuni pot cere soparaţia patrimoniului 

defunctului de acela al moștenitorilor NI ae 188 
— Până la ce dală,. comoșştenitorii datorese garanţie comoștenitorului lor 

pentru solvabilitatea, debitorului unei rendile. . ........... 169 
— In ce lermin trebueşte făcută acceptarea unei donaţiuni. .... aaa 814 
— In ce termin trebueşte făculă cererea de revocarea unei donaţiuni, pentru 

cauză de ingratitudine. . ea DIR ee mea ee e O838 
— De când datorește donatarul restituirea fructelor, în caz de revocarea ” 

donaţiunei pentru naștere de copil. ...... RR . 938 
— In ce termin se prescrie acţiunea. de revocarea donaţiunei pentru naştere . 

de copil ..... Da DR 840 —,  De.când datoreşte donatarul restituirea „fructelor porţiunei ce race peste  - 
cotilatea disponibilă , ......... ÎNC 8% —' Ince termin dela reintoarcerea, în ţară sau încetarea ostilităţilor trebuese 
refăcute testamentele, făcute de militari, în timp de răsboi, răscoală 
sau asediu. ....., SRR a 84 — In ce termin. trebnesc refăcute testamentele, făcute în locuri scoase din comunicaţie din cauza ciumei sau alte boii contagioase. . ..... 878 — In ce. termin. trehuese refăcute teslamentele, făcute pe un vas ce călă- 
torește pe mare .. 

8s2 — De la-ce dată are dreptul legatarul universal să pretindă frucleie bunu- , rilor ce i sau. lăsat prin.testament. .......... e... 890 — De la ce dală, legatarul unei fracțiuni, de moştenire, are dreptul a pre-. 
-. tinde fructele porţiunei sale. ..,...... eee eee... 39% — De la ce dată, legatarul singular, are dreptul. a pretinde fructele lega- . tului seu. ea 899, 900 — Pe ce termin poate să acorde testatorul, execulorilor sei testamentari, - | posesiunea averei sale mobiliare ....... pe a UA — dn ce termin sunt obligaţi executori lestamentari, să den socoteală de gestiunea lor. . ce a 916 — In ce. termin trebueşte introdusă acţiunea pentru, revocarea dispoziţiilor 

testamentare, făcule în favoarea aceluia care a adus o injurie gravă memoriei testatorului, ,........ ee eee e 981 — De la ce dată este obligat a plăti interesele sau fructele lucrului primit . fără a-i fi datorit, când acel cea primit'plata a fost de rea, credință. 994. — Dacă se consideră condițiunea ca neindeplinilă când terminul a expirat, fără ca evenimentul să' se înlâmple, atunci când. obligaţiunea este conlractată sub .condiţiunea că un „eveniment oarecare se va. în- ! tâmpla întrun termin fixat, DR „1012, 1018 — Dacă în contractele sinalagmatice, când se cere „desfiinţarea lor pentru cauză de ncexeculare, partea în culpă poale cere şi obține de la “justiţie un termin pentru îndeplinirea obligaţiilor sale. . ... . „3 402 — Care este deosebirea între termin şi condiţiune,. în materie de obligaţie . 1022 — - Dacă aceea ce se datoreşte cu termin, se poale cere înainte de sosirea lui 1023 — Dacă se poale repeti, aceea ce sa plălit inainte de sosirea terminului „1023 — In acui favoare esle presupus stipulat terminul: .......... 1024 » — In ce cazuri debitorul nu mai poate beneficia de termin. -. . . . 1025 
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Codu) civil. TABLA DE MATERII - 'Permin 

Termin. La obligaţiile cari au de obiect o sumă oarecare, de când se datoresc 

Cea. 1101 

Ce condițiuni se cer în privinia terminului, pentru valabilitatea ofertei 
reale făcute de debitor, creditorului- seu. . .. cc... 1115 

Dacă lerminul de graţie împiedică overarea compensaţiei .. ... .... 1146 
Dela ce dată îşi produce efect contractul de căsătorie ......... 1932 
In co termin se poute cere anularea înstrăinării imobilului dotal, de 

către lemee sau moştenitorii sei, . . ., . . cc... 1255 
In ce termin trebueşte execulată hotărirea de separație. de patrimoniu | 

- dintre bărbat şi femee şi care este sancţiunea în caz de neurmare. 1262 
Din ce moment îşi produce efectele sale sentinţa de separație de patri- 

moniu dintro bărbat şi femee .. . . . cc. cc. de... 1263 
Pe ce termin are dreptul bărbatul să arendeze sau să închirieze imobi- 

lele dotale. .. cc ceea. . 1268 
In ce termin are dreptul bărbatul să reînoiască contractele de arendare 

sau închirierea imobilelor dotale?. . . ...... cc... 1969 
Din ce mon;ent se consideră vânzarea perfectă între vânzător Și cum- 

părălor .. ceea 1205, 1299-1302 
Care sunt drepturile cumpărălorului, în cazul când vânzălorul nu face 

predarea lucruiui vândut în terminul defipt de către părţi . . . . 4320-1323 
— : In ce termin se prescrie acţiunea vânzătorului pentru complinirea pre- 

țului şi a cumpărătorului pentru “scăierea prețului peniru desfiin- 

area convenției . . . cc. cc ce. „1834 

In ce termin trebueşte introdusă acţiunea pentru _viţiile redhibitori ale 

lucrului vândut ceea 1359 

Când trebueşte cumpărătorul să facă plata preţului lucrului cimpărat, 

alunci când în contractul de vindere-cumpărare nu s'a prevăzul ter- 

minul când urmează să se facă plala ..... cc... n... . 1362 

Din ce moment este obligat a plăti cumpărătorul, dobânzi la preţul vânzărei. 1303 

Dacă judecătorii pot acorda cumpărătorului termin pentru a face pluta, 

) prețului lucrului vândut . . n eee 1366 | 

Dacă mai poale cumpărătorul să plătească preţul vânzării după expi- | 

raroa terminului atunci când la o vânzare de imobile s'a stipulat 

că, în lipsă de plata preţului la terminul defipt. vânzarea va fi de 

drept desființată. . ceea 1368 

Care este efectul nerâdicării la. toriminul defipt a danariatelor vânduţe . 1370 

Dacă la vânzarea cu pact de .răscumpărare: se “poate fixa un'termin 

mai lung de cinci ani. cc cc cc ee 1323 

Dacă la vânzarea, cu pact de răscumpărare, terminul defipt de „părţi, se 

mai poate prelungi de către părţi sau de judecător . ........ 1374 

Când vânzătorul în terminul defipt, nu începe a exercita dreptul seu de 

"răscumpărare, dacă îl mai poate exercita după acest termin .... 1375- 

Dacă lerminul.fixat pentru a exercila dreptul de. răscumpărare, curge 

contra minorilor ee 
1377 

Pe ce termin se pot arenda imobilele minorilor. .......- : , AI 

Care este îndatorirea principală a chiriașului. .. oo... . 149 

In ce termin este obligat locatarul să înșliinţeze pe Jocator despre uzur- 433 

paţiile aduse lucrului închiriat . . e 1430 

Când încetează contractul. de locaţiune ..... - co... cc... 

dobânzi. , 

Dacă judecătorii sunt în drept să acorde termine de graţie debitorului 
care este urmărit do către crevitorii sei 

Dacă se poate considera locaţiunea reînoită, atunci când după expirarea. 

lăsat în posesiunea. imo- 
terminului locaţiunei, locatarul rămâne ie ăs În po siunoa imer, 

iului cc... 

_Anticalul 

eee eee eee ee eee. 1088, 1090



'Permin TABLA DE MATERII : “Codul civil 

. 
Articotul Termin. In ce termin este obligat, cumpărătorul unui imobil arendat sau închi- rial, să notifice arendaşului sau chiriașului, congediul ..... „1449 

„Când este fixală durata societăţii; dacă se 

Cum se determină terminul penru care a fost făcută închirierea mobi- lelor. destinate. pentru mobilarea unei case întregi, unui apartament sau a unei magazii, atunci când între părţi nu s'a fixat un lermin 1450, 1457 Dacă arendarea sa făcut fără termin, cat timp durează” contraclul de avendare. . ee ee 
4400 448 Care este terminul de responsabilitate al intreprinzătorilor Și architecţilor : peniru clădirile şi lucrările făcute de dânșii 1488 Dacă contractul de societate sa făcul fără lermin, cât timp durează contractul .... E .. 1502 Din ce moment datorește dobânzi asociatul, care a promis o sumă de bani ca miză socială și nu a depus-o în termin . a Din ce moment datorește dobânzi, asociatul, care a luat din casa socie- tății o sumă de bani pentru folosul seu particular . ee 150& In ce termin se prescrie, acțiunea asociatului. contra determinării părţii sale ]a câștig şi la pierdere, formată, de către unul dintre asociaţi sau de către un .terţ. însărcinattu o asemenea determinare .... 1512 Când încetează societatea ....... 24538 “Cum se dovedeşte prorogarea unei societăţi, contraclată pe un timp determinat . Aga Când.durata unei societăţi este nemărginită, dacă unui dintre asociaţi „poate cere desfacerea ei, Pa 1527 

poate cere desfacerea de către unul dintre asociaţi înainte de expirarea terminului. . ... 1529 Din ce moment este obligat mandantul să plătească procente 'la sumele - avansate de către mandataru) seu ............ eee 1550 Din ce, moment se consideră revocat mandatul dat primului mandatar, când el a fost inlocuit prin alt mandatar .-. DEAR 1555 Care este. răspunderea. comodatarului, atunci când el se serveşte de lucrul imprumutat pentru un limp mai îndelungat de cât se cuvine, .- şi lucrul piere chiar prin caz fortuit., oa e 1505. Dacă poate cere comofantul, restituirea lucrului împrumutat, înainte de expirarea terminului convenit . eee 1572, 1578 Când în timpul duratei împrumutului, comodatarul a fost nevoit să facă cheltueli exlraordinare, necosare și urgente pentru păstrarea lucrului, dacă este obligat comodantul a i le inapoia. ........ ea 1574 Dacă, imprumutătorul poate cere lucrul împrumutat înainte de expirarea terminului . . ce A . 1581 
- . . - . - - - 

. . . „| . . . . - - Dacă judecătorul poate da un termin împrumutatului, pentru. restituirea lucrului imprumutat, atunci când în contract nu este fixat un termin de restituire. . 
Dacă judecătorul poate hotări un termin de plată, atunci când sa, fixat „în convenţie că împrumutatul va plâti când va putea sau când va avea mijloace , - 

1583 Când împrumutatul nu întoarce la terminul stipulat lucrurile împrumutate . sau valoarea lor, dacă este obligat i plăti dobânzi şi din ce moment. 1586 Din ce moment este obligat depozitarul să plătească dobânzi pentru „banii ce i s'au dat în depozit 
- e 4008 Dacă se poate cere restituirea depozitului inainte de expirarea terminului fixat în convenţie ........... ae 4616 Dacă beneficiarul renditei pe viaţă. are dreptul să ceară reintoarcerea, capitalului, sau. reintrarea în posesia fondului înstrăinat, când nu j se plăteşte la timp rendita.- . 

" 
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Codul civil 

“Termin. Cum se face. plata terminilor rendilei pe viaţă . .. „16%9 

— Dacă proprietarul unei rendite pe viaţă, poate să. ceară renditele expi- | ! 

rate, înainte de a, justifica existenţa sa sau a persoanei în favoarea 

căreia sa înfiinţat. . . . ... 1651 

— In ce moment garantul poate să opună creditorului, beneticiul diseuţiunei 

averei debitorului principal ...... . . a 1063 

— Din ce moment, garantul are dreplul să ceară de la debitorul principal, 

dobânzile sumelor plătite. creditorului seu...... 1669 

— Dacă prelungirea terminului acordat de creditor în favoarea “datornicului | 

principal, liberează pe fidejusor de garanţia sa. . . . 168% 

— Dacă creditorul antichrezist poate deveni proprietar al imobilului dat în 

antichreză, prin simpla neplată la termin a datoriei - 1701 

— In ce termin este obligat proprietarul, să urmărească lucrurile transportate 

„de către chiriaşul. sau arendaşul seu, din casa. sau de pe moşia 

dată în locaţie. . a... .. a. . 1730 

—- In ce termin este obligat, vânzătorul lucrurilor mobile, a "face cunoscut 

proprietarului că lucrurile mobile aduse de chiriaş nu sunt plătite 

încă, pentru a-şi putea conserva privilegiul asupra lor, . . . . . 4780-1733 

— Din ce moment işi produc efectele între creditori, privilegiile . 47838 

— In ce termin este obligat comoştenitorul sau copartașul la o impărţeală, | 

să-şi înscrie privilegiul seu ... . . - - . 1741 

— In ce termin sunt obligaţi, creditorii şi legatarii, cari cer ' separaţia pâtri- Îi 

moniului defunctullui, să inscrie privilegiul lor . | , 1143 

_— Cum se determină rangul unei ipoteci ....... . „17%, 177 

— In ce termin, de.la deschiderea succeşiunei, se pol inscrie ; privilegiile și 

ipolecile cari nu sar (i inscris inaintea maori debitorului „a 1780 

_— Când se roinoesc inscripţiile ipotecare . î.. DR 11786 

— Prin ce trecere ide timp se prescriu privilegiile şi ipotecile a 1800 

TABLA DE MATERII i " Mermin 

Articolul 

— In ce termin se pot purga proprietăţile de privilegiu şi ipolecă „180%, 1806, 1807 

-— Până când se poale invoca prescripţiunea . . . . » . . 1842 

— Când se poate zice că prescripţia a fost întreruptă în "mod natural . 1804 

— Din ce moment începe a curge prescripția unei creanţe cu termin . 1885 

— Cum se calculează terminul prescripției . . . . : 1887 

-— Când se socotește prescripţia câştigată - e. 1880 

— Ce acțiuni se prescriu prin termen de 30. Ani ce pe 1890 

— In ce termin se prescriu instanţele începute şi “delăsate eee 469] 

— Prin ce termin se prescriu venditele sau. creanţele. ale căror capete nu 

sunt exigibile nici odată și cari produc -interese periodice, sau în 

, perpetuum, sau pe viaţă . .. . . ae ae 1892 

_— In ce termin poate fi constrâns debitorul, să procure. “ergditorului seu, un 

nou titlu de rendită sau de creanță .. ..-.:.- . 1893 

» — Prin ce termin se prescrie . proprietatea bunurilor imobiliare .. „a a 1895-1897 

— Prin ce termin se prescrie, acțiunea pentru nulitatea sau pentru stricarea 

unei convenţiuni. . -.. MIER 
1900 

— In co termin se prescrie acţiunea minorului relativ la faptele tuteiei, în 

contra tutorului seu ..... - ca 
1901 

_— Prin. ce termin se preserio acţiunea în contra architecţilor şi intre- , 

prinzătorilor - 
- , 1902 

— Ce acţiuni so prescriti prin (recere de şase luni. 
1903 

— Ce acţiuni se prescriu prin trecere de un an. 
1904 

"— Ce.acţiuni.se prescriu. prin trecere de cinci ani . . 190 

— In ce termin se prescrie proprietatea, lucrurilor mişcătoare . pe 

—  In.ce termin trebuesc reclamate lucrurile mişcătoare furate sau pierdute - 

— A se vedea cuvintele: „Dolă“. „Sorociro”. 
| 

: îm... 
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. 
Artiesta “Termin de. graţie. In ce cazuri judecătorul este autorizat a acorda termin de - "graţie, debitorului. .:. .,.. DD ' 1021; 1101, 1143, 1366, 1387 — A se vedea cuvântul: » Termin*, : , | Terţe persoane. Dacă hotarirea pronunțată asupra rectificării unui act de stare - civilă, este opozibilă terțelor persoane. ....... AR A 85 — Când absentul revine, după ce moştenitorii sei prezumplivi au fost puși În' posesiune definitivă asupra bunurilor sale, dacă mai are el dreptul a reclama averea ce a fost înslrăinată, către terțele persoane. . . . 147 — In ce cazuri pot cere acei ce au interes, anularea unei căsătorii. . , . 166 — Ce obligaţie are uzufeuctuarul în cazul când în cursul uzufructului, o terță persoană aduce uzurpaţiune fondului. .. cop — Dacă este valabilă dispoziţiunea “prin care donatarul, eredele instituit ” sau legatarul, este însărcinat a conserva un bun și a-lremilela oa _ treia persoană. .. ... AER eee. . 803 — Dacă este permisă dispoziţiunea prin care o a treia persoană ar fi che- ” mată a lua darul, ereditalea sau legatul în cazul câna donalarul, - . eredele numit sau legularul, nu ar primi sau nu ar pulea primi. . 804 — „Dacă este valabilă dispoziţiunea testameniară sau intre vii, prin care | uzufructul se dă unei persoane și nuda proprietate unei alteia . . „805 — Dacă violenţa în contra celui ce s'a obligat este o cauză de nulitate, în cazul când este exercilată de o altă persoană afară de'cea careu | Conlractat .: Di 955 — Dacă violenţa este o cauză da nulitate a convenției, atunci când s'a exer- „citat asupra soțului sau soţiei, asupra ascendenţilor şi descedenţilor persoanei obligate. . . .. oa eo oO957 — A se vedeă cuvintele: „Accesiune“, „Act autentic“, „Act secret, „Amanet:, Ă „Cesiune“, „Compensaţie“, „Convenţiuneă,. „Convenţie matrimonială“, „»Cuasi-delictă, „Dată“, „Deliei, „Depozits, „Dotăs, Expropriere silită“, „Fidejusiune“, „Gestiune de afaceri:, „Licitaţie“, „Locaţiune“, „Man- dat“, „Novaţiune“, „Obligaţie:, „Plată«, „Posesiune“, „Prescripţie“, „Privilegius, „Proprietate“, „Rendilă“, „Sechestrue, „Societate“, „Subro- gaţie*, „Teslamentă, „Tranzacţie“, „Vânzare“. Testament. După ce moștenitorii prezumplivi au fost lrimeși în posesie provi- zorie asupra. averei absentului, ce se face cu testamentul lăsat de . absent n sa 109 — Dacă femeea măritată, poate să facă testament, fără. autorizaţia soțu- lui seu... DAI eat 2908 — Dacă adoplatui moare fără descendenți, cine are drept la succesiunea sa 316 — Asupra cărei averi a copiilor, părinţii nu au dreptul de folosinţă. . .. 34 — Ce ascendenți şi în ce condițiuni, au dreptul a, alege prin testument sau prin act autentic, un tutor copiilor lor, sau să numească un consiliu îngrijitor EI î.. 345, 849-354 — In ce mod poate face un ascendent partajul' între descendenţi sei. . ... 795 — În ce mod şi sub ce formă cineva poate dispune în chip gratuit de bunurile sale. ...... NR 800 — Ce este un testament. Pee. Ceai 802 — Ce este o subslituțiune sau un fidei-comis şi 'dacă ele sunt permise . . 803 „— Dacă este permisă dispoziţiunea lestamentară, prin care oa treia per- . - soană ar fi chemată a lua darul, moștenirea, sau legatul, în cazul când donatarul, moștenitorul numil sau legatarul, nu ar primi sau nu ar putea primi... .,..,., Pee. ae e O80% — Dacă este permisă dispoziţiunea teslamentară, prin care uzufructul s dă la o persoană iar nuda proprietate altei persoane. . .:...,.'. 805 — Dacă minorul mai mic de Şase spre zece ani, poate face testament . «808



Codul civil 

Testament. Dacă minorul de şase spre zece ani poată să 

TÂBLA DE MATERU - - Testament 

îsi 
. 

„ Articolul 

mMino facă testament şi în: 
ce condițiuni eee eee 807 

Dacă acela care este conceput la epoca, morţii testatorului, este capabil 
a primi printestament. ......... Pee s08 . 

Dacă minorul de şase spre zece ani, poate dispune prin testament în 
favoarea tutorului seu. .... cc... a. 809 

Dacă minorul ajuns la majoritate, poate dispune prin testament în favoarea, 
fostului său tutor. ......... a RR 809 

Dacă doctorii în medicină sau în chirurgie, ofițeri de sănălale, preoţii 
şi farmaciştii, cari au tratat.pe o persoană în boala de care au murit, 

pot să se bucure de dispoziţiile testamentare, făcute in favoarea lor în 

cursul acestei boale. ........ n 810 

In ce condițiuni devin valabile, dispoziţile testamentare, făcute în favoarea 

" ospiciitor, săracilor dintro comună sau stabilimentelor: de utilitatea 

publică cae aa. si! 

Dacă sunt valabile dispoziţiile testamentare, făcute în favoarea unui 

incapabil. ....- a. DOE aaa 812 

Ce porsoane sunt considerate de lege ca interpuse ale incapabilului de 

a primi prin testament. . .. cc. ccm .. 812 

Dacă testatorul poate dispune de bunurile sale, în cazul când are 

copii legitimi. . . . . ea. 841, 842 

Dacă testatorul poate dispune de bunurile, sale, în cazul când are tată 

şi mamă sau numai unul dintre dânșii eee... 843 

Dacă sunt supuse reducţiunei, liberalităţile făcute prin testament cari 

intrec cotitatea disponibilă. . ce. 4 

Cum se calculează cotitatea disponibilă .... cc... cc 849 

In ce mod se face reducţiunea liberalităţilor. . ....- ie a. + 850, 85%, 855 

Cum se face reducerea legatelor universale şi legatelor singulare ..  : 852 

Când testatorul a dispus ca un legat să fie plătit cu preferința, celorlalte, 

dacă acest legat se poate reduce ca şi celelalte. . . .-. „853 

Ce persoane îşi pot face testament. .......: ma „858 

Ce formă poate să aibă un testament. .... - i 858 

Ce condițiuni de valabilitate se cer pentru un testament olograt . .-. » 859 

Ca condițiuni se cer pentru ca, un testament autentic să fie valabil 860-863, 1171 

Cum se procedează când. testatorul voeşte să facă un testament şi nu se _ 

poate prezenla la tribunal din cauză de boală. . . ..-- 861, 864, 867 

Ca condițiuni se cer pentru ca un testament mistic să fie valabil. ... 80% 

Dacă acei cari nu ştiu sau. cari nu pot celi şi scrie, pot face testament 

isti pe
 865 

mistic ,.. . ae EC
 .. 

Cum se procedează când testatorul nu poate vorbi dar ştie să scrie, şi 

voeşie să facă un testament mistic. . . . cc... .... . ... 866 

Dacă două sau mai multe persoane, pot testa prin vnul şi acelaş lesta- 

ment, una în favoarea celeilalte sau în favoarea unei a treia 

persoane ne
 867 

Cum pot face testament,” militarii și indivizii întrebuinţaţi pe lângă ar- 

mată; cari se află în expediţie militară sau în cartir sau în gar- 

nizoană, afară din teritorul român, sau prizonieri la inamici sau acei 

cari se găsesc într'o celale asediată sau în alto locuri ale căror părţi 

"să fie inchise şi comunicațiile intrerupte din cauza răsboiului cc. 868-874 

Cum se poale face un testament într'un loc care este scos din comuni- 

“ caţie din cauza ciumei sau altei boli contagioase i a... id „872, 813 

ăbii i „cari călătoresc 
Cum se face testamentul pe corăbii sau. alle baslimen e, cari că A 

are... ........ eee...
 eee 

In ce formă poate să facă un român testament, când se află în ţară străină. : 885 
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“Pestament . TABLA DE MATERII Codul civil 

articolul 

Testament. Dacă formalităţile la cari sunt supuse deosebitele testamente men- 

ţionate în capitolul V, secţiunile 1 şi 2 din codul civil, .trebuesc ob- 
servate sub- pedeapsă de nulitate. ... eee S80 

— Cum poate dispune testatorul ce bunurile sale. Caen... S37 
— Care este procedura. de deschiderea unui testament olograt sau mistic, 

inaintea tribunalului. ..... a .. s% 
Dacă, pot fi socotite ca parle a legatului, aelizițiunile” ce le-a făcut tos- 

tatorul posterior facerei teslamentului . . . . . - .. %t 

— Dacă înfrumuseţările şi construcţiile noi, făcute asupra fondului legat fac 

parte dintrânsul. .. .. î... ae Ok 

— Dacă adausul ce testatorul a făcut unui loc închis intinzâna îngrădirile 

-sale, fac parte din legat. . . . . o eee 900 

— Cum se poale revoca un testament ..... aa M90 

— Dacă testamentul posterior revoacă pe cel anterior .. ! 1 

— Dacă. revocarea făculă prin testamentul posterior, are efect, în , cazul 
când acest act a rămas fără efect, fie din cauza incapacilăței cre- 
-delui sau-a legalarului, fie din cauza că aceştia nu au voit să pri- 

- mească succesiunea . . . . aaa 922 
— Dacă. înstrăinarea, lucrului legat, "făcută ae testator r revoacă legatul . „928 
— Dacă dispoziţiunea teslamenlară devine caducă atunci, când acela in fa- 

voarea căruia. a fost făculă, a murit înaintea tostatorului. . . ... 924 

— Dacă dispoziţiunea lestamealară făcută sub o condiţie suspensivă, cade 
-atunci când moștenitorul sau legatarul a murit înaintea îndeplinire 
condițiunei ... .. . 925 

— Dacă dispoziţiunea testamentară făcută sub « o condiţiune care nu are alt 
efect de cât a suspenda executarea ei, opreşte pe eredele numit sau 
pe legatar. de a avea un drept dobândi! din momentul morții testa- 
torului. . . . aa 926 

— “Dacă legatul devine caduc atunci când lucrul leg gat a Derit de tot, “în 
timpul. vieţii testatorului .-..... Ea a NT 

— Dacă dispoziţiunea. testamentară cade, atunci când “oredele numit sau . 

legatarul nu o primeşte sau e incapabil de a o primi. ....... 928 
— Când obiectul legat a fost lăsat la mai mulţi legatari, din care unii sunt 

incapabili sau refuză a primi, cine profită de partea . ineapabilului 
sau a aceluia care refuză . . . . 929 

— Dacă se poate cere revocarea dispoziţiunei "testamentare. pentru cauza 

de neindeplinirea condiţiei sub care a fost făculă sau pentru că le- 
gatarul a atentat la viaţa testatorului sau pentru că cl sa făcut 
culpabil, față de testator, de delicte, cruzimi sau injurii grave. . ... 930 

— în ce lormin trebueşte introdusă acţiunea de revocarea dispoziţiei tes- 
- “tamentare, întemeiată pe o injurie gravă, făcută memoriei testatorului 931 
— Dacă soţii, pot, în timpul căsătoriei, să-și facă prin testament, vre-o do- 

națiune mutuală şi reciprocă prin unul şi acelaş act... . . . . 938, 939 
— Dacă. condiţiunea imposibilă sau contrară -bunelor moravuri sau prohi- 

bite de lege, anulează tostamentul. ......... aaa a 1008 
— A sa vedea cuvintele : „Acceptare“, „Executor testarmontar“, „Legats, 

„Leziune:,: „Succesiune“, „Vatamare“, 
Tezaur. Dacă uzuiructuarul are vre-un drept asupra lezaurului ce lar găsi în 

cursul uzufructului seu . , ah. ee 598 
— Ce este tezaurul şi cui aparţine! proprietatea lui. PD 649 

Titlu. A se vedea cuvintelo: „Act autentic“, „Act sub semnătură privată:, 
„Expropriere silită“, „Posesiune:, „Preseriptie”, „Privilegiu“, „Pro- 
prietate“, „Succesiunei. | 

Tocmeli. A se vedea cuvintele: „Contract:, „Convenţie“, „Obligaţioe. 
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Codul civil TABLA DE MATERII Tocmeli agricole 

- Articolul 
Tocmeli agricole. A se vedea cuvintele: „Legea tocmelilor agricole“. 
Tradiţiune. A se vedea. cuvintele: „Amaneti x Antichreză“ -„Cesiune“, » „Predare, 

„Schimbă, „Vânzare:. 
Tragere la sorţi. A se vedea cuvintele: „Impărţeală:, „Succesiunet, 
Transeriere. Unde se transcriu convențiile matrimoniale . ......... 3 1228 

— Care sunt formele contractului de antichreză ...... eee 1698 
— Unde se transcriu şi de către cine, actele translative de bunuri și drep- 

turi cari se pot ipoteca ...... ...., aaa ee 1801-1803 
— Cine liberează copii de pe actele transcrise în registrul tribunalului dea 1816 
— Dacă grefierii tribunalelor sunt răspunzători de omisiunile ce sar face ! 

„în registrele de transcriere . , ... . e... „1817 
Transcriere. Dacă imobilul, în privinţa căruia grefierul a omis, în certificatele 

sale, una sau mai multe sarcine,. rămâne afectat cu sarcinele co se . - 

găsesc înscrise asupra lui. ... „1818 
— Dacă grefierii pot să întârzie transcrierea. actelor de “mautaţiune de pro- 

prietute, inscripţia privilegiilor şi ipotecilor sau să refuze liberarea 
de certificate, sau să prezinte registrele originale, când .li se cer de 
cătro părţile interesate ...... a. „1819 

— Unde trec grefierii şi in ce ordine, actele de mutaţiune de proprietate „1820 
— Ce forme se cer pentru valabilitatea registrelor de transcrieri şi inscripţii. 1821 

— Ce sancţiune se aplică gretierilor de tribunale, în cazul când ei sar abate 
dela vre-una dintre tormalităţile cerute de lege în.matorie de tran- 
scripţii şi inscripţii. . . . . . 1... .. 1822 

— Cum se operează în registrele tribunalului, menţiunile de depozit, de i in- 

scripţiuni și de transcripțiuni . . - Cea. 1823 

— A se vedea cuvintele : „Antichreză, " Cosiune:, „Divorţ, Donaţiune:, 

„Inscriere“, „Locaţiuno“, „Privilegiu“, „Succesiune“, „Vânzare“... 

Tranzacţie. Dacă tutorul, poate precurma prin tranzacție pricini atingătoare 
7 z, de interesele minorului . .,. . ea Te 418 

— Dacă tranzacţia încheiată asupra dificultăţilor reale ce prezintă un act 

de împărţeală, poale fi atacată cu acţiunea in resciziune. .... . . 91 

— Ce este tranzacţia ....... iale oaia na 

— Prin ce fel de act trebuește constatată tranzacţia. . . . . 1705 

— Cine poate încheia o tranzacţie . .. .. - . .. i. E în 

— Dacă se poate face tranzacţie asupra unei acţiuni civile care derivă din 

o infracţiune î ... eee eee TOT 

— Dacă se poale prevedea, in iranzacţie, o penalitate contra celui ce nu va _ 

respecta condiţiunile ci . . . te... a 1? 3 

— Care este întinderea tranzacţiei în privinţa obiectului « ci... 1709, 1710 

— Care coste puterea tranzacţiei între părţile contractante ..... 1711 

Dacă esto admisibilă acţiunea de nulitate contra unei tranzacţiuni, pentru. o 

+ eroare asupra persoanei sau asupra obiectului procesului . . 1312 

Dacă se poate ataca tranzacţia, făcută în executarea unui titlu nul. . . 1113 

Dacă este valabilă tranzacţia încheiată pe documente, dovedite în urmă false 171 

Dacă oste valabilă tranzacţia incheiată asupra unui proces, sfârşit prin | 

o sentință neapelabilă, despre care părțile sau una din ele nu aveau i-13 

— Cand ție alu lransigeat în genere, asupra tuturor afacerilor ce e ar 

putea exista, intre ele şi în urmă se descaper documente, pe care ele 

nu le cunoșteau, dacă această Jescoperire de documenic, constitue 

1716 zacţiei i o. o... .. 
_o cauză de anularea trân 

Dacă învedorata greşală în socoteli, urmală la tcerea tranzacţiei, aduce - 

vre-un prejudiciu uneia dintre părţile contractante . . . ... . .. 1117 

— A se vedea cuvântul: „jurământ“. 
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Tratat de pace TABLA DE MATERII | Codul civil 

Atestat 

Tratat de pace. Ce articol din codul civil, este în legătură cu Tratatul de pace . 
dela Vorsailles.. ... .. e 18 

Trecere. A se vedea cuvintele: „Drept de trecere“, „Servitnte“. ” 

Tribunal. Dacă tribunalele române sunt competente să judece pe un străin, 

  

* “care contractează cu un român în România sau în slrăinălate.. . .: 13 
— Dacă tribunalele române sunt competente să judece pe un român, pentru 

obligaţiuni contractate de el în ţară străină, chiar cu un străin ... 14 
— Care este tribunalul compelent să judece rectificarea aclelor de stare 

Civilă o... IDR 84 
„— In caz de alegere de domiciliu, la ce tribunal se fac cererile, conlesla- 

_ţiile şi urmăririle .. ..... aaa ee 97 
— In ce cazuri dă tribunalul autorizație unei femeei căsătorile, pentru 'a 
., ela în procese sau a contracta. . ... sc... 200, 201, 203-205 

_— Ce tribunale sunt competente să judece reclamaţiilă priviloare la starea 
civilă Da DIDI 299 

— Care este instanţa. competentă să pronunţe o adopțiune. ........ 318 
— A se vedea cuvinlele: „Absenţă“, „Căsătorie“, „Competenţă“, „Divorţ. 

Trimetere în posesie. Cari sunt efectele trimiterei în posesie provizorie asu- 
pra averei absentului. ....... Came ea... 106-119 - 

— Ce moștenitori trebuesc trimeşi în posesie asupra 'averei succesorale. . . 633 
— A se vedea cuvintele: „Legat“, „Pozesiune“, „Succeşiune“, „Testament“. 

Tulburări. A se vedea cuvintele: „Act de căsătorie“, „Act de moarte“, „Act de 
naştere“, „Act de stare civilă“, „Donaţiunes, „Dotă“, „Locaţiune“, 
„Răsboi“, „Snccesiune“, „Vânzare“, „Uzufruete. 

Tulpină. A se .vedea cuvântul: „Succesiune“. 
Tutelă. Ce menţiuni lrebue să cuprindă actul autentice despre consimţământul 

tutorului la căsătoria minorului . . îs 59 
Dacă în aclul de căsătorie trebue să se facă menţiune ' despre consimţă- 

mântul tutorului... e a 62 
— Care este domiciliul minorului neemaneipat:. . . RR 93 
—- Dacă absentul a lăsat copii minori, cine -va avea, privegherea lor şi exer- 

citarea drepturilor asupra acestor copii ........... e 194-428 
— Când ambii părinţi sunt decedați sau în neputinţă de a-și manifesta voinţa 

„lor, cine Îşi dă consimţământul la căsătoria pupilor minori legitimi 
„său naturali, , e. NR 133, 141 

— Cu cine nu se.poate căsători copila. minoră, aflată sub tutelă. ...... 149 „—1n ce condițiuni se pot căsălori rudele tutorului cu pupila sa... ... ' 149 
— In ce condițiuni va putea forma, opoziţie .la căsătorie tutorul sau curatorul 156 
— Ce drepturi are tatăl ca tutor legal, asupra averei copiilor. sei minori. . 343 
— Dacă după moartea tatălui tulela revine de drept mamei .....,. 8, 
— Dacă tatăl poate să orânduiască prin testament, un consiliu îngrijitor 

pe lângă rămasa în viață mamă a copiilor minori ......... 35 — Dacă mama este îndatorală a, fi neaparat lutoare şi cum procedează când 
nu va voi a primi tutela. . n 345 

Ce trebue să fucă mama tutoare, care va voi a trece în a doua căsălorie. 347 Când consilul de familie va lăsa tutela, asupra mamei care trece în a doua : căsătorie, dacă este dator să numească pe al doilea bărbat cotutor. 348 — Dacă latăl şi mama au dreptul a numi prin testament un tutor copiilor „lor minori. . ae DR 349-351 — Cui revine de drept tutela, atunci când cel din urmă soț a încetat din viaţă, fără să orânduiască un tutor copiilor sei minori. . . . „ . 359-954 — In ce cazuri consiliul de familie humeşte un tutor copiilor minori . - . 
- ... 

335 

— Când se convoacă consiliul de familie pentru numirea unui tutor. . . . 358 -— Cum se formează consiliul de familie . . . ......... 351-304)



Codul civil TABLA DE MATERII "-Tutelă 

Tutelă. Cine hotărăşte terminul de convocarea consiliului de familie ..... 
— Dacă membrii din consiliul de familie, .pot fi reprezentaţi prin mandatari, 

la deliberările ce urmează să aibă loc. ....... cc... 
— Dacă tribunalul are dreptul ca în caz când nu sar putea întruni consi- 

liul de familie la prima. convocare, să amâne chemarea membrilor 
pentru o altă zi , cc eu 

— Dacă membrii consiliului de familie, pot fi supuşi la amendă, când nu se 
prezintă, fără justificare, la convocare. ......... o... 

— Unde se adună membrii consiliului de familie şi ce numâr de membri 

este necesar pentru -a pulea delibera în mod valabil .. ..... 
— Cine prezidează consiliul de familie şi cum încheie lucrarea ..... 
— Dacă în cazuri urgente şi când consiliul de familie, de şi convocat, nu se 

întruneşte, tribunalul poate păşi în lucrare din oficiu şi să îndepli- 
nească datoria consiliului .. . cc... a. . a. 

— Dacă tribunalela de judeţ sunt obligate a supraveghea lucrările consiliu- 
lui de familie, fiind răspunzătoare, împreună cu membrii consiliului, 

pentru toate încuviinţările ce le-ar da asupra nelegalelor măsuri pro- 
puse de consiliul de familie... . ... cc co... . 

— Dacă tutela trece la. moştenitorii tutorului și dacă ei'au vreo răspundere 

— Ce persoane pol îi apărate de sarcina de tutore. . .........- IE 

— Dacă acei ce au primit tulela-se aflau deja în servicii publice, mai pot 

fiapăraţi de tutelă ........- eee 

— Dacă acei cari au intrat în servicii publice, după primirea unei tutele, 

mai pot fi desărcinaţi de această tutelă .. .. .... 1... .. 

'— Dacă acel ce nu este nici rudă, nici afin cu minorul, poate îi silit a primi 

- vitela fără voia sa. 1 e 
— Dacă: persoanele. în vârstă de 65 ani sau acele care iiind deja tutori, au 

ajuns vârsta de 70 ani, pot fi. scutite de tutelă . ... . . ea. 

— Dacă persoanele supuse unei infirmilăţi grave sau cari fiind deja tutori, au 

dobândit asemenea intirmităţi, pot fi apărate de tutelă ....... 

— Dacă acela care are deja primită o tutelă, mai poate fi silit a primi a 

doua tutelă cc ce o... 

— Dacă cei cari au cinci copii legitimi, sunt apăraţi de primirea unei tutele 

__— Dacă copiii născuţi în timpul tutelei, pot fi o cauză pentru ca, un tulor să 

fie apărat de tutelă ......... aaa Sa 

_— Acela care având motive de apărare 'din tutelă, a fost totuşi numit 

tutor, în ce termin trebue să propue scuzele sale ........ o. 

— Ca face tribunalul când primeşte'o cerere de apărare de tutela. .... 

— Ce sancţiune se aplică acelor cari se opun la cuvintele de apărare de 

_ tutelă şi tribunalul admite cererea de apărare. ......- a 

.— Ce responsabilitate au acei cari fără motive temeinice, nu.vor voi a.primi 

„sarcina da tutore .........-. eee 

— Ce persoane sunt incapabile u primi sarcina de tutore sau a. face parte 

articolul . 

361 

362 

383 

364 

365 

366 

367 

308 

369 

- 370 

37| 

372 

373: 

375 

376 
377 

378 

319 
380 

381 

382 

dintr'un consiliu. de familie, sau a fi-excluşi din aceste sarcine ... . 383-386 

Ce persoane au dreptul să ceară destituirea tutorului și care esle instanţa 

- competentă să se pronunţe asupra acestei cereri... ........ 

— Dacă consiliul de familie este obligat a cita pe tutor, cu ocazia deliberării 

asupra, unei cereri de destituire şi dacă trebueşte a-şi moliva holă- 

rirea sa... Pee 
a ee 

__ Dacă tutorul se poate plânge la tribunal, în contra hotărirei: consiliului 

de familie de excludere sau destituire din tutelă şi cine: are dreptul 

să apeleze holărirea ce ar da-o tribunalul . .. .. 

"_ Dacă tribunalul are dreptul a numi un tutor provizor, atunci când încu- 

viinţează excluderea Sau destituirea tutorului . . ...... n. . 
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_Putelă: | TABLA DE MATERII Codul civil 

. Articalud 
Tutelă. Cari. sunt îndatoririle tutorului în privinţa îngrijirii şi ducaţiei mino- 

rului și a administrării averei acestuia .. e... 2390 — Dacă tutorul poate lua cu arendă sau cumpăra bunurile minorului . . . 390 — Dacă tutorul poate intra în funcţiune, inainte de a. se fi făcut inventarul . averei minoralui e 99| — Cum procedează tribunalul de judeţ la orice iatâmplare, care motivează 
după legi, numirea unui tutor, .. ...... 2902 — Cum se face punerea şi ridicarea, sigiliilor pe averea cuvenită minorilor . 892, 393 — Când convoacă, tribunalul consiliu! de familie pentru alegerea unui tutor. 394 „—. Când se face inventarul averei minorului şi se predă averea tutorului și 

„ce îndatoriri are cu această ocaziune tuiorul , 2395 —  Dacă-tutorul este obligat să vândă averea mi;cătoare a minorilor. .:.. 39 — Dacă lată! și mama sunt obligaţi să vândă averea mișcătoare a copiilor minori şi ce formalităţi trebuesc să. indeplincască . eee 997 "— Când încheie consiliul de familie budgetul anual al minorului. ..... 398 —. Dacă poale fi autorizat tutorul, ca în administrarea averei minorului, să - fie ajutat de unul sau mai mulți procuratori şi administratori cu leafă. — 398 — Cine hotăreşte modul de întrebuințare al excendentului veniturilor averei minorilor și ce responsabilitate are tutorul care nu se va conforma „acestei. holăriri. . aa 999 — Care este responsabilitatea 'tutorului în privinţa, excedentului veniturilor „ averei minorului atunci când, nu a avut grijă a se determina de către consiliul de familie suma la care începe pentru el obligaţia « Pentru a o întrebuința. . 
400 — Dacă tutorul poate lua imprumut peniru minor, sau a ipoteca, sau a în- : . străina averea sa nemişcătoare. ..... aaa 40|, LII — Dacă este necesară omologarea tribunalului, a hotăririlor consiliului . de familie, prin care tutorul este aulorizat a se împrumuta pentru minori, sau a ipoteca sau a, înstrăina averea sa nemișcătoare. ... 42 — Cari sunt formalităţile de îndeplini! cu ocazia vânzării averei nemişcătoare a unui minor 403 — Dacă sunt necesare formalităţile prevăzute de. art. 401 şi 402 din codul civil, atunci când vânzarea prin licilaţie va, fi fost ordonată prin o sentință judecătorească, după cererea unui coproprietar. . ...., 40 -— Dacă tutorul. poate primi sau refuza o succesiune căzulă minorului, fără autorizaţia consiliului de familie. .. . a 405, 687 —  Cum.se face acceptarea unei succesiuni în numele: unui ninor e — Dacă o succesiune 'rofuzală în numele unui minor, mai poale fi primită în numele seu 400 — Dacă, tutorul.poate accepla o donaţiune tăcută, unui minor fără autorizaţia „consiliului de familie .... 497 — Dacă, tutorul poate intenta în numele minorului vre-o acţiune imobiliară sau a incuviinţa la o asemenea cerere făcută în contra minorului, -fără autorizaţia consiliului de familie ......, „408 — Dacă tutorul are nevoe de autorizația consiliului de familie pentru fa- cerea unei împărţeli pornită în contra minorului. . 409 — Dacă în cazurile prevăzute de articol le 4U8 şi 409 din codul civil, tutorul este: obligata consulta consiliul de familie în privinţa mijloacelor de apărare. 410 —  Cari sunt formalităţile de indeplinit în cazul unei impărţeli atingătoare de averea minorului . : a ma —  Cari sunt formalităţile de îndeplinit în cazul unei tranzacţii făcută în | numele minorului . . CI Oa 413 — . Dacă. tulorul Poate-cere arestarea minorului, când ar avea cuvinte de nemulţumire foarte grave asupra purtării minorului. ..... e dlk 
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Codul civil TABLA DE MATERII Mutelă 

- . ” ă - Aeticolul 

Tutelă. In ce termin trebueşte lutorul să prezinte tribunalului, socotelile de admi- 
nistraţia averei minorului și de gestiunea sa.......... 415, 410 

Cum procedează tribunalul la. verificarea socotelilor prezentate de tutor.: 416 
Co măsuri poate să ia tribunalul pentru ca tutorul să depue socoteli .. 417 
Cum predă 'tutorul socotelile generale de gestiunea butelei,. la eşirea sa - 

din tutelă .... .. 418 
Dacă minorul, la majoritate, are “dreptul a cere socoteală tutorului pentru 

administraţia sa... . . 418 
Dacă este valabilă .şi în.ce condițiuni, convenţiunea încheiată intre minor | 

ajuns la majoritate şi tulorul seu . . . . . .. 419 

Din ce moment tutorul datoreşte dobânzi lu sumele c cu care ela rămas 

dator către minor, după încheerea, socotelilor tutelei . . . . . 420 

Din co moment minorul este obligat la dobânzi la sumele cu cari a ră- 

mas dator ciitre tutor, după încheierea socolelilor tutelei.. . . . . . 420 

Dacă tutorul poale să ceară emauciparea minorului, . .:... : 423 

Cine poate cere emanciparea minorului, atunci când tutorul. refuză : să 

facă această cerere .... o... 494 

Cui dă tutorul socotelile gestiunei utelei, în caz de emancipara a minorului 426 

Cari sunt efectele revocării emancipării minorului ..:.... „492 

Daca lutorii se pot face adjudecatari ai averei celor cari sunt puşi sub 

tutela lor ....- aaa 1808 

Cine fixează garanţia pentru care să-se ia 0, o insoripțiune ipotecară asupra > 

averei tutorului, înainte de intrarea acestuia în administrarea averci 

minorului ....: a aa 1702, 1708 

Dacă tutorul.poate contesta « suma, pentru ci care i se cereo inscripţie ipotecară 176% 

Cine are dreptul a lua inscripţie ipotecară asupra bunurilor tutorului 

pentru. garanţia fixată de consiliul de familie. ... . . . . . . . 1765, 1766 

Dacă tatăl sau mama când sunt tutori, sunt obligaţi de a da ipotecă le- 

gală, pentru asigurarea administraţiei bunurilor copiilorlor minori. 1767 

“Dacă inscripţiile luate în favoarea minorilor, trebuesc reinoite după ” 

cincisprezece ani .. . . i... „1786 

Dacă imobilul unui minor poate fi pus in vânzare silită, înainte de | a se 

vinde: mobilele sâle . . . . . eee 1826 

Dacă prescripţia, curge în contra minorilor AR - „1876, 

In ce termin se prescriu acţiunile minorului în contra tutorului, “ relative . 

la faptele tutelei. . . . , , 4901 

Dacă se poate deferi iutorilor jarâmânt de credulitate pentru a "declara, 

dacă nu ştiu că lucrul re clamat contra minorilor este încă datorit . 1906 

A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Consiliu de familie“, „Donaţiune“, „Im-. 

părţeală“, „Iaterdicţie“, „Minor“, Miaoritate“, „Succesiune“, „Tes- 

iament“. 

Tutor. A se vedea cuvântul: „Tulelă“, a 

Tutor ad-hoc. A se vedea cuvintele: „Divorţ“, „Succesiune, 4 

Ţară 

T 

străină, A se vedea cuvintele: Act“, „Act autentic“, „Act de stare civilă“, 

„Act de căsătorie“, „Statut personal“. „Statut real“, „Străins, „Străi- 

 nătate“, Testament“. “ i i 

Tinerea copiilor. A se vedea cuvintele :- „Divorţ“, „Căsătorie“. 

Uliţe. 

Universal. A se vedea cuvintele: „Legat“, „Testament“. 

Universale. A se vedea cuvântul: „Societate“. 

TI 

Cui aparţin ulițele cari sunt în sarcina statului. .. ......: Ă a 416 
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Urban TABLA DE MATERIL Codul civil 

Urban. A se vedea cuvântul: „Servitute:. - 
Urgenţă. Cum trebueşte să se judece o cerere de recurs în Casaţie, contra unei 

decizii dată asupra unei cereri de anularea unei opoziții la căsătorie. 160 
"— Cum judecă Curta de Apel o cerere de apel contra unei sentința de 

divorţ ......... PERI DR 24 
Urloae. Dacă sunt.rhobile sau imobile, urloaele sau ţevile cari servesc pentru. 

conducerea apelor la, un fond de pâmânt sau la vre-o casă. .... 410 
Urmărire, In caz de alegere. de domiciliu pentru executarea unui act, unde se 

fac cererile, citaţiile şi urmăririle . . 7. e. 97 
— Cum procedează creditorii. pentru realizarea creanței lor în cazul pre- 

văzut de art. 285 din codul civil, în materie de divorţ. ........ 285 
- — A se vedea cuvintele: „Aslj idecare“, „Craeilitor*,: „Debitoră, „Executare 

- silită“, „Expropriere silită“, „Ipotecă“, „Licitaţie“, „Succesiuner. 
Uşă. A se vedea cuvântul: „Scrvilute». 
Utilitate publică. Dacă cinava, poate. fi obligat a-şi ceda proprietatea să pentru 

» cauza de utilitate publică . . . cnc 481 
„- — Dacă servituţile stabilite de lega, au de obieet utilitatea publică „586, B8T 

- — Sub ce condițiuni sunt valabile, dispoziţiunile între vii sau prin testament, 
făcute în favoarea slabilimentelor de utilitate publică. . . . . .... sii 

— Dacă este necesară autorizaţia statului pentru ca slabilimentele de utili. 
„tate publică, ca persoane morale, să, poală, accepta donaţiunile făcute . 

in favoarea lor .,. .. cc re o... A 8i7 - 
Uz. Cum se stabileşte şi se perde dreptul do UZ 505 

* + — Ce obligaţiuni are acel căruia i sa concedat dreptul de uz, înainte de a: 
„se folosi de acest drept. . . cc... .. înc. . 506 

— Cum trebueşie să se folosească de dreptul seu acel căruia i s'a concedal 
pi dreptul de uz ..... ta... . î eee... .. 567 
»— Care este intinderea dreptului de uz şi cum se regulează întinderea folo- 

sinței acestui drept. . cc. 568, 569 
— Dacă cel ce are uzul fructelor unui i oc; are drept să preliadă mai multe 

“fructe decât i. se cuvin pentru trebuinţele sale şi ale familiei sale. . 530 
— "Dacă cel care. are dreptul de uz poale închiria sau ceda dreptul seu. . 57i 

„ — In ce proporţiune este obligat uzuarul să contribue la cheltuelila ocazionate 
de lucrul asupra căruia s'a concedat dreptul de uz. ....... 7 54 

— Ce legi cârmuesc dreptul de uzal păduritor, ........ i... 575 
— A se Vedea cuvintele: „Abitaţiune“, „Amanet*, „Antichrezăă, „Arendare*, 

„Comodat*, „Depozit“, „Locaţiune“, „Societate“, „Uzutrucli, „Vânzare“, 
'Uzufruct. Cari sunt efectele divorţului în privința dreplurilor copiilor asupra 

averei soţilor, în caz de divorţ prin .consimțământ mutual şi asupra 
„averei soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză, determinată şi 
"cari sunt formalităţile de indeplinit pentru realizarea acestor drepturi 285 

— Cine conservă, dreptul de folosință asupra averei copiilor, în timpul şi 
după desfacerea căsăloriei ,... cc "338 

— Ce sarcine le impune părinţilor, dreptul lor de “ totosiaţă asupra averei 
copiilor lor .. ce 339 

— Dacă există dreptul de folosinți asupra averei copiilor sei, pentru. părintele 
în contra căruia. sa pronunţat despărțenia . . ..... 340 — Dacă mama care trece în ă doua căsătorie, păslrează dreptul de folo- 
sinţă asupra averei copiilor sei 

— Asupra cărei averi. a copiilor, părinţii nu au drepl de folosinţă. . SI 30 
— Dacă este un drept imobiliar, uzufructul bunurilor imobile. ... 431 
„7 Ce este dreptul de uzufruct ... | 517 — Cum se stabileşte dreptul de uzufruct ... A | 518 — Dacă uzufructul poate fi stabilit cu diferite modalităţi . RE SI „519 
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. articolul 
Uzutruct. Asupra căror bunuri se poate constitui droptul d de uzufruct . . ... 520 

—  Cari sunt drepturile uzutructuarului , e 520 
— Ce înseamnă fructe naturale şi fructe industriale - aa 522 
— Ce înseamnă fructe civile... .,..... i a 523 
— Cui aparţin fructele naturale şi industriale neculese “Incă, in “momentul 

deschiderei dreptului -de uzulruct şi cui aparţin aceste fructe, în - 
momentul când se sfârşeşt» dreptul de uzulruct. 1594 

—— Cum se socolesc şi cum se dobândesc: fructele civile in materie de - 
uzulruet o. eee eee eee ee. 595 

— Cum se exercită dreptul de uziiteuct « care cuprinde lucruri cu cari nu se 
poate cineva servi fără a le consuma, precum: bani, grâne, băuluri 526 

— Cum se regulează dreptul uzufructuarului asupra unei rendile pe viaţă. 527 
— Cum se exercilă dreptul de uzufruct care cuprinde lucruri cari fără a se 

conserva îndată, se strică după timp, prin întrebuinţarea lor, precum: 
rufe şi mobilele unei case . . .'. îm... ea. 528 

-— Cum se exercită dreptul de uzulruct. care cuprind păduri destinate de 

proprietar la tăieri periodice . . .-. 1. 1. e ce ace a e + 520-531 
— Dacă uzufrucltuarul are dreptul a lua din păduri aruaci ponuru vii, precum 

şi de pe pomi, productele anuale sau periodice ..... eee 532 
— Dacă uzulrucluarul are dreptul a lua pomii roditori cari se usuta şi acei 

desrădăcinaţi sau dărâmaţi din accidente. . . .. 583 
— Dacă uzufructuarul âr€ dreptul a închiria sau a cedu altuia, dreptul seu “ 

de uzufruct ...... aa oa ODOR 
— Pe ce durate de timp ure dreptul uzurruciuarul s să închirieze dreptul seu 

de uzulruct „cc. îm... 534 
— Dacă uzulructuarul are dreptul a se tolosi de auaugurile făcute prin alu- 

viune la obiectul asupra căruia are dreplul de uzulruct. ..... . . 435 

— Dacă uzufructuarul are dreplul a se folosi de drepturile de servitute şi în | 

genere de toate drepturile de cari se poate folosi proprietarul . 2536 

— Dacă uzufructuarul are dreplul a se folosi, întocmai ca şi proprietarul, 

de minele, pietrăriile şi nisipurile, ce sunti în exploatare la deschiderea 

dreptului seu de uzulruct . . cc. cc... 537 

— Dacă uzutructuarul are vre-un drept asupra minelor şi i petrăriilor nedes- 

_chise, sau asupra. nisipurilor a căror exploatare nu e încă incepulă, ! 

sau asupra comoarei care sar pulea găsi, în-cursul uzufructului seu 538 

— Dacă proprietarul poate să aducă, pedici în exerciţiul drepului uzulruc- 

tuarului eee ae e 599 

— Dacă la încetareu uzuiructului seu, uzufruetuarul are dreptul să ceara 

- vre-o despăgubire pentru îmbunătățirile ce le-a făcut şi cari au con- 

iribuit la sporirea valorii lucrului dat în uzulruct. . 539 

— Dacă la încetarea uzufructului, uzufructuarul sau moștenitorii . sei, uu 

dreptul să ridice oglinzile, tablourile şi alte ornamente, pe cari le-ar | 

fi aşezat asupra lucrului dat în uzulruct .. . . o. co... 539 

— Ce formalilăţi trebue. să îndeplinească uzufructuarul inaiute de a intra _ 

în posesiunea lucrului asupra, căruia are dreptul de uzulruct. . . . 540 

— Dacă uzufeuctuarul este obligat a da cauţiune inainte de inceperea. uzu- 

fructului şi ce anume persoune sunt scutite de această cauţiune . Su 

dează în cazul când vznfructuarul nu depune cauţiunea . . 

arul are dreptul a cere vânzarea averei mișcăloare care 

este supusă periciunei prin întrebuințare, atunci când uzufructuarul 

nu depune cauțiunea . cc ce 
543 

Dacă uzufructuarul care nu a depus cauțiunea, : are dreptul a cere peu 

simplă prestare de jurământ, o parte din lucrurile. mișcătoare, date 

în uzutruct, necesare propriilor “sale trebuințe. . . .. . . .... cf. 

— Cum se proce 
"—" Dacă propriel 

5%3 
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Aeticalul 
  Uzutruct. Ce elect are asupra perceperei fructelor obiectelor date in uzufruct, 

întârzierea, uzufructuarului de a, depune cauţiunea ....,..... 4 -— Ce reparaţiuni cad asupra uzufructuarului, în cursul uzufructului -. 545 — Ce sunt reparaţiunile mari, în. materie de uzulruct -. e 5 — Cine are obligaţiunea de a reclădi lucrul dat în uzufruet, care a căzut din vechime sau s'a distrus prin caz fortuit. .. 5 —  Cari sunt sarcinele la. care este obligat uzufructuarul, în cursul folo- | sinței sale... o 46 — Cine plătește sarcinele pe proprietate in cursul uzuiructului . ac. 2549 —  Cari sunt obligaţiile, acelui care câştigă cu titlu gratuit un uzuteuct uni- versal sau cu tillu universal, în. privinţa plăţii legatelor, pensiunilor alimentare şi veniturilor renditelor perpelui sau pe viață. ....., 350. — Dacă uzufructuarul cu titlu particular, este dator a plăti datoriile ipote- "care de care este afectat fondul dat în uzulruct, ...., 551 —  Cum.contribuesc uzufeuctuarul universal. sau cu titlu universal, şi pro- prictarul, lu plata datoriilor . . 552 — Dacă uzufructuarul este obligat a plăti 'cheltuelile proceselor cari privesc folosinţa şi celelalte condemnaţiuni la care aceste procese pot da „naștere oa — Care sunt obligaţiile - uzufructua rului, în privinţa uzurpaţiilor sau orice . alte încercări de, încălcare a dreplurilor propriclarului, asupra fon- dului dat în uzufruet , ... LI IEC 55% — . Cari. sunt. îndatoririle uzulructuarului. în caz când animalul dat în uzutruct ar peri fără culpa sa 2555 — Dacă uzufructuarul poate fi. făcut răspunzător de peirea turmei ce i sa dat în uzufruct şi cari sunt obligaţiile sale, atunci când turma nu a pierit cu totul ee 555 —  Când-se stinge uzulructul ...... o. 57 — Dacă abuzul uzulcuctuarului de folosința sa, poate duce la incetarea dreptului de uzutruct şi cum -procedează, justiția în acest caz... . 558 — Dacă creditorii: uzufructuarului pot interveni în contestaţiile privitoare „la abuzul uzufructuarului în. folosința sa și ce drepturi au aceşti . creditori. 558 — Care este terminul de uzuţruet de cure se poate bucura, o persoană mo- Pală o. e 2550) — Cât durează uzulructul constituit până ce o altă persoană va ajunge la o anumilă. vărstă . 2980 — - Dacă vânzarea lucrului dat în uzuiruct, aduce vre-o atingere drepturilor uzufructuarului IRI 561 — Dacă creditorii nzutructuarului au dreptul să ceară anularea renunţării, făcute in prejudiciul lor. DI 502 - Cândo parte a: lucrului supus uzutructului s'a. distrus, dacă uzufructul se păstrează asupra părții rămase nedistrusă . 508 — Cind clădirea supusă, uzufructului a ars, sa distrus sau s'a dărâmat, - dacă uzutructuarul are dreptul să se folosească 'de pământul pe care a fost clădirea, şi de materialelă rămase PI — Dacă acela care a fost exclus dintro moştenire ca nedemn, poate să se bucure de uzufructul asupra bunurilor pe cari copiii sei le-ar putea dobândi din acea moştenire, in virtutea, dreptului. lor propriu. „.., 658 — Care este porţiunea, virilă, din uzutruct cuvenită văduvei sărace în sua- Cesiunea. soțului scu decedat, când vine la succesiune în concurență cu copiii sau descendenţii defunctului şi de când incepo acest drept de uzutfruct .. AR 
. — Dacă este. permis de lege dispoziţiu 

. . « 

nea, făculă prin act între vii. sau 
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prin testament, prin care se dă uzufructul unei persoane iar nuda 
proprietate altei persoane ........... ae... a... 

Uzuiruct. Dacă bărbatul are dreptul de uzufruct asupra bunurilor dotale ale 
soţiei sale . . : . soției sale cc e „1949 

— Ce obligaţiuni are bărbatul. care are uzutructul asupra bunurilor dotale 
ale soţiei sale . . .. .. cc... cc... e... 1942 

— A se vedea, cuvintele: „Abitaţiune“, „Uz“. - 

Uzurpaţiune. A se vedea cuvintele: „Locuţiune“, „Uzuirucl“. 

V 

Vacantă. A se vedea cuvântul: „Succesiune“. 

Văduvă. Dacă românca ce va. fi pierdut calitatea de român prin căsătoria sa 

cu un străin, redobândeşte aceasta calitate devenind văduvă. . . , 19 

— Văduva şi femeea a cărei căsătorie a fost declarată nulă, după cât timp 

va, putea trece în altă căsătorie de la desfacerea sau anularea, căsă- 

toriei precedente. . ...... ae eee ea eo... ua 210 

— Ce mijloace de îndreptare va avea mama, văduvă care nu se va.fi măritat 

din nou, atunci când are motive de nemulţumire foarte grave asupra 

purtării copilului seu .,...... eee ate a... |. 335 

— Care este porţiunea virilă din uzutruct cuvenită văduvei sărace în suc- 

cesiunea, soțului seu decedat, atunci când vine în concurenţă cu copiii şi 

descendenții soțului seu şi de când incepe acest drept de uzufruct . 684 

'— Care sunt drepturile de abitaţiune de alimente şi de vestminte de doliu 

ale femesi văduve în cursul anului de doliu. .........- ae 1279 

— A se vedea cuvintele: „Căsătorie“, „Femee“. o 

Validitate. Când soţii cei din urmă căsătoriţi, opun nulitatea, căsătoriei celei 

dintâi, dacă trebueşte a se judeca în prealabil validitatea sau nulitatea 

acelei căsătorii . ......... [1 . [n .. . .| d Ti 

— Când există posesiune de stat şi act de căsătorie, dacă mai pot soţii să 

conteste validitatea acelei căsătorii , . ......: Î.. i 178 

__' A se vedea cuvintele: „Acţiune de anulare“, Acţiune de nulitate“, „Acţiune 

de resciziune“, „Nulitate“ 

Vânat. Dacă dreptul de a vâna, este reglementat prin vre-olege. ....... „643 

— A se vedea cuvinlele: „Legea poliţiei vânatului“. | 

Vânzare. Ce. îndatoriri au persoanele puse în posesie provizorie asupra averei 

absentului, în privinţa conservării şi vânzării averei absentului 141 

— Dacă persoanele trimise în posesie provizorie asupra averei absentului, 

pot instrăina sau ipoleca averea absentului . . cc cc... 113 

_— Care sunt efectele revenirei absentului sau dovedirei existenţei sale, chiar 

după punerea în posesie definitivă, asupra actelor de dispoziţie 

efectuate în timpul absenței sale. . . . . --- 0 a 117 

—  'Teoria eredului aparent şi a proprietarului aparent. ..... a. 117 

— Dacă femeea, măritată poate înstrăina averea sa parafernală fără con- 

cursul bărbatului seu . e ss... eee „+ 199, 1285 

— Care sunt efectele divorţului în privinţa drepturilor copiilor asupra averei 

soţilor, în caz de divorţ prin consimţământ mutual şi asupra, averei 

soţului vinovat, în caz de divorţ pentru cauză determinată şi care Ă 

- sunt formalităţile de îndeplinit pentru realizarea, acestor drepturi . - 285 

__ Dacă tutorul este obligat a: cere vânzarea, avere! mişcătoare a minorului . 396 

__ Dacă tatăl şi mama, cât timp au folosinţa, legală asupra bunurilor EN 

norilor lor copiii, sunt obligaţi a vinde averea mobiliară a copiilor so 

Tie... 
.... . . . e 

. 

— Dac ul, fie chiar tatăl şi mama, pot înstrăina averea imobiliară a 04 

minorului: . o... ..... ... ae... 

43 

65289, — Codul Civil, adnotat. — IV. _— 673 — 

Articol 

805
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Vânzare. Cari : sunt formalităţile ce trebuesc întrebuințate la vânzarea bunu- 
îi aaa. eee e e 403, 404 

„Tilor.minorilor ........., îc... 
Dacă “minorul emancipat poate vinde bunurile sale imobiliare . d... 
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Articolul 

490. 
Dacă cel in contra căruia, s'a făcut. o. cerere. ae punere .sub interdicţie, 

poate fi oprit a-şi înstrăina averea sa . ............ . 445, 454 „Dacă, cel pus sub consiliu. judiciar poate să-și înstrăineze averea sa. . 453 Cum se procedează cu un lucru care este format din măterialele a doi 
diferiți stăpâni, aşa încât nu se pot despărţi. .... cc. 0543 Când uzufructuarul nu depune cauțiunea, dacă proprietarul este în drept 
să ceară vânzarea mobilelor supuse periciunei prin întrebuințarea lor — 54 Dacă vânzarea lucrului dat în uzufruct poate atinge drepturile uzufrue- 
ua n 

361 Când proprietarul a două proprietăţi intre cari există un semn vizibil 'de 
servitute, înstrăinează una, dintre proprielăţi fără a se face în con- 

„tract vre-o convenţiune privitoare la, servitute, dacă această servitute 
„Continuă a exista, într'un „mod activ sau pasiv în favoarea fondului 
înstrăinat sau asupra fondului neînstrăinat .. 027 Dacă vânzarea sau transportul drepturilor succesorale, făcută de un moștenitor, atrage după sine acceptarea succesiunei. .........' 691 Dacă se pot înstrăina drepturile eventuale asupra unei. succesiuni ne- 
deschisă încă ...... aaa e e 702 985 Dacă în cursul terminului de deliberare şi de facerea inventarului, moş- - : tenitorul poate cere vânzarea obiectelor succesorale supuse stricăciunei. 107 Cum. poate să vândă, moştenitorul beneficiar, mobilele succesiunei Î.T716 Cum poate să vândă, moştenitorul beneficiar, imobilele succesiunei . a... Dacă, creditorii suecesiunei pot cere vânzarea mobilelor succesiunei, atunci când moștenitorul beneficiar nu dă cauţiune pentru valoarea lor.'. 718 Unde trebueşte să depue, sumele prinșe din vânzarea averei mişcătoare 

sau nemişcătoare a succesiunei, curatorul unei succesiuni vacante . 726 Dacă moştenitorii au dreptul să ceară vânzarea mobilelor succesiunei, pentru a se face plata creditorilor şi cum se face vânzarea. .... 736 Cum se procedează când imobilele unei succesiuni nu se pot împărţi în PAUrĂ 
730 Cum se procedează când imobilele unei succesiuni nu se pot împărţi în natură şi la împărţeală figurează Minori 0748 Dacă moștenitorul poate fi obligat să raporteze imobilul pe care l-a înstrăi-.. „nat înainte de deschiderea succesiunei eee 765 Dacă un comoştenitor care a înstrăinat porţiunea sa, succesorală, în tot -“sau în parte, poate să intenteze acţiune de resciziune pentru dol sau violenţă în contra împărțelei făcută . , 793 Cari sunt efectele revocării donaţiunei pentru cauza de ingralitudine, asupra Înstrăinărilor făcute de donatar . . ... ... 824 Vânzarea cu clauza, de întreţinere, ce fel de contract este. ....... 829 Dacă trebuește socoltile în coltitatea disponibilă, valoarea, bunurilor înstrăi- nate unui succesibil în linie dreaptă, cu sarcina unei rendite viagere _, Sau cu rezerva de uzutruet ., Pe ae O8%5 Cum se face raportul excedentului peste cotitatea disponibilă; când dona- tarul, supus acţiunei în reducţiune, a înstrăinat bunurile dăruite . 855 Dacă executorii testamentari pot cere vânzarea averei mișcătoare a suc- cesiunei pentru a plăti legatele . . ... e O46G Dacă instrăinarea obiectului legat, făcută de testator în limpul vieţii sale, „ aduce revocarea legatului . e ea a a 2023 Cum. se face restituţiunea, când acela care a primit un lucru ce nu i se ! „ datora, cu rea credință, l-a înstrăinat, „. |. ma eee ee a a 996



Codul civil | TABLA DE MATEBIL Vânazue 

| ia Articolul Vânzare. Dacă cesiunea judiciară, dă drept creditorilor să ceară vânzarea bu- . „nurilor, cedate de debitorul lor, spre despăgubirea lor ....... 1126 — Dacă minorii au dreptul să ceară anularea înstrăinării imobilelor lor, făcute de tutorii lor cu paza tuturor formalităţilor cerute de lege . . 1166 — Care este efectul preţuirei dotei mobiliare, prin contractul de căsătorie : 1245 — Care este efectul preţuirei imobilului dotal, prin contractul de căsătorie. 1246 — Dacă soţii sunt în drept să înstrăineze imobilul dotal Ce. 1248 — Dacă femeea poate instrăina dota mobiliară, care a rămas proprieta- 
tea sa... cc a. 1249 — Dacă femeea poale. da imobilul seu dotal pentru căpătuirea „copiilor sai. ' 1250 

—  Cari sunt drepturile bărbatului, când femeea înstrăinează averea sa do- 
tală cu autorizaţia justiției, . ...... II e 1251 

— Dacă imobilul dotal poate fi instrăinat, când înstrăinarea sa esle permisă 
prin contractul 'de căsătorie . ..... RR Ra 1252 

— In ce cazuri poate să înstrăineze femeea, cu autorizaţia justiţiei, imobilul 
seu dotal .......,..... eee 1253 . 

— Când imobilul dotal s'a înstrăinat, în afară de cazurile excepționale per- 
mise de lege, cine are dreptul şi în ce termin, să ceară revocarea 
înstrăinării ....., a IRI 1255 

— Dacă femeea separată de bunuri, poate vinde averea sa dotală mobilă, 
şi imobilă sc... DI IDR 1265 

— Ce răspundere are bărbatul, după separaţia de patrimonii, pentru între- 
buinţarea ce ar putea face femeea din preţul imobilului seu înstrăinat 
cu autorizația justiţiei . . . . cc... aaa 1267 

— Dacă femeea, măritată are dreptul să înstrăineze averea sa paraiernală . 1285 
— Care este definiţia contractului de vânzare ......... î.. .. 1294 
— Când devine perfect contraclul de vânzare ......... a 1295 
— Ce formalităţi trebuesc indeplinite, pentru ca drepturile rezultate dintr'o 

„ Nânzare imobiliară să poată fi opuse celor al treilea ........ 1295 
„— Sub ce modalități se poate face vânzarea . . .... cc... 1296 
— Ce principii.guvernează efectele contractului de vânzare ea. . 1296 
— Ce efecte produce vânzarea prin dare de arvună .,....,.. . . .'1296, 1298 
— Dacă vânzarea poate fi considerată perfectă, atunci când sau vândut 

mărfuri cu gămada, fără a fi cântărite, numărate sau măsurate . . 1299 
— Ina cui risic.şi pericol rămân, până la predarea lor, mărfurile când ele 

nu s'au vândut cu grămada, ci după greutate, după număr sau după 
Măsură ... cc. |... .  .. . . ... ... [ea ea... | 1300 

— Când devine vânzarea perfectă în caz de vânzare de vinuri, oleuri şi 
alte asemenea mărfuri, cari, după obicei, se gustă înainte de a se 

"cumpăra . . Da ea ae e. 1901 
— Dacă vânzarea; făcută pe incercate, este ea totdeauna -presupusă condi- - 
> țională până la încercare .*. ... . eee ae 1302 

*— Cum trebueşie să.fie preţul vânzării. ...... oa eee n... 1303 
„.— Dacă determinarea preţului vânzării poate fi lăsată la arbitrul unei 

: “„„”terțe persoane . . . . . . a... . 1... . .  . [. . .. . ... . . . 130% 
— In sarcina cui cad cheltuelile vânzării. . .. cc. cc... 1305 
"= Cine poate cumpăra şi vinde ....... aa 1306 
— In ce cazuri este permisă vânzarea între soţi . . cc... 1307 

".— Ce persoane sunt oprite a cumpăra sub pedeapsă de nulitate. .... Ş 1308 

'—- Dacă judecătorii, procurorii şi advocaţii, se pot face cesionari de drepturi 
litigioase . . | | [cc .. aaa + « 1309, 1408 

— Ce lucruri se pot cumpăra și.vinde .. . . cc. ce ct „1310 
:— Dacă este valabilă vânzarea, când în momentul vânzării, lucrul era perit 

| în totsau în parte... ....... î ee ac. .... în... di



N 
Vânzare | TABLA DE MATERII , Codul cisi 

Vânzare. Dacă vânzătorul este obligat să explice curat indatoririle ce înţelege a lua asupra sa... n ph. In contra cui se interpretă, clauzele obscure sau îndoioase conţinute în actul de vânzare. . + eee 

Ce înseamnă pierderea lucrului vândut .. IE „Cum se face predarea imobilelor vândute . . .. i Cum se face predarea mobilelor vândute DECIDE Cine suportă cheltuelile predării lucrurilor vândule şi cine suportă chel- wuelile ridicării lucrurilor vândute. . Por chel Cum se face predarea lucrurilor necorporale vândute. ... Unde trebuește să se facă, predarea lucrului vândut... . Cari sunt drepturile cumpărătorului în cazul când vânzătorul nu face predarea, lucrului vândut la timpul determinat. |... “Cari sunt obligaţiile vânzătorului când din 'nepredarea : lucrului vândut la timp, cumpărătorul a suferit 0 vătămare. ....... 

plata lui... SII o. Dacă vânzătorul poate fi obligat să facă predarea lucrului vândut, când cumpărătorul a căzut în faliment sau în insolvabilitate .. In ce stare trebuește predat lucru] vândut, ....... PD Din ce moment are drept cumpărătorul la fructele lucrului vândut .. Ce cuprinde obligaţia de a preda lucrul vândut. ... [de . .. "Dacă vânzătorul este dator să predea cuprinsul lucrului vândut în mă- sura, dețerminată prin contract ....... eu Când vânzătorul nu poate preda tot cuprinsul lucrului vândut, așa cum - sa determinat prin contract, dacă cumpărătorul are dreptul să facă o scădere proporţională 'din Pre ce . Cum se procedează atunci când cuprinsul lucrului vândut e mai mare de cât cel arătat prin contract ..,..... Ca . “Dacă în cazurile de vânzare făcută altfel. de cât pe atât măsura, se poate Cere vre-un adaus de preţ sau vre-o scădere din preţ, atunci când imobilul sau imobilele vândute ar avea un excedent sau o lipsă de a douăzecea parte din preţul total al vânzării . Pe Dacă aplicaţiunea, dispoziţiilor art, 1327-1329 din codul civil poate fi modifi- cată prin Cconvenţiunea părţilor . . . a a 

Măsură 
RR . "Dacă în 'cazurile : când: cumpărătorul are drept să strice vânzarea, vânzălorul este obligat a restitui, pe lângă preţ și- spesele contrac- “în caza Ca 

. celuilalt este mai mare. Care este terminul da prescripţie al acţiunei vânzătorului pentru compli. 
„ nirea -Preţului şi a cumpărătorului pentru scăderea preţului sau 

pentru stricarea Contractului. .... Ce regule se aplică la judecarea pericolului total sau parțial al lucrului 
„ "Vândut, mai înainte de predare tg Ce obligaţii de răspundere are vânză N -: .. ătorul față : 

la lucrul vândut i ță de cumpărător cu privire 
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* Dodul civil „ TABLA DE MATERIUL ” Vânzare 

_Aeticolul_ 

“Vânzare. Dacă vânzătorul răspunde faţă de cumpărător, de evicţiunea totală sau 
parţială a lucrului vândut sau de sarcinele care afectează lucrul 

o vândut şi care nu au fost declarate la facerea contractului. .... 1337 
— Dacă părţile pot prin contractul lor, să adauge, să mieșoreze sau să 

şteargă, obligaţia de a răspunde de evicţiune ........ în  1388 
— Dacă vânzătorul se poate sustrage de la răspunderea pentru evicţiunea, 

care rezultă dintr'un. fapt personal: al seu, .. cc cc... .. 1339 
— Dacă stipulaţiunea prin care vânzătorul se descarcă. de răspunderea, 

pentru evicţiune, îl scuteşte de a restitui prețul în caz de evicţiune. 13%) 
—  Cari sunt obligaţiile vânzătorului, în caz de evicţiune a cumpărătorului, 

, atunci când vânzătorul este răspunzător de evicțiune. ....... 1341 
— Cum se regulează dreptul la restituţiune al cumpărătorului, dacă, la epoca 

evicţiunei, lucrul vândut se află de o valoare inferioară sau a suferit 
deterioraţiuni, fie prin neglijenţa cumpărătorului, fie prin evenimente 
indepedente de cumpărător ........ cc... .. „ 1342, 1343 

— Cum se regulează dreptul la restituţiune al cumpărătorului, dacă la epoca. 
evicţiunei, lucrul vândut se află deo valoare mai mare. ..... 1344 

"— Dacă, în caz de evicţiune, vânzătorul este obligat să întoarcă cumpără- . 
torului toate cheltuelile necesare, „utile şi de întreţinere, ce le-a făcut 
la lucrul cumpărat ....... otet... „19%5 

—  Cari sunt obligaţiile de restituire ale vânzătorului, atunci când, cu rea 

credință a vândut un lucru al altuia. .. cc... ... 1346 

— Dacă cumpărătorul poate cere stricarea vânzării, când este evins numai 

de o parte a lucrului şi aceasta are în privinţa totului o aşa în- 
semnălate, încât cumpărătorul nu ar fi cumpărat lucrul fără acea 
parte e e eee eee o... ..... | 

—  Cari'sunt'drepturile cumpărătorului în contra vânzătorului, în caz când 

evicţiunea parţială nu e de natură a face să se strice vânzarea. . . 1318 

—  Cari sunt drepturile cumpărătorului, în caz când imobilul vândut se află 

însărcinat de servituţi neaparente, nedeclarate de vânzător şi de o 

aşa însemnătate, încât se poate presupune că cumpărătorul nu ar fi 

cumpărat de le-ar fi cunoscut ..... . cc. cc cc... ..... . 

Ce regule se aplică chestiunilor de daune.interese ce ar rezulta din cauza 

neexecutării vânzării şi. cari nuw sunt anume prevăzute în capitolul 

privitor la. contractul de vânzare ....... sc... cc... 1350 

Dacă. vânzătorul mai' răspunde de evicţiune faţă de cumpărătorul seu, 

atunci când acesta s'a judecat până la, ultima instanţă cu evingătorul 

seu, fără să cheme în cauză pe vânzător, şi a fost condemnat . . . 1351 

Dacă vânzătorul răspunde, pentru. viţiile ascunse ale lucrului vândut. 1352: 

“Dacă vânzătorul răspunde pentru viţiile aparente. ale lucrului vândut, 1353 

Dacă vânzătorul răspunde : pentru viţiile ascunse al lucrului vândut, pe 

1347 

„1349 

care nu le-a cunoscut, ', . . . . ..... ..  . .... .... Îi. 495% 

—  Cari sunt drepturile cumpărătorului în contra vânzăiorulii, pentru viţiile 

' ascunse ale lucrului vândut, . .. . . . cc... co... . 1355 

—  Care-este răspunderea; vânzătorului pentru viţiile lucrului vândut, pe 

care le-a cunoscut, sc... cer... Î. .. 1356 

— Care este răspunderea 'vânzătorului „pentru viţiile lucrului vândut, pe 

-care nu le-a cunoscut, . [ea .. „1357 

— Care este răspunderea vânzătorului pentru pierderea lucrului vândut din 

“cauza'viţiilor ... o... cc... cete. „19358 

— Care este lerminul în care cumpărătorul este obligat să intente acţiunea 

pentru viţiile redhibitorii ale lucrului vândut. . . . -::.. .- - aa 1959 

— Dacă există acţiunea redhibitorie în. materie de vânzări publice. „ae 21960 

—  Cari sunt obligaţiile principale ale cumpărătorului, e. .. 1351 
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Vânzare TABLA DE MATERIL Codul civi) 
| . 

Articol) "Vânzare. Unde şi când trebueşte să facă plata cumpărătorul, atunci când prin "contract nu s'a stipulat nici locul nici limpul când trebueşte să se facă plata lucrului cumpărat .:... ea... 1362 — -In ce: cazuri este obligat cumpărătoru! a plăti dobânzi la preţul lucrului cumpărat ........ RR eee ea e 24988 — 'Dacă- cumpărătorul este în drept a suspenda plata preţului vânzării, atunci când este tulburat sau are motive a se teme că 'va fi tulburat prin - -Yre-o acţiune, fie ipotecară, fie de revendicare ........... 1364 -— Dacă vânzătorul este în drept a cere stricare 
cumpărătorul nu plăteşte prețul. 1365 — : Dacă, stricarea vânzării poate fi pronunţată indată 
este in pericol a perde lucrul și preţul ........ i 1305 — In ce'cazuri judecătorul poate acorda cump . 
plata preţului imobilului vândut. ..., e 1366 — Când cumpărătorul nu plăteşte prețul în terminul acordat de judecător, 

" dacă vânzătorul' are drepiul a cere rozoluțiunea vânzării . .... 1366 — Dacă cumpărătorul poate plăti preţul după expirarea termenului, atunci “când la o vânzare de imobile, sa stipulat că în lipsă de plata, preţului 
la terminul determinat, vânzarea să fie de drept rezolvată i 

— Ce fel de acţiune este acţiunea, vânzătorului pentru rezoluţiunea vânzării 1368 — * Ce mod de conservare are acțiunea rezolutorie prevăzulă de art. 1365 din codul civil şi când poate fi exercitată această acţiune. ...... 1369 — "Dacă vânzarea de danariate și de lucruri mobile, se rezolvă de drep și fără interpelaţie, în folosul vânzătorului, după expirarea, terminului defipt pentru ridicarea lor: . . ...... e ee 1910 — Dacă se poale prevedea în contractul de vânzare, facullatea de răs= “cumpărare pentru vânzător si care sunt” efectele exercitării acestei facultăţi ea e 497| — Ce este facultatea de răscumpărare stipulată întrun contract de vânzarei 1372 — Dacă facultatea de răscumpărare poate fi stipulală pe un. termin mai 
lung de cinci ani . . ec . , 4378 

— Dacă după stipularea terminului de răscumpărare, acest termin mai poate 

. . . .. . . 

“fi prelungit, fie de către părţi, fie de către judecător ...: eee se 187% 
— Care sunt efectele neexecutării dreptului de răscumpărare, în terminul 

prescris .. cc... î e  .. Ce ace a... 1375 — Dacă terminul fixat pentru exercitarea dreptului de răscumpărare, curge 
„în contra minorilor . eu 4976 

„„. — Ce obligaţiuni are vânzătorul pentru a putea exercita facultatea de răs- cumpărare. .... PD . a 2 4377 
— Dacă cumpărătorul cu pact de rescumpărare, poate exercita toate drep- turile vânzătorului seu . . e. RR o 1978 — Dacă cumpărătorul cu pact. de rescumpărare, poate prescrie, atât în - “contră adevăratului proprietâr, cât şi “în contra acelor cari. ar pre- tinde că au drepturi şi ipoteci asupra lucrului vândut „....-.. „1878 „= Dacă cumpărătorul cu pact de 'rescumpărare este în drept a opune-cre- ditorilor' vânzălorului seu, beneficiul de ordine sau discuţiune ... 1379 — Când vânzătorul cu pact de rescumpărare” își exercită dreptul seu, dacă imobilul vândut îi revine, liber de toate sarcinele. şi ipotecile de cari cumpărătorul l-ar fi încărcat ...:. PRE 1380, „e orur cu pact de rescumpărare, d pă, ce şi-a exercitat dreptul “seu, oste obligat a respectă contractul de închiriere sau -arendare închoiat de cumpărătorul seu . .., . me lie ti a Pia 1380 ".— Dacă vânzătorul cu, pact de rescumpărare, are dreptul să-și exercite ac- țiunea sa în contra unui. al doilea cumpărător, „n. „4384 
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Codul civil : ! TÂBLA DE 

7 

unui imobil, s'a făcut adjudecatar a tuturor celorlalte părţi, dacă 
este în drept a obliga pe vânzătorul seu .să rescumpere - “întreg 
“imobilul 0... 

MATERU - Vânzare“ 

- Articotal 
Vânzare. Când cel ce a cumpărat cu pact de rescumpărare o parte. indiviză a - 

ee eee a .. a 1382 
— Cum se exercită şi de către cine, acţiunea, de rescumpărare, atunci când: 

mai multe persoane au vândut împreună printr'un singur contract, 
“un imobil comun cu făcultatea de rescumpărare. .....:.. . e. . ' -1383 

—. Cum se exercită acţiunea, de rescumpărare, atunci când vânzătorul “a, 
murit şi a lăsat mai mulţi moștenitori. .. ... 1384 

— Dacă este în drept, cumpărătorul, ca să ceară ca toți covânzătorii sau: toți 
comoştenitorii să se înţeleagă spre a lua întreg imobilul, atunci când 
acţiunea de rescumpărare se exercită numai din partea unuia dintre 
ei, pentru partea lui.separatță . .. n e „1385 

— Cum se exercită dreptul de rescumpărare atunci când imobilul aparţine 
„mai multor proprietari şi fiecare dintr'inşii a vândut separat partea 
sa cu drept de rescumpărare ........ „+ 1386 

— De la cine se poate cere restituirea imobilului vândut, “atunci când cum-" 

părătorul cu pact de rescumpărare a: încetat din viaţă, lăsând mai 

mulţi moştenitori. ... e e eee ea. . 1387 
Cum se procedează în cazurile când un lucru e comun al mai multor pro:. 

prietari, nu se poate împărţi uşor și fără pierdere sau, dacă într'o 
/ iîmpărţeală de, bună voe sar afla lucruri, pe cari nici unul dintre 

copărtaşi nu ar putea sau nu ar voi să lia... ao a 11988 -1390 
— Când locatorul vinde lucrul închiriat sau arendat, dacă cumpărătorul 

“ este dator să respecte locaţiunea sau arendarea făcută înainte de au 
Zare . [eee eee pe ea. . 

— Cari stat drepturile locatarului, atunci când în contractul de. 1ocaţiune . , 

s'a prevăzut desființarea, lui din cauza vânzării . -.. î ee ee 1442 

— Cum trebuește să procedeze cumpărătorul imobilului închiriat sau aren- 
dat, când 'voeşte să facă, uz de facultatea rezervată prin contractul N 
de locaţiune de a da congediu locatarului sau arendașului . 1443, 1044 

— In ce timp poate, cumpărătorul cu pact de rescumpărare.să ceară  rezi- 

lierea contractului de locaţiune sau de arendare şi să dea afară PR 

pe locatar sau pe arendaș î... ee aces 1445 

— Dacă asociatul. care nu este și administrator, are 2 dreptul si să vândă 1ucru. _ 

"rile societăţei eee ee ee ea s. > 1518 

— Ca fel de procură trebue să aibă mandatarul când este vorba. deo în- _ 

străinare ipotecară . . ... „cc... cc. ceeace în 20 2 1536 
— . Ce îndatoriri are moștenitorul depozitarului « care a vândut Iuerul, fără să _ 

| fi ştiut că e lăsat în depozit. . .. . cb... .... : ... ii : 1607 

— Ce. drepturi are acel. în favoarea căruia, s-a constituit o rendită cu titlu 104 

— act slotul amanetar poate, să ceară de la justiție vânzarea lucrului 1080 

depus amanet, pentru a- şi: realiza creanța sa . . ... .. i: : 1680 

— Cine este proprietarul lucrului depus amanet, până la. vinzarea | ui ȘI - 16 

— Dacă creditorul antichrezist este în drept a cere vânzarea imo ilului da 01 

în anlichreză, pentru indestularea creanţei sale. . ...... E indo, 10 
—. Care este dreptul de privilegiu al vânzătorului lucrurilor mobile ; i 
_ Cari sunt efectele perderei acţiunei de revendicare a vânzătorului asupie 11.5 

| -mobilelor vândute. . . cc... . an. 

— Care este privilegiul vânzătorului unui imobil Săruia au 54 sa plătit prețul 1340 
Xp ării, [eee ete. _ 

— Dacă acel care are capacitatea să vândă un imobil, poate "să-l şi ipole- 1369 

cheze ... cc... .. e -



Vânzare TABLA DE MATERII | . Codul civit 

Articolul 

Vânzare. Cari sunt drepturile creditorilor ipotecari penru realizarea crean- 
țelor lor. ......, o... .. .. . «na e e 1790-1798 

— Dacă terţiul detentor alimobilului ipotecat, are dreptul « a se opune la 
vânzarea, imobilului, cerută de creditorii ipotecari... ...... 1794 

— Când terţiul detentor al imobilului ipoteeat ar delăsa imobilul, contra, e cui 
se vor îndeplini formalităţile de vânzarea imobilului, cerute de cre-: 
ditorii ipotecari .... ....... În [ [ n. [. |... .. ... „1797 

— Dacă trebuesc transcrise,. toate actele translative de bunuri şi drepturi 
cari se pot ipoteca. . . î eee .. îi e . | 1801 

— Dacă actele translative de bunuri şi drepturi cari se pot ipoteca, netran- 
scrise, pot fi opuse terțelor persoane. . .:. . sc... „1802 

—  Cari sunt drepturile cumpărătorului care a fost indus în eroare, printr'un 
certificat al grefierului, care a omis a trece în el sarcinele care | 
afectau imobilul vândut . | „1818 

—  Cari sunt obligaţiile grefierilor tribunalelor, în privinţa înscrierei actelor 
de mutaţiuni ale proprietăţilor destinate a fi transcrise . .. .. «a 1820: 

— A se vedea cuvintele: „Acceptare“, „Cesiune“, „Cumpărare“, „Dobândire“,: 
„Expropriere silită, „Instrăinare“, „Licitaţie“, „Purga“, „Prescripţie“. 

Vapor. A se vedea cuvântul: „Vas, 

Văr, A se vedea, cuvântul: „Căsătorie“. : : - 
Vârsta. Dacă procesul verbal încheiat de ofiţerul stării civile cu ocazia, găsirei” 

unui copil nou născut, trebueşte să cuprindă vârsta copilului, după 
aparență. a 44. 

— Vârsta căror persoane; Lrebuoşte să cuprindă actul de căsătorie. ...:. 62 
— Vârsta, căror persoane trebuește să cuprindă actul de încelare din viaţă. 65 
— La ce vâstă se poale căsători bărbatul şi femeea . ........... 127 
— Cine dă dispensă de.vârstă în materie de căsătorie. .............. 198: 
— Cu al cui. consimţământ se căsătoresc bărbatul și femeea care nu au - 

„vârsta de 21 ani împliniţi 131, 141 
— Până la ce vârstă a copiilor, au dreptul să facă părinţii opoziţie la, 

căsătoria lor. . e... o 45% 
— ' In ce cazuri nu se mai poate cere anularea căsătoriei, contractată de către 

soți, care nu aveau vârsia legiuită „..... „167 — Când tatăl, mama, ascendenţii şi familia au consimţit la căsătoria soţilor 
cari nu aveau vârsta legiuita, dacă -mai pot cere anularea căsă- 
toriei ,...... o... ... [e î..... .. 168 — Ce vârstă se cere soţilor pentru a. divorța prin consimţământul mutual. 9%. — La ce vârstă a femeei, soții nu mai poi cere divorțul prin consimțământ mutual... CIRC De pa î ea 958. —. Ce condiţii de vârstă se cer pentru adopțiune Pee... 309 — Cine îşi dă consimţământul la adopțiunea, un 

îimpliniți ,....... 
— Dacă la orice vârstă copil 

: tatăl şi pe mama sa 
— Până la ce vârstă, co 
— Până'la ce vârsta, 

arestarea lui, când au molive de e nemulțur 
NR CICI 330, 331, 304, 336- 

au uzufruclul averei sale. . 338 La ce vârstă poale fi omancipat un copil minor... ..,. . 422- — La ce vârstă devine un copil major. .. | 434- — Cât ţine uzufructul, care e constituit până ce o altă persoană va ajunge la o anumită vârstă şi când acea persoană a încelat din viaţă îna- intea vârstei i holărită pa .... 560- 
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Vârsta. A se vedea cuvintele: „Copii“, „Majoritate“, „Minoritate“, „Putere pă- 

rinteascâ“, „Tutelă“. : 

Vas. A se vedea cuvintele: „Act de moarte“, „Act de naştere“, „Act de stare 

civilă“, „Testament“. 

Vătămare. A se vedea cuvintele: „Acceptare“, „Accesiunei, „Acţiune de anulare“, 

„Acţiune de resciziune“*, „Cuasi-delict“, „Daune“, „Delict*, „Despă- 

E gubiri“. „Leziune“, „Prejudiciu“, „Responsabilitate“. 

Vechime. Dacă proprietarul sau uzufructuarul sunt obligaţi a reclădi ceeace a 
căzul din vechime . ... . . . . . . . . .  .  ..  .  . . .... ... . 

— Dacă locatarul este răspunzător de pierderea sau deteriorarea lucrului 
_ închiriat, provenită din cauza vechimei . ............ 1431, 

Vedere. A se vedea cuvântul: „Servitute“. 

Venituri. A se vedea cuvintele: „Absenţă“, „Divorţ“, „Dotă“, „Rendită“. 

Verificare. Cine face verificarea actelor de stare civilă . . ........- . 

— Cum procedează tribunalul, când în cursul executării unui act autentic, se 

| atacă în fals acest act... ...... Ce... . 

— Dacă judecata, poate ordona verificarea scriptelor, a atunci când se contestă 

„ scrierea sau subscrierea unui act sub semnătură privată. .... .. 

Versailles. Tratatul de pace de la Versailles. . . . . .. ..... . .... . 

Vestminte. Dacă femeea poate-lua la desfacerea, căsătoriei, vestmintele făcute 

în cursul căsătoriei .. . . .  . . . . . . ...[... ....... 

— Cine trebue să procure văduvei, vestmintele în cursul anului de doliu. 

Viclenie. A se vedea cuvântul: „Dol“. | 

Violenţă. A se vedea cuvintele: „Contract“, „Depozit“, „Divorţ“, „Posesiune“, 

„Succesiune“. 

Viţii. Ce condiţiuuni trebueşte să îndeplinească actul de 'confirmare sau ratifi- 

care, pentru a face dovadă în justiţie . . .... î.. .. 

— A se vedea cuvintele: „Accesiune“, „Bună credinţă“, „Construcţie“, 

„Cuasi-delict“, „Delict“, „Locaţiune“, „Posesiune“, „Responsabilitate“, 

„Vânzare“. 

Viza. Dacă ofiţerul stării civile este obligat a viza exemplarele de pe opoziţia 

la căsătorie cari se comunică părţilor .... ... a. 

Voe. A se vedea cuvântul: „Invoire“. 

Voluntar. A se vedea cuvintele: „Cesiune“, „Depozii*, „Executare voluntară“, 

„Remitere“. 

Vrăjmăşie. Dacă se poate pronunța aivorțul pentru cauza de vrăjmăşie a vieţii 

unuia dintre soți. . .. coc... .. î. .... | 

Zămisiire. A se vedea cuvântul: „Concepţiune“. 

Zestre. A se vedea cuvântul: „Dolă“. . 

Ziar. Unde se fac publicaţiile "privitoare la drepturile copiilor asupra averei 

soţilor în caz de divorţ ... scr... ... n | 

Zid. A se vedea cuvântul: „Servitute“ . 

Zidar. Dacă zidarii, lemnarii și ceilalți lucrători, întrebuinţaţi la clădirea unui - 

edificiu sau la facerea unei alte lucrări date în antrepriză, pot re- 

clama plata lor de la comitent .. . sc... ... . .. , A 

— Când zidarii, lemnarii şi ceilalţi lucrători, contractează direct cu un "preţ 

hotărit, dacă sunt consideraţi ca antreprenori pentru partea de lucru 

ce iau asupra lor . . cc... 
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